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Abstract 

The constitution and its political reflections are very important in the countries in 

which the democratization process is not completed, such as Turkey. Time to time, the political 

debates in Turkey were seen on the constitutional area. When Turkish political history was 

considered, it can be clearly seen that the constitutions of Turkey were not based on a social 

consensus. It is one of the reasons that Turkey could not reach a democratic and civil 

constitution. This constitutional situation creates an undemocratic pressure on the Turkish 

politics. That is why it is necessary to make a civil and democratic constitutional situation in 

Turkey. 

The purpose of this study is to underline of the necessity of a new, democratic and civil 

constitution for Turkey. Within this scope, the Constitutional Reconciliation Commission that 

was founded in the Turkish Grand National Assembly and its causes of failure will be 

underlined. 
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BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS 

ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

 

Özet 

Anayasa ve onun siyasal yansımaları Türkiye gibi demokratikleşme sürecini henüz 

tamamlayamamış ülkelerde son derece önemlidir. Türkiye’de siyasal tartışmalar zaman zaman 

anayasal zemin üzerinden yürütülegelmiştir. Türk siyasi tarihi incelendiği vakit anayasaların 

herhangi bir toplumsal uzlaşıya dayanmaksızın yağıldığına tanık olunmaktadır. Türkiye’nin 

bugün hala demokratik ve sivil bir anayasaya sahip olamamasının en temel sebeplerinden bir 

tanesi budur. Bu anayasal durum Türk siyaseti üzerinde antidemokratik bir baskı 

oluşturmaktadır. Türkiye’de sivil ve demokratik bir anayasal düzen inşa edilmesi bu nedenle 

elzemdir. 

Bu çalışmanın ana amacı demokratikleşmek adına sivil ve demokratik bir anayasanın 

Türkiye açısından kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun altını çizmektir. Bu bağlamda 2011 ve 

2013 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşturulan “Meclis Anayasa 

Uzlaşma Komisyonu” ve bu komisyonun neden bir neticeye ulaşamadığının altı çizilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Anayasa, Türk Demokrasi Tarihi, Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu 
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1. Giriş  

Yirmi birinci yüzyılın en çok tartışılan ve kendisine en çok referans verilen 

kavramlarından biri hiç şüphesiz ki “demokrasi” olmuştur. Günümüzde, ülkeleri 

sınıflandırırken kullanılan bir nitelik olmuştur. Birçok yazar ya da sosyal bilimcinin 

günümüzde ülkeleri tanımlarken “demokratik”, “demokratik olmayan” ya da 

“demokratikleşmekte olan ülkeler” şeklinde bir kullanım tercih ettikleri görülmektedir. 

Peki ya Türkiye’nin bu tanımlamadaki yeri nerededir? Demokratik bir ülke midir? 

Demokratik olmayan bir ülke midir? Yoksa demokratikleşmekte olan bir ülke midir? 

Türkiye birçok otoriteye ve bu çalışmanın yazarına göre de demokratikleşmekte olan 

bir ülkedir. 

Bozulmanın bir işin en başından başladığını ifa etmekte olan manidar bir Türk 

atasözü vardır: “Balık Baştan Kokar”. Fiziksel olarak insan bedeninin en üstünde 

baş/kafa olduğu gibi demokratik ülkelerde de baş/kafa noktasında “hukuk” 

bulunmaktadır. Anayasa da yine buna benzer bir şekilde bir anayasası olan ülkelerdeki 

kanunların en tepesindedir. Bu bağlamda da anayasa ile insan kafası arasında tipik bir 

benzerlik bulunduğu söylenebilir. Bu çalışma bağlamında, bir darbe anayasasına sahip 

olmak (1982 Anayasası)  bu atasözüne yönelik bir örnek olarak düşünülmektedir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu, çalışma tarzının “oybirliği ilkesine” dayanması nedeniyle eşsiz bir 

karakteristik taşımaktadır. Türkiye gibi “kendi nev-i şahsına münhasır” olan bir ülkede, 

Ülkenin ilk “sivil Anayasası”nı oybirliği ilkesiyle yapmak oldukça zordur. 

Türkiye’nin demokratikleşme süreci açısından yeni ve sivil bir anayasaya 

sahip olmasının önemini, bu çalışmanın konusu olarak seçilmiştir. Takdir edileceği 

gibi, şuan ki mevcut anayasası hâlihazırda bir darbe anayasası olan ve aynı zamanda da 

demokratikleşme süreci devam etmekte olan bir ülkede sivil bir anayasa inşa etmeye 

çalışmak dikkate değerdir. 

Bu çalışma Anayasa Uzlaşma Komisyonu adı altında anayasa yapmak üzere 

kurulan komisyonun çalışmaları ve yöntemi üzerine odaklanmaktadır. Bu komisyonun 

çalışmaları ve usullerinden referansla Türkiye’nin demokratikleşme arayışı açısından 

bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını bir nihayete kavuşturamadan 

evvel dağılmıştır. Dağılmasından önce komisyonda tartışılan yüz yetmiş iki meselenin 

altmış tanesinde bir uzlaşma sağlanabilmiştir. Uzlaşılan meselelerin genellikle evrensel 

hukuk kuralları kapsamında, uzlaşılamayan meselelerin ise ülke siyaseti ve ideolojik 

yaklaşımlar kapsamında olduğu tespit edilmiştir.  

Meclis çatısı altındaki tüm siyasal partilerin üçer adet delege ve “eşit temsil” 

ilkesi ile temsil edildiği bu komisyon değerlendirilirken, komisyonun toplantı 

tutanakları ve raporları birincil kaynak olarak kullanılmıştır. 

2. Sivil Anayasa Arayışı  

Basite indirgeyerek söylemek gerekirse, demokratik bir ülke hukuk kuralarına 

göre yönetilen bir ülkedir. Modern yaşamın hemen her alanında olduğu gibi, hukuk 

kuralları arasında da bir hiyerarşi mevcut bulunmaktadır. Bu mevcut hiyerarşinin de en 

tepesinde anayasa bulunur. Anayasalar günümüzde liberal demokrasinin de katkıları 
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sayesinde yeni manalar kazanmış bulunmaktadır. Özetlemek gerekirse anayasalar, 

toplum ile devlet arasındaki ilişkileri yönlendiren tüm yazılı ve yazısız kurallardan 

oluşan bir bütündür (Erdoğan, 2009, p.12). Anayasaların sorunlarla değil çözümlerle 

birlikte anılması gerekmekteyken Türkiye’de anayasa tartışmaları ve anayasal krizler 

uzun bir zamandır gündelik hayatın parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Öyle ki 

Stephan Holmes bu konuya dair şöyle demiştir: “Anayasalar, insanların delilik 

günlerinde intihara kalkışıp ölmemeleri için, aklıselim günlerinde kendilerini 

bağladıkları prangalardır” (Elster, 2008: 9). 

Demokratik ülkelerde anayasa, bireyi devlete karşı koruma refleksi ile tanzim 

edilmektedir. Devletin rolünün, görevinin ve sınırlarının ne olduğunu tanımlar. Zaten 

anayasanın en temel özelliği ve varoluş nedeni devleti birey karşısında 

sınırlandırmaktır. Fakat Türkiye’de anayasa devlet ve “onun vatandaşı” arasındaki 

ilişkiyi bir anlamda kontrol altına almak, sınırlamak için dizayn edilmiştir. Dahası 

Türkiye’nin mevcut anayasası incelendiğinde şu görülmektedir: Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları bir devlete sahip değildir; tam aksine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun 

kendi vatandaşlarına sahiptir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 3. Madde,  1982).  

Sivil ve demokratik bir anayasa nedir? Nasıl bir anayasadır? Sivil katılım ile 

yapılan ve içerisinde demokratik hükümlerin bulunduğu anayasalar sivil ve demokratik 

anayasalar olarak değerlendirilmektedir. Çünkü sivil ve demokratik anayasalar 

içerdikleri hükümler kadar anayasa yapım sürecindeki yöntemler ile de ilişkilidir 

(Yazıcı, 2009, p.11).  

Eğer bir anayasa yapım süreci sivil inisiyatifin karar alma aşamasına 

katılımına imkân tanıyorsa, eğer anayasayı yapacak olan komisyon demokratik 

seçimlerle oluşmuşsa, eğer anayasa yapım sürecinde referanduma başvurulmuşsa, eğer 

referandum süresince ifade ve propaganda özgürlüğü garanti altına alınmışsa, bütün bu 

belirtilen durumlar gerçekleştirilmişse bu anayasa sivil ve demokratik bir anayasa 

olarak değerlendirilebilir (Gözler, 1998: 99-104).  

Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri değerlendirildiğinde az önce belirtildiği 

gibi bir anayasanın hiç bir zaman olmadığı görülmektedir. Eğer kısaca özetlemek 

gerekirse Osmanlı-Türk Anayasal Gelişimi: 1080 Senned-i İttifak Osmanlı Devletinin 

otoritesinin taşrada yeniden inşasını kurmak için yapılmıştır (Gözler, 2001: 33).  

1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu devletin kendi iradesiyle batılılaşmak için 

gerçekleştirmiş bulunduğu bir çeşit reform hareketiydi (Tanör, 2003: 76.).  1856 Islahat 

Fermanı Britanya, Fransa ve Avusturya gibi batılı devletlerin –– Osmanlı Devletinin 

Kırım Savaşı’nda Ruslara karşı desteklenmesinin bir sonucu olarak – bir çeşit 

dayatmasıydı (Gözler, 2011: 35).  

Her ne kadar Kanun-i Esâsi bu anayasal metinlerin yanında biraz daha farklı 

bir konuma sahip olsa da, çalışma bağlamında tarif edilen anayasa anlayışı açısından 

sıkıntılıdır. Türk Siyasal Tarihi açısından çoğu kaynaklarda Türk Anayasacılık 

Tarihindeki ilk anayasa olarak değerlendirilen Kanun-i Esasi, “Cemiyet-i Mahsusa” adı 

altında iki adet asker, on altı adet sivil bürokrat ve on adet de ulemadan oluşan özel bir 

zümre tarafından yapılmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti 1923 tarihinde kurulduğundan bu yana dört adet 

anayasaya sahip olmuştur. Bunlar 1921, 1924, 1961 ve son olarak da 1981 

anayasalarıdır. 1921 Anayasası bir çeşit İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş 

anayasasıydı. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sadece üç yıllık bir süre zarfında 
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kullanılagelmiştir. Bir çeşit kurtuluş anayasasıdır. 1924 Anayasası bir çeşit “İslam 

Devletinden” “Seküler Devlete” dönüşüm anayasasıdır. 1961 Anayasası, cunta 

rejiminin dayatmasıyla yapılmış bir askeri darbe anayasasıdır. Son olarak da 1982 

Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahip olduğu nihayi darbe anayasasıdır. 

Cumhuriyet anayasalarından hiç biri halkın hür iradesiyle katılım gerçekleştirebildiği 

türden bir anayasa olmamıştır (Yazıcı, 2009: 249). 

2.1. Anayasal Taslak ve Öneriler 

Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut anayasası olan 1982 Anayasası yürürlüğe 

girmiş olduğu ilk günden beridir en başta hukukçular ve siyaset bilimciler olmak üzere 

toplumun hemen her kesiminin eleştirilerine maruz kalmıştır. Pierre Pactet gibi bu 

alanda tanınır bilim insanlarına göre de bu durum oldukça normaldir. Pactet’in de 

belirttiği gibi: “Anayasalar da tıpkı yaşayan canlılar gibidirler; dünyaya gelir, büyür, 

siyasal yaşamın yozlaştırıcı etkilerine maruz kalırlar, önemli önemsiz bir takım 

değişikliklere tabi tutulurlar ve en nihayetinde de bir gün yok olurlar” (aktaran Gözler, 

1998: 10.).  

Bu bağlamda, Türkiye’de anayasal bir demokratik düzen inşa etmek adına 

bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu taslak çalışmaların tamamını burada belirtmesek 

de en belli başlılarını şu şekilde kısaca özetleyebilir (Yazıcı, 2009: 1.):  

1992’de Erdoğan Teziç önderliğinde TÜSİAD  için yapılan Yeni Anayasa 

taslağı, 1997’de Bülent Tanör önderliğinde yine TÜSİAD için yapılan “Türkiye’de 

Demokratikleşme Perspektifleri” şeklindeki çalışma, Yine Bülent Tanör’ün 

önderliğinde 1999’da TÜSİAD için “Türkiye’de Yükselen Demokratik Standartlar” 

şeklindeki çalışma, 2000’de o dönem TOBB  Başkanıyken Fuat Miras tarafından 

yapılan “Türkiye Cumhuriyeti için Anayasa Taslağı” isimli çalışma, Türkiye Barolar 

Birliği’nin anayasa hukukçularına yaptırmış olduğu taslak çalışma, 2007 Yılında 

TÜSİAD için yapılmış olan “Türk Demokrasisi'nde 130 Yıl (1876-2006)” isimli 

çalışma, Zafer Üskül tarafından 2001 yılında yapılan anayasa taslağı, Adalet ve 

Kalkınma Partisi’nin talebi üzerine Ergun Özbudun başkanlığında bir grup sivil avukat 

ve anayasa hukukçusu tarafından oluşturulan anayasa taslağı çalışması v.b. 

Yukarıda bahsedilen çalışmalar sadece bazı kurum ve kuruluşların kısmi 

anayasal değişiklik talepleri değildir. Aynı zamanda da Türkiye’nin demokratikleşmesi 

için meal mevcut anayasadan komple farklı bir zihniyet ile yazılmış anayasal taslak ve 

önerilerdir.  

Serap Yazıcının 1982 Anayasası hakkında belirtmiş olduğu gibi anayasanın 

sadece hak ve özgürlükleri yöneten hükümleri değil aynı zamanda hükümet organları 

ve bu organlar arası ilişkilere dair hükümleri çoğulculuğu ve temsili demokrasiyi 

engellemiştir (Yazıcı, 2009: 5). 

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğunda ilk olarak sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler, kurum-kuruluşlar, odalar, birlikler, barolar v.b. örgütlerin 

“yeni anayasa” hakkında tavsiyelerini almış bulunmaktadır. 

2.2. Sivil Anayasa Açısından Seçim Sonuçları 

2011 Genel Seçimlerinin kazananı, oy oranını ardı ardına üç kez arttıran 

Adalet ve Kalkınma partisi olmuştur. Seçim sonuçlarına göre Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin oy oranı %49,9; Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy oranı %25,9; Milliyetçi 

Hareket Partisi’nin oy oranı %12,99 ve son olarak da seçime bağımsız adaylarla giren 
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Barış ve Demokrasi Partisi’nin toplanmda aldığı oy oranı %6,59’dur (Yüksek Seçim 

Kurulu, 2011).   

Yukarıda belirtilen seçim sonuçlarına göre partilerin çıkarmış oldukları 

milletvekili sayısı şu şekildedir: Adalet ve Kalkınma Partisi 326 milletvekili, 

Cumhuriyet Halk Partisi 85 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 53 milletvekili, 

Barış ve Demokrasi Partisi ise 36 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

temsil hakkına sahip olmuştur. 

1982 Anayasasının 175. Maddesinde açıkca belirtildiği üzere “tali kurucu 

iktidar” olarak anayasayı değiştirmek için 330 milletvekili yeterlidir (Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası 175. Madde). Fakat anayasanın değiştirilmesi ya da diğer bir 

değişle yeni, sivil bir anayasa vaadi mecliste kendisini temsil imkânı bulan 4 siyasal 

parti tarafınfan seçim öncesinde dile getirilmemiştir. Ancak yine bu dört siyasal parti 

de yeni ve sivil bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulamıştır. Belki de siyasal partilerin 

hepsinin yeni anayasa yapmayı vaad etmemesine rağmen ona olan ihtiyacı vurgulamış 

olması aslında çözülmesi gereken bir problemi işaret etmektedir. Bu duruma yönelik 

olarak oluşturulan çözüm platformunun adıdır bir anlamda “Meclis Anayasa 

Komisyonu”. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasaya aykırı olmayacak şekilde, 

siyasal uzlaşı yardımıyla ve en önemlisi asli kurucu iktidar sıfatıyla yeni bir anayasa 

yapabilme potansiyaline sahiptir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi, %10’luk seçim baraşında rağmen 2011 Genel 

Seçimleri sonucunda ülkede kullanılan oyların %96’sını temsil edebilecek bir 

meşruiyete sahipti. Bu nitelik asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar ayrımı açısından 

oldukça önemlidir. 

2011 Genel Seçimleri değerlendirildiğinde açıkca görülmektedir ki seçmenler 

istikrardan yana oy kullanmışlardır. Sayısal değerler açısından halk Adalet ve 

Kalkınma Partisini her ne kadar ezici bir üstünlükle meclise göndermiş olsa da tek 

başına anayasa yapmaya yeterli bir milletvekili sayısına ulaştırmamıştır. Bu durumdan 

şu sonuca varılabilir: Halk yeni anayasanın konsensüsle yapılmasını istemektedir. 

3. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonunun Kuruluşu 

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu 10 Ekim 2011’de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı Cemic Çiçek’in başkanlığında kurulmuştur. Komisyonda meclisteki 

tüm siyasal partilerden üçer delege bulunmaktadır. Komisyondaki delegelerin çoğu 

hukukçu v.b. uzmanlardır. Komisyon ilk toplantısını 19 Ekim 2011’de 

gerçekleştirmiştir (Tesev (2012). Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu. İstanbul: 

TESEV). 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin komisyondaki delegeleri: Ahmet İYİMAYA, 

Mustafa ŞENTOP, Mehmet Ali ŞAHİN; Cumhuriyet Halk Partisi’nin komisyondaki 

delegeleri: Bedii Süheyl BATUM, Rıza Mahmut TÜRKMEN, Atilla KART; Milliyetçi 

Hareket Partisi’nin komisyondaki delegeleri: Tunca TOSKAY, Oktay ÖZTÜRK, Faruk 

BAL ve son olarak da Barış ve Demokrasi Partisi’nin komisyondaki delegeleri: Ayla 

Akat ATA, Altan TAN, Sırrı Süreyya ÖNDER’dir 

(https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/uyeler.aspx.) 

3.1. Komisyonun Çalışma Usülleri 

Yeni ve sivil bir anayasa yapılmasının yönetimi oldukça önemlidir. Çünkü bir 

anayasanın yeni olması ya da sivil olması onun daha önceki anayasalardan daha iyi 

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/uyeler.aspx
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olduğu anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda komisyonun çalışma prensipleri şeffaf 

olmalıdır (Yazıcı, 2009: 12.). 

Çalışmanın bu kısmında Meclis Anayas uzlaşma Komisyonunun çalışma 

prensipleri değerlendirilecektir. Komisyonun toplamda 14 prensipten oluşmaktadır. Bu 

prensipler aşağıda sırasıyla ele alınmıştır 

(https://anayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx). 

İlk madde komisyonun ismine yöneliktir. Komisyonun tam adı ilk maddede 

belirtildiği üzere “Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu”dur. İlk 

olarak belirtmek gerekir ki böyle bir komisyonun isminde “uzlaşı” kavramına yer 

verilmiş olması komisyona dair genel yaklaşımın –enazından kurulum aşamasında– 

olumlu olduğunu işaret edebilir. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin ikinci maddesi komisyonun görevine 

dairdir. Bu maddeye göre, komisyonun görevi “anayasa taslağı hazırlamak ve anayasa 

yapım sürecini tamamlamaktır. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin üçüncü maddesi, komisyon başkanının 

sorumluluklarıyla ilgilidir. Bu maddeye göre komisyonun başkanı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanıdır. Bu maddeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 

komisyonda bulunmadığı zamanlarda kendisinin atamış olduğu bir delege komisyona 

moderatörlük etmelidir. Meclis başkanı Cemil Çiçek gerçekleştirilen üçyüz yirmi yedi 

toplantının sadece 40 tanesine katılmıştır. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin dördüncü maddesi, komisyonun toplantı 

ve gündemine dairdir. Bu maddeye göre, komisyon haftada enaz iki kez bir araya gelir. 

Bu sayı bu çalışma bağlamında oldukça az olarak değerlendirilmiştir. Çünkü 

Türkiye’nin ilk sivil anayasasını yapabilmek adına uzlaşıya varılması için daha fazla 

zamana ihtiyaç vardır. Sonuçta ilk defa – demokratik bir şekilde – sivil anayasa 

yapılmaya çalışıyor. Komisyon üyeleri özel vazifelendirilmiş kimseler olarak gerekirse 

tüm hafta içlerini bu iş için ayırmalıydılar. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin beşinci maddesi toplantı yeter sayısına 

dairdir. Bu maddeye göre, komisyon üç siyasi partinin birer delegesinin bir araya 

gelmesi ile toplantıya başlayabilir. Peki ya partilerin diğer üyeleri toplantıya 

katılmazlarsa? Bu durum bir anlamda komisyonun meşruluğuna ket vurmaktadır. 

Çünkü fikirler arasında bariz farklılıklar bulunan aynı partinin delegeleri olabiliyor 

komisyonda. Bu durum en çok Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri arasında 

gözlemlenmiştir (http://odatv.com/atilla-kart-ilk-4-maddeyi-degistirmek-mi-istiyor-

2809131200.html). 

Komisyonun çalışma prensiplerinin altıncı maddesi karar yeter sayısına 

dairdir. Bu maddede açıkça belirtilmektedir ki “ kararlar komisyondaki tüm siyasal 

partilerin konsensüsü ile alınmaktadır”. Bu oybirliği ilkesi ile karar almak anlamına 

gelmektedir ki bu durum da komisyon için bir çeşit intihardır. Çünkü ilk olarak 

Wicksell tarafından ele alınan oybirliği ilkesine göre oylamaya katılan tüm 

segmentlerin aynı yönde oy kullanması gerekmektedir. Diğer bir deyişle tam bir 

konsensüs olmalıdır karar alabilmek için. Hiç şüphe yok ki bu yöntem Türkiye için 

gerçekçi bir yaklaşım olmaktan oldukça uzaktır (Güneş, 2001). 

Özellikle de anayasa taslağı hazırlamak gibi oldukça “çetin ve uzun bir tür 

tartışılacak meseleler zincirinin” bulunduğu bir süreçte yöntem olarak “oybirliği 

ilkesinin” seçilmiş olması meseleleri daha da komplike hale getirmiş bulunmaktadır. 
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Konuyla ilgili olarak oybirliği ilkesinin müzakere yollarını kitleme potansiyali 

olduğuna dair yorum yerinde bir değerlendirmedir (Turhan, 1995: 402): 

Eğer biz oybirliği konusunda israr edecek olursak, grubu oluşturan her bireye 

mutlak veto yetkisi vermek suretiyle grubun dinamiğini bozmuş oluruz. Her bir bireyin 

düşüncesine saygı göstermek gerekirse de. o birey acayip olmada kararlıysa, acayip 

isteklerini gruba dikte eııi rmesi ne izin venneyi anlamak pek olası değildir. Her zaman 

için hemen hemen her konuda "hayır" diyebilecek bir kişi olacağı düşünülürse. 

Oybirliği ilkesinin bizi çıkmazlara götürecek bir yöntem olacağı anlaşılacaktır.  

Bir topluluk veya bir grup varolmak istiyorsa mutlaka karşılaşacağı sorunlara 

zamanında yanıt vermek durumundadır. Bu nedenle her topluluğun ve grubun zorunlu 

olarak sonuç ortaya çıkaracak bir karar verme yöntemine sahip olması gerekir. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin yedinci maddesi tutanak tutmaya dairdir. 

Bu maddede belirtilen iki şey komisyonun meşruiyetini zedelemektedir. Bu maddede 

açıkca belirtilmektedir ki: “komisyonda tam bir tutanak tutulur. Gerekli görüldüğü 

yerlerde tutanak tutmayabilir” ve “komisyonda tutulan tutananaklar komisyon nihayete 

varıncaya kadar kamuoyuyla paylaşılmayacaktır” ifadelerine yer verimesi bu 

komisyonun meşruiyetini sekteye uğrtmaktadır. Hangi durumlardır o tutanak 

tutulmaması gereken durumlar? Buna kim karar veriyor. Neden Türkiye’nin ilk sivil 

anayasa yapım süreci şeffaflıktan uzak ilerliyor.  

Komisyonun çalışma prensiplerinin sekizinci ve dokuzuncu maddesi teknik 

komite ve danışman atamalarına dairdir. Bu maddelere göre her her siyasi partinin iki 

tane danışman talep etme hakkı vardır. Bu kişilerin ödenekleri meclis tarafından 

karşılanacaktır.  

Komisyonun çalışma prensiplerinin onuncu maddesi kapalı toplantı esası ve 

toplantıya katılabileceklere dairdir. Bu maddenin ismi bile tartışmalıdır. Neden toplum 

bilmesin ki bu komisyondaki delegelerin neler konuştuğunu? 

Komisyonun çalışma prensiplerinin onbirinci maddesi çalışma süresi ve 

aşamalar dairdir. Dünyadaki anayasa yapım süreçleriyle karşılaştırıldığında, bir 

anayasa yapım sürecine mecburi bir tamamlanmış olma tarihi dayatmak oldukça yanlış 

bir yaklaşımdır. Anayasa yapım süreçleri çok uzun yıllar da sürebilir. Örneğin; Güney 

Afrika’da anayasa yapım süreci beş ila yedi yıllık bir müzakere süreciyle 

gerçekleşmiştir. Polonya anayasası sekiz yılda tamamlanabilmiştir (Barın, Ensaroğlu: 

2013). Tasarlanan aşamalar şu şekildedir 1.Aşama: Katılım, veri toplama ve 

değerlendirme. 2. Aşama: İlkelerin belirlenmesi ve metin oluşturma. 3. Aşama: Metnin 

kamuoyuna sunulması ve kamuoyunca tartışılması. 4. Aşama: Kamuoyunda beliren 

görüşlere göre taslağın gözden geçirilerek teklif haline getirilmesi. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin onikinci maddesi katılıma dairdir. Eğer 

sivil ve demokratik bir anayasa yapmak istiyorsanız toplumun tüm kesimlerinin 

anayasa yapım sürecine katılımını sağlamanız gerekmektedir. Meclis Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu yaklaşık yetmiş bine yakın öneri ve taslak metini sağlamıştır üniversiteler, 

kurum ve kuruluşlar, bireyler v.b. toplumun farklı kesimlerinden. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin onüçüncü maddesi anayasa taslak 

metninin değiştirilememesine dairdir. Bu madde komisyonun gücünü arttırıcı bir 

özellik taşımaktadır. Karar verilen maddelerin dışarıdan ya da sonradan müdahelelerle 

değiştirilememesi yerinde bir tespittir. 
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Komisyonun çalışma prensiplerinin ondördüncü maddesi hakkında hüküm 

bulunmayan haller dairdir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere komisyon hakkında hüküm 

bulunmayan haller için de hukuk kuralı oluşturabilir. Anayasa taslak metninin ve 

kanunlaşma süreçlerinin bağlı olduğu hukuk, metnin tamamlanmasından sonra siyasi 

partilerin mutabakatıyla oluşturulur. 

Komisyonun çalışma prensiplerinin onbeşinci maddesi komisyonun görevinin 

sona ermesine dairdir. Bu maddede şu şekilde bir hüküm bulunmaktadır: “Komisyonun 

görevi, Anayasa teklifinin Genel Kurulda kabul edilip kanunlaşmasıyla veya siyasi 

partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılması ile sona erer. En az üç toplantıya 

mazeretsiz katılmayan siyasi parti, Komisyondan çekilmiş sayılır.” Bu madde Adalet 

ve Kalınma Partisi delegelerinin komisyondan çekilmesi ile birlikte uygulanmış oldu. 

4. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonunun Çalışmaları 

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonunun ilk icraatı kendisine gönderilern 

anayasa öneri ve taslaklarının değerlendirmek olmuştur. Yaklaşık olarak altmış yedi 

bin online anayasa önerisi ve binden fazla posta yoluyla iletilen taslak önerileri 

olmuştur. Komisyon ilk aşama olan katılım, veri toplama ve değerlendirme kısmında 

kendisine iletilen bu önerileri ele almıştır (Ensaroğlu, 2013).  

Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları ticaret odaları v.b. 

kurum ve kurulular tarafından komisyona iletilen öneriler komisyon alt kurulları 

tarafından tasnif edilip komisyondaki dört siyasal partinin delegelerine sunulmuştur. 

Komisyon ilk toplantısını 19 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu ilk toplantıyı 

her biri altı saat süren yaklaşık 250 toplantı daha takip etmiştir (age).  

Komisyon Başkanı Cemiş Çiçek önderliğinde komisyon temsilcileri hukuk 

profesörleri ve medya temsilcileriyle bir araya gelmiş ve onların görüşlerini temin 

etmiştir. Bu tür alanın uzmanı kimselerle görüşmek genel olarak demokrasinin temelini 

inşa ettiği istişare kültürü açısından oldukça önemlidir. Yeni anayasa yapım sürecinin 

anayasa uzmanları ve medya temsilcilerinin bilgisi ve istişaresi dahilinde 

yürütülebilmesi oldukça yerinde bir süreç olabilir. Bilhassa medyanın meseleleri nihayi 

karara bağlama platformu değil de tartışıldığı bir platform olduğu nokta toplumun 

anayasa yapım sürecine tanıklığı açısından çok önemlidir. Sonuçta demokrasilerde 

medya bir dokunuşla tüm sorunları çözebilecek sihirli sopa değildir. Sadece 

meselelerin çözüme kavuşması için tartışılmasını ve bunu kitlelere aktarabilecek bir 

araçtır (Keane, 1991: 23). 

4.1. Komisyonun Sonlanması 

Genel olarak değerlendirğildiğinde şu görülmektedir ki komisyon kimsenin 

karşı çıkmayacağı genel meselelerde (kıyıların güvenliği, doğal kaynakların korunması 

v.b.) uzlaşıya varmıştır. Bir noktadan sonra komisyonda görüşülecek kolay olarak 

adlandırılabilecek mesele kalmayınca komisyon artık uzlaşamaz hale gelmiş 

bulunmaktaydı. Tam da bu aşamada komisyonun önünde iki seçenek bulunmaktaydı.  

Komisyon ya uzlaşıya vardığı meseleleri meclise aktarıp “kısmi bir anayasa 

değişikliği” önerisinde bulunacaktı, ya da bekleyip tüm meselelerde uzlaşıya varmak 

için görüşmelere devam edecekti. Komisyon ikinci yolu tercih etti. Eğer komisyon ilk 

yolu tercih edip de kısmı bir anayasa değişikliği için uzlaşılan maddeleri bir paket 

aracılığıyla meclise aktarsaydı ve meclis de bu uzlaşılan maddelerden oluşan paketi bir 

kısmi anayasa değişkliği için kullanmış olsaydı bu durum 1982 anayasasının geçirmiş 
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olacağı en geniş kapsamlı değişiklik olacaktı. Eğer bu değişiklik yapılabilmiş olsaydı 

1982 Anayasasının neredeyse yarısı değişmiş olabilecekti. Bu bağlamda da yarı-sivil 

bir anayasamız olmuş olabilirdi. Yarı sivil bir anayasa dahi tam bir askeri darbe 

anayasasından daha iyidir (Barın, 2013). 

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu 25 Kasım 2013 tarihinde Adalet ve 

Kalkınma Partisi’nin komisyondaki delegelerinin komisyon toplantılarına ardı ardına 

üç kere katılmaması sonucu lağvedilmiştir. Komisyonun sona ermesini gerektiren bu 

durumdan sonra gerek siyasi partilerin meclis başkanına göndermiş olduğu gerekse 

meclis başkanının siyasi parti liderlerine göndermiş bulunduğu karşılıklı mektuplarda 

komisyon ve ilgili süreçlere ilişkin görüşleri aktarılmıştır. 

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun tam performansını “Uzlaşılan 

Maddeler” ve “Uzlaşılamayan Maddeler” şeklinde genel olarak özetlenmek gerekirse: 

 

Başlangıç, Genel Hükümler ve Temel İlkeler: 

Mutabakat Sağlanan Madde Sayısı:    2 

Şerhli Madde Sayısı:      11 

Toplam        13 

Temel Haklar ve Hürriyetler (Özgürlükler): 

Mutabakat Sağlanan Madde Sayısı:    43 

Şerhli Madde Sayısı:      20 

Toplam        63 

Yasama:   

Mutabakat Sağlanan Madde Sayısı:    5 

Şerhli Madde Sayısı:      23 

Toplam        28 

Yürütme: 

Mutabakat Sağlanan Madde Sayısı:    0 

Şerhli Madde Sayısı:      12 

Toplam        12 

Yargı: 

Mutabakat Sağlanan Madde Sayısı:    9 

Şerhli Madde Sayısı:      12 

Toplam        21 

Diğer Meseleler:  

Mutabakat Sağlanan Madde Sayısı:    1 

Şerhli Madde Sayısı:      34 
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Toplam        35 

GENEL TOPLAM: 

Mutabakat Sağlanan Madde Sayısı:    60 

Şerhli Madde Sayısı:      112 

Toplam        172 

 

Sonuç 

Anayasalar en temel anlamda bireylerin temel hak ve hürriyetlerini koruyarak 

devletin gücünü sınırlandıran bir çeşit toplum sözleşmesidir. Anayasaların temel olarak 

toplum sözleşmesi olarak anılmasının en temel sebebi, toplumun tüm kesimlerine eşit 

olarak hitap etmesi gerekliliği üzerinden de anlaşılabilecek olduğu gibi; toplumun tüm 

kesimlerinin katılımıyla gerçekleşmesidir.  

Genel ve eşit oy ilkesiye gerçekleşen bir genel seçim sonrasında oluşan 

96%’lık temsil oranıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni anayasa yapma noktasında 

gerekli meşruiyet ve otoriteye fazlasıyla sahipti. Meclis, kendi çatısı altında kurmuş 

bulunduğu Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile Türkiye’nin ilk sivil ve 

demokratik anyasasını yapmayı denedi fakat başarılı olamadı. Bu başarısızlığın neden 

veya nedenleri nelerdi? Çalışma bağlamında bu soruya şu şekilde cevap verilebilir: Bu 

başarısızlığın teknik, kültürel ve siyasal olarak üç ayrı sebebi vardır. 

Komisyonun başarısız olmasının teknik sebebi “oybirliği ilkesi” ile 

çalışmasıdır. Şüphesiz ki oybirliği ilkesi tüm grupların bir araya gelerek aynı şeyi 

istedikleri durumlarda işe yarıyor olsa da farklı düşüncelerdeki grupların bir araya 

geldikleri durumda her bir gruba tartışılan meselelere yönelik olarak kullanabileceği bir 

“nihayi ret” diğer bir değişle “mutlak veto” yetkisi vermek anlamına gelmektedir. 

En baştan kabul edilebilir ki Türkiye gibi tüm ayasalarının – imparatorluktan 

cumhuriyete geçiş döneminde olduğu gibi – bir çeşit geçiş dönemlerinde ya da askeri 

darbler sonrasında demokratik teamüllerden uzak bir iklimde gerçekleşmiş bulunduğu 

bir ülkenin kendi sivil anayasasını yapması oldukça zor bir durumdur.  

Belirtilen bu zor duruma bir de “oybirliği ilkesiyle” karar alma yükünü ilave 

ettiğinizde işleri daha da zorlaştırmış olursunuz. Yine de buna rağmen komisyon 

görüşmüş olduğu 172 meselenin 60 tanesinde uzlaşıya varabilmiştir. Komisyon 

yaklaşık 34%’lük bir uzlaşı oranına sahip olmuştur. Bu oran hiç de küçümsenecek bir 

oran değildir, özellikle de oybirliği ilkesiyle çalışan ve tarihinin ilk normal şartarda 

anayasa yapma çalışan bir ekip için.  

Velev ki komisyon oybirliği ilkesiyle değil de dünya anayasa yapım 

süreçlerinde en sık rastlanan yöntemlerden biri olan dörtte üç ya da üçte iki çoğunluk 

ilkesiyle çalışıyor olsaydı uzlaşmış olduğu mesele sayısı 60’ın çok çok üzerinde 

olabilirdi. Örneğin komisyon Romanya’daki gibi dörtte üç çoğunlukla karar alıyor 

olsaydı, uzlaşılan madde sayısı 60’dan 96’ya yükselmiş olacaktı. Bu da oransal olarak 

yaklaşık 55%’lik bir yeni anayasaya denk gelmektedir. 

Komisyonun başarısız olmasının kültürel nedeni en basit anlamda “uzlaşı 

kültürünün” eksikliğidir. Komisyondaki partiler bazı meselelerde aynı anlama gelecek 

hususlar hakkında farklı metinler önerdikleri ve bu metinlerin kabulu noktasında 
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birbirlerine dayatma uyguladıkları için uzlaşamamışlardır. Aynı anlama gelen farklı 

ifadelerde dahi uzlaşamayan partilerin oybirliği ilkesiyle uzlaşmaya varmasını 

beklemek çok da yerinde bir tutum olmasa gerek. 

Komisyonun başarısız olmasının siyasal sebebi ise komisyondaki siyasal 

partilerin komisyonu bir çeşit rant platformu olarak görmüş olmasıdır. Komisyondaki 

partiler daha iyi bir metin için değil de kendilerine daha iyi gelen bir metin elde etmek 

için çaba sarfetmişlerdir. Örneğin; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin “başkanlık sistemi” 

vurgusu, Barış ve Demokrasi Partisi’nin “otonomi ve linguistik talepleri, Milliyetçi 

Hareket Partisi’nin tüm maddelerde “Türk” ifadesinin yer almasını vurgulaması, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sekülarizm vurgusu gibi. 

Altını çizmek gerekir ki, bu anayasa yapım süreci kendine has çalışma 

prensipleriyle kendi kendini kitlemiş bir girişim olmaktan öteye geçememiştir. Ne 

yazık ki bu komisyon Kenan Evren’i – Türkiye’de sivillerin anayasa yapamayacağına 

dair görüşünü – haklı çıkartan bir anayasa yapma girişimidir. Ama yine de altını 

çizmek gerekir ki eğer bu başarısız girişim iyi tahlil edilebilir ve nerde ne çeşit hatalar 

yapıldığından dersler çıkarılabilirse Türkiye’de siviller de anayasa yapabilecek bir 

konuma sahip olabilirler. Şunun da altı çizilmelidir ki eğer bir gün Türkiye’nin ilk sivil 

ve demokratik anayasası yapılmış olursa bu anayasa “oybirliği ilkesiyle” yapılmış bir 

anayasa olmayacaktır. 
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THE RELATIONSHIP  BETWEEN OIL PRICES, GOLD 

PRICES AND STOCK RETURN  

Yazar / Author:  Doç. Dr. Hasan Ayaydın.i 

Öğr. Gör. Abdulkadir Barutii 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the effect of the period 1997M1-2016M5 stock 

return of oil and gold prices.  Johansen-Juselius Cointegration study, Impulse Responses, variance 

decomposition and Granger causality analysis were used.The analysis results in the of one unit 

increase in the price of oil has created a decrease of 1,516 units BIST100 stock returns, in other 

hand of one unit increase in the price of gold has created a increase of 0.455 units BIST100 stock 

returns. In other words a negative correlation between oil prices and BIST100 , positive 

relationship between gold prices with BIST100 have been identified. is also a result of the 

causality analysis were identified two way relationship between oil prices and BIST100. Gold 

prices are among the statistical BIST100 stock returns that as there was no causation. 

 

Key Words: BİST100, Oil Prices, Gold Prices, VAR Model 

 

PETROL FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE  HİSSE SENEDİ 

GETİRİSİ İLİŞKİSİ   

Özet 

Bu çalışmanın amacı, 1997M1-2016M5 döneminde  petrol fiyatları ve altın fiyatlarının 

hisse senedi getirisine etkisinin incelenmesidir. Çalışmada Johansen-Juselius Eş Bütünleşme 

Analizi, Etki-Tepki Fonksiyonları, Varyans Ayrıştırması ve Granger Nedensellik analizi 

kullanılmıştır. Analizler sonucunda ise brent petrol fiyatlarında meydana gelen bir birimlik artışın 

BİST100 hisse senedi getirisinde 1.516 birimlik bir azalış meydana getirdiği, diğer yandan altın 

fiyatlarında meydana gelen bir birimlik artışın ise BİST100 hisse senedi getirisinde 0.455 birimlik 

bir artış meydana getirdiği tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile BİST100 ile petrol fiyatları 

arasında negatif, BİST100 ile altın fiyaları arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan 

nedensellik analizi sonucunda ise petrol fiyatı ve BİST100 arasında çift yönlü nedensellik tespit 

edilmiştir. Altın fiyatları ile BİST100 hisse senedi getirileri arasında istatistiki olarak bir 

nedensellik bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: BİST100, Petrol Fiyatları, Altın Fiyatları, VAR Model 

1. Giriş  

Petrol ihraç eden Arap ülkeleri 1973 yılında Yom Kippur Savaşında İsrail’in 

yanında yer alan ülkelere petrol ihraç etmeyeceğini açıklamış bunun yanı sıra OPEC de 

petrol fiyatlarını yükseltmiştir. Bu durum sanayisi büyük oranda petrol ve petrol 

ürünlerine dayalı olan ülkelerin ekonomilerinin ve borsalarının büyük kayıplar 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 
Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
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vermesine neden olmuş ve bu durum kriz ile sonuçlanmıştır. Bu durum petrolün ne 

kadar değerli bir kaynak olduğunu gözler önüne sermiştir. Günümüzde de her ne kadar 

alternatif enerji kaynakları kullanılsa da petrol ve türevleri önemini artırmış ve 

ekonomileri etkilemeye devam ede gelmiştir.  Diğer taraftan Altın ise  1971 yılından 

itibaren finansal piyasalarda kullanılmaya başlamıştır. Ekonomi dünyasındaki finansal 

krizler ise altınıın önemini daha fazla artırmıştır. Yatırımcılar da uzun vadede güvenilir 

bir meta olan altına yatırım yapmıştır. Son yıllarda ise altın fiyatlarının petrol fiyatlarını 

aşması ile birlikte altın daha fazla önem kazanmış ve finans literatüründe önemli bir 

araştırma konusu haline gelmiştir. 

Bu çalışmada petrol fiyatları ve altın fiyatlarının BİST100 hisse senedi 

getirisine olan etkisi incelenecektir. Bu amaçla petrol fiyatları, altın fiyatları ve 

BİST100 hisse senedi getirsine ilişkin 1997M1-2016M5 dönemine ait veriler 

kullanılmıştır. Bu bağlamda petrol fiyatları ve altın fiyatlarının BİST100’e olan etkisi 

VAR model ile incelenmiştir. Ayrıca çalışmamız beş bölümden oluşmakta olup bu 

bölümler, giriş, literatür taraması, veri seti ve metodoloji, bulgular ve sonuç’tur.. 

2. Literatür  

Literatür incelendiğinde petrol fiyatları, altın fiyatları ve diğer makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkinin yoğun olarak çalışıldığı (Hamilton, 1983; Gilbert, 1984; 

Cunadoa ve Gracia, 2005; Altıntaş, 2013) görülmektedir. Buna karşın finansal piyasalar 

ile petrol fiyatları ve altın fiyatları arasındaki ilişkiyi incelen çalışmaların az sayıda 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmaların bazıları aşağıda özetlenmiştir.  

Khan vd.(2016),  Pakistan Karaçi Borsasında 2000-2013 dönemi aylık verileri 

kullanılarak petrol fiyatları, altın fiyatları ve KSE 100 hisse senedi getiri endeksi 

ilişkisini incelemişlerdir. Yapılan regresyon analizi sonucunda değişkenler arasında 

anlamlı ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen ilişki petrol fiyatları ile KSE 100 

arasında pozitif, altın fiyatları ile KSE 100 arasında negatif olmuştur. Gökmenoğlu ve 

Fazlolahi (2015), S&P 500 endeksi ile petrol fiyatları, altın fiyatları, petrol fiyatları 

dalgalanmaları ve altın fiyatları dalgalanmaları 2013-2014 dönemin günlük veriler 

kullanılarak, bu değişkenler arasındaki etkileşim incelenmiştir. Yapılan ARDL sınır 

testi sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu ve altın fiyatlarının 

hisse senedi fiyatlarına etkisinin yüksek olduğu görülmüştür. Diğer yandan petrol fiyatı 

dalgalanmaları ve altın fiyatı dalgalanmaları kısa vadede S&P500 endeksi üzerinde 

etkisinin olmadığı, uzun vadede ise petrol fiyatı dalgalanmaları ve altın fiyatı 

dalgalanmaları S&P500 endeksi üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Monjazeb ve Shakerian (2014),  Banka hisse senetleri getirisi ve petrol fiyatları 

ile altın fiyatları ilişkisi 7 borsa için incelenmiş ve sonuç olarak petrol fiyatları ve hisse 

senedi getirisi arasında pozitif, altın fiyatları ve hisse senedi getirisi arasında ise negatif 

ilişki tespit edilmiştir. Hussin vd.(2013), petrol fiyatları ve altın fiyatlarının İslami 

borsalara etkisini incelemek amacı ile Malezya Şeriat Borsası 2007-2011 dönemi aylık 

verileri kullanılarak araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda petrol fiyatları ve altın 

fiyatları ile borsa arasında uzun dönemli ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Diğer yandan 

yapılan nedensellik analizinde ise petrol fiyatları ve borsa arasında çift yönlü 

nedensellik tespit edilmiştir. Bilal vd. (2013), Pakistan Karaçi Borsası (KSE) ve 

Hindistan Bombay Borsası (BSE) için 2005-2011 dönemi aylık verileri kullanılarak 

altın fiyatlarının hisse senedi endekslerine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak BSE 

borsasında uzun dönemli ilişkinin olduğu, buna karşın KSE borsasında uzun dönemli 
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olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca altın fiyatları ile borsa endeksleri arasında her iki 

borsa içinde bir nedensellik tespit edilememiştir. 

Basit (2013), Pakistan Karaçi Borsası (KSE) için 2005-2011 dönemi aylık 

veriler kullanılarak hisse senedi getirisi, petrol fiyatları ve altın fiyatları ilişkisi 

incelenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda petrol fiyatları ve altın fiyatlarının 

hisse senedi getirisi üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bhunia (2013), 1991-

2012 döneminde aylık veriler kullanılarak Hindistan Borsasında işlem gören hisse 

senedi endeksi ile petrol fiyatları ve altın fiyatları ilişkisi incelenmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin 

pozitif olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan yapılan nedensellik analizi sonuna göre 

ise petrol fiyatları ve hisse senedi endeksi arasında çift yönlü,  hisse senedi endeksi ile 

altın fiyatları arasında ise hisse senedi endeksinden altın fiyatlarına doğru tek yönlü, 

petrol ve altın fiyatları arasında ise herhangi bir nedensellik bulunmamıştır. Baig 

(2013), Pakistan Karaçi Borsasında 200-2010 dönemi aylık verileri kullanılarak petrol 

fiyatları, altın fiyatları ve KSE 100 hisse senedi fiyatları ilişkisi incelenmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca yapılan nedensellik analizi sonucunda sadece petrol fiyatları ve altın 

fiyatları arasında nedensellik bulunmuş olup, nedenselliğin yönü altın fiyatlarından 

petrol fiyatlarına doğru tek yönlü olduğu görülmüştür 

Irsad vd. (2012), Pakistan Karaçi Borsasında 2002-2010 dönemi aylık verileri 

kullanılarak petrol fiyatları, altın fiyatları ve hisse senedi fiyatları ilişkisi incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan nedensellik analizi sonucunda sadece petrol fiyatları ve 

altın fiyatları arasında nedensellik bulunmuş olup, nedenselliğin yönü altın fiyatlarından 

petrol fiyatlarına doğru tek yönlü olduğu görülmüştür. Sujit ve Kumar (2011),Altın 

fiyatları, petrol fiyatları, döviz kuru ve hisse senedi getirisi ilişkisi 1998-2011 aylık 

verileri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analiziler sonucunda; petrol fiyatları, altın 

fiyatları ve döviz kurunun hisse senedi getirisine doğrudan etkide bulunduğu 

görülmüştür. Nandha ve Faff  (2008), 1983-2005 dönemi aylık verileri kullanılarak 

petrol fiyatları ve hisse senedi getirisi incelenmiş ve sonuç olarak petrol fiyatları ve 

hisse senedi getirisi arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Yine ( Chen ve Hsu 2012; 

Adaramola,2012) gibi çalışmalarda da petrol fiyatları ve hisse senedi getirisi arasında 

negatif ilişki tespit edilmiştir. 

Güngör ve Yerdelen Kaygın (2015), hisse senedi fiyatına etki eden makro ve 

mikro ekonomik faktörlerin tespit edilmesi amacı ile Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 

firmaların 2005-2011 dönemi verileri incelenmiştir. Yapılan panel veri analizi 

sonucunda petrol fiyatları ile firma hisse senedi fiyatları arasında pozitif, altın fiyatları 

ve firma hisse senetleri arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Güler ve Nalın (2014), 

1998-2013 dönemi için Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi getirilerini etkileyen 

faktörleri incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda, altın fiyatları, petrol fiyatları, 

ihracat ve ithalatın uzun vadede hisse senedi getirilerini pozitif etkilediği tespit 

edilmiştir. Akgün vd.(2013), Türkiye’de 2000- 2013 dönemi aylık veriler kullanılarak 

petrol fiyatları, altın fiyatları ve BİST100 hisse senedi fiyatları incelenmiştir. Yapılan 

analiziler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu ve 

BİST100 ile petrol fiyatları arasında pozitif, BİST100 ile altın fiyatları arasında negatif 

ilişki tespit edilmiştir. 
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3. Veri ve Metodoloji 

Tablo:1 Veri Özeti Tablosu 

Yukarıdaki tabloda yer alan değişkenler 1997:01-2016:05 dönemine ait olup 

değişkenler Eview-s-9 paket programı içerinde yer alan Census-12 ile mevsimsel 

etkilerden arındırılmış ve Eview-s 9 paket programı ile aşağıda analizler yardımı ile 

BİST100 hisse senedi getirisi ve brent petrol fiyatları ile altın fiyatları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 

3.1. ADF Birim Kök Testi 

Zaman serilerinde durağan olamayan seriler ile çalışıldığı zaman sonuçlar 

doğruyu yansıtmayacak ya da eksik yansıtacaktır. Bu bağlamda zaman serilerinde 

durağanlık sorunun ortadan kaldırılması amacı ile, Dickey-Fuller Testi (ADF), 

Genişletilmiş Dickey-Fuller Testi (ADF), Phillips-Perron (PP) ve Kwiatowski-Phillips-

Schmidt-Shin (KPSS) gibi birim kök testleri geliştirilmiştir. Çalışmamızda ise  Dickey- 

Fuller (1979) tarafından geliştrilmiş, birim kök testi  ve Phillips-Perron (PP) kullanılmış 

olup, serilerin  durağanlıkları ADF ve PP testi ile incelenmiştir. 

Dickey-Fuller Testi (ADF), Aşağıda analiz ile ilgli denklemler verilip olup ne 

anlama geldikleri açıklanmıştır. 

Yt=Yt-1+ut               (1) 

Yukarıda denklemde Yt-1’in katsayısı 1 eşit ise seri birim kök sorunu vardır, 

yani seri durağan değildir. Diğer bir ifade ile  Yt ve Yt-1 arasında ilşki olduğundan seri 

durağan değildir. 

Yt= pYt-1 +ut               (2) 

Yukrıdaki denkleme göre ise p=1 ise seride birim kök vardır, yani seri 

durağandır. 

3.2. VAR Model (Vektör Otoregresif Model) 

VAR model;  eş anlı denklem sistemlerinin içerdiği karmaşıklıkların ortadan 

kaldırması amacı ile  Sims (1980) tarafından geliştirilmiş olan modeldir. Ayrıca VAR 

modelde değişkenlerin gecikmeli değerleri kullanıldığından geleceğe yönelik sağlam 

tahminlerin yapılmasına neden olmaktadır (Kumar vd.1995:365). 

Değişkenler Değişkenin Kodu Verinin Alındığı Yer 

Brent Petrol Fiyatları_SA P Amerika Enerji Bakanlığı 

Altın Fiyatları_SA A Merkez Bankası 

BİST100 Hisse Senedi Getirisi_SA B Borsa İstanbul 
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  Yt = φt + ∑ biYt−i

p

i=1

+ ∑ b2iY2t−i +

p

i=1

ε1t    (3) 

Y2t = φ2t + ∑ 𝑏2iYt−i

p

i=1

+ ∑ b2iY2t−i +

p

i=1

ε2t     (4) 

Yukarıdaki modelde φt , φ2t, bi  𝑣𝑒 b2i    sabit sabit terim,  p, gecikme 

sayısını,ε_t,rassal hata terimlerini ifade emektedir 

3.3. Johansen-Juselius Eş Bütünleşme Analizi 

Eş-bütünleşme analizi seriler arasında uzun dönem ilişkisini inceleyen bir 

analiz yöntemi olup iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Birincisi iz istatistiği diğeri ise en 

yüksek (Max.) özdeğerdir. Buna göre iz istatistik değeri ve en yüksek özdeğer istatistiği 

Mac Kinnon (1999) eşik değerlerden büyük ise serilerin arasında uzun dönemli ilşki 

olduğu kabul edilir ve uzun dönem ilişksinin olmadığını idaa eden H0 hipotezi red 

edilir. 

Johansen-Juselius (1990) tarafından  geliştirilen analiz, bir modelde  iki 

değişkenin olması durumunda  birden fazla eşbütünleştiricinin olacağı yönündedir. Yani 

bir modelde birden fazla denge  ilişkisi olabileceğini ifade etmişlerdir. Basit bir şekilde 

aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir. 

  Yt = a0 + a1Xt  +  ε1t                         (5) 

       Yt = a0 + a1Xt  +  ε2t                       (6)   

Eş bütünleşmenin olabilmesi için 1 ve2 numaralı denklemlerden elde edilen 

hata terimlerinin durağan olması beklenmektedir. Bu durum için aşağıdaki denklemler 

tahmin edilmektedir; 

Δu1t  = β1u1t−1 + ∑ a1iΔu1t−1

p

i=1

+ ε1t    (7) 

Δu2t  = β1u2t−1 + ∑ a1iΔu2t−1

p

i=1

+ ε2t    (8) 

Burada Δ= 0 olması durumunda  değişkenler arasında eş bütünleşme yoktur 

anlamına, aksi durumda ise değişkenler arasında eş bütünleşme vardır anlamına gelir. 

3.4. Hata Düzetlme Modeli; 

Hata düzetlme modeli ile  serilerin uzun dönemde karşılaştıkları şokların geçici 

olup olmadığı ve şokların ne kadar sürede oradan kalkacağı incelenmektedir ( 

Yıldıran,2011:248). 

Yt=β0+β1Xt+ut                                      (9) 

Yukarıdaki denklemde elde edilen kalıntıların bir gecikmeli  değeri 9 nolu 

denkleme eklenerek hata gecikme modeli elde edilir. 

ΔYt = α0 + α1ΔXt + α2µt-1+Ɛt           (10) 
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Yukarıda 10 nolu denkemde α2 anlamlı ise Y’de bir dönemdeki dengeszliğinin 

diğer dönemde ne kadar düzeltildiğini açılar. Diğer yandan µt-1  değerinin yani haa 

düzeltme terimnin negatif olması beklenmektedir. Hata düzetme teriminin negatif 

olması kısa dönem dengesizliğinin uzun dönemde dengeye doğru yöneldiğini 

belirmektedir (Kıran,2007:273-274). 

 

 

3.5. Etki-Tepki Fonksiyonları Analizi 

Değişkenlerden birinde meydana gelen bir standart hata kadarlık şok 

karşısında her bir değişkenin gösterdiği dinamik tepkilerin izlenmesine olanak 

tanımaktadır. 

A → B için            H0: ∑ λi = 0

r

i=1

              B → A için     H0 : ∑ ϕi = 0

s

i=1

 

 

3.6. Varyans Ayrıştırması 

Varyans ayrıştırma analizi bir değişkenin kendi şoklarından kaynaklanan 

hareketler ve diğer değişkenlerin şoklarından kaynaklanan değişimleri göstermektedir. 

Eğer birinci değişkenin hata varyansı, diğer değişkenlerin hata varyanslarına oranı tüm 

dönemlerde sıfır ise ikinci değişkenin dışsal değişken olduğu, tersine bir durumda ise 

yani birinci değişkenin hata varyansı, diğer değişkenlerin hata varyanslarına oranı 

sıfırdan farklı ise değişkenin içsel olduğu anlamına gelir (Sevüktekin ve Çınar, 

2014:515). 

 

3.7. Granger Nedensellik Analizi 

 (Angle-Granger,1987), tarafından geliştirilen analiz yönteminde, analiz için 

kullanılan değişkenlerim birinci mertebenden tümleşik oldukları bulunduktan sonra 

nedensellik ilişkisinin incelenebileceği belirtilmiştir. 

Xt = ∑ Xt−i

m

i=1

+ ∑ bjYt−i +

m

i=1

ε1          (11)      

 

         Yt = ∑ CJ−i

m

i=1

Xt−j    + ∑ bjYt−i +

m

i=1

ε2   (12)                 

Granger nedensellik analizinde, eşitlik (11) ve  eşitlik(12)’de yer alan hata 

terimlerinden önce yer alan bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerin katsayılarının 

sıfıra eşit olup olmadığının test edilmesine dayanmaktadır. Hipotez çift taraflı kurularak, 

nedenselliğin tek yönlü mü yoksa çift yönlümü olduğu belirlenmektedir. 
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4. Bulgular 

4.1. Serilerin Durağanlıklarının İncelenmesi 

 

Serilerin durağanlıklarının incelenmesine ilişkin ADF birim kök testi sonuçları 

Tablo 3’de raporlanmıştır. 

 

Tablo 2 : ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 
Tablo 2‘ye göre tüm serilerin seviye düzeyinde hem sabitli  hemde 

sabitli/trendli değerde  %1 ,%5 ve %10 önem düzeyinde istatistiki olarak durağan 

olmadıkları görülmektedir. Serilerin birinci farklı alındıktan sonra ise tüm seriler  %1 

önem düzeyinde hem sabitli hemde trendli değerde istatistiki olarak durağan hale 

gelmiştir. 

4.2. Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi  

Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi için yapılan analiz sonuçları Tablo 

3’te raporlanmıştır. 

Tablo 3: Uygun Gecikme Uzunluğu Kriterleri 

Değişkenler Seviye Değerleri 1. Fark Değerleri 

Sabitli Sabitli/ 

Trendli 

Sabitli Sabitli/ 

Trendli 

B 

 

 

-1.57(0.49) 

 

-2.23 (0.47) 

 

-15.47(a) (0.00) -15.45(a) (0.00) 

P -1.54 (0.51) -1.46 (0.83) -12.03(a) (0.00) -12.05(a) (0.00) 

A -0.168 (0.93) -1.65 (0.76)   

Kritik 

Değerler 

%1 

%5 

%10 

 

-3,45 

-2,86 

-2,57 

-3,99 

-3,42 

-3,13 

-3,45 

-2,86 

-2,57 

 

-3,99 

-3,42 

-3,13 

 

*(a) ,Serilerin  %1   önem düzeyinde durağan olduklarını göstermektedir. 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 1344.185 NA 9.08e-10* -12.30585* -12.16567* -12.24923* 

2 1350.501 12.28169 9.31e-10 -12.28111 -12.00075 -12.16786 

3 1355.733 10.03105 9.64e-10 -12.24639 -11.82585 -12.07651 

4 1358.968 6.111741 1.02e-09 -12.19325 -11.63253 -11.96674 

5 1361.078 3.929430 1.08e-09 -12.12976 -11.42885 -11.84662 

6 1366.299 9.575421 1.12e-09 -12.09492 -11.25384 -11.75516 

7 1374.448 14.71957 1.13e-09 -12.08707 -11.10581 -11.69069 

8 1377.274 5.028069 1.20e-09 -12.03018 -10.90874 -11.57716 

9 1381.730 7.802325 1.25e-09 -11.98829 -10.72667 -11.47865 

10 1388.160 11.08266 1.28e-09 -11.96461 -10.56281 -11.39834 
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Tablo 3’e göre FPE, AIC, SC ve HQ bilgi kriterileri birinci gecikmeyi işaret 

etmektedir. LR kriteri ise on ikinci gecikmeyi işaret etmektedir. Ancak birinci 

gecikmede oto-korelasyon sorunu ortaya çıktığından on ikinci gecikme uygun gecikme 

uzunluğu olarak belirlenmiştir. 

4.3. Seçilen Uygun Gecikme Uzunluğu İçin Otokoralesyon ve 

Değişen Varyans Sorununun  İncelenmesi 

Seçilen uygun gecikme uzunluğunun otokoralesyon içerip içermediği LM  

analizi ile test edilip Tablo 4’ te, değişen varyans sorunun olup olmadığı ise White 

Heteroskedasticity testi ile analiz edilkip tablo5 te raporlanmıştır. Ayrıca AR 

karakteristik polinomun ters köklerinin birim çember içerisindeki konumu da şekil 1’de 

raporlanmıştır. 

 

Tablo 4: Otokorelasyon LM Testi Sonuçları 

Gec. LM-İst. Olasılık 

1 9.313021 0.4089 

2 6.749141 0.6632 

3 2.867462 0.9693 

4 9.187736 0.4201 

5 10.72263 0.2952 

6 5.682949 0.7712 

7 9.332687 0.4071 

8 9.982324 0.3519 

9 13.79656 0.1297 

10 14.30282 0.1120 

11 14.51397 0.1052 

12 7.121830 0.6244 

 
                  Tablo 4’teki sonuçlara göre, 12 gecikmeye kadar % 5 anlamlılık 

düzeyinde otokorelasyonun olmadığı saptanmıştır. Hata terimlerinin varyansının bütün 

örneklem için sabit olup olmadığını belirlemek için White Heteroskedasite (White 

Değişen Varyans Testi) Test sonucu Tablo 6’da yer almaktadır.  

 

Tablo 5: White Değişen Varyans Testi Sonucu 

11 1400.094 20.23852 1.25e-09 -11.99165 -10.44967 -11.36876 

12 1413.193 21.85089* 1.21e-09 -12.02943 -10.34726 -11.34990 

13 1422.136 14.67219 1.21e-09 -12.02890 -10.20656 -11.29275 

14 1428.237 9.839976 1.25e-09 -12.00218 -10.03966 -11.20941 

15 1432.722 7.109369 1.31e-09 -11.96057 -9.857866 -11.11116 

LR: Likelihood Ratio FPE: Final Prediction Error AIC: Akaike İnformation  Criteria SC: Schwarz 

İnformation Criteria HQ: Hannan Quinn 

Ki-Kare Df Olasılık 
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Tablo 5’te yer alan sonuçlarına bakıldığında, hata terimlerinin varyansının tüm 

gözlemler için değişmediği, yani değişen varyans sorunu olmadığı gözlemlenmektedir 

(p=0,79>0,05). 

 

 

 

 

 

Şekil-1: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember Konumu 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere tahmin edilen modele ait AR karakteristik 

polinomun ters köklerinin birim çember içerisindeki konumu, modelin durağanlık 

açısından herhangi bir sorun taşımadığını göstermektedir. 

4.4.  VAR Modelin Kurulması 

 
Tablo 6: VAR Model Tahmin Sonuçları 

 B P A 

B(-12) -0.179642 -0.044469 -0.011327 

P(-12) -0.277729 -0.162647 -0.033423 

A(-12) 0.302326 -0.132007 -0.154344 

R2 0.24  

Düzeltilmiş R2 0.10 

F-istatistik 1.71 

Durbin Watson 2.00 

 
B= -0.044P(-12)-0.011A(-12) 

Yukarıda oluşturulan model  %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olup 

(0.05>0.01), kısa vadede petrol fiyatları ve alın fiyatları BİST100 üzerinde negatif 

etkiye sahiptir. Diğer yandan Durbin Watson sayısı düzeltilmiş R kare sayısından büyük 

olduğu için sahte regresyon sorunu da ortadan kalkmıştır. 

4.5. Uzun Dönem İlişkisinin İncelenmesi 

Serilerin uzun dönemli ilişkisi Johansen - Juselius Eş-Bütünleşme analizi ile 

test edilip sonuçlar Tablo 6’da raporlanmıştır. 

407.10 432 0,79 
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Tablo:7 Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Hipotez 

(H:0) 
Maksimum Özdeğer İstatistiği İz İstatistiği 

  İstatistik 

%5 

Kritik 

Değer 

Olasılık İstatistik 

%5 

Kritik 

Değer 

Olasılık 

B r=0* 34.41397 17.79730 0.0001 73.30036 24.27596 0.0000 

P r≤1 28.04270 11.22480 0.0000 38.88638 12.32090 0.0000 

A r≤2 10.84368 4.129906 0.0012 10.84368 4.129906 0.0012 

 
Maksimum özdeğer istatistiği ve iz istatistiği değeri %5 anlamlılık düzeyindeki 

kritik değerlerden daha büyük olduğu için H0: r=0 “değişkenler arasında ko-

entegrasyon ilişkisi yoktur” hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuca göre, seriler arasında en 

az bir tane ko-entegre vektör olduğunu söylemek mümkündür. Sonuç olarak analiz 

edilen değişkenler arasında ko-entegrasyon ilişkisinin söz konusu olduğunu yani 

serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği görülmektedir.                   

              B= -1.516(P) +0.455(A) 

 Yukarıdaki denkleme göre brent petrol fiyatları ve hisse senedi getirisi 

arasında istatistiki olarak negatif, hisse senedi getirisi ve altın fiyatları arasında ise 

istatistiki olarak pozitif ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile brent petrol fiyatlarında 

meydana gelen bir birimlik artış BİST100 hisse senedi getirisinde 1.516 birimlik bir 

azalış meydana getirmekte, diğer yandan altın fiyatlarında meydana gelen bir birimlik 

artış BİST100 hisse senedi getirisinde 0.455 birimlik bir artış meydana getirmektedir. 

4.6. Hata Düzeltme Modelinin Oluşturtulması 

Değişkenler arasında eş bütünleşme olmasından dolayı modelin uzun dönem 

için düzeltmesi gerekmektedir. Bu bağlamda oluşturulan hata düzetme modeli Tablo 7 

‘de rapor edilmiştir. 

 

Tablo 8:  Hata Düzeltme Mekanizması 

Değişken Katsayı St.Hata t-ist. Olasılık 

B 0.029 0.07 0.390 0.69 

P -2.20 0.119 -1.870 0.06 

A 0.248 0.261 0.951 0.34 

Coniteq* -0.440 0.230 -1.95 0.05 

R2:0.59 

Düzeltilmiş R2:0.51 

F-İstatistik:7.50 

Durbin-Watson:2.03 

 
Hata düzetme modelinde hata katsayısının (coniteq) negatif (-0.440)  ve 

istatistiki olarak anlamlı olması (0.05≥0.05)  olması değişkenler arasında uzun dönemde 

ilişkinin olduğunu göstermektedir (Çetinkaya ve Türk, 2014:55). Bu bağlamda model 

incelendiğinde değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu ve kısa dönemde 
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ortaya çıkan aksaklıkların uzun dönemde yaklaşık olarak 0.44 oranında düzeldiği 

görülmektedir.  Ayrıca Durbin-Watson  kat sayısının düzeltilmiş R2 sayısından büyük 

olması sahte regresyon sorunununda ortadan kaldırmaktadır. 

4.7. Nedensellik Analizi Sonuçları 

Seriler arasında nedensellik olup olmadığı granger nedensellik analizi ile test 

edilip Tablo 8 ‘de rapor edilmiştir.  

Yapılan nedensellik analizi sonucunda BİST 100 hisse senedi getirileri ve  

brent petrol fiyatları arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Diğer yandan altın 

fiyatları ile  BİST100 hisse senedi getirileri arasında istatistiki olarak bir nedensellik 

bulunamamıştır. 

 

 

                                   

Tablo:9 Granger Nedesellik Analizi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Chi-sq Olasılık 

P B 24.68 0.01* 

A B 15.87 0.19 

B P 22.01 0.03** 

A P 8.02 0.78 

B A 10.56 0.56 

P A 11.83 0.43 

*, %1 önem düzeyinde,** %5 önem düzeyinde  nedensellik olduğunu göstermektedir. 

 

4.8. Varyans Ayrıştırma Sonuçları 

 

Tablo 10: BİST100 Hisse Senedi Getirisi ile Petrol Fiyatları ve altın Fiyatları Varyans 

Ayrıştırma   (%) 

Dönemler Standart Hata B P A 

1 0.052591 100.0000 0.000000 0.000000 

2 0.052637 99.97735 0.022535 0.000112 

3 0.052840 99.21340 0.528085 0.258510 

4 0.053327 98.64019 0.758461 0.601352 

5 0.053521 98.23045 1.144187 0.625367 

6 0.054142 96.28538 1.690939 2.023678 

7 0.055639 91.68620 5.875654 2.438148 

8 0.056570 90.01151 7.063396 2.925092 

9 0.056692 89.62834 7.037310 3.334349 

10 0.057349 87.72988 7.765826 4.504294 

 
Tablo:10 ’da yer alan verilere bakıldığında BİST100 ilk dönemde %100 oranda 

kendi dinamikleri tarafından belirlenmektedir. Ancak zamanla petrol fiyatları ve altın 

fyatlarının  BİST100’e olan etkisi zamanla artmakta olup,  onuncu dönem itibariyle  
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BİST100 petrol fiyatlarından  yaklaşık %8, altın fiyatlarından ise %4.5 oranında 

etkilemmektedir. 

 

4.9. Etki-Tepki Fonksiyonları 

 

Şekil-II: Etki-Tepki Fonksiyonları 
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BİST100 kendisinin bir birimlik şokuna karşı ikinci döneme kadar azalan 

yönde, altıncı döneme kadar artan yönde tepki vermekte olup, yedinci dönemde azalan 

yönde, sekizinci dönemde ise yine artan yönde tepki verip dengeye yaklaşmıştır. 

BİST100 petrol fiyatlarının bir birimlik şokuna karşı ise beşinci dönemden itibaren 

azalan yönde tepki vermiş olup yedinci dönemde artan yönde tepki vermiş ve dengeye 

yaklaşmıştır. BİST100 altın fiyatlarının bir birimlik şokuna karşı ise yatay bir şekilde 

tepki vermiş olup beşinci dönemde bir atış yedinci dönemden itibaren ise azalan yönde 

tepki verip şokların etkisi ortadan kalkmıştır. 

Sonuç 

Çalışmamızda öncelikle serilerin durağanlıkları ADF birim kök testi ile 

incelenmiş ve durağan hale getirilmiştir. Seriler durağanlaştırıldıktan sonra uygun 

gecikme uzunluğu seçilmiş ve otokoralesyon sorunu olup olmadığı incelenmiş ve VAR 

model oluşturulmuştur. VAR model kurulduktan sonra serilerin uzun dönem ilişkisine 

bakılmış olup, seriler arasında uzun dönemli ilişki olduğundan hata düzeltme modeli 

oluşturulmuştur. Hata düzeltme modelinin anlamlı çıkmasından sonra seriler arasındaki 

nedensellik ilişkisine bakılmıştır. Son olarak ise serilere ilişkin etki- tepki 

fonksiyonlarına ve varyans ayrıştırma sonuçlarına bakılmıştır. 
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Yapılan analizler sonucunda BİST100 hisse senedi getirisi, petrol fiyatları ve 

altın fiyatları arasında (Khan, 2016; Gökmenoğlu ve Fazlolahi, 2015; Akgün vd., 2013) 

çalışmalarında olduğu gibi uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Tespit edilen uzun 

dönemli ilişkide petrol fiyatları ve BİST100 arasında ( Khan,2016; Güngör ve Yerdelen 

Kaygın, 2015; Güler ve Nalın, 2014) gibi çalışmaların aksine ( Chen ve Hsu 2012; 

Adaramola,2012 ) gibi çalışmalarda olduğu gibi negatif ilişki tespit edilmiştir. BİST100 

ve altın fiyatları arasında ise arasında (Khan, 2016; Güngör ve Yerdelen Kaygın, 2015; 

Monjazeb ve Shakerian, 2014) gibi çalışmaların aksine (Güler ve 

Nalın,2014;Bhunia,2013) gibi çalışmalarda olduğu gibi pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

Diğer yandan Yapılan nedensellik analizi sonucunda BİST 100 hisse senedi getirileri ve 

brent petrol fiyatları arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiş olup, altın fiyatları ile 

BİST100 hisse senedi getirileri arasında istatistiki olarak bir nedensellik 

bulunamamıştır. 
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MUSUL OPERASYONUNUN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE 

  

Yazar / Author:  Prof. Dr. Ensar Nişancıi 

 

1. Giriş: Gerilim ve Ayrışmaların Kesişim Noktası  
Ninova bölgesinin başşehri Musul’u IŞİD’den kurtarmaya yönelik operasyon 

sadece Musul odaklı bir operasyon olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Bu Operasyona 

katılan koalisyon güçlerinin ilan edilen ortak iki hedefi var: birincisi Musul’un 

kurtarılması, ikincisi ise IŞİD ile mücadele. Ancak Musul’un Irak ve Ortadoğu bölgesi 

açısından stratejik önemi ve jeo-stratejik konumu dikkate alındığında bu operasyonun 

hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel güç denklemi üzerinde radikal 

dönüşümlere neden olabileceği görülür. Musul isminden de anlaşılacağı üzere 

Ortadoğu’nun hem küçük bir haritası hem de laboratuvarıdır. Bu nedenle Musul 

operasyonunun kaderi Ortadoğu’nun kaderinin önceden tespiti açısından son derece 

önem arzeder. Bu bildiride Musul operasyonunun bölgesel güç denklemini ne şekilde 

değiştirebileceği üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede Musul operasyonuna katılan her 

bir aktörün stratejik hedefleri incelenecek ve koalisyon güçleri arasındaki iç ihtilaflar ve 

bu ihtilafların operasyonun kaderini ne yönde etkileyeceği hangi komplikasyonları 

doğurabileceği ve bütün bunların Irak ve bölge üzerindeki yansımaları incelenecektir.  

 

2. Ayrışma ve Kutuplaşmanın Arasında Sıkışan Ninova: 
Matruşkalaşan Musul Operasyonu Irak’ın başkent Bağdat’tan sonra ikinci 

büyük şehri ve Irak’ı teşkil eden üç bölgeden birinin; Ninova bölgesinin başşehri 

konumundaki Musul’un hem Irak devletinin hem bölgesel güç denkleminin hem de 

küresel yeni güç mücadelesinin yeni odak noktalarından biri haline nasıl geldiğinin 

incelenmesi bu sorunun mahiyetini anlamak açısından oldukça önem arzeder. Çünkü 

Musul bir şehir sorunu olmaktan çok öte bir anlam taşıyor. Sadece Irak’ın geleceğinin 

haritalarını barındırmıyor Musul; aynı zamanda bölgedeki bölgesel güçler arasındaki 

ilişkinin yeni patterninin ipuçlarını ve bundan da öte yeni küresel güç mücadelesinin 

şifrelerini içeriyor. Musul sorunu veya bugünkü anlamıyla Musul'un liberalizasyonu 

operasyonunun yalın bir kurtarma hamlesinin çok ötesinde bir gösterge değeri var. 

Bugün itibariyle bakıldığında Haydar el İbadi’nin Başbakanlığını yaptığı Irak merkezi 

hükümetinin liderliğinde Ninova Bölgesinin başşehrinin IŞİD’den kurtarılması şeklinde 

takdim edilen bu operasyon Musul’u kurtarmanın ötesinde bir dizi jeo-stratejik ve jeo-

politik ajandalarla yüklüdür. Çünkü Musul sadece IŞİD'in işgali altında olan bir şehir 

olmanın ötesinde yerel, bölgesel ve küresel jeo-politik ve jeo-stratejik fay hatlarının 

buluşma noktasındadır. Musul’un IŞİD’den kurtarılması büyük zorlukları ve 

komplikasyonları olan bir operasyondur ama bu operasyonun başarıya ulaşması halinde 

ortaya çıkacak daha büyük bir sorun var: Musul'un kime ait olacağı sorunu. 

Unutmayalım ki Irak, işlevselliğini yitirmiş, parçalanmış bir devlet ve topluma sahiptir. 

Saddam sonrası Irak sadece devlet kurumlarının işlevselliğini büyük ölçüde yitiren bir 

Irak değildir aynı zamanda toplumun etnik ve sekteryan fay hatları üzerinden 

kutuplaşarakparçalandığı bir ülkedir. Irak’ın kuzeyinde özerk bir Kürt Bölgesel 
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Yönetimi zaten mevcuttu. Bölgesel Kürt yönetimiyle Bağdat yönetimi arasında 

kutuplaşma yeni zirveleri test ederken devlet-altı aktörlerden PKK, Kuzey Irak 

bölgesinde kendisine yeni alanlar açmanın peşindedir. Mevcut durumda PKK’nın 

Ninova Bölgesindeki Sincar dağlarını yeni Kandil yapmak yönünde bir jeo-stratejik 

hedefi var. Mesut Barzani'nin liderliğindeki Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin tek 

rakibi PKK değildir: bununla beraber Süleymaniye merkezli Celal Talabani ile Erbil 

Merkezli Talabani grupları arasında jeo-stratejik bir rekabetin fasılasız devam ettiğini 

görüyoruz. Bu tabloya Şii-Sünni sekteryan ayrışmalarını da dahil ettiğimizde 

kutuplaşmanın ve bölünmelerin daha da giriftleştiğini rahatlıkla görebiliriz. Örnek 

vermek gerekirse Musul’a bağlı Türkmen kenti olan Telafer kentinde bölünme ve 

kutuplaşma etnik fay hatlarından daha çok mezhepsel ayrışmalar üzerinde şekilleniyor. 

Türkmenler kendi aralarında Sünni ve Şii kamplara bölünerek kutuplaşmaktadırlar. 

Kuşkusuz ki etnik fay hatları mezhepsel fay hatlarını; mezhepsel fay hatları ise etnik 

olanları tetiklemekte ve bölgedeki bölge-içi aktörler arasındaki ihtilafın yarattığı kriz 

daha karmaşık bir hal almaktadır. Kuzey Irak bölgesinde ve Ninova Bölgesindeki bu 

parçalanma ve kutuplaşmanın bir benzeri Bağdat ve Basra'da da görülmektedir. Araplar 

arasında mezhepsel ayrışma ve kutuplaşma bir düşmanlık derecesine yükselmiştir. 

Bağdat’ın eski elitlerinin içinden çıktığı Sünni Araplar, Merkezi hükümetteki Şii 

liderler; Nuri El maliki ve Haydar El İbadi’nin mezhepçi siyasetleri nedeniyle sadece 

marjinalleştirilmekle kalmadıklarını aynı zamanda varoluşsal bir krizle ve tehditle 

boğuştuklarını görmektedirler. Bu nedenle Kürtler ve Türkmenler arasındaki ayrışma ve 

kutuplaşma ve düşmanlaşmanın daha ileriki boyutları Araplar arasında tezahür 

etmektedir. Irak içi kutuplaşma ve ayrışmanın kuşkusuz başka boyutları da var: 

hükümet içi hizipleşmeler ve kurumlar-arası ve içi ayrışma ve kutuplaşmalar. Irak 

merkezi hükümetinin ilk kuruluşundan beri Nuri el Maliki ve Haydar El İbadi 

başkanlığındaki hükümetlerin içinde derin menfaat çatışmalarının su yüzüne çıktığı bir 

vakıadır. Bunun merkezi hükümetin emrindeki kurumlara yansımaları büyüktür. Irak 

ordusu içinde bir emir-komuta zincirinin tesis edilebildiğini söylemek oldukça zordur. 

Ordu içinde kendi hiziplerini ve gruplarını oluşturan komutanların yanısıra polis 

teşkilatındaki menfaat çatışmaları üzerinden ayrışmalar ve disiplinsizler hizipleşerek 

ayrışan ve kutuplaşarak birbirini tehdit eden Irak'ı daha büyük bir gerilim ortamına 

sokmaktadır.  

 

3. IŞİD ve Vekâlet Savaşları  
Yukarıdaki tabloyu çok daha çetrefilli hale getiren daha büyük dinamikler ve 

aktörler var: Bölgesel ve küresel güç mücadelesi, bölgesel devlet aktörleri ve Devlet dışı 

küresel aktörler. Bölgede ABD nin Irak’ı işgali ve sonrasında bölgede Suudi Arabistan 

öncülüğündeki önde gelen Katar gibi Arap ülkeleriyle İran arasında bölgesel bir güç 

mücadelesinin kızıştığını ve özellikle Arap baharı sonrasında ortaya çıkan Suriye iç 

savaşında bu mücadelenin bir vekâlet savaşı şeklini aldığını biliyoruz. Suriye’de kriz 

patlak verinceye kadarki kısa geçmişte ikili ilişkilerini iş birliği temelinde şekillendiren 

Türkiye ile İran arasında da bir nüfuz savaşı gizlenemez boyutlara erişmiştir. Bu nüfuz 

mücadelesi sadece Suriye’de değil Irakta da cereyanetmektedir. Zaten Kuzey Irakta 

Ankara destekli Erbil ile Tahran destekli Süleymaniye arasında bir güç mücadelesi 

mevcuttu ama Krizin genişlemesini müteakip bu mücadele başka bölgelere de sirayet 

etmiştir. Bağdat, Kerkük ve Musul üzerindeki mücadele bu iki ülke arasındaki ipleri 

geren noktalar olmuştur. İran ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler devlet dışı ve devlet 

aktörlerinin de devreye girişiyle iyice hassasiyet kazanmıştır. Suudi Arabistan ve Katar 

gibi devlet aktörleri, KRG ve bölgesel Arap kabileleri Türkiye’ye yakınlaşırken Haşdi 

Şabi ve Irak merkezi hükümeti İran’ın vekaletçisi olarak güç mücadelesi denklemine 
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dahil olmuşlardır. Denklemi içinden çıkılması zor bir karmaşıklığa iten durum ise 

küresel aktörlerin bölgedeki mücadeleye vekaletleri aracılığıyla veya doğrudan 

müdahaleyle dahil oluşlarıdır. ABD Suriye’ye PYD’yi destekleyerek dolaylı şekilde 

müdahil olurken, Irak, özellikle Musul operasyonuna doğrudan düzenleyici 

pozisyonuyla katılmaktadır. Rusya ise Terörle mücadele ve savaş bağlamı içinde 

doğrudan Suriye krizine müdahil olmuştur. Rusya’nın Irak’a ve Musul’a müdahalesi ise 

çok daha dolaylı bir biçimde gerçekleşmektedir. Irak ve Suriye’deki kriz iki önemli şeyi 

üretmiştir: 1- devlet dışı aktörlerin sahneye çıkışı ve terör örgütlerinin doğuşu. 2-Suriye 

ve Irak krizlerinin bu iki ülkenin krizlerini bir birine yakınlaştırıp irtibatlı hale 

getirmesidir. Dolayısıyla bu iki kriz coğrafyasındaki aktörlerin öncelikleri konjonktürle 

değişse de birbirleriyle mücadelelerini her iki ülkede de sürdürmeleridir. Bu kriz 

coğrafyasına müdahil olan aktörler arası güç mücadelesi çok yönlü sürerken ortak 

mücadele alanları ve konuları da bulunmaktadır. Ortak düşman IŞİD neredeyse bütün 

aktörlerin ortak düşmanı konumundadır. Küresel, bölgesel devlet ve devlet dışı 

aktörlerin IŞİD ile mücadele konusunda ortak bir masa etrafında toplanmaları mümkün 

gözükürken IŞİD dışındaki hemen her konunun bir güç mücadelesi denklemine 

yerleşmesi IŞİD ile mücadeleyi de hem zorlaştırmakta hem de karmaşıklaştırmaktadır. 

İşte Musul tamda bu çerçevede bir operasyon alanına dönüşmektedir. Musul kelime 

anlamıyla buluşma noktası anlamına geliyor. Günümüz konjonktüründe ise bütün 

ayrışmaların, bütün hizipleşmelerin, bütün kutuplaşmaların buluştuğu bir mekân olarak 

Ortadoğu’nun jeo-stratejik haritasında konumlanmaktadır. Bölgede hesabı olan 

neredeyse bütün aktörlerin ortak düşmanı IŞİD bu şehri başşehir olarak kullanmaktadır. 

2014 yılından bu yana şehri kontrolünde tutan bu örgüte karşı bir operasyon bir yönüyle 

kolay gözükürken diğer yönüyle bütün Ortadoğu’daki kaosun çözümü ve uluslararası 

güç mücadelesinin çözümlenmesi kadar zor bir hamle olarak değerlendirilmelidir. 

Çünkü IŞİD’i kendine tehdit olarak gören aktörlerin arasındaki kutuplaşma IŞİD’e 

yönelen kutuplaşmadan daha az değildir. Örneğin Haşdi Şabi ile Haşdi vatani arasında 

Kuzey Irak bölgesel yönetimi arasındaki gerilim bu iki aktörün IŞİD ile ikili 

husumetleriyle mukayese edildiğinde karşımıza oldukça ilginç bir tablo çıkar. Haşdi 

Vatani için Haşdi Şabi’den yönelen tehdit IŞİD’den yönelenden daha az değildir. 

Benzer stratejik gerilimler, denkleme dahil olan ve olmak isten neredeyse bütün aktörler 

arasında da mevcuttur. Bu durum sadece Musul operasyonunun başarısı 

noktasındazorluk konusu değildir. Belki daha büyük bir zorluk Musul’un IŞİD’den 

kurtuluşu sonrasında ortaya çıkacaktır. Yukarıdaki denklemde adını zikrettiğimiz her 

aktörün Musul’a ilişkin özel ve gizli rekabet ajandasının bulunduğunu ifade etmek 

yanlış olmaz. Bu ajandaları Ortadoğu’nun diğer kriz noktalarında, vekâlet savaşlarının 

yürütüldüğü alanlarda görmek mümkündür.  

 

4. Bitirirken 
Musul operasyonunun ilan edilen ana hedefi IŞİD ile mücadeledir. Ancak Bu 

mücadeleye katılan aktörlerin her birinin IŞİD ile mücadeleden çok daha büyük ve 

stratejik bir hedefi vardır. Bu hedeflerin ortak bir payda altında toplanması mevcut 

konjonktürde oldukça zor görünmektedir. Bu operasyonun başarılı olabilmesi sadece 

IŞİD’in devre dışına itilmesine bağlı değildir. Aktörler arasındaki güven krizi ve 

stratejik mücadele IŞİD ile mücadeleyi zorlaştırırken aynı zamanda bütün bölgeye 

yayılabilecek bir gerilimi de doğurabilecektir. Bu nedenle Musul düşmanlıkların 

jeopolitik ve stratejik hesaplaşmaların ve vekâlet savaşlarının buluştuğu bir alan 

olmaktan çıkarılıp tarihte olduğu gibi halkların buluştuğu bir “medine” olarak 

tasarlanmalıdır. Bu ümidi besleyecek nedenleri bulmakta zorlansak da temenni ümidin 

anne rahmidir.   
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THE FINANCING OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS 

EUROPEAN UNION PRACTICES AND TURKEY 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Abdullah YİNANÇi 

Abstract 

 

Financial source alternatives for infrastructure projects, advantages and disadvantages 

of financial alternatives and different sources, the carefully selection of success subject and the 

fundamentals of outer financial sources are very important in terms of finance.  

It can be said that neither the EU countries have different experience for infrastructure 

investment of finance sector northefinancing of infrastructure investment supported by public 

sector. Approaching of nowdays, financing supported by privite sector are preferred. The used 

methods of privite sector financing are generally ordered as “public-privite coopeartion models”, 

“infrastructure banks”, “capitalmarkets”, and “the pension funds”.  

 In this study, the related infrastructure Project financing, the development of 

financement supply models were examined in similarities and shareholder in EU countries. The 

situation in our country (efficiency, the increasing of alternatives source usage and new system 

alternatives) and EU countries were examined by the light of successful sample models. 

 

Keywords: infrastructure, systems, resources, funds, efficiency. 

1. The Financing of Technical Infrastructure Establishment 

And Practices of Europe 
1.1. The Public-Privite Cooperation Models (PPM) 

The processability of infrastructure investment in EU countries are the bases of 

the responsibility of local management. However, there are a few difficulties, such as 

the high cost of investment, and the long time period to complete the investment. Due to 

the these difficulties, local managements prefer to use the financing of privite sector 

instead of own sources. Together with mostly member of EU countries have different 

legal circumstances and applied sectors. The weight of privite sector and public-privite 

cooperation (PPC) investment are more effective than public sector. Some countries, 

such as England, France and Italy are rather oward in terms of PPC applications, the 

new member of EU countries are used PPC evaluations at improving level. The 

widespread and experience of PPC evaluations are the advance level of the countries of 

England, France, Germany and Italy (advanced PPP adopters); mid-level of the 

countries of Spain, Portugal and Holland (Intermediate PPP adopters); late starting 

countries except for some sectors of Luxemburg, Sweden, Belgium and Greece [1]. 

France passed the regime of public privite cooperation “contrat de Partenariat” 

(partnership agreement) at 2004 [2]. Privite finance initiative (PFI) developed by one of 

the variety of PPC model has passed buying the services from privite sector instead of 

public associations and administrators [2]. PPC models (PFI/PPPs-England) are greatly 
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increased the development of infrastructure investment especially at transportation, 

health, education, sheltering, apology, telecominication, the urban management of waste 

and water sectors [1]. 

1.2. Infrastructure Banks 

To decrease of political risks, infrastructure banks used infrastructure 

investment as a vehicle. They supply long-time credit and predictable investment as the 

direction of financing bank rules. The duty of infrastructure banks encourage 

infrastructure projects supported by privite sector, constitude of convenient conditions 

and middle and long term improvement of economy. In addition, the aim of 

infrastructure banks produce more investment than other financial banks. To supply this 

aim, the bank should be independent from government politics and needs to be wide 

hands [3]. 

2. Results & Discussion 

2.1. Investment Partnerships 

In addition to companies, investment partnerships and collective investment 

vehicles supply directly fons at infrastructure projects. Investment partnerships in 

various bourses, capital stocks obtained from exclusion goods transfer infrastructure 

projects. In addition, real estate investment partnerships (REIP) supply financing 

support to infrastructure projects. REIPs prefer both organizational investors and 

individual investors [4].  

2.1.1. Capital Markets 

The increasing usage of public and privite cooperation model at world is an 

important factor and financing vehicle at long term and dense investment suppyling of 

infrastructure project finance. With the circumstances of PPC model, public associations 

created by infrastructure investment finance, international corporations, privite sector 

delegates tend to the capital market vehicles due to the possibility of long term finance. 

Public associations and companies used capital market vehicles were given in  

Figure 1.1. 

 

 

Figure 1.1. Capital market vehicles 

 

Capital markets as the bases of infrastructure project financing divide 3 different 

methods, which are called as borrowing, partnership, and capital stocks. 
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 Borrowing: Regional / global development supported by international 

corporations, such as European investment bank, Asia developing bank, World 

bank etc. give long-term financing credits for infrastructure investments. 

 

 Partnership: This method mostly used for economical infrastructure projects. 

Bond coupon payments were financed by these projects. 

 Capital stocks: In this method, credits, which were given for infrastructure 

investments, were used obtained from these debts. Privite corporations except 

for the bases of these capital stocks present to the investors. To these debts 

include one or more than one project [4]. 

In the time period of 2014-2020, European Union middle-term plans, as an alternative 

financing model inspite of increasing infrastructure investment needs, give way to 

“European Project bond initiative”. Coventional models of infrastructure investment 

financing, bond issue enclosure of “European project bond initiative and how the 

infrastructure financing occurs related financing models were given in Figure 1.2. [5] 

(Europe 2020 Project Bond Initiative). 

 

Figure 1.2. Bond issue with infrastructure finance 

As the above mentioned Figure 1.2, companies use capital stocks, European investment 

banks (EIB) credits and bond issue to constitude of infrastructure assets. Companies 

capital stocks should not be less than 20% of total project amount. To obtain an income 

from bond issue, companies supply credits to pay EIB garantee and bond principal 

capital and income return [5].  

2.1.2. Fons 

Retired Fons  

Most of the EU countries, such as Holland, England, Denmark and Finland 

prefer using one of the evaluations of infrastructure investments supported by retired 
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fons. Most of the countries prefers to this evaluations, fons can be used efficient areas. 

For instance, fon market at England is accepted as mature and developed market in this 

area. However, small-scale retired fons constitute a barrier for infrastructure 

investments [6].  

Local financing fons 

 

The most responsibility of infrastructure investment at EU countries belong to 

local management. 

Except for this alternatives, infrastructure investments were also supported by local 

management fons. In addition, fons are transfered to financing experience countries via 

their own corporations. This fon coordinates the company’s agency and it is self-

governed organization [1].  

Infrastructure investment fons 

 

Infrastructure investment fons divide quote fons and non-quote fons. Non-

quote fons supply investment at building steps of infrastructure projects, which is called 

as “fence stroddler” approach, such as new system establishment. At some countries, 

this situation are done regulations, they include infrastructure bonds and borrowing 

vehicle bases on the infrastructure bonds [4].  

3. Technical Infrastructure System Financing And Evaluation 

Of Turkey 

3.1. City Infrastructure Financing And Evaluation Of Politics 

Turkey has greatly improvement of increasing infrastructure needs due to the 

development of cities. Turkey has greatly improvement of increasing infrastructure 

needs due to the development of cities. However, the increasing of servis quality, and 

also continue sustainability. The infrastructure construction is rather important on the 

bases of target of city transportation, entegration between systems, infrastructure shifted 

from city center to out of city, environmental friendly, efficiently and increasing of 

vehicles and responds to these dense traffic etc [7]. 

In the 10th developing plan, there are many targets, such as fundamental politics, strong 

and weak sides, sources and problem analysis. In addition, drink and usage water needs 

at cities, prevention of water smuggled, improvement of Networks, development of 

infrastructures and canalization systems. 

The life standards should be increased to reach the services easily at Metropolitans. In 

addition, there are many targets, such as decreasing of infrastructure service cost, 

supported to local managements, decrease of emission waste at cities, energy, water and 

sources efficiency, recycle, prevention of voice pollution evaluations [8].  

As a result of only these targets, decreasing of water smuggling supply the sources of 5-

6 milion Turkish Lira. 
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3.2. City Infrastructure Financing And Evaluations With Legal 

Laws And Regulations  

3.2.1. Public Services Were Done By Privite Sector With Laws And 

Regulations 

  There are old and new laws and substances in Turkey, which supplied directly 

or indirectly by privite sector. At now, there is no legal changes and the alternatives of 

privite sector can be applied. 

When the laws can be examined at this time; 

 1580 number manucipality law 19th substance 4A and 5th articles. 

 2560 number İSKİ law 2nd substance a, d and e bents 

 1580 number manucipality laws 19th substance 4A and 5. articles. 

 3996 build-operate-transfer law, 

 4046 privatization law, 

 7th Developing plan and date of 30.06.96 Prime ministry notice  

 5216 number “Metropole manucipality law” 7th substance r bent 

 5272 number law 15th substance e bent and I bent agreement 

 5272 number law 68th substance  a,c,d,e,f  bent agreement 

 5272 number law 70th substance 

 5272 number law 71th substance 

Privite sector can easily do public work and services. So, the public loss can be 

prevented by this way [9]. 

3.2.2. Developing Plans 

VIIth Developing Plans:  

 The main target of this plan is to supply privite sector financial participation in 

all infrastructure investments and increasing of public company efficiency. Privatization 

was defined a date and build-operate-transfer works were performed and resulted.  

Xth Developing Plans (2014-2018 Terms)  

 25 new programme was designed by the target of 2023 and 10th developing 

plan in priority areas, which helps the solvation of basic structural problems and supply 

the fast transformation term, have responsibility and coordination between corporations. 

With the parallel of global integration period, local economies, work and life 

environment, competitive, investment and labor force potential are examined carefully 

in the Xth developing plan (2014-2018 terms). 

3.3. The targets of privite sector participation 

Any defined service should be indicated a low cost  in previous sections. Some 

important points  must be known to give objective decisions and comments on cost 
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level. In Turkey, there is no criteria or discussion about the efficiency of manucipality 

and given the service in low cost. It is not considered big structural changes in small 

time period due to opening a new privite sector, efficiency control. However, privite 

sector participation and direct evaluations and competitive subjects are very important. 

From these changes, there will be obtained important useful works and accepted to be 

obtained successful targets  [10] 

 To earn efficiency to supply services, 

 To decrease the rates in the same service standards, 

 To increase the service quality for cities, 

 To tendency of regulations and management service differentiation, 

 The expansion of financial commercial markets, and regulations of alternative 

investments, 

 To increase professional development, 

 To earn technological experience and development, 

 To develop strong management structure, 

Altough there is no possibility of an agreement of bidding of some servives, this 

situation must be countenanced by the management. Between the equilibrium of the 

aim, quality, and cost supply in a right way. It must be competience between supplied 

by manucipality services and other services. Agreement should be defined clearly for 

both sides and all duty and responsibilities should be defined in this contract. 

Regulation system can be termed as strong and stable for all investments. 

 If the manucipality managements continue their services from outside 

company, the compatitive system must be learned and evaluated in a well-arranged 

way. For example, while suppling the service to the manucipality, real cost  must be 

used and evaluated the regulations of the similar services. There is no detailly cost data 

for services to compare the doing works and cost at manucipalities in Turkey. So, it is 

not possible to explain the real comparison[11]. 

Conclusion 

New sectors can be developed at a high cost due to suppling of the economic 

efficiency at cities, increasing of service quality, and investment and regulations to 

decrease the environmental cost. 

 In other words, high capital stocks and real-estate sectors with the parallel 

increasing speculative increment and increasing artificial cost increase have the 

fundamental reasons of financial crisis and risk factors. 

 The pressure increases on the environment and natural sources due to the 

increasing of population, developing of cities, economic agencies, and habit of  

consumption. With stating of global scale of new development model and “green 

improvement” are impotant concept to reach the predictable and continue of 

development targets. 

 At 9th developing plan period, big cities tend to the densily migration centers 

with the parallel of fast development of cities. The rate of city population to total 
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population increases from 67,5% to 72,3%. From the year of 2012, the population is 

over the 1 milion reach to 10 cities in Turkey [12-14]. 

 The new politics and evaluations must be done for city competitives and 

increase of life standards, qualified life areas, social and physical infrastructures, quality 

and safety transportation systems etc. 

 The fundamental aim of the 10th developing plan is stated that social-

economical convenient in all country and total development of country, decrease of the 

regional differences, city potentials, competitives, reach easily in public services are 

highlighted. 

  The increasing infrastructure needs in Turkey should be supplied by public 

sources and also participation of privite sector alternative financing models. For this 

circumstances, recently, public-privite coopeartion (PPC) model has been developed 

and evaluated to occur of infrastructure investments. 

 The reasons of partnerships of privite and public sector and participation of 

privite sector and supplied the advantages of public sector were examined and the 

following substances were observed [13-15]. 

 To earn new markets and new cilent potential, 

 To supply getting to water and waste of water services, 

 To obtain increment of the company and development in long-term period by 

carefully  observation, 

 To increase the commercial powerty of the company  in markets and new markets, 

 To obtain the advantages of public servis companies and develop long-term 

strategies, 

 To supply capital for infrastructure and new technologic investments, 

 Better method: Reconstruction of the companies and increase of the efficiency to 

use the facilities more better, 

 The relaxation of public budget for entrance of capital, 

 To constitude professional expert persons, new technologies, information, 

management and the awareness of the subject of company management, 

 To occur the optimum time period of projects and company management, 

The investment of increasing of water quality (with chain effect) supplies the possibility 

in new investments in other sectors. 
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URBAN INFRASTRUCTURE MODELS AND THEIR COMPARISON IN 

DIFFERENT SECTORS 
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Abstract: 

In urban infrastructure, it is aimed to check over basiccycles such as planning, 

construction, procurement, transmission and operation in water, wastewater, electricity and 

telecommunications, presenting the required capital, labourand different operational ternatives, 

and to search the applicability of a global approach aboutwater, wastewater, electricity and 

telecommunications policies of EU forourcountry. 

Encouragement of using water efficiently and making different water consumers 

contribute to expenses, that are occured due to water services, are important elements within the 

scope of thepricing policy of water and wastewater. 

The most important criterions, which shape investments about electricity supply and 

telecommunications services, are demand, market reforms, environmental restrictions, and Access 

to capital. 

This situation expose to risk of energy generation and power supply for enterprisers and 

this generally affects investment. 

In fact, electric and telecommunication production technologies and networks have high 

construction but low maintenance costs. 

However, water and waste water finance is a cycle in which “The Principle of Meeting 

the Costs and the Polluter Pays Rule” is considered, water consumption costs and values are 

determined, the principle of meeting the water and waste water costs is applied, and the necessary 

investments are contributed with the incomes. 

That is why the effects of the meeting the water, waste water and other infrastructure 

investments and service costs on society is much lower than of the EU countries. 

In this study, the construction of all infrastructure activities, especially water, waste 

water, electric, and telecommunication, their finance, maintenance, and costs, including the notion  

of ‘Real Understanding’ of the users are investigated comparatively. 

Key words: Real understanding, service, finance cost, polluter pays.  

KENTSEL ALTYAPI MODELLERİ VE BU MODELLERİN FARKLİ 

SEKTÖRLER İÇİNDE KARŞILASTIRILMASI 

Özet: 

Kentsel altyapıda; Su ve atıksu, elektrik, telekominikasyon da her türlü planlama, 

yapım, temin,  iletim, işletim gibi temel döngüleri kontrol etmek, bunlar için gereken sermaye, 

emek ve farklı işletim alternatiflerini ortaya koymak, AB deki su, atıksu, elektrik ve  
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telekominikasyon politikalarıyla ilgili küresel bir yaklaşımın ülkemiz içinde uygulanabilirliğinin 

araştırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Su ve atıksu  fiyatlandırma politikaları kapsamında, suyun verimli kullanılmasının 

teşviki ve farklı su kullanıcılarının, su hizmetlerinden doğan maliyetlerin karşılanmasına katkıda 

bulunmalarını sağlayan unsurlar önem taşımaktadır. 

Elektrik temini ve telekominikasyon hizmetleri ile ilgili yatırımları şekillendiren en 

önemli ölçüt ise talep unsuru, piyasa reformları, çevresel kısıtlamalar ve sermayeye erişim gibi 

unsurlardır. 

Bu durum ise enerji üretimi ve arzında yatırımcıları daha fazla riske maruz bırakmakta 

bu da genellikle  yatırımları etkilemektedir. 

Esasen elektirik ve telekominikasyon üretim teknolojileri ve ağları yüksek yapım ancak 

düşük bakım maliyetlerini içermektedir. 

Su ve atıksu  finansmanı ise, anlamsal olarak ‘Maliyetlerin Karşılanması İlkesi  ve 

Kirleten Öder Kuralı’ nın göz önünde bulundurulması, su kullanımı ile ilgili ücret ve bedellerin 

belirlenmesi, su ve atıksu hizmetlerinden  doğan maliyetlerin karşılanması ilkesinin uygulanması 

ve elde edilecek gelirler ile de gerekli yatırımların gerçekleştirilmesine katkının sağlanacağı bir 

döngüdür. 

Bu nedenle; Özellikle ülkemiz için, su ve atıksu hizmetleri başta olmak üzere diğer 

altyapı yatırım ve hizmetlerinden doğan maliyetlerin karşılanmasının halka yansıma oranı AB 

üyesi ülkelerin,halka yansıtılan miktarların çok gerisindedir.  

Tüm altyapı özelliklede,Su, atıksu, elektrik ve telekominikasyon ile ilgili faaliyet ve 

tesislerin inşasını, finansmanını ve bakımını da kapsayan, maliyetler ile tüm bu işler için  

kullanıcıların ödeyebileceği ölçeklerdeki ‘Reel Anlayış’ olgusu çerçevesindeki yapılandırılmalar 

karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Reel anlayış, hizmet, finansman maliyeti, kirleten öder  

1. Giriş 

OECD abonesi ülkelerde su sektöründe oluşturulan modeller genellikle varlık 

sahipliğinin kim ait olduğu, yatırımın kim tarafından yapıldığı, sistemin ölçeği, fiyatı 

belirleyenin kim olduğu ve geliştirilen modelin yatırım çekme potansiyeline bağlı 

olarak çeşitlilik göstermektedir. OECD ülkeleri bazlıincelenenve örnek uygulamalar 

olarak saptanan iş modelleri ve ilişkilerine ait inceleme detayları aşağıda Tablo 1 de 

sunulmuştur. (OECD Report; Infrastructure to 2030-Volume 2, 2007). 

Ancak Fransa ve Almanya’da sadece belediyenin bir hizmeti olarak varlık 

gösteren yani hiç bir hukuki kimliği bulunmayan belediyeye ait “régies” denilen, kamu 

maliyesi ve kamu işlerinin doğrudan yönetimi için oluşturulan kamu ajanslarının 

gelişimine izin verilmektedir. Ancak bu model bazen şeffaf olmadığı için 

eleştirilmektedir. Bu bağlamda ise, hizmet sağlayıcı bu kurumları belediye bünyesinden 

ayrıştırarak en azından ayrı bir bütçe ile özelleştirmek yönünde genel bir eğilim 

bulunmaktadır. 
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Tablo 1: Mevcut ve gelişmekte olan iş modelleri (OECD) 

 
Fransa 

(affermage*) 
İngiltere Almanya 

Statü(Durum) İstikrarlı Sınırlı yaygınlaştırma İstikrarlı 

Özerkleşme düzeyi Belediye Bölgesel Belediye  

Varlık sahipliğinin 

ait olduğu taraf 

Belediye Kamu hizmeti gören 
kuruluş 

Belediye 

Yatırımı yapan 

taraf 

Belediye/havza 

ajansları 

Kamu hizmeti gören 

kuruluş 

Belediye 

Hizmeti tanımlayan 

taraf 

Belediye Regülatör Belediye 

Fiyatı belirleyen 

taraf 

Belediye Regülatör Kamu hizmeti gören kuruluş 

Modelin sağlamlığı Özel sektör ilgi 
göstermemektedir. 

Fonların geliştirilmesi 

belediye kapasitesine 

bağlıdır. 

Özel sektör ilgi 
göstermemektedir. 

Yatırım ortaklığına 

doğru gözle görür bir 

kayma olmaktadır. 

Hizmetler, çapraz sübvansiyon 
ile kamu hizmeti yapan 

kuruluşlar tarafından 

sağlanmaktadır. 

*Affermage: Su sektöründe kamu ve özel sektör paydaşları arasında kullanılan kira sözleşmelerinin Fransızca 

karşılığı( OECD Report; Infrastructure to 2030-Volume 2, 2007). 

 

2. Su Sektöründe Örnek Uygulamalar 

Bu bölümde Avrupa Birliği abone devletlerden, su hizmetlerinden doğan 

maliyetlerin karşılanması ilkesinin kendi ulusal mevzuatlarında ciddi bir oranda yer 

veren ve su finansmanı konusunda başarılı modeller oluşturanAlmanya, İngiltere, 

Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti veBelçika örnekleri incelenmiştir. 

2.1Almanya  

2.1.1. Almanya'da Su ve Atık Su Sistemleri ve İşleyişi 

Almanya, AB içinde çok sık yerleşimli ve yüksek sanayileşmiş ülkeler 

arasında yer alır. Almanya'da çevre hukuku mevzuatının önemli bir bölümü, Avrupa 

Birliği içinde ortak yasama yoluyla belirlenmiş ya da ondan etkilenmiştir.  

Halkın içme suyu gereksiniminin karşılanması için, doğal su dolaşımından, 

yaklaşık 5,5 milyar m3 işleme tabi tutulmamış su alınmaktadır. Bu, toplam kullanılan 

tatlı su oranının yaklaşık  % 12'si etmektedir. Kamu ve sanayiye su temini için su 

çıkartma, 1990'dan 2003’e kadar, toplam da yaklaşık %20 azalmıştır. (Yinanç,1997:84) 

http://tureng.com/search/kamu%20hizmeti%20g%c3%b6ren%20kurulu%c5%9f
http://tureng.com/search/kamu%20hizmeti%20g%c3%b6ren%20kurulu%c5%9f
http://tureng.com/search/kamu%20hizmeti%20g%c3%b6ren%20kurulu%c5%9f
http://tureng.com/search/kamu%20hizmeti%20g%c3%b6ren%20kurulu%c5%9f
http://tureng.com/search/regulator
http://tureng.com/search/regulator
http://tureng.com/search/kamu%20hizmeti%20g%c3%b6ren%20kurulu%c5%9f
http://tureng.com/search/yat%c4%b1r%c4%b1m%20ortakl%c4%b1%c4%9f%c4%b1
http://tureng.com/search/%c3%a7apraz%20s%c3%bcbvansiyon
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Almanya bugün iyi bir su yapısına sahiptir. Bunu da tüm eyaletlerin, 

belediyelerin ve işletmelerin ortak çabasına borçludur. Su işletmesinde temelde etkili 

olarak görülen üç bilimsel ilke yol gösterici olarak seçilmiştir. Ancak kanalizasyon ve 

temiz su sağlanmasına yönelik belediye sorumluluğunda bulunan işler belediye eliyle 

yapılabileceği gibi, özel sektör, kamu-özel sektör işbirliği yâda birlikler tarafından da 

gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Almanya’da belediyeler aracılığıyla altyapı işleri hizmetleri 

Almanya’da 6400 kamu su hizmeti sağlayan şirket bulunurken, 6900 kamu 

kanalizasyon hizmeti sağlayan şirket bulunmaktadır. Genel olarak ülkedeki altyapı 

işlerinde varlık gösteren bu işletmeler; 

Kamu hukukuna bağlı işletmeler. Özel amaçlı birlikler, kamu hukukuna 

bağlı birlikler, su ve kara birlikleri, yardımcı belediye işletmeleri, özerk belediye 

işletmeleri 

 Özel hukuka bağlı işletmeler.özerk şirketler, işbirliği modeli (çoğunluk hisse 

belediyeye aittir) şeklinde sınıflandırılmaktadır. Almanya’dakibu birlikler; 

Özel amaçlı kamu iştirakleri olan birlikler, 

Kamu hukukuna bağlı kurumlar, 

Federal yasalara bağlı su ve kara birlikleri, 

2.1.2. Ücretlerin kontrol mekanizması ve tarifeler 

Kanalizasyon hizmetlerinin maliyeti, su faturaları ile birlikte kullanıcılardan 

alınmaktadır. Tarifelerin oluşturulmasında ücretlendirme ve vergiler kapsamında 

uygulanan ilkeler ise aşağıda sıralanmaktadır: 

Orantılılık, maliyet karşılama, fazla maliyetin yasaklanması, eşitlik ve  

ekonomi ilkesinden oluşmaktadır (Profile of the Germany water sectror, 2011). 

Almanya’da su tedariki ve kanalizasyon işleri ile ilgili tarife ve vergilendirmeler kamu 

otoriteleri ve ilgili kanunlarla düzenlenmektedir Şekil 2. de ücret ve tarifelerin 

kontrolünün sağlanması şematik olarak verilmiştir. 

Almanya'da tüketiciler, gerek su temini, gerek atık su işlemleri için gereken 

bütün masrafları karşılamak zorundadırlar. Evsel kullanımında içme suyunun ortalama 

fiyatı, 2011 yılı sonunda m3 başına 2,5 EURO ve kişi başına günde 128 litrelik bir 

tüketim temel alındığında vatandaş, içme suyu için yılda 110 EURO ödemektedir.  
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Şekil 2.  Ücret ve tarifelerin kontrolünün sağlanması 

Atık su fiyatlarında, ya yalnız içme suyu tüketimine göre ödeme yapmayı, ya 

da yağmur suları için ayrı bir işlemle birlikte, sisteme bağlanmak için ek bir sabit ücreti 

öngören farklı modeller uygulanır. Atık suların alınması ve işlem görmesi, Almanya 

genelinde vatandaş başına ortalama su bedelinden %50 daha fazladır. Yani yıllık 165 

EURO civarında (Yinanç,1997: 82). 

2.2. İngiltere 

İngiltere’de; altyapı sularının uzaklaştırılması işlerinin tamamı özel sektör 

tarafından yapılmaktadır. Altyapı işleri ile ilgili tarifelerin uygulanmasında OFWAT’tan 

elde edilen bilgiler ışığında aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır. Sayaçsız ve sayaca 

sahip abonelerin faturalarının ücretlendirmesi Tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo 2 Sayaçsız ve sayaca sahip abonelerin faturalarının ücretlendirme 

Sayaçsız abonelerin faturalarının ücretlendirmesi 

Su sistemi Kanalizasyon sistemi 

Sabit fiyat üzerinden fiyatlandırma yapılır. Bu ücretlendirme başlığı altında 3 ayrı başlıkta para 

alınmaktadır; 

1. Kanalizasyonu kirletme, 

2. Yüzey suyunun drenajı (mülklere yağan yağmur), 

3. Otoyol drenajı ücretleri, 

Sayaca sahip faturalarının ücretlendirmesi 

Su sistemi Kanalizasyon sistemi 

Ne kadar su kullanılmış ise o kadar abone tarafından 

ödenir ve faturalar aşağıdaki kalemlerden oluşur; 

 

1.Sabit ücret (sayaç okuma ücreti v.b), 

2.m3su kullanımına bağlı ücretlerdir. 

Bu ücretlendirme başlığı altında 3 ayrı başlıkta para 

alınmaktadır. 

Kanalizasyon kirletme (kullanılan suya bağlı oluşan 

fatura), 

Yüzey suyu drenajı ( özel mülklere yağan yağmur 
suyu), 
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İngiltere’de su, kanalizasyon ve pis su ile ilgili olarak kullanıcıların ödemesi 

gereke ücretler şu şekilde sınıflandırılabilmektedir; Bağlantı ücreti (fiziksel bağlantı), 

altyapı ücreti, talep edilen ücretler, şahsi boru döşeme, varlık ödemelerinden 

oluşmaktadır. Şekil 3’te; İngiltere’deki altyapı ücretleri ilgili genel yapı sunulmaktadır . 

(Primary legislation for Charging for waterand sewerage infrastructure with in new 

development,  2012). 

 

Şekil 3. İngiltere’de altyapı ücretleri ilgili genel yapı 

 

2.3. Fransa 

2.3.1. Fransa’da Su Ve Atıksu Yönetimi 

Fransa’da su yönetimi tüm su ve atıksu ile ilgili aktiviteleri kapsar. Fransa 

dünyadaki ilk özel sektör işletimini başlatmış olan ülkedir. Fransız modeli bugün karma 

bir model olarak (Kamu-özel sektör) kendi ülkesinde 6 su bölgesi ve 169 özel su işletme 

şirketi kanalıyla su işlerini yürütmektedir. Bu hizmetler; 

Belediyelere ait altyapı hizmetlerinin yönetilmesi, 

Özel sektöre ait su ve endüstriyel atıksu hizmetlerini yönetilmesi, 

Su tasfiye ve atıksu arıtma tesisleri mühendisliği,inşası ve işletilmesi, 

Evsel su tasfiye cihazlarının (içme suyu ve paket atıksu arıtma) proje,uygulama ve 

denetimlerinin yapılması 

Her türlü rekabete açık yeni işletmelere yönelme ve başka ülkelerdeki benzer 

kuruluşlarla ortaklıklar kurarak müteahhitlik hizmetleri ifa etme şeklinde bir yönetim 

modeli yürütülmektedir. 

Otoyol drenajı, 
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Ülkede aynı zamanda ulusal ve bölgesel düzeyde su kapasitesi yönetimi ve su 

kirliliği kontrolünü gerçekleştirmek üzere altı adet su ajansı (Agencesd'eau) 

bulunmaktadır.  Kırsal alanlarda ise su temini gelişimi için gerekli olan yatırım 

ödenekleri ulusal fondan sağlamaktadır Şekil 4. te yatırım kaynakları verilmiştir 

(French-Property web site). 

 

Şekil 4. Yatırım kaynakları 

Su ücretleri; su dağıtım maliyetini, kanalizasyon hizmetlerinin maliyetini ve su 

ajansları tarafından belirlenen vergileri içermektedir.  

2.4. Çek cumhuriyeti  

Çek Cumhuriyeti'ndeki su ve atıksu hizmetleri günümüzde altyapı tesislerinin 

sahibi olan yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Bununla beraber, belediyeler kısmen 

veya tamamen mevcut işletmeye kendilerinin de genellikle hisselerin küçük bir kısmına 

sahip oldukları özelleştirilmiş şirketlere devretmektedirler. 

Günümüzde, belediyeler su temini ve kanalizasyon hizmetlerinden 

sorumludurlar. Fakat mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesinde taşeron 

kullanmaktadırlar. Özel işletmeci, hissedar belediyeler ile su şirketlerini beraberce 

kontrol etmek ve yönetmek için bir ortaklık kurmuştur. Su şirketleri ile kentler arasında 

uzun dönemli sözleşmeler yapılmıştır. 

2.5. Belçika 

Belçika’da su temini ve sanitasyon ile ilgili yönetmelik ve politikalardan 

Bölgelerin ilgili hükümetleri sorumlu iken Federal Hükümetin, su temini ve sanitasyon 

hizmetleri ile ilgili sadece çok sınırlı bir rolü bulunmaktadır. Aynı zamanda ülkede su 

temini ve sanitasyon hizmeti sağlayan kuruluşlarda büyük çeşitlilik gözlenmektedir: 

Belçika’da 589 adet belediye su temini ve sanitasyon sorumluluğunu bölgesel 

kuruluşlara ya da belediye ortaklıklarına devretmektedir. Bu bağlamda ülkede su temini 

ve sanitasyon hizmeti sağlayan 2’si bölgesel, 30’u belediye, 30’u ise belediye ortaklığı 

(inter-municipal) olmak üzere 62 su tedarik kurumu bulunmaktadır.Belçika genelinde su 

tarifeleri daha yüksek tüketim için daha yüksek birim fiyatlar (artan blok tarife; 

increasing-blocktariffs) ile tarifelenmektedir (Yinanç,1997:47). 

2.6. Hollanda 

Ülkede altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde 10 bölgesel altyapı şirketi, 

431 belediye kanalizasyon işinden sorumlu ve 27 su işleri dairesi, 40 atık su 

iyileştirmesinden sorumludur. Sektöre ait yasaların düzenlenmesinde iki adet bakanlık 

görev yapmaktadır.  

http://tureng.com/search/ulusal%20ve%20uluslararas%c4%b1%20belediye%20ortakl%c4%b1klar%c4%b1
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Sivil toplum kuruluşları, bilgi kurumları, VEWİN (su şirketleri), ve UVW (su 

işleri daireleri) sektörde faaliyet gösteren diğer aktörlerdir. 2004 yılı sonrasında su 

temini sektöründe özel sektör varlığı yasaklanmıştır. Yasaklanma sonrasında su 

şirketleri kamuya aktarılmıştır. Ancak, yasaklanmış olmasına rağmen bazı hizmetler 

(servis ve onarım vb.) özel sektör tarafından sözleşmeler ile gerçekleştirilmektedir. 

2.6.1. Hollanda İçme Suyu Ve Atık Su İşletimi Modeli 

Hollanda’daki içmesuyu şirketlerine ait hisselerin yüzde 100’ü yerel ve 

bölgesel yönetimlerin elindedir. Ancak pazardaki gelişmeler ve yeni özel hissedarların 

gelmesiyle aşağıdaki beklentiler oluşmuştur. Daha verimli çalışmaların yapılması. Daha 

fazla (uluslararası) kâr sağlama yöntemlerinin araştırılması. Düşük kalite riski ile ilgili 

olarak şu anda kabul gören genel kanı içme suyunun insan ve toplum sağlığı için çok  

büyük önem taşıdığı kanaatidir. 

Bu sebeple Kamu ve özel mülkiyetin su üzerindeki etkisinin değiştirilmesi 

talepleri gündeme gelmiş,  özel sektör hisselerinin devlet kurumlarında toplanması 

istenmiştir. Ancak onaylanan bir yasa ile hisselerin halkın elinde kalmasına karar 

verilmiştir. Suda karşılaştırma standardına dayalı rekabetin  yapılacağı ve ticati 

aktivitelere aşağıdaki durumlarda izin verileceği belirtilmektedir. 

 Endüstriyel kullanım için sanayi’ye farklı kalitede su verilmesi. Evlere verilen 

su kalitesinin yüksek tutulması. Teknik konularda danışmanlardan faydalanılması, 

ancak bu aktiviteler gerçekleşirken hiç bir şekilde teşvik verilmeyeceği 

kararlaştırılmıştır. 

İşletmelerdeki masrafların şeffaflığı ilkesi üzerinde durulan önemli konulardan 

biridir. Uygulamada (ulusal ve uluslararası) karşılaştırma standardına dayalı rekabet için 

Hükümet yeni imkânları araştırmaktadır(Yinanç,1997:54). 

3.  Avrupa Birliği Ülkelerinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya 

ve İspanya) Elektrik ve Telekominikasyon Görünümü AB ülkelerinde 

telekomünikasyon sektörü 

OECD tarafından telekomünikasyon altyapısı ile ilgili olarak 2007 senesinde 

hazırlanan ve 2030 yılına kadar olan sürece bir projeksiyon tutmak amaçlı oluşturulan 

rapora göre; telekomünikasyon sektöründe gelecek talepleri ve altyapı yatırımlarını 

etkileyecek en önemli kriterler arasında ülkelerin makro-mikro ekonomilerinin durumu 

kadar, finansman ve fiyatlandırma konuları öne çıkmaktadır (OECD Report; 

Infrastructureto 2030-Volume 1, 2006). 

Telekomünikasyon alanında gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde ortaya 

çıkan liberalizasyon ve demokratikleşme durumunun telekomünikasyon ağlarının 

mülkiyeti, yapılanması ve işletmesi konuları üstünde önemli etkileri olmuştur.  

Gelişmekte olan ülkelerde telekomünikasyon sektörü ile ilgili olarak ise iki 

farklı yaklaşım görülmektedir. Bunlar; “tek başına özel sektörün yeterli olduğu” 

yaklaşımı ile "Telekomünikasyon sektöründe gelecek talepleri ve altyapı yatırımlarını 

etkileyecek en önemli ve belkide en temel kilit kriter “fiyatlandırma” dır.  

Bahsedilen bu durum telekomünikasyon sektöründe fiyatlandırma ile ilgili 

olarak benimsenen en temel yaklaşımı oluşturmaktadır(OECD Report; Infrastructure to 

2030-Volume 1, 2006). 

3.1. Avrupa’ daki mevcut durum ve örnek uygulamalar 
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Bu alandaki uygulama çeşitlidir, bunlar; işletmelerin devredilmesinden 

projelendirmeye ve inşaata, yetki devrini kullanan merciin devletten yerel yönetimlere 

kadar değiştiği kamu sektöründen özel sektöre kadar, yarı-kamu sektörlerini de içerecek 

şekilde çok geniş bir alana yayılmaktadır. 

 

3.1.1. Almanya da Elektrik ve Telekominikasyon 

Almanya’da telekomünikasyon ve elektrik düzenleme görevleri Federal 

Network Agency’e (Bundesnetzagentur) aittir. Bundesnetzagentur; 

Elektrik iletimi için ağ ücretlerini onaylamak. Tedarikçiler ve tüketiciler için 

enerji tedarik ağlarına ulaşım engellerini kaldırmak ve önlemek. Tedarikçi değişimi için 

süreçleri standardize etme. 

Yeni güç santrallerinin şebekelere bağlanması için koşulların geliştirilmesi ile 

yükümlüdür  (Bundesnetzagentur web site; Energyregulation). 

Özetle Almanya’nın elektrik sektöründe üç farklı yapı bulunmaktadır. Bunlar 

büyük şirketlerin yatay birleşmesi sonucu oluşmuş kamu hizmeti kuruluşları, bu 

kurumların yabancı devletler tarafından satın alınmasıyla oluşan kurumlar ve 

belediyeler (stadwerke)’dir. 

Hem “İletim Sistemi Operatörleri” hem de “Dağıtım Sistemi Operatörleri”, bu 

iletim ve dağıtım şebeke sistemlerinin genişletilmesi için uygulama ve planlamadan 

sorumludurlar. Almanya enerji borsasına sahip bir ülkedir. Bu borsa, Avrupa Enerji 

Borsası (EEX) olarak adlandırılmaktadır. Bu borsada elektrik enerjisi de işlem 

görmektedir. Dağıtım Sistemleri Operatörleri tarafından kontrol edilmektedir (OECD 

Reviews of Regulatory Reform In Germany; Electricity, Gas, And Pharmacies). 

Ülkede elektrik tedariki ve iletimi ile ilgili olarak Stadwerke’e (belediye) ek 

olarak çok sayıda özel şirket, tüketicilere elektrik tedariki ve iletimi sağlamaktadır. 

Elektrik tedarikçisi seçiminde tüketici için en önemli olan unsurlar ise tedarikçi 

değiştirme maliyeti ile kullanıcıya yansıma oranıdır. Şekil 5’te üç kişilik bir aile ile 

endüstriyel tüketiciye ait elektrik faturasında bulunan tüketim maliyetleri ve diğer 

maliyetler gösterilmiştir (OECD Reviews of Regulatory Reform In Germany; 

Electricity, Gas, And Pharmacies). 
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Şekil 5 Üç kişilik bir aile ile endüstriyel tüketiciye ait elektrik faturasında bulunan tüketim 

maliyetleri 

 Almanya’da iletişim altyapısı kapsamında fiber-optik kablolar, eş eksenli 

kablolar, mikrodalga radyo rölesi ve iç uydu sistemi yer almaktadır.  Almanya’da 

telekomünikasyon ve elektrik düzenleme görevleri Federal Network Agency’e 

(Bundesnetzagentur) aittir. Bu düzenleme içerisinde telefon şirketleri lisansları ve abone 

hatları açma ve kapama ücretleri de bulunmaktadır.  

                     Almanya’da telekomünikasyon alanında; Online dört farklı yapı altında 

operasyonlarını yürütmektedir.  

                     Aşağıda Almanya’da telekomünikasyon sektöründe yer alan paydaşlar ve 

aralarındaki ilişki ağı gösterilmektedir (Şekil 6). 

 

 

Şekil 6. Almanya’da telekomünikasyon sektöründe yer alan paydaşlar 
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3.1.2. Fransa da Elektrik ve Telekominikasyon 

AB ülkelerinde elektik sektöründeki mülkiyet yapısıyla ilgili olarak çeşitli 

modeller (tamamen devlete ait kamu şirketleri, belediye ait yerel dağıtım şirketleri ya da 

kamu ve özel kurumların birleşiminden oluşan özel enerji şirketleri gibi) mevcut 

bulunmaktadır. Giderek uluslararası bir boyut kazanan elektrik sektörü ise, dünya 

genelinde her zaman özel şirketler tarafından domine edilmekte olması rağmen Fransa 

bu konuda bir istisna oluşturmaktadır OECD Report; Infrastructure to 2030-Volume 2, 

2007).  

Fransa’da elektrik iletimi ile ilgili olarak yasal ayrıştırma gerçekleşmiş 

olmasına karşın, mülkiyet ayrıştırılmamıştır.Bu bağlamda dağıtım ile ilgili olarak 

gerçekleştirilen ayrıştırma; çeşitli tam bağımsız işletmecilerin ortaya çıkması yerine, 

büyük ölçüde EDF’ye bağlı şirketlerin oluşturulması olarak yorumlanmaktadır  (Enerji 

Sektörü Raporu – EDAM). 

Elektrik üretiminde ise; önde gelen üreticilerde devletin büyük bir payı 

bulunmaktadır. Örneğin; Fransa’da EDF’nin %85’i, İsveç’teki Vattenfall’ın %100’ü, 

Finlandiya’daki Fortum’un %50.82’si, İtalya’daki Enel’in %32,2’si devlete ait; 

Almanya’daki EnBW’nin %45,01’i Fransız EDF’ye aittir. Devletin EDF’deki büyük 

payı yabancı elektrik şirketlerinin satın alınması konusunda bir takım kaygılara yol 

açmıştır.  

Fransa’da kullanıcıların ödedikleri faturalar; kullanım miktarı, kullanılan 

saatlere ve vergilere göre değişmektedir. Bu vergilerden bazıları ise KDV, CSPE (Kamu 

elektrik hizmeti için katkı), TCFE (Elektrik son tüketim vergisi) ve CTA (Yönlendirme 

tarife katkısı)’ dır. 

İletişim altyapısı kapsamında gelişmiş ülkeler arasında yüksek sıralarda yer 

alan Fransa’da, iletişim altyapısı kapsamında telefon ağı, kablolu ağ, uydular ve fiber 

optik yer almaktadır. Fransız hükümeti günümüzde şirketin yaklaşık olarak % 27 

hissesini tutmaya devam etmektedir. CEGETEL; bireyler ve işletmelere hizmet sunan 

özel operatörler olarak sektördeki ikinci önemli kurumdur. Mobil telefon sektöründe 

faaliyet gösteren GSM lisansı ile faaliyet gösteren Fransa-Telecom-Orange, Vivendi-

SFR ve veBouyguesTelecom da telekomünikasyon altyapısı bağlamında daha kaliteli 

hizmet ve artan kapsama sunmak için çalışmaktadırlar (Regulatory reform in the 

telecommunication sector in France). Ülke internet gibi bazı elektronik haberleşme 

sektörlerinde gelişmiş dünyadaki muadillerinin gerisinde kalmış olsa da, ilgili 

sektörlerde hızlı gelişmeler göstermektedir. 

Fiyatlandırma ile ilgili yasal düzenleme temel olarak 1996 yılına 

Telekomünikasyon Kanunun L. 36-7 maddesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, 

telekomünikasyon hizmet tarifeleri; sabit hat ücretleri, yerel çağrı ücretleri, uzun mesafe 

ücretleri, uluslararası ücretler, sosyal tarifeler, dizin yardımı ve kamusal telefon 

kulübesi ile ücretleri gibi ücretleri içermektedir. (OECD Reviews of Regulatory Reform 

In Telecommunications In France). 

3.1.3. İngiltere’de Elektrik ve Telekominikasyon 

İngiltere, İskoçya ve Galler’de geçmişten günümüze kadar özel sektör, 

telekomünikasyon sektörü içerisinde faaliyet göstermiştir. Bu durum sektörde sivil 

tekelciliğin oluşmasına neden olmuştur. Bu durumun ortadan kaldırılması için British 

Telecom (BT) açılmışsada, firma daha sonradan özelleştirilmiştir. Şirket 170’den fazla 

ülkede hizmet sunmakta ve ulusal fiber ağını kullanmaktadır. Birleşik Krallıkta 
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telekomünikasyon sektöründe hizmet veren firmaların özel şirket olması sebebiyle, bu 

şirketlerin kontrolü ve denetimi “Of com” denilen bağımsız bir kuruluş tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu kurum; şirket lisanslarının çıkarılmasında, piyasa rekabet 

koşullarının düzenlenmesinde ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasından sorumludur.  

Bunun yanısıra O2, Wifi ve Tesco Mobile’ın yarısına sahiptir (O2 web sitesi). 

Vodafone UK ise, Birleşik Krallıkta EE ve O2’den sonra en büyük üçüncü mobil 

operatör konumundadır. 3G, 4G, sabit ve mobil hat altyapılarını kendisi oluşturmuştur. 

Telefonica UK ile ulusal bir şebeke altyapısı oluşturmak için 2012 yılında 

anlaşmışlardır (Vodafone UK web sitesi).  

İngiltere’de serbestleşme ile birlikte enerji sektöründe köklü değişimler 

gerçekleşerek; şirketler tümüyle özelleştirilmiştir. Büyük Britanyada gaz ve elektrik 

pazarı düzenleyici rolü Ofgem’dedir. Ofgem elektrik sektöründe lisanslayıcı, fiyatları 

belirleyici ve rekabet koşullarını denetleyici bağımsız kurumdur. Bu kuruluş lisansladığı 

kurumlardan yıllık ücret almaktadır. Böylece kendi gelirini oluşturmaktadır. 

İngiltere’de elektrik üreticilerinin ulusal iletim sistemlerine aktardığı elektrik, 

daha düşük gerilim bölgesel dağıtım ağı aracılığıyla müşterilere aktarılır. Şekil 7 ’de 

üreticilerden tüketicilere elektrik enerjisinin ulaşımı gösteren akış diyagramı 

sunulmuştur. 

Büyük Britanya’da iletim sistemine bağlantıda üreticiler aşağıdaki ücretleri 

ödemesi gerekir; Bağlantı ücretleri: Bu ücret ile ulusal şebeke iletim sistemine 

bağlanmasına izin verilen varlıkların teminini içeren maliyetlerin toplanması sağlar. 

Sistem kullanımı Dengeleme Hizmetleri: Bu ücret ile sistem boyunca tedarik 

ve talep dengeleme hizmeti karşılığı toparlanır. İletim Ağı Sistem Kullanımı: Bu ücret 

ile iletim sistemleri güvenliğini temin ve tesisler arasında gücün yığın transferine izin 

vermek için gerekli iletim ağını koruma ve tesis etmenin maliyetleri toplanır. 

Şekil 7. Üreticilerden tüketicilere elektrik enerjisinin aktarımı 
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İletim sisteminde meydana gelen aksaklıklar ve kısıtlamalar maliyetlerin 

yükselmesine sebep olur. Bu ücretler eşit olarak kullanıcı ve üretici tarafından 

ödenmektedir. 

İngiltere’de elektrik dağıtım ağı, Ulusal Şebeke Elektriği Dağıtımı tarafından 

işletilmekte ve sahipliğindedir. Ulusal Şebeke, tüm Britanya ağı boyunca elektrik akışı 

yönetimi ve denetlenmesi için sorumlu olmasına rağmen, İskoçya kendi dağıtım 

sistemine sahiptir. İngiltere, Galler ve İskoçya boyunca 14 dağıtım ağı bulunmaktadır. 

Bu ağlar, dağıtım ağ operatörleri olarak bilinen yedi şirket tarafından işletilmekte ve 

onların sahipliğindedir (ÇSB, 2015:142). 

Netice ve Değerlendirme 

Su Sektöründe Örnek Uygulamalar 

Avrupa Birliği abone devletlerden, su hizmetlerinden doğan maliyetlerin 

karşılanması ilkesinin kendi ulusal mevzuatlarında ciddi bir oranda yer veren ve su 

finansmanı konusunda başarılı modeller oluşturan Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, 

Çek Cumhuriyeti ve Belçika örnekleri incelendiğinde; 

 

 

Almanya'da Su ve Atık Su Sistemleri ve İşleyişi 

Almanya, AB içinde çok sık yerleşimli ve yüksek sanayileşmiş ülkeler 

arasında yer alır.  

Almanya bugün iyi bir su yapısına sahiptir. Bunu da tüm eyaletlerin, 

belediyelerin ve işletmelerin ortak çabasına borçludur. Su işletmesinde temelde etkili 

olarak görülen üç bilimsel ilke yol gösterici olarak seçilmiştir. Ancak kanalizasyon ve 

temiz su sağlanmasına yönelik belediye sorumluluğunda bulunan işler belediye eliyle 

yapılabileceği gibi, özel sektör, kamu-özel sektör işbirliği yâda birlikler tarafından da 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Genel olarak ülkedeki altyapı işlerinde varlık gösteren bu işletmeler; 

Kamu hukukuna bağlı işletmeler. Özel amaçlı birlikler, kamu hukukuna 

bağlı birlikler, su ve kara birlikleri, yardımcı belediye işletmeleri, özerk belediye 

işletmeleri  

Özel hukuka bağlı işletmeler. Özerk şirketler, işbirliği modeli (çoğunluk 

hisse belediyeye aittir) şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Almanya'da tüketiciler, gerek su temini, gerek atık su işlemleri için gereken 

bütün masrafları karşılamak zorundadırlar. Evsel kullanımında içme suyunun ortalama 

fiyatı, 2011 yılı sonunda m3 başına 2,5 EURO ve kişi başına günde 128 litrelik bir 

tüketim temel alındığında vatandaş, içme suyu için yılda 110 EURO ödemektedir.  

Atık su fiyatlarında, ya yalnız içme suyu tüketimine göre ödeme yapmayı, ya 

da yağmur suları için ayrı bir işlemle birlikte, sisteme bağlanmak için ek bir sabit ücreti 

öngören farklı modeller uygulanır. Atık suların alınması ve işlem görmesi, Almanya 

genelinde vatandaş başına ortalama su bedelinden %50 daha fazladır. Yani yıllık 165 

EURO civarındadır.  
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İngiltere'de su ve atık su sistemleri ve işleyişi 

İngiltere’de; altyapı sularının uzaklaştırılması işlerinin tamamı özel sektör 

tarafından yapılmaktadır. Altyapı işleri ile ilgili tarifelerin uygulanmasında OFWAT’tan 

elde edilen bilgiler ışığında aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.  

İngiltere’de su, kanalizasyon ve pis su ile ilgili olarak kullanıcıların ödemesi 

gereke ücretler şu şekilde sınıflandırılabilmektedir; Bağlantı ücreti (fiziksel bağlantı), 

altyapı ücreti, talep edilen ücretler, şahsi boru döşeme, varlık ödemelerinden 

oluşmaktadır.  

Fransa’da su ve atıksu yönetimi 

Fransa’da su yönetimi tüm su ve atıksu ile ilgili aktiviteleri kapsar. Bu 

hizmetler; 

Belediyelere ait altyapı hizmetlerinin yönetilmesi, 

Özel sektöre ait su ve endüstriyel atıksu hizmetlerini yönetilmesi, 

Su tasfiye ve atıksu arıtma tesisleri mühendisliği, inşası ve işletilmesi, 

Evsel su tasfiye cihazlarının (içme suyu ve paket atıksu arıtma) proje, 

uygulama ve denetimlerinin yapılması. 

Her türlü rekabete açık yeni işletmelere yönelme ve başka ülkelerdeki benzer 

kuruluşlarla ortaklıklar kurarak müteahhitlik hizmetleri ifa etme şeklinde bir yönetim 

modeli yürütülmektedir. 

Ülkede aynı zamanda ulusal ve bölgesel düzeyde su kapasitesi yönetimi ve su 

kirliliği kontrolünü gerçekleştirmek üzere altı adet su ajansı (Agencesd'eau) 

bulunmaktadır.   

Su ücretleri; su dağıtım maliyetini, kanalizasyon hizmetlerinin maliyetini ve su 

ajansları tarafından belirlenen vergileri içermektedir.  

Çek cumhuriyeti  

Çek Cumhuriyeti'ndeki su ve atıksu hizmetleri günümüzde altyapı tesislerinin 

sahibi olan yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Bununla beraber, belediyeler kısmen 

veya tamamen mevcut işletmeye kendilerinin de genellikle hisselerin küçük bir kısmına 

sahip oldukları özelleştirilmiş şirketlere devretmektedirler. 

Günümüzde, belediyeler su temini ve kanalizasyon hizmetlerinden 

sorumludurlar. Fakat mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesinde taşeron 

kullanmaktadırlar. Özel işletmeci, hissedar belediyeler ile su şirketlerini beraberce 

kontrol etmek ve yönetmek için bir ortaklık kurmuştur. Su şirketleri ile kentler arasında 

uzun dönemli sözleşmeler yapılmıştır. 

Belçika 

Belçika’da su temini ve sanitasyon ile ilgili yönetmelik ve politikalardan 

Bölgelerin ilgili hükümetleri sorumlu iken Federal Hükümetin, su temini ve sanitasyon 

hizmetleri ile ilgili sadece çok sınırlı bir rolü bulunmaktadır. Aynı zamanda ülkede su 

temini ve sanitasyon hizmeti sağlayan kuruluşlarda büyük çeşitlilik gözlenmektedir 

Hollanda içme suyu ve atık su işletimi modeli 
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Hollanda’daki içmesuyu şirketlerine ait hisselerin yüzde 100’ü yerel ve 

bölgesel yönetimlerin elindedir. Ancak pazardaki gelişmeler ve yeni özel hissedarların 

gelmesiyle aşağıdaki beklentiler oluşmuştur.  

Daha verimli çalışmaların yapılması. 

Daha fazla (uluslararası) kâr sağlama yöntemlerinin araştırılması. 

Düşük kalite riski ile ilgili olarak şu anda kabul gören genel kanı içme suyunun 

insan ve toplum sağlığı için çok  büyük önem taşıdığı kanaatidir. 

Suda karşılaştırma standardına dayalı rekabetin  yapılacağı ve ticati aktivitelere 

aşağıdaki durumlarda izin verileceği belirtilmektedir. 

Endüstriyel kullanım için sanayi’ye farklı kalitede su verilmesi 

Evlere verilen su kalitesinin yüksek tutulması 

Teknik konularda danışmanlardan faydalanılması, ancak bu aktiviteler 

gerçekleşirken hiç bir şekilde teşvik verilmeyeceği kararlaştırılmıştır. 

İşletmelerdeki masrafların şeffaflığı ilkesi üzerinde durulan önemli konulardan 

biridir. Uygulamada (ulusal ve uluslararası) karşılaştırma standardına dayalı rekabet için 

Hükümet yeni imkânları araştırmaktadır. 

 

Elektrik sektöründe geliştirilen modeller 

Elektrik sektörünün sektörel yapısı, son kullanıcılara elektrik hizmetleri 

sunmak üzere üretilen tesislerin ve ağların yapımı, işletimi ve bakımını kapsayan 

süreçlerde dikey ve yatay entegrasyon derecesi ile karakterize edilmektedir.  

Avrupa Birliği ülkeleri arasında elektrik sektöründe sektörün yapısı ve mülkiyet yapısı 

ve ülkeler arasında farklılıklar Tablo 3 te gösterilmiştir.  

Tablo 3 Avrupa Birliği ülkeleri arasında elektrik sektörü ve mülkiyet yapısı ile ülkeler 

arasında farklılıklar  

 

Yatay Bütünleşme 
Düşey 

Bütünleşme 

(Yapısal) 

Altyapı 

Sahipliği 

(Hakim 

Konumlu) 
Üretim İletim Dağıtım Tedarik 

Almanya Orta 

Derecede 

Orta 

Derecede 

Düşük Yüksek Karma Karma 

Fransa Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Kamu 

İngiltere Düşük Yüksek Düşük Düşük Orta Özel Sektör 

İtalya Orta Yüksek Yüksek Orta Yüksek Kamu 

İspanya Orta Yüksek Orta Orta Orta Özel Sektör 
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Bu bağlamda bir önceki bölümde irdelenen örnek uygulamalar özelinde 

elektrik sektöründe sektörün yapısı ve mülkiyet yapısı OECD raporlarında 

sunulmaktadır. 

Almanya’da piyasa yüksek dikey bütünleşme içinde bir şirketler oligopolü 

niteliği taşımaktadır. Düşük arabağlantıyla birleşince, bu durum işletmecilerin piyasayı 

ele geçirip ithalatı kısıtlamalarına olanak tanımaktadır. Buna rağmen yeni ve güçlü bir 

düzenleyici kurum piyasada gelişme sağlamaktadır; ancak ilerleme yavaş ve Alman 

piyasaları karmaşıktır. Fransa’daki iki enerji devinin güçlü müdahaleci etkilerinin 

aksine, Almanya’daki oligopol yapı, yol açabileceği çarpıklıkların kolayca 

belirlenmesine izin vermemektedir. Almanya’da Hükümet Fransa’dakinden çok daha az 

engelleyici davranmakta, düzenleyicilere geniş yetkiler vermekte, devletin veto yetkisi 

bulunmamaktadır. Almanya’da mülkiyet ayrıştırması gereğine pek olumlu bakmamakta; 

ortak mülkiyet altında bile şirketlerin fiziksel ayrılması da dâhil, iyi düzenlenmiş yasal 

ve işlevsel bir ayrıştırmayı tercih etmektedir. İngiltere’de ise 1998’den bu yana enerji 

üretim şirketlerinin perakende sağlayıcıları satın almalarına ve dikey bütünleşmenin 

yeniden belirmesine izin verilmektedir. Ancak, enerji düzenleyicisi işlevlerin yasal 

ayrımını talep etmektedir. 
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THE OVERVIEW OF DATA MINING APPLICATION ON 

CONSTRUCTION SECTOR AND INTERPRETATION OF ECONOMIC 

IMPACT 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Abdullah Emre KELEŞi 

Abstract 

The construction sector is a dynamic sector needs to work with different and compelling 

a large number of stakeholders. This dynamism leads to the acquisition, use and management of a 

large number of data. The data mining is one of the branches that help to get useful data from the 

data stacks. Data Mining can be defined, including outnumber large amounts of information the 

data access to meaningful data as a business purpose. Especially in recent years, data mining 

applications has been among the relevance topics such as the construction sector installed on a 

discipline that involves the amount and volume data. From this perspective in this study, was 

examined the researches which interesting in this subject in the construction industry. The 

obtained findings are intended basis for the following studies. At the same time, data mining 

methods of the application economic contribution in the construction sector were overviewed 

brought to the business.  

Key Words: Data mining, data stacks, construction firms, construction industry, construction 

economy. 

 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINA 

GENEL BAKIŞ VE EKONOMİK ETKİLERİNİN YORUMLANMASI 

Özet 

Üniversite sanayi işbirliği, modern sanayinin çıkış noktası olan İngiliz sanayi 

devrimiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. 1975-1985 döneminde 1970’lerden bu yana gittikçe 

yaygınlaşan üniversite-sanayi araştırma işbirliğinin önemi günümüzde bir kat daha artmıştır. Yeni 

bilimsel bilgiye duyulan ihtiyaç, sanayi ve akademik kurumlar arasındaki bağlantıyı artırmaktadır. 

Özellikle Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) içinde bilimsel ve teknik bilginin önemli ölçüde 

dağılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada dünyada üniversite-sanayi işbirliği önce ele 

alınacak, daha sonra Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Üniversiteler ve Sanayi, Bölgesel Kalkınma, Avrupa Birliği, 

Türkiye, Trakya Bölgesi 

1. Giriş   

İstatistik, bilgi teknolojileri, bankacılık sektörü, finans, tıp, biyoloji, genetik, 

kriminoloji, istihbarat, telekomünikasyon, eğitim bilimleri vb. hemen her alanda sıklıkla 

rastlanan “Veri Madenciliği metotlarıyla veri yığınlarından anlamlı ifadeler elde etme 

yöntemleri” Türk inşaat sektöründe henüz yeterince kullanılmayan yeni bir inceleme ve 

uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz sanayi ve hizmet sektörünün 

önemli bir parçası konumundaki inşaat sektöründeki bu anlamdaki eksikliklerin, bu gibi 

çalışmalardan olumlu sonuçlar alınması sağlanarak ve sonuçlarının sektör temsilcilerine 

sunulup farkındalık yaratılarak giderilebileceği düşünülmektedir.  

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur 
i Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 

Bölümü. aekeles@adanabtu.edu.tr 
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Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla devam ettiği günümüzde, inşaat 

sektörü de, yapım sürecinde pek çok yeniliğe açık hale gelmiştir. Yapı üretiminin 

merkezi olan inşaat işlerinde, sayıca çok fazla değişken bir arada ve etkileşim halinde 

bulunmakta ve farklı iş kombinasyonları ortaya çıkmaktadır. Bahsedilen bu dinamik 

üretim süreci yapı üretimini farklı riskleri bünyesinde barındıran tehlikeli işler sınıfına 

sokmaktadır. Bu durum inşaat yönetiminin rastgele davranışlardan ziyade; planlı, 

sistemli ve uyum içinde çalışılan bir ortam oluşturma ve sürdürme sanatı olması 

sonucunu beraberinde getirdiği söylenebilir. Yönetilmesi başlı başına bir ders konusu 

olan inşaatlara sektörel anlamda bakıldığında, ülkemizde çoğu işletmenin yönetiminin 

ilgili mühendis ya da mühendislerin kişisel tercihlerine bırakıldığı sonucu karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durum, farkında olunmadan çok sayıda kaybı beraberinde 

getirmektedir. Yıllardır çoğu farkında bile olunmayan bu sorunların günümüz bilgi 

teknolojileri yardımıyla giderilebilmesi için bu çalışmada Veri Madenciliği metotları 

incelenmiş ve günümüze değin yapılan çalışmaların neler olduğuyla ilgili bir perspektif 

çıkarılmıştır. Ardından, gelecek çalışmalara dair öneriler geliştirilerek sunulmuştur. 

2. Veri Madenciliğine Genel Bakış  

Veri Madenciliği, fazla miktarda bilgi içeren veriden, belirlenen amaç 

doğrultusunda anlamlı veriye ulaşma işi olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle Veri 

Madenciliği, çok miktarda veriye dayanarak önceden keşfedilmemiş bilgileri ortaya 

çıkarma ve bunları kullanma süreci, yani büyük miktarda veri içinden, gelecekle ilgili 

tahmin yapılmasını sağlayan bağıntıların aranması işidir. Burada veriler arasındaki 

ilişkileri, kuralları ve özellikleri belirlemekten bilgisayar programları sorumludur. Amaç 

bir anlamda, daha önceden keşfedilmemiş veri örüntü ve desenlerini tespit edebilmektir 

(Dener vd., 2009).  

Günümüzde karar verme sürecine ihtiyaç duyulan ve fazla miktarda veri 

bulunan birçok alanda Veri Madenciliği metotları yaygın olarak kullanılmaya 

başlamıştır. Çalışmanın giriş bölümünde de belirtildiği gibi; bankacılık, pazarlama, 

sigortacılık, borsa işlemleri, iletişim sektörü, tıp, mühendislik, kriminoloji, endüstri, 

istihbarat gibi pek çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Bu bilgi ışığında literatür 

incelendiğinde Veri Madenciliğinin en sık kullanıldığı alanların hacimsel olarak büyük 

ve çok sayıda veri içeren; tıp, biyoloji ve genetik bilimleri olduğu görülmektedir. Tüm 

bunlar ışığında, inşaat sektörü için bir değerlendirme yapmak gerekirse sektörle ilgili 

bilimsel çalışmalar bu alanda henüz gelişme aşamasındadır denilebilir. Sektörde yapılan 

çalışma ve aktif kullanılan program sayısı oldukça azdır. 

Veri Madenciliği, çeşitli aşamaları bünyesinde barındıran bir süreç olarak 

görülmektedir. Veri yığınları arasında, istenilen yararlı veriyi belirlemekle birlikte, bilgi 

keşfi sürecinde örüntüleri ayrıştırarak süzmek ve bir sonraki adıma hazır hale getirmek 

de bu sürecin bir parçasıdır. Üzerinde inceleme yapılan verilerin özelliklerinin 

bilinmemesi durumunda ne kadar etkin olursa olsun hiç bir Veri Madenciliği 

algoritmasının fayda sağlaması olanaklı değildir. Bu nedenle, Veri Madenciliği 

çalışmalarına geçilmeden önce veri özelliklerinin detaylı analizi gerekmektedir.  

Veri Madenciliği sürecinde izlenen adımlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

i. Problem tanımlanması, 

ii. Verilerin hazırlanması, 

iii. Modelin kurulması, 
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iv. Modelin kullanılması, 

v. Modelin takibi. 

 

Problemin tanımlanması; Veri Madenciliği çalışmalarında başarı elde 

edebilmenin en önemli şartı, projenin hangi amaç doğrultusunda yapılacağının ve elde 

edilecek sonuçların başarı düzeylerinin nasıl ölçüleceğinin tanımlanmasıdır.  

Verilerin hazırlanması; Bu kısımdaki işlemler; “toplama”, “değer biçme”, 

“birleştirme ve temizleme”, “örneklem seçimi” ve “dönüştürme” aşamalarından 

oluşmaktadır. Modelin kurulması; tanımlanan problem için en uygun modelin 

bulunabilmesi ancak çok sayıda modelin denenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu 

nedenle problemin tanımlanması aşamasından sonraki veri hazırlama ve model kurma 

aşamaları, en iyi olduğu düşünülen modele ulaşılıncaya kadar yinelenen bir süreç olarak 

düşünülmektedir.  

Modelin kullanılması; yukarıda açıklanan aşamalardan sonra kurulan ve 

geçerliliği kabul edilen model doğrudan bir uygulama olabileceği gibi, bir başka 

uygulamanın alt parçası olarak da kullanılabilmektedir.  

Modelin takibi; zaman içerisinde sistemlerin özelliklerinde ve dolayısıyla 

ürettikleri verilerde ortaya çıkan değişiklikler, kurulan modellerin sürekli olarak 

izlenmesini ve yeniden düzenlenmesini gerektirecektir. Bu aşama kurulan modelin 

izlenmesiyle beraber denetlenmesini de içermektedir. 

2.1. Veri Madenciliği Metotlarının Özetlenmesi 

Temel anlamda Veri Madenciliği modelleri işlevlerine göre 3 ana grupta 

toplabilir. Bunlar:  

i. Sınıflama (Classification) ve Regresyon (Regression), 

ii. Kümeleme (Clustering), 

iii. Birliktelik Kuralları (Association Rules). 

Genellikle, “Sınıflama” ve “Regresyon” modelleri tahmin edici, “Kümeleme” 

ve “Birliktelik Kuralları” modelleri ise tanımlayıcı modeller olarak gruplandırılabilir. 

3. Yöntem 

Araştırmada öncelikle veri madenciliği kavramı ve çalışma sistematiği 

detaylarıyla açıklanmış ardından inşaat işletmelerinde günümüze değin uygulanan 

örnekleri özetlenmiştir. Bundan sonra özellikle ülkemizde eksikliği hissedilen konuya 

dair durum analizi inşaat işletmelerinin yapısı ele alınarak yapılmıştır. Sektördeki 

uygulanma alanlarına vurgu yapılarak açıklanmıştır. Aynı zamanda veri madenciliği 

yöntemlerinin uygulanması sonucunda, verileri yönetmenin daha kolay ve anlaşılır 

olabileceği hesaba katılarak ilgili sistematiğin inşaat işletmelerine getirebileceği 

ekonomik faydalardan bahsedilmiştir. Tüm bunlarla birlikte, ileriki çalışmalar için ipucu 

verebilecek görüşler ortaya atılmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. İnşaat Sektöründeki Veri Madenciliği Çalışmalarının 

Özetlenmesi 
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Yapım Sektöründe Veri Madenciliği konusu ile ilgili çalışmalar son yıllarda 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Sektörel anlamda bakıldığında Veri Madenciliği 

uygulamaları, pek çok sayısal verinin elde edilebileceği inşaat işleri için verinin 

değerlendirilmesi açısından önemli bir yere sahip olacaktır.  Günümüze değin yapılan 

çalışmalardan ülkemizde ve global çapta yapılanların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. 

Subsymbolic Methods for Data Mining in Hydraulic Engineering adlı 

çalışmada, Yapay Sinir Ağları, Genetik Programlama ve Veri Madenciliği yöntemleri 

ile elde edilen verilerle deneysel verilerin sonuçları karşılaştırılmıştır. Veriler, farklı 

algoritma çalışmaları sonucunda gereksiz olabilirken, bazı gerçek bilgileri ise 

sağlayabilmektedir gibi sonuçlar elde edilmiştir (Minns, 2000). 

Automated Classification of Construction Project Documents adlı çalışmada, 

proje belgelerinin önemli bir yüzdesinin metin biçiminde olduğundan, bu belgelerde yer 

alan bilgilere erişimin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için bilgi sınıflandırma şeması 

kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle, bilgi alışverişini 

gerçekleştirmek için ortak bir çerçeve sunan şema oluşturulmuşturÇalışma sonucunda 

bir belge sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir (Caldas, vd., 2002). 

Estimating Future Highway Construction Costs adlı çalışma, ABD’nin 

Louisiana eyaletinde gelecek yıllardaki otoyol inşaat maliyetlerini tahmin eden bir 

modelin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gelecek inşaat maliyetleri inşaat işçiliği, 

malzeme, ekipman ve beklenen sözleşme özellikleri ile fiyat tahminlere dayanan endeks 

değerleri açısından açıklanmıştır. (Wilmot ve Cheng, 2003).  

Veri Madenciliği ve Çimento Sektöründe Bir Uygulama adlı çalışmada, 

çimento ürününün bir parametresi olan basma mukavemetini tahmin etmek için Veri 

Madenciliği tekniklerinden faydalanılması amaçlanmıştır. Çalışmada Portland kompozit 

çimentosunun basma mukavemetinin tahmini için gen denklem programlama ve yapay 

sinir ağları olarak adlandırılan Veri Madenciliği yöntemleri kullanılmıştır (Baykasoğlu, 

2005). 

Data Mining for Occupational Injuries in The Taiwan Construction Industry 

adlı çalışmada, 1999-2004 döneminde Tayvan inşaat sektöründe iş kazalarının 

özelliklerini tanımlamada kural madenciliği kullanılmıştır. İş kazaları sonucundaki 

ölümlerin ortaya çıkmasında diğer faktörlerle birlikte yağmur yağmasının önemli 

etkisinin olduğu belirtilmiştir (Liao ve Perng, 2008). 

Applications of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques in Soil 

Modeling adlı çalışmada; yapay sinir ağları, genetik programlama ve regresyon gibi 

yaygın kullanılan örüntü tanıma yöntemlerine ek olarak Veri Madenciliği sistemleri 

incelenmiş ve örüntü tanıma uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Geleneksel metotların 

sonuçlarına yakın sonuçlar elde edilmiştir (Javadi ve Rezania, 2009). 

Construction Crew Productivity Prediction by Using Data Mining Methods adlı 

çalışmada ise, anket yoluyla inşaat işletmelerde çalışan seramik işçilerinden; ekip 

sayıları, ekipteki kişilerin o iş tecrübeleri ve yaş ortalamaları bilgileri dikkate alınarak 

verimlilik değerleri elde edilmiştir.  Bu çalışmada ölçme teknikleri ile elde edilmiş olan 

inşaat sektöründeki seramik verileri üzerinden verimliliğin sınıflandırılarak kurallar 

çıkarılması vasıtasıyla seramik işlerinde yüksek verimliliğin girdilere göre nasıl 

sağlanabileceği üzerinde durulmuştur (Kaya vd., 2013).  

İnşaat Mühendisliği’nde Bilişim Kavramı ve Veri Madenciliği 

Algoritmalarıyla Bir Sistemin Oluşturulması adlı çalışmada, İnşaat Sektöründe elde 
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edilen ve kullanılan bilgilerin fazlalığı nedeniyle elektronik ve takip edilebilir bir 

sistemin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Kullanılacak en uygun malzeme ve 

yöntemin belirlenmesi için bir sistem oluşturulmuş ve ilgili sistemin geri besleme ile 

eğitilmesi amaçlanmıştır (Durap ve Doğan, 2014). 

Veri Madenciliği Kullanarak Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesi adlı 

çalışmada, beton basınç dayanımın belirlenmesi için Veri Madenciliği yöntemleri 

kullanılarak modeller geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda beton basınç dayanımının 

belirlenmesinde Veri Madenciliği yöntemleri ile gerçek değerlere yakın sonuçlar elde 

edilebildiği belirtilmiştir (Özel ve Topsakal, 2014). 

Duvar İnşa Edilmesinde Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Apriori Veri 

Madenciliği Yöntemi Kullanılarak Analizi adlı bir diğer çalışmada, inşaat sektöründe 

duvar ustası olarak çalışanlardan elde edilen demografik bilgilerle, çalışan verimliliğinin 

yükseltilmesi adına Birliktelik Kuralları çıkarılmıştır  (Keleş ve Kaya, 2014).  

İnşaat Projelerinde Şantiye Şeflerinin Liderliği ve Çalışan Motivasyonu 

İlişkisinin Veri Madenciliği ile Belirlenmesi adlı doktora çalışmasında, Türk inşaat 

sektöründe faaliyet gösteren inşaat işletmelerindeki şantiye şefi konumundaki liderlerle 

bu kişilerle birlikte çalışanlara çift taraflı bir anket sistematiği uygulanmış ve liderlik iki 

farklı açıdan belirlenmiştir. Ardından, veri madenciliği yöntemlerinden birliktelik kural 

çıkarım yöntemi ile şantiye şeflerinin liderlikleri ile birlikte çalıştığı astlarının 

motivasyonları arasındaki ilişkiler belirlenmiş ve sunulmuştur (Keleş, 2016). 

5. Sonuçlar Ve Öneriler 

Bu çalışmayla elde edilen Türk inşaat sektöründeki veri madenciliği 

çalışmalarına dair sonuçlar ve gelecek çalışmalara fikir verebileceği düşünülen öneriler 

aşağıda sunulmuştur. 

5.1. Sonuçlar 

Literatür incelendiğinde ülkemizde, “inşaat sektöründeki verilerin anlamlı 

ifadelere dönüştürülmesini sağlayan veri madenciliği uygulamalarıyla örneklerinin 

azlığı dikkat çekmektedir. Oysaki çalışmada da vurgulandığı üzere, veri madenciliği 

uygulamaları ile inşaat sektörü gibi çok sayıda ham verinin elde 

edilebildiği/edilebileceği bir sektörde ilgili programların kullanımı vasıtasıyla daha 

yararlı sonuçlar elde edilebilecektir. Üretim yeri olan şantiye ve daha çok yönetim yeri 

olan ofis binalarında sistemli yürütülen çalışmaların sektör ve ülkemiz ekonomisine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın bir diğer önemli sonucu, pek çok araştırmacı tarafından özellikle 

son yıllarda yaygın şekilde kullanılan veri madenciliği metot ve programlarının inşaat 

sektöründeki verilere uygulanabileceği ve yararlı sonuçlar elde edilebileceğidir. Amaç 

doğrultusunda şantiye ve ofislerden gelen bilgi ve verilerin bu şekilde sistematiğe 

bağlanmasının, ardından sektör temsilcileriyle paylaşılıp kullanılmasının zaman ve iş 

gücü kayıplarını azaltmada etkili olabileceği gibi inşaat ekonomisine de faydaları 

olacağı düşünülmektedir. 

5.2. Sonraki Çalışmalar İçin Öneriler 

İnşaat sektörünün çok sayıda ve çeşitli malzeme, işgücü, donanım, finansal 

kuruluş gibi yönetim araçlarıyla yönetilmesi durumu, birbirinden farklı ilişki ve 
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verilerin elde edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Günümüz yoğun rekabet ortamında bu 

verilerin doğru analizlerinin sağlanmasıyla sistemli hale dönüştürülmesinin işletmelerin 

yararına olacağı aşikârdır. Bu faydaların başında ise ekonomiklik gelmektedir.  

Şantiyeler, ofisler ve laboratuvarlardan elde edilen verilerin veri madenciliği ile 

yönetilmesi gereksiz kayıpları azaltırken; verimlilik, etkinlik, üretkenlik gibi araçları ise 

artırabilecektir. Özellikle ülkemiz inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve 

çalışanlarına bu ve benzeri çalışmaların ulaşmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Veri madenciliği programları ile sistematiğe bağlanan verilerin yönetilmesinin ve 

işletmelerin geleceği öngörmelerinin daha kolay olacağı ele alınırsa, Türk inşaat sektörü 

yukarıda da sayılan faydaları sağlayabilmiş olacaktır. Bu doğrultuda işletmelerin 

öncelikle elindeki verilerden neye ulaşmak istediği belirlenmeli ardından bu amaç 

doğrultusunda sınıflandırma, kümeleme, regresyon, birliktelik kuralı çıkarımı gibi 

çalışmalarla işletme yararına sonuçlar elde edilmelidir. Sonraki çalışmalarda, bu 

verilerle inşaat ekonomisinden, şantiye yönetimine; deneysel çıkarımlardan pratik tüm 

inşaat uygulamalarına kadar veri madenciliğinin uygulanmasının sektöre olumlu 

yansıyacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

Kaynakça  

Baykasoğlu A., (2005). Veri Madenciliği ve Çimento Sektöründe Bir 

Uygulama. Akademik Bilişim Konferansları. 

Caldas C., Soibelman L., Han J., (2002). Automated Classification of 

Construction Project Documents., J. Comput. Civ. Eng., 16(4): 234-243. 

Dener M., Dörterler M., Orman, A., (2009). Açık Kaynak Kodlu Veri 

Madenciliği Programları: Weka’da Örnek Uygulama. Akademik Bilişim Konferansları, 

AB 2014. 

Durap A., Doğan Y., (2014). İnşaat Mühendisliği’nde Bilişim Kavramı ve Veri 

Madenciliği Algoritmalarıyla Bir Sistemin Oluşturulması. Akademik Bilişim 

Konferansları, AB 2014. 

Javadi, A. A., Rezania, M., (2009). Applications of Artificial Intelligence and 

Data Mining Techniques in Soil Modeling. Geomechanics and Engineering, S&T 

Journals, Techno-Press, 1(1): 53-74). 

Kaya M., Keleş A. E., Laptalı O., E., (2013). Construction Crew Productivity 

Prediction by Using Data Mining Methods, Proceedings of the 4th World Conference 

on Learning, Teaching and Educational Leadership, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 141: 1249–1253. 

Keleş A. E., (2016). İnşaat Projelerinde Şantiye Şeflerinin Liderliği ve Çalışan 

Motivasyonu İlişkisinin Veri Madenciliği ile Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Adana. 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

61 

 

 

Keleş A., E., Kaya M., (2014). Duvar İnşa Edilmesinde Verimliliği Etkileyen 

Faktörlerin Apriori Veri Madenciliği Yöntemi Kullanılarak Analizi. Akademik Bilişim 

Konferansları, AB 2014. 

Liaoa C., W., Perng Y., H., (2008). Data Mining for Occupational Injuries in 

The Taiwan Construction Industry. Safety Science, 46(7): 1091-1012. 

Minns A., W., (2000). Subsymbolic Methods for Data Mining in Hydraulic 

Engineering. Journal of Hydroinformatics, IWA Publishing. 

Özel C., Topsakal A., (2014). Veri Madenciliği Kullanarak Beton Basınç 

Dayanımının Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri 

Dergisi, 35:1. 

Piramuthu S., (1998). Evaluating Feature Selection Methods For Learning in 

Data Mining Applications, Thirty-First Annual Hawai International Conference on 

System Sciences, IEEE Computer Society, Kohala Coast Hawaii USA, 294. 

Wilmot C., G., Cheng P., E., (2003). Estimating Future Highway Construction 

Costs. J. Constr. Eng. Manage, 129 (3): 272-279. 

  

 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

62 

 

 

OTTOMAN WOMEN’S APPROACH TO CONCEPT OF THE 

“ENTREPRENEURSHIP” “AN EXAMINATION ON KADINLAR 

DUNYASI MAGAZINE” 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Hatice Baysali 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait Özkulii 

Abstract 

Media plays important role by encouraging the soul of the entrepreneur women in the 

society by incentiving entrepreneurship releated practices and creating a discourse that reports 

values-images of the entrepreneurship. In this context we may express that Ottoman Empire’s 

printed media, especially after II. Constitutionalism tried to give a direction to women about 

entrepreneurship. In this work we examined articles related to entrepreneurship in “Women 

World Magazine” which is started at 1913 and keep working as a magazine to the 1921. That’s 

because, we want to put forht how women interpret the concept of the entrepreneurship 

considered in that times of Turkey where women accepted as an important figure. After all, seeing 

Turkhish women’s concept of the entrepreneurship a century ago, we can evaluate the women’s 

perspective to entrepreneurship in historical way.  

Key Words: Women in the Ottoman Empire, Entrepreneurship, Women’s World 

 

OSMANLI KADINININ “TEŞEBBÜS” KAVRAMINA 

YAKLAŞIMI “KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME  

Özet 

Medya, girişimcilikle ilgili değerleri-imajları ileten bir söylem üreterek, girişimciliğe 

ilişkin uygulamaları teşvik ederek ve toplumda girişimci bir ruhu cesaretlendirerek kadının 

girişimciliğe yönelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Osmanlı yazılı basınının 

da, özellikle II. Meşrutiyet’ten sonra kadına girişimcilik konusunda yön vermeye çalıştığı ifade 

edilebilir. Bu çalışmada, yayın hayatına 1913 yılında başlayan ve 1921 yılına kadar yayın 

faaliyetlerini sürdüren bir kadın dergisi olan “Kadınlar Dünyası” içinde yer alan ve başlığında 

teşebbüs kavramı kullanılan yazılar incelenmektedir. Bundan maksat, o zamanın Türkiye’sinde 

önemli bir figür olarak kabul edilen kadının, teşebbüs kavramını nasıl yorumladığını ortaya 

koymaktır. Sonuçta, bir asır önceki Türk kadınının “teşebbüs” kavramını yorumlayışını görmekle, 

tarihsel açıdan kadının girişimciliğe bakışı değerlendirilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı’da Kadın, Teşebbüs, Kadınlar Dünyası 

1. Giriş   

XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile Avrupa’daki ekonomik gelişmeler 

çerçevesinde kadının çalışma hayatına girişi, onun özgürleşmesine, çeşitli hak 

taleplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kadınların merkezde yer aldığı bu 

dönüşüm hareketinden Osmanlı kadınları da etkilenmiştir (Gülcü ve Tunç, 2012: 156). 
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Osmanlı Devleti’nin modernleşmesine öncülük eden yapısal değişimler, özellikle de II. 

Meşrutiyet’in ilanı, kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına dair olanakların 

artmasıyla, Osmanlı Kadınının konumu da bu konjonktüre bağlı olarak gelişim 

göstermeye başlamıştır. II. Meşrutiyetin Türk kadınına sağladığı eğitim imkanı, onların 

toplum hayatına katılmalarını ve ekonomik alanda kendilerini gösterme mücadelesi 

vermelerini de sağlamıştır (Özkiraz ve Aslaner, 2011: 2).  Osmanlı’nın toplumsal 

yaşamında farklı statü kazanmak amacıyla harekete geçen kadının taleplerini 

duyurmada basın etkili bir rol oynamıştır. Kadınlar eğitim, çalışma hayatında, ticaret 

faaliyetlerinde ve siyasi alanda etkili olma/varolma gibi çeşitli hak talepleriyle seslerini 

başta dergi ve gazeteler olmak üzere, düzenlemiş oldukları konferanslar ve kurdukları 

çeşitli cemiyetler aracılığıyla da duyurmaya çalışmışlardır. Kamusal ve toplumsal alanın 

her safhasında yer almak için harekete geçen, özellikle eğitimli Osmanlı kadınları, 

dönemin gazetelerinde, bazı gazetelerin kadınlara yönelik sayfalarında ya da eklerinde, 

özellikle de kadın dergilerinde çeşitli yazılar kaleme almışlardır (Çakır, 2013: 59). 

Kadınlar bu yazılarıyla öncelikle kadınları hak arayışına yöneltmiş; dönemin savaş 

koşulları itibariyle çalışmak ve para kazanmak zorunluluğunda kalan kadınlara çalışma 

hayatına dahil olmaları yönünde  “Artık İş Başına” başlıklarıyla çağrılar yapmışlardır.   

 2. Kadınlar Dünyası Dergisi  

Kadınların hak arayışlarında Osmanlı yazılı basınında önemli bir görev 

üstlenen yayınların başında da “Kadınlar Dünyası” gelmektedir. Kadınlar Dünyası, 

yayın politikası, yazarları ve teşkilatlanmasıyla kapsamlı bir yayındır ve son dönem 

Osmanlı kadın hareketinin yapılanması adına önemli bir girişim olarak dikkat 

çekmektedir (Gülcü ve Tunç, 2012: 169).   

Nuriye Ulviye Mevlan’ın imtiyaz sahibi olduğu Kadınlar Dünyası, 4 Nisan 

1913’de yayımlanmaya başlamış ve 1921 yılına kadar çeşitli kesintilere uğrasa da yayın 

hayatına devam etmiştir. Kadınlar Dünyası; sahibi, yazı kadrosu, dergiye gönderilen 

makale ve okur mektuplarıyla tamamen kadınlara ait olan bir dergidir. Kapağında, 

isminin altında yer alan “Kadınlık, hukuk ve menâfiini müdafaa eder. Cumartesi günleri 

neşrolunur musavver gazetedir” ibaresi, kadınlara yönelik bir yayın olmanın ötesinde 

kadın hak ve menfaatlerini savunan bir yayın politikasını takip etme gayretinin de bir 

göstergesidir (Gülcü ve Tunç, 2012: 161-166). Kadınlar Dünyası dergisi, feminizmi 

kendi hareketlerini tanımlayıcı bir kelime olarak kullanmayı yeğleyen ve kadınlar için 

yeni bir dünya oluşturma misyonu üstlenen, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan 

Cemiyeti’nin yayın organıdır. Kadınların hak mücadelesini yürütmede bir araç olarak 

ele alınan dergide her kesimden kadının kendilerini ifade etmesi hedeflenmiştir (Çakır, 

2013: 80- 81). 

Derginin içeriğinde, kadın-erkek eşitliği, çeşitli toplumlarda kadın hakları ve 

hukuku, kadınların toplumdaki yeri, kadınların çalışma hayatına girmesi ve erkeklerle 

teşriki mesai etmesi, aile üyeleri arasında yardımlaşmanın önemi, toplumun millet 

olarak tekamül etmesi, toplumdaki dedikodu hastalığı gibi meselelere, yurtiçi ve 

yurtdışından kadınlarla ilgili önemli olay ve haberlere, kadınların toplumsal hukukları 

ile ilgili yazılara, muhtelif konular üzerine okuyucuların göndermiş oldukları 

makalelere, şiirlere, reklamlara, ilanlara, ödüllü bilmece ve yarışmalara, hikayelere, 

sağlık konularına, kitap tanıtımlarına, giyim-kuşam ve moda gibi konulara, kadınlarla 

ilgili bakım ürünleri ve makyaj malzemelerinin reklamlarına, kadın derneklerinin 

tüzüklerine, yeni açılan veya açılması planlanan okulların programlarına yer verildiği 

görülmektedir (Gülcü ve Tunç, 2012: 167-170). 
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3. Kadınlar Dünyası Sayfalarından Osmanlı Kadınının Ticari 

Hayattaki Görünümü 

Kadınlar Dünyası’nda özellikle kadının çalışmasının gerekliliği ısrarla 

vurgulanmıştır. İş, kadının kendi geçimini, dolayısıyla da bağımsızlığını sağlayacak en 

büyük faktör olarak görülmüş ve kadın inkılabının en önemli boyutlarından biri olarak 

değerlendirilmiştir (Çakır, 2013: 363). Dergide kadınların çalışma yaşamına girmeleri 

için girişimciliği teşvik edici yönde yazılara; yurtiçi ve yurtdışından başarılı kadın 

çalışanların, girişimci kadınların profillerine, öykülerine yer verilmiştir. Dergi, kadının 

çalışması ve girişimciliğine ilişkin toplum algısını değiştirme yönünde önemli bir araç 

olarak kullanılmıştır. Çünkü Osmanlı’da kadınlara toplumsal, ekonomik, politik yaşam 

gibi konularda tanınan rol, erkeklere oranla sınırlı kalmıştır. Bu toplum yapısı 

içerisinde, kadının ev içinde harcadığı emeğin ekonomik niteliği göz ardı edilmiş ve 

ülkenin ekonomik etkinliğine pratikte etkin olarak katılamamıştır (Gürol, 2000: 243). 

Osmanlı’da birçok kadın ve kız iplik eğirmekten dokumaya ve işlemeye kadar el 

sanatlarının değişik aşamalarında rol üstlenerek ekonomik faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir. Tanzimat’la birlikte bir meslek sahibi olmalarına yönelik eğitim 

konusunda düzenlemeler yapılmış, kız çocukları eğitim alabilmiş; Meşrutiyet 

döneminde bu okullar biraz daha geliştirilmiş ve buralardan ilk mezun olan kadınlar 

ebe, öğretmen gibi çeşitli mesleklere sahip olarak çalışma hayatına adım atmışlardır 

(Oktar, 1998: 50).   

Öte yandan Osmanlı’da gerek sanatkar, gerek girişimci olarak ticari faaliyetlere 

katılan kadınlara da rastlanmaktadır (Oktar, 1998: 21). Diğer kadınlara örnek teşkil 

edecek bu girişimler, Kadınlar Dünyası sayfalarında kendine yer bulmuş ve kadın 

okuyuculara aktarılmıştır. Bunun en güzel örneklerinden birini Süreyya Lütfü’nün 11 

Mayıs 1329 tarihli “Efendim” başlıklı yazısındaki Enver Hanım profili oluşturmaktadır. 

”İstanbul’da oturan yedi çocuklu Enver Hanım, atölyeler açarak işçiler çalıştırıp asker 

elbisesi diktirmiş; vatana hizmetle beraber çok da kâr etmişti. Bu girişimci kadın, 

kırpıntı kumaşları alarak değerlendirmiş, yetmiş beş lira kazanmıştı. Ancak Kırkkilise 

ve Dedeağaç’taki atölyeleri yağmalanınca, bu kez Kadıköy’de yemek yapıp satmaya 

başlamış; mükemmel yemekler pişirmişti. Bütün işçileri kadın olan Enver Hanım, 

işçilere yemek yapımında nezâret ederek, bu yemekleri abonelere göndermişti. 

Yemekler çok leziz olduğu gibi, fiyatları da hiçbir lokantayla kıyaslanamayacak 

derecede ucuzdu”. Süreyya Lütfü’nün Enver Hanım’la görüşüp yaptıklarından çok 

etkilendiğini ifade ettiği yazısını da şöyle bitirmektedir: “Cenâb-ı Hak cümlemize böyle 

çalışmak nasîb etsin de, şu miskinlikten kurtulalım; insan olduğumuzu bilelim” (Çakır, 

2013: 385). 

Kadınlar Dünyası’nın sayfalarından yansıyan diğer girişimcilik örneklerinde, 

Seyide Kemal Hanım’ın “Hanımlar pastanesi” adıyla bir pastane açtığı “Kadınlıkta 

Teşebbüs-i Şahsi: Seyide Kemal Hanımefendi” başlıklı yazıda; Bâb-ı Ali’de bir 

Osmanlı Kadın Ticarethanesinin varlığı “Teşebbüs, Teşebbüs-i Şahsi, Teşebbüs-i 

Müşterek veya Hep Böyle Olmalıyız” başlıklı 24 Ağustos 1329 tarihli yazıda (Çakır, 

2013: 385); Şişli’de Etfal Hastanesi’nde kurulan Şefkat Pazarı’nda el ürünlerinin 

sergilenerek satışa sunulduğu ve elde edilen gelirin Şişli İnas Mektebi’ne bırakıldığı 

belirtilmektedir (Çakır, 2013: 93). Yine İstanbul’da “Hanımlar Fotoğrafçısı Naciye” 

adıyla kadınlara mahsus bir fotoğrafhane işleten Naciye Hanım’ın tanıtılarak kendisine 

destek verilmesi (Çakır, 2013: 386); İngiliz Sefirinin eşi Lady Lowther’in 7000 İngiliz 
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lirasıyla Bebek’teki evinde ve Üsküdar’da el işçiliğine dayanan imalathaneler açarak, 

dul ve yetim kadınlara iş vermeyi amaçladığı ve bu yönde çalışmalar yaptığı (Çakır, 

2013: 386-387) dergi sayfalarında yer bulmuştur.    

Dergide sadece İstanbul’daki değil, diğer Osmanlı topraklarında yapılan kadın 

çalışmaları da anlatılmıştır. Şam’da, Akşehir’de ve Balıkesir’de kadınların haftalık 

pazarlarda, ürettikleri ürünleri, yaptıkları elişlerini sattıkları; Bursa’daki iplik 

fabrikalarında, dokuma tezgahlarında kadınların önemli görevler üstlendikleri; Bartın’da 

Müslüman kadınlar tarafından faaliyete geçirilen ve yönetilen 37 manifatura dükkanı ile 

Salı günleri kurulan pazarlarda kasabalı, köylü kadınların ürünlerini sattıkları;  Pazar 

günleri “Kadınlar Pazarı” adındaki bir caddede birkaç yüz kadının el ürünlerini 

sergileyerek satış yaptığı ve kadın erkek herkesin buraya serbestçe girebildiği (Çakır, 

2013: 387) dergide yer verilen Osmanlı kadınının ticari alandaki faaliyetleridir.  

Kadınlar Dünyası’nda kaleme alınan bu makalelerden bazılarının doğrudan 

“teşebbüs” kelimesini kavramsal olarak açıklamaya yönelik kaleme alınmış olması 

dikkat çekicidir. Kadınlar Dünyası’nda tüm bu girişimcilik profilleri, kavramsal 

tanımlamaya yönelik makaleler ve çeşitli ilanlara yer verilmiş olması bu alanda kayda 

değer bir teşvik mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Çünkü kadın girişimciliğin 

oluşturulmasında akademik yazın, devlet desteği gibi mekanizmaların yanı sıra medya 

(Ahl, 2005: 52) önemli bir diğer mekanizmayı oluşturmaktadır.  Girişimci söylemin 

sosyal yapısında medyanın rolü çok daha önemlidir (Bruni vd., 2004: 259). Farklı 

medya araçları arasında gazeteler, kültürel değerleri ve fikirlerin yanı sıra sosyo-politik 

ideolojileri iletmek için önemli bir araçtır (Achtenhagen ve Welter, 2003: 78). 

Medyadan yansıyan hikayeler, halkın zihnindeki girişimci hayalini şekillendiren, 

kültürel söylemsel ortamın etkili bir parçasıdır (Anderson ve Warren, 2011: 592).  

Medya, girişimci hikayelerine, profillerine, girişimcilikle ilgili terimlere sık sık 

yer vererek bunun toplumsal ve kültürel yapıda yer edinmesi için çalışır. Çünkü rol 

modeli olan kişilerin ilgileri, yaklaşımları, davranışları ve faaliyetleri müteşebbis olmak 

isteyenlerin arzularını ve güvenirliliklerini etkileyecektir (Soysal, 2010: 104). Medyada, 

başarılı kadın girişimci hikayelerinin ayrıntılı olarak işlenmesi hedef kitleye, kendi 

hayatlarında da benzer başarılar elde edebilecekleri mesajıyla cesaretlendirmektedir. Bu 

açıdan medyanın ilettiği olumlu girişimci imajları toplumda kadın girişimciliğin 

gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Hang ve Weezel, 2005: 1-3). Medyada, 

toplumsal kalkınmanın ve refahın öncü yolu olarak sunulan girişimcilik başarı 

hikayeleri devamlı olarak desteklenmekte ve böylelikle kadın girişimciliğinin zihinsel 

alt yapısı oluşturulmaktadır (Papatya, 2013: 82). 

 4. Araştırma Amacı ve Yöntemi 

Literatürde yer alan kavram ve temaları tekrarlayarak popülerleşmelerini 

sağlayan medya, girişimcilik söyleminin toplumsal inşasında önemli rol üstlenmektedir 

(Bruni vd., 2004: 256-268). Osmanlı’da bu görevi de kadınları ticari hayatta yer almaya 

yönelten dönemin yazılı basını üstlenmiştir. Bunların başında da Kadınlar Dünyası 

gelmektedir. Kadınlar Dünyası bu anlamda bazı yazılarında “teşebbüs” kelimesinin 

anlamını irdelemiş ve bu kavramı kadın gözünden tanımlamaya, çerçevesini çizmeye ve 

kadınlara kavramın içeriği hakkında bilgi vermeye çalışmıştır. Bu açıdan Kadınlar 

Dünyası’nda başlığında “teşebbüs” kelimesi geçen yazılar araştırma kapsamına alınmış 

ve irdelenmiş, kadınların gözünden nasıl tanımlandığı, nasıl algılandığı ve çerçevesinin 

nasıl çizildiğine yönelik bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Başlıklarında yer alan 

“teşebbüs” kavramına bakış açılarını tespit etmek amacıyla araştırmaya konu olan 
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yazılara; Kadınlar Dünyası’nın, 3, 18, 21, 22, 35, 78, 106, no’lu sayıları asıl yayın 

nüshalarından, 130 no’lu sayıya ulaşılamaması nedeniyle ise bu sayıdaki ilgili yazıya, 

Çakır’ın (2013) “Osmanlı Kadın Hareketi” isimli kitabından ulaşılmıştır. Araştırmaya 

kapsamında; “Teşebbüste İttihad”, “Teşebbüs-i Şahsi”, “Teşebbüs-i Şahsî ne 

demektir?”, “Nisvân-ı Sâlifede Teşebbüs-i Şahsi”, “Teşebbüsata Bir Nazar”, 

“Teşebbüste cesâret zâmin-i muvaffakiyettir.”, “Teşebbüs, Teşebbüs-i Şahsi, Teşebbüs-i 

Müşterek veya Hep Böyle Olmalıyız”, “Kadınlıkta Teşebbüs-i Şahsi: Seyide Kemal 

Hanımefendi”, başlıklı yazılar incelenecektir. Elde edilen dokümanlar, niceliksel 

tasarım türlerinden, tanımlayıcı, betimleyici araştırma tasarımı çerçevesinde 

incelenmiştir. Tanımlayıcı veya betimleyici kavramı, bir durumun, koşulun, insanın, 

ilişkinin, örgütlü faaliyetin, iletişim sürecinin, uygulanan politikanın ne olduğunu tasvir, 

tarif ve açıklığa kavuşturma anlamına gelmektedir. Tanımlayıcı inceleme, genellikle 

ilişkiler üzerinde durmaz; hipotez test etmez; tahminlerde bulunmaz; anlam açıklaması 

veya imalar üzerinde yorum yapmaz. Değişkenlerin doğası hakkında bilgi verir, benzer 

özelliklere göre gruplandırmalar yapar. Böylece belli değişkenlerin özellikleri hakkında 

temel bilgileri sağlar (Erdoğan, 2007: 138). 

5. Araştırma Bulguları Ve Yorumlar  

Bu bölümde öncelikle araştırma kapsamına alınan yazıların hem günümüz 

ifadelerine yakın kavramlar kullanılarak bir özeti verilmekte hem de her bir yazıda 

önemli görülen noktalar kısaca belirtilmektedir. Daha sonra ise her bir yazıda 

“teşebbüs” kavramı ile ilgili olarak sarf edilen ifadeler Tablo.1’de okuyucuya daha rahat 

bir anlayış sunmak üzere aktarılmaktadır.  

5.1. “Teşebbüste ittihad”, Emine Seher Ali, No: 3  

Teşebbüste bulunmak ve iş yapmak hayata benzer. Hayatta nasıl ki zorluklar ve 

sekteye uğramaklar vardır. Teşebbüsler ve çalışma hayatında da zorluklar olacaktır. 

Fakat zorlukların artması çalışmanın da artmasını gerektirir. Yorgunluk ise engelleri 

aşmak ümidini yıkar. Hayal kırıklıkları gelecekteki çalışma azmini bitirir. Bu yüzden de 

ciddiyetle ve ittihatla iş yapmak gerekmektedir. Çünkü; birinin başarısızlığı söz konusu 

olursa, diğerinin yardımı yetiştiği anda bu sorun ortadan kalkacaktır. O yüzden kadınlar; 

sosyal, iktisadi ve ticari faaliyetlerinde birlikte hareket etmelidirler. Bu tarz faaliyetleri 

gerçekleştiren kadın cemiyet ve mekteplerinin de yönetimi kadınların elinde olmalıdır. 

Yazıda dikkat çekilen noktalar: Ciddiyet ve ittihatla iş yapmak, birleşerek 

teşebbüste bulunmak, kadınlarla ilgili örgütleri kadınların yönetmesi, teşebbüsün  hayat 

mücadelesiyle benzerliği, teşebbüste kadınların birbirine yardımda bulunmasının önemi. 

5.2. “Teşebbüs-i şahsî”, Kadınlar Dünyası İmzasıyla, No: 18 

Teşebbüs kelimesi kavramsal olarak bilinmese de kadınlar bu kavram 

konusunda kabiliyetlidirler. Teşebbüs bazen bir kadının bir şirkete başvuruda bulunması 

bazen de bir dernekte sanat evinin kurulmasıdır. Maksat, bu teşebbüslerin sayılarını 

artırmaktır. Bunun gerçekleşmesi için de; bütün teşebbüsler kavlî değil fiilî olmalıdır. 

Teşebbüslerin başarılı sonuçlara ulaşabilmesi için, başlangıçta tereddüt etmemek 

lazımdır. Sebatla ve azimle işe tutunmak gerekmektedir.  Yeni bir teşebbüs bebeğin 

yürümeye başlaması gibidir. Küçük bir çocuğun adımlaması gibidir. O çocuk nasıl 

azimle yürümeye çalışıyorsa girişimci de öyle azmederek teşebbüsünde sebat etmelidir. 

Bu noktada zorluklara ne kadar göğüs gerilirse sıkıntılar o derecede azalır. Kadınlar 

medeni ve sosyal haklarını elde etmek konusunda da hedeflerine ulaşmak için sebatla 

teşebbüste bulunmaya çalışmaktadırlar. Teşvik yoksa bile ümitsiz olunmamalı. 
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Yaşamda sıkıntılar varsa teşebbüste de olacaktır. Teşebbüs-i şahsîde “fikr-i îcâd” 

muhakkak olmalıdır. Ayrıca din, teşebbüse mani değildir. Hatta bu konuda fetva dahi 

alınabilir. Kadın alışveriş yapabildiği gibi satış-ticaret de yapabilir ve yapmalıdır. 

Yazıda dikkat çekilen noktalar: Teşebbüste, sebatla ve azimle iş görmek. 

Teşebbüsün sözde değil uygulamada olması. Teşebbüste ümitsiz olmamak ve 

tahammüllü olmanın önemi. Bir şeyleri üretmek (fikir, iş, ticaret, işe girmek vb.) 

düşüncesinin gereği. Kadının sosyal ve ticari açıdan bireysel veya birleşerek yapmış 

olduğu her bir faaliyet teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi. Teşebbüsün, bir çocuğun 

yürüme çabasına benzetilmesi. Dinin kadın teşebbüsüne mani olmadığı. 

5.3. “Teşebbüs-i şahsî ne demektir?” Fatimetüzzehra, No: 21 

Teşebbüs-i şahsi kişinin kendine güvenmesi, itimat etmesi, gelişmeye yönelik 

adımlar atarak ehliyetini ve liyakatini ispat etmesidir. Bu konuda Batı toplumu ve 

kadınlarının fikir ve uygulamalarına bakmak gereklidir. Batıda bir çocuğun eğitimden 

sonra hemen hayata atılması ve bunu ailesinin desteklemesi sonucunda hem çocuğun 

hem de bir süre sonra milletin gelişmesi söz konusudur. Özellikle Osmanlı toplumunda 

çocukların girişimci yetişmesi için gerekli şartlar mevcut değildir.  Hem okul hem 

ebeveynler tarafından, çocukları girişimciliğe yönlendirecek bilgi ve teşvik 

verilmemektedir. Bu teşviki bulsalar ve belki eğitimi alsalar da kendilerine 

güvenmemektedirler. O yüzden toplumsal bir uyanış gereklidir. Bir Osmanlı validesi 

olduğunu belirten yazara göre de, teşebbüste başarısızlık; toplumsal hayattaki olumsuz 

bazı faktörlerden, maneviyat eksikliğinden ve psikolojik nedenlerden ileri gelmektedir. 

Çocukların rol model alacağı bir konuma sebat, teenni ve sabırla iş gören bireyler 

olmaya doğru bir uyanış şarttır. Bu anlamda hem toplumsal hem de bireysel bilinç 

gerekmektedir. Bununla beraber eğer gelişmiş devletleri model alın(a)mayacaksa, 

bizden daha güçsüz iken daha güçlü konuma gelen gelişmekte olan ülkeler baz 

alınmalıdır. Kadını ve erkeğiyle bir toplum boş durmaksızın çalışmalı ve bu konuda asla 

tembellik göstermemelidir. Çünkü Cenâb-ı Allah tembelleri sevmez.  

Yazıda dikkat çekilen noktalar: Gelişmiş devletlerin girişimcilik konusunda 

modellenmesi. Çocukların girişimci bireyler yetiştirilmesinin gereği. Toplumsal uyanış, 

kendine güven ve teşebbüste sosyal dokunun önemi. İslam dininin teşebbüsü 

desteklediği. Sabır ve teenni ile iş görmenin ehemmiyeti. 

5.4. “Nisvân-ı sâlifede teşebbüs-i şahsî”, Makbule Emin, No: 22 

İslam dininin teşebbüse mani olmadığını ifade eden 18 numaralı yazıdan 

esinlenerek; ya bizden önceki kadınlar Kitab-ı dinin teşebbüs hakkındaki gereklerine 

uymuyordu, ya da halihazırdaki erkekler bu durumdan gafil ve sırlarının işaretleri 

onların dikkatlerinden kaçıyor. İslam dünyasının büyük şehirlerinde ticaretin bizzat 

kadınlar tarafından yapıldığı pazarlar vardır. Bazı pazarlardan bazıları hala devam 

etmektedir. Buradaki satıcıların tamamı kadındır. Kimisi tavuk, inek besleyerek ve 

bunların ürünlerini satarak kimisi de tezgah açarak yahut el işinden para kazanarak 

ticaret yapıyorlar. Taşralı kadınlar gerçekten hayata tutunarak ve şiddetli ihtiyacın 

sevkiyle yaptıkları çalışmalarla sefaletten ve rezaletten bu girişimcilikleri ile 

kurtuluyorlar. Fakat şehirlerdeki kadınlar kendilerine mahsus pazarları bile muhafaza 

edemediklerinden dolayı kendilerine yazık ediyorlar. Taşralı kadın, teşebbüsüyle 

hayatını korurken/kurtarırıken şehirlerde yaşayan kadınlar, bu tarz pazarlar gibi önemli 

imkanları değerlendirmeyerek gelecekte ahlaki ve iktisadi bir çok tehlikeye maruz 

kalabilirler.  
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Yazıda dikkat çekilen noktalar: Taşradaki kadının pazarlarda teşebbüsünü 

gerçekleştirmesi. Kadının ticari anlamda yapmış olduğu her faaliyetin  teşebbüs olduğu 

ve taşradaki kadın teşebbüs olanaklarını daha çok değerlendirdiği. İslam dininin 

teşebbüse pozitif yaklaştığı. Şiddetli ihtiyacın teşebbüse yönelimi artırdığı. Teşebbüs 

fırsatları bugün değerlendirilmezse yarın ahlaki, sosyal ve iktisadi problemler ortaya 

çıkacağı. 

5.5. “Teşebbüsâta bir nazar”, Emine Seher Ali, No: 35 

Teşebbüse bireysel, toplumsal ve örgütsel olarak daha etkin/verimli bir bakış 

açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Bütün teşebbüsler reklam, ilan ve tanıtımla halka 

bildirilmekle daha kalıcı hale gelir. II. Meşrutiyet’ten sonra uyanan teşebbüs fikri bu 

tarz tanıtım faaliyetleriyle desteklenmediği için ve bir nebze de siyasi cereyanlardan 

dolayı bir çok müessesenin iflasa maruz kalmıştır. Bir şirketin bilançosundan hareketle 

tespit edilen durum şudur ki; reklam ve tanıtıma gerekli önem verilmezse işletmelerin 

hayatı kısa süreli olacaktır. Özellikle de yerli malı üreticileri olan işletmelerin bu 

konuya daha çok özen göstermeleri şarttır. Çünkü teşebbüslerin varlıkları ve 

bilinirlikleri halk nezdinde ancak bu şekilde kabul görür ve kalıcı olur.  

Yazıda dikkat çekilen noktalar: Teşebbüs reklam ve tanıtımla desteklenmesinin 

lüzumu. Ecnebi mağazalarının tanıtım stratejilerinin halk nezdinde kabul görmesi. Yerli 

malı üretenler özellikle bu konuda başarılı işletmeleri model almasının gereği 

5.6. “Teşebbüste cesâret zâmin-i muvaffakiyettir.” Asiye Cahit, 

No: 78 

Teşebbüs, ticaret yapmak konusundaki bir fikri uygulamaya hızlı bir şekilde 

uygulamaya koymak ve eyleme geçmektir. Zihinlerde var olan ticaret fikri hemen 

gerçekleştirilmelidir. Ayrıca ticari teşebbüs vatana karşı yapılan değerli bir hizmettir. 

Bir teşebbüse bir müteşebbise var olan bütün kuvvetle yardımcı olmak gerekmektedir. 

Eğer böyle yapılırsa memleket de gelişmeye doğru adım atmış olacaktır. Toplumu da 

teşebbüs konusunda motive etmek, onların da katılımını sağlamak ve heveslerini 

artırmak için ortaya bir teşebbüs koyup görmek istemeyen gözlere de yapılan işleri 

göstermek gerekmektedir. Bu nedenle de hemen harekete geçilmelidir. Teşebbüse 

başlanmalıdır. Başlanmış bir iş yarı bitmiş demektir. Bir fikrin, bir sözün sahibi 

zihninde tasarladığı ve diline aktardığı düşüncelerini bizzat kendisi uygulamaya 

koymalıdır ki bu sayede toplumu da hissen ve fiilen etkileyebilsin.  

Yazıda dikkat çekilen noktalar: Cesaretle işe atılmanın değeri. Doğru bir fikri 

hemen uygulamaya koymanın gereği. Teşebbüsü gerçekleştirirken birleşmek/birlikte 

hareket etmenin önemi. Sözlerin kuvvede kalmayıp fiile çıkmasının gereği. Teşebbüs 

vasıtasıyla vatana hizmet etmenin kıymeti. 

5.7. “Teşebbüs, teşebbüs-i şahsî, teşebbüs-i müşterek veya hep 

böyle olmalıyız”, Atiye Şükran, No: 106 

Erkekler rağbet göstermediği halde, Mısır’dan ve Batı’dan Kadınlar 

Dünyası’na bir ilgi vardır. Aslında bir teşebbüs-i şahsî ile kurulan ve daha sonra birlikte 

kuvvetlenerek ilerleyen dergi bugün haftalık, resimli kaliteli bir yayın halini almıştır. 

Artık sanatla ve ticaretle iştigal edelim çağrısı yapılmaktadır. Hatta kadınlar ürettikleri 

ve ticaretini yapacakları ürünler için satış yerlerine sahip olmalı ve buralardaki 

satıcıların tamamı kadın olmalıdır. Kadınlar dünyasının çağrısıyla, şehirde sanayide, 

eğitimde, ticarette; taşrada ise zirai alanda teşebbüsler ortaya çıkmaya başlamıştır. Hatta 
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devlet de bunu desteklemektedir. Yazar bir tren yolculuğu esnasında duyduğu bir 

girişimini de aktarmaktadır. Boya işi ile ilgili bir girişim olan bu müessese yazarı çok 

heyecanlandırmıştır. Burada kullanılan “çitlenbik boyası” ile okullardaki tahtalar, 

üzerine yazı yazılabilecek şekilde boyanmakta ve boya çok kısa bir sürede 

kurumaktadır. Bu girişimin eğitime verdiği katkıdan dolayı yazar “hep böyle olmalıyız, 

yaptığımız her girişim hem yapana hem de vatana millete faydalı olmalıdır.” mesajını 

aktarmaktadır. 

Yazıda dikkat çekilen noktalar: Kadınlar dünyasının yaptığı çağrının yerini 

bulduğu-girişimlerin sonuç verdiği. Kadınlarında içinde yer aldığı bir ticaret, eğitim ve 

sanayi müesseseleri/girişimlerinin pozitif etkileri. Kadınlara mahsus pazar talebi. 

5.8. “Kadınlıkta teşebbüs-i şahsî: Seyide Kemal Hanımefendi”, 

Hanımlar Pastanesi Sâhibesi, No: 130 

Bu yazıda bir teşebbüsün haberi yapılmaktadır. “Hanımlar Pastanesi” adında 

bir işletme açıldığı belirtilmektedir. Bu işletmenin yapmış olduğu çikolata, bisküvi, tatlı 

ve kurabiyeler, süt, çay gibi yiyecek ve içecek gruplarının doğrudan ve sipariş üzerine 

satışının yapılacağı belirtilmektedir (Çakır, 2013: 385).  

Yazıda dikkat çekilen noktalar: Burada bir kadın tarafından gerçekleştirilen 

başarılı bir teşebbüsün haberi verilerek kadınlar nezdinde rol model oluşturması hedef 

tutulduğu ifade edilebilir. 

Tablo-1. Başlığında “teşebbüs” geçen yazıların içeriğinde kullanılan kavramlar 

No.3 

Ciddiyet 

İttihat 

Yardımlaşma 

Yönetim 

Metafor: Hayat 

No.18 

Sebat 

Azim 

Fiiliyata geçmek 

Fikr-i icad 

Metafor: Çocuk 

Dinin teşebbüse müspet 

bakışı 

No.21 

Sabır 

Teenni 

İtimat 

Ehliyet 

Liyakat 

Tembellikten uzak durmak 

Dinin teşebbüse müspet 

bakışı 

No.22 

İhtiyac-ı şedid 

Motive olmak 

Emek 

Kurtuluş 

Kadınlara mahsus pazar 

İmkanları 

değerlendirmek 

No.35 

Reklam 

Tanıtım 

İlan 

Yerli malı teşviki 

Bilinirlik 

Başarıyı modelleme 

No.78 

Kuvveden fiile geçmek 

Vatana hizmet 

Harekete geçmek 

Örnek sunmak/olmak 

Birleşmek 

Ticarete atılmak 

No. 106 

Satış yapmak 

Kadınlara mahsus pazar 

Başarılı teşebbüs örneği 

Teşebbüsün olumlu 

çıktıları 

No.130 

Başarılı bir fikir 

Ticarethane işletmek 

Kadın girişimci 

Sonuç 
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Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketleriyle birlikte Tanzimat’la başlayan 

ve özellikle II. Meşrutiyet döneminden sonra Osmanlı kadını, geleneksel rollerinden 

sıyrılarak yeni kimliğine kavuşma yönünde adımlar atmıştır. Kadınlar ekonomik, siyasi, 

eğitim, hukuk gibi alanlarda hak taleplerini dile getirmişlerdir. Dönemin kadınları bu 

taleplerini dergi ve gazeteler aracılığı ile, konferans ve kurslar düzenleyerek, dernekler 

kurarak duyurmaya çalışmışlardır. Osmanlı Kadınının sesini duyurmaya çalıştığı yayın 

organlarından biri de “Kadınlar Dünyası” isimli gazete/dergidir. Bu dergide kadınlar 

çalışmak istediklerini dile getirirken gerekçeleri arasında iki noktaya dikkat 

çekmişlerdir. Birincisi kadının ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunması, 

ikincisi de kadının ekonomik bağımsızlığının sağlamasıdır. Kadınlar sosyal yaşama ve 

çalışma yaşamına katılım haklarını  bu dergi vasıtasıyla da dile getirme imkanı 

bulmuşlardır. Kadınlar Dünyası, özellikle bazı yazılarının başlıklarında kullandığı 

“teşebbüs” kelimesini, kadının gözüyle açıklamaya çalışarak, toplumda ve özellikle 

kadınların dünyasında bu kavramı değerli bir konuma taşımaya çalışmaktadır. Bu 

bağlamda incelenen yazıların sonucunda; teşebbüsün Osmanlı kadını tarafından ticaret 

yapmak, üretmek, bir işe girmek ve satış yapmak gibi algılandığı görülmektedir. 

Osmanlı kadınına göre bir fikri uygulamaya koymak da pazarda satış yapmak da 

girişimdir. Bazı yazılarda da teşebbüs ticari kaygının ötesinde vatana hizmet 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.  Tabi ki burada sosyal ve iktisadi olarak ele alınan 

teşebbüslerin, çoğunlukla ticaretle ilgili kavramlar çerçevesinde değerlendirilmeye 

çalıştığı gözlemlenmektedir. Yazılarda dikkat çeken bir diğer nokta, inançsal değerlerle, 

İslam dininin kadına ticari ve sosyal hayatta şu an varolandan daha etkin bir alan 

sunduğu; toplumda algılananın aksine dinin kadınların teşebbüsüne mani olmadığı ifade 

edilmektedir.  

Girişimcilik kavramı; yönetim (idare eden, organize eden, inisiyatif alan vb.), 

psikoloji (kendine güvenen, yenilikçi, birey olan vb.), ekonomi (yatırım yapan, pazar 

arayan, arz ve talebi yönlendiren vb.), sosyoloji (bireyin toplumda oynadığı rolü 

bütüncül olarak yorumlayan) bilimleri bağlamında farklı yönler içerse de temelde sosyal 

bilimlerin tüm alanları için anlamı “kalkınma ve gelişmeyi çeken, lokomotif güç” olarak 

ifade edilebilir. “Teşebbüs” Arapça kökenli olup: “bir şeye pençe ile yapışmak” 

manasındadır. Zamanla günümüz Türkçesinde “girişme-girişim” kelimesine dönüşerek 

yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. (Özgen, 1993: 223). Araştırma kapsamında ele 

alınan kaynaklarda kullanılan teşebbüs kavramı, aslında burada ifade edilen neredeyse 

tüm bilimsel alanlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Bazen eğitim hakkını elde etmeye 

çalışan bazen de çarşıda el işi bir ürünü satmaya çalışan Osmanlı kadınının, kendine yer 

bulmaya çalıştığı ticari ve sosyal hayattaki teşebbüs tanımı, bugün tanımlanan girişim 

kavramının çerçevesine çok yakındır. Yazılarda kullanılan fikr-i icad, kuvveden fiile 

geçmek, liyakat, ehliyet, emek, sabır, birleşmek, azim, başlamak, reklam, tanıtım, 

bilinirlik gibi teşvik edici kavramlarla; hayat ve çocuk gibi metaforlarla; başarılı 

müteşebbis örnekleriyle; günümüze yakın bir teşebbüs/girişimcilik çerçevesi çizdiği ve 

bu çerçevenin çoğunlukla ticari-ekonomik açıdan girişimciliği algılayan bir bakış 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

71 

 

 

açısına sahip olduğu, bununla beraber bireysel ve toplumsal başarımlara yönelik bir 

anlamsal içeriği de ifade ettiği söylenebilir. 
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EVALUATION OF HABITABILITY LEVEL CALLED FRAGILE 

EIGHT COUNTRIES BY MULTI CRITERIA DECISION MAKING 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Arzu ORGANiii 

Ali KATRANCIiv 

Abstract 

For an individual to continue living in a country, the country should provide suitable 

economically, socially, politically and communal conditions for the individual. The examples of 

suitable conditions can be given as low unemployment rate, high rates of gross national product 

and gross domestic product, low inflation rates, the increased amount of green areas the 

individual lives and socially interacts, high literacy rate and low crime rate. In this study, which is 

fragile and vulnerable economies of the so-called octets Brazil, Indonesia, South Africa, India, 

Turkey, Argentina, Russia and Chile sustainable performance is evaluated. The criteria used in 

this study are green field, average life span, GDP, population density and unemployment are 

included.  In the study, many countries and many criteria were evaluated together, while multi-

criteria decision making techniques were used This evaluation criteria, data were obtained from 

the official website of the "World Bank". In the ranking of the alternative COPRAS and ARAS 

methods were used. Results are discussed according to both methods 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making, COPRAS, ARAS, Fragile Eight Countries 

 

KIRILGAN SEKİZLİ OLARAK ADLANDIRILAN ÜLKELERİN 

YAŞANILABİLİRLİK DÜZEYİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özet 

Bir ülkede yaşayan bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşadıkları ülkede 

ekonomik, sosyal, siyasi ve toplumsal şartların bireyin yaşaması için elverişli olması 

gerekmektedir. Bu şartlara işsizlik oranı düşük olması, GSMH (Gayri Safi Milli Hasılat) ve 

GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasılat) oranlarının yüksek olması, enflasyon oranının düşük olması, 

sosyal olarak bireylerin yaşadığı ülkede toplam yeşil alanının fazla olması, yaşam süresinin uzun 

olması, okur-yazar oranının fazla olması, suç oranının düşük olması örnek olarak verilebilir. Bu 

çalışmada da ekonomileri kırılgan olan ve kırılgan sekizli olarak adlandırılan Brezilya, 

Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Arjantin, Rusya ve Şili’nin yaşanılabilirlik 

düzeyleri değerlendirilmiştir. Çalışmada kriter olarak yeşil alan, ortalama yaşam süresi, GSYIH, 

nüfus yoğunluğu ve işsizlik ele alınmıştır. Birçok ülkeyi ve birçok kriteri beraber 

değerlendirirken, çok kriterli karar verme tekniklerinden yararlanılmıştır. Ülkelerin yaşanabilirlik 

düzeylerinin sıralanmasında, çok kriterli karar verme tekniklerinden COPRAS ve ARAS 

yöntemleri kullanılmıştır. Her İki yönteme göre sonuçlar tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, COPRAS, ARAS Kırılgan Sekizli 

Ülkeler  
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1. Giriş  

Kırılganlık kavramı, kırılganlığın tanımlandığı ekonomik birime göre farklı 

şekillerde olabilmektedir. Ancak genel olarak kırılganlık kavramı var olan durumun 

olumsuz yönde ve önceden tahmin edilemeyen şekilde değişmesinden dolayı meydana 

gelen zarar riski olarak tanımlanabilir (Uz, 2015: 83)  

Kırılganlık kavramı, Amerika Birleşik Devleti’nde bir yatırım bankası olan 

Morgan Stanley’in 1 Ağustos 2013 yılında yayımlanan ekonomi raporunda yatırım 

bankası tarafından Cari açık/GSYH oranı ile, küresel sermayelere karşı ekonomileri 

çeşitli sebeplere bağlı olarak değişiklik göstermeye meyilli olan ülkeleri tanımlamak 

için kullanılmıştır ( Mete vd. 2016: 690).  

Morgan Stanley tarafından yayınlanan ekonomi raporunda Hindistan, Brezilya, 

Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika “Kırılgan Beşli” olarak adlandırılmış, Türkiye ise 

bu ülkeler arasında ekonomisi en kırılgan ülke olarak belirtilmiştir. Bu ülkelerin 

ekonomik büyüme oranlarının zayıf olması, enflasyon riskinin çok fazla olması, 

ekonomik büyümenin yabancı ülkelerin sermayelerine büyük oranda bağlı olması ve 

buna bağlı olarak ortaya çıkan kur riski kırılgan beşli grupta yer almasına neden 

olmuştur (Göçer ve Akın, 2016: 197-198).  

Daha sonraki süreçte FED (Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası) ’in 

faiz artırımı kararı sonucunda birçok ülkenin para birimi değer kaybetme eğilimine 

girmiştir. Financial Times gazetesinden GavynDavis, FED’in faiz artırımı kararı 

kırılgan beşli olarak adlandırılan Hindistan, Brezilya Endonezya, Türkiye ve Güney 

Afrika’ya Arjantin, Rusya ve Şili’yi dâhil etmesi ile birlikte bu 8 ülkeye “Kırılgan 

Sekizli Ülkeler” adını vermiştir ve bunda sonraki süreçlerde bu 8 ülke kırılgan sekizli 

ülkeler olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 

Bu ülkelerin bu şekilde adlandırılmasının sebebi olarak; yüksek cari açık 

oranları, yüksek enflasyon oranları ve düşük büyüme oranları gösterilebilir. Bu 

özelliklerinin yanı sıra, siyasi istikrarsızlık ve belirsizliklerde bu ülkelerde riskin 

artmasına sebep olmaktadır (Eğilmez, 2013). 

Cari ve enflasyon oranlarının yüksek olması, düşük büyüme oranları, yüksek 

işsizlik oranları gibi ekonomik sebeplerin yanında, o ülkenin toplam yeşil alanı, nüfus 

yoğunluğu, sağlık ve eğitim durumu, siyasi ve güvenlik durumu gibi sosyal ve siyasi 

sebepler o ülkede yaşanılabilirliği yakından etkilemektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK)’na göre yaşam kalitesi, bireylerin 

yaşamlarını sürdürdükleri çevre şartlarının daha iyi hale getirilmesi ve bu çevrede 

yaşayan bireylerin huzur ve refah içinde yaşama durumu olarak tanımlanmıştır. 

Ülkelerin ve şehirlerin insanlara sunduğu fırsatlar orada yaşayan bireyler için 

bulundukları ülke veya şehirleri daha yaşanılabilir hale getirmektedir (Türkiye İstatistik 

Kurumu Resmi İstatistik Portalı). 

Yaşanılabilirlik kavramının tanımı yere, zamana, kişiye, değerlendirme 

amacına ve değerlendirme kriterlerine göre farklılık gösterebilmektedir (Aktaş, 2014: 

29). En yalın hali ile yaşanılabilirlik denildiğinde yaşamaya elverişli, yaşamaya değer, 

yaşamanın mümkün olduğu ya da orada yaşayan insanların çeşitli isteklerine cevap 

verebilmesi anlamları ile açıklanabilir (Ayataç, 2014). Başka bir tanıma göre ise 
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yaşanılabilirlik kavramını insanların günlük yaşantılarını sürdürebilmeleri için gerekli 

olan ekonomik, sosyal, doğal çevre gibi faktörler olarak tanımlayabiliriz. 

Ülkelerin genel olarak yaşanılabilirlik düzeylerinin değerlendirilmesinde 

ekonomik durumu, işsizlik oranı, gayri safi milli hasılatı ve gayri safi yurt içi hasılat 

oranları, siyasi durumu, yeşil alanı, ülkenin nüfusu, eğitim ve sağlık gibi göstergeler 

esas alınabilir. 

Bu çalışma da kırılgan sekizli ülkeler olarak adlandırılan ülkelerin 

yaşanılabilirlik düzeyleri çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan COPRAS ve 

ARAS yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmada alternatif olarak Brezilya, 

Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Arjantin, Rusya ve Şili alternatif olarak 

değerlendirilmiştir. Alternatifleri değerlendirmek için kullanılacak olan kriterler ise 

öncelikle yaşanılabilirlik düzeylerini değerlendirilmede kullanılan kriterler olmasına 

dikkat edilmiştir. Ancak bazı verilerin eksikliği dolayısı ile kriter olarak yeşil alan, 

ortalama yaşam süresi, GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasılat), nüfus yoğunluğu ve 

işsizlik rakamları olarak ele alınmıştır. Bir çok kriter ve bir çok alternatifi dikkate alan 

ÇKKV yöntemlerinden COPRAS ve ARAS yöntemleri ile bu ülkelerin yaşanabilirlik 

düzeyleri sıralanmıştır.  

2. Çok Kriterli Karar Verme 

İşletmeler ayakta kalabilmek ve hayatlarını sürdürebilmek için karşılaştıkları 

problemlere göre farklı kararlar almak zorunda kalabilirler. Bu kararları alırken, karar 

vericiler doğru, güvenilir verililerden doğru sonuçlara ulaşabilmek için güvenilir ve 

doğru değerlendirme süreçlerine ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı karar vericilerin karar 

almalarına yardımcı olması açısından karar verme süreçlerine bilimsel yöntemlerin de 

dâhil edilmesi sonuçların güvenilir olmasına yardımcı olmaktadır (Soner ve Önüt, 2006: 

111). Bu şekilde birçok seçenek arasında karar verme problemi ile karşı karşıya gelen 

karar vericiler, birçok alternatif arasından en uygun olan alternatifi Çok Kriterli Karar 

Verme (ÇKKV) olarak adlandırılan yöntemler ile öznel yargılardan uzak bir şekilde 

belirleyebilir. 

Çok kriterli karar verme, bir karar verme kümesi içinde bulunan ve karar 

vericiye, en iyi karar vermeyi, başka bir değişle bir karar vericinin sayılabilir sonlu ya 

da sayılamaz seçenekten oluşan bir küme içerisinden en az iki karakter kullanarak 

yaptığı seçim işlemine verilen addır (Organ ve Kenger, 2012: 121). 

Çok kriterli karar verme, birden fazla ve aynı anda uygulanan kriterlerin 

içerisinden en iyi tercihin seçilmesine imkân sağlayan bir araçtır (Güneş ve 

Umarusman, 2003: 243). 

Karar vericiler karar alma süreçlerinde AHP (Analytic Hierarchy Process), 

SAW(Simple Additive Weighting), TOPSİS(Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution), MOORA(Multi-Objective Optimization on the basis of 

Ratio Analysis), VICOR(Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje), 

PROMETHEE(Preference Ranking Organization Method for Encrichment Evaluations), 

ELECTRE(Elimination and Choice Translating Reality), COPRAS(Complex 

Proportional Assessment), ARAS(Additive Ratio Assesment) gibi ÇKKV yöntemlerden 

yararlanmaktadır. Bu çalışmada karar vericiler kırılgan sekizli ülkelerin yaşanılabilirlik 

düzeylerini değerlendirmede COPRAS ve ARAS yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı 

bir analiz yapılmıştır ve bu yöntemler aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

76 

 

 

2.1. Copras Yöntemi 

1996 yılında, Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesinde araştırmalarını 

sürdüren Zavadskas ve Kaklauskas COPRAS (Complex Proportional Assessment) 

yöntemini keşfetmişlerdir. COPRAS yöntemine göre kriterlerin önem ve fayda 

derecelerini alternatifleri açısından sıralanmasında ve bunun sonucunda değerlendirmesi 

için kullanılmaktadır (Aksoy vd. 2015: 11). COPRAS yönteminde kriterleri 

değerlendirirken en fazla öneme sahip olan yani fayda kriterini en yüksek seviyede ve 

en az öneme sahip olan yani faydasız kriterlerin ise en düşük düzeyde tutulması için 

kullanılır (Podvesko, 2011: 137). 

 COPRAS yöntemi literatüre bakıldığında son yıllarda çok fazla çalışma 

yapıldığı görülmüştür. Litvanya’daki binaların yaşam döngülerinin 

değerlendirilmesinde (Zavadskas vd., 2001: 169), yerleşim yerlerindeki konut bakım 

çalışmasında (Vilutienė ve Zavadskas, 2003: 241), bir üniversitenin ana bina 

pencerelerinin güçlendirilmesinde görev alacak firmanın belirlenmesinde (Kaklauskas 

vd., 2006: 454), Litvanya’nın Vilnius şehrinde yerleşim alanlarının sürdürülebilirliğinin 

değerlendirilmesinde (Viteikienė ve Zavadskas, 2007: 149), Hint teknik eğitim 

kurumların permormansının ölçülmesinde (Das vd. 2012: 230), , imalat işletmeleri için 

eksantrik pres alternatiflerinin karılaştırılması (Özdağoğlu, 2013: 1a), otel alternatiflerin 

değerlendirilmesinde (Sarıçalı ve Kundakçı, 2016: 45) COPRAS yöntemi kullanılmıştır. 

COPRAS yönteminin de çözüme ulaşmak için aşağıdaki verilen adımların 

takıp edilmesi gerekmektedir (Özdağoğlu, 2013: 6-7 b): 

 

iA =i. alternatif  i=1,2,….,m 

jC = j. değerlendirme ölçütü j=1,2,….,n 

jW = j. değerlendirme ölçütünün önem düzeyi j=1,2,…..,n 

ijX = j. değerlendirme ölçütü açısından i.alternatifin değeri 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Tüm karar verme yöntemlerinde ilk aşama olan karar matrisinin oluşturulması 

aşaması ile başlanır. Bu aşamada probleme ait olan alternatiflerden ve kriterlerden 

oluşan eşitlik (1)’de gösterilen ve D matrisi olarak adlandırılan ijx  lerden oluşmaktadır. 
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Adım 2: Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması 

Probleme ait karar matrisi oluşturulduktan sonra eşitlik (2) kullanılarak karar 

matrisi normalize edilir. 

*

1

ij

ij m

ij

i

x
x

x





    1,2,....,j n 

                                                          (2)
 

 

Adım 3: Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması 

Ağırlıklı normalize karar matrisinin oluşturulmasında öncelikle her kritere bir 

ağırlık değeri, toplamı 1 olacak şekilde verilir. Daha sonra eşitlik (2) yardımı ile 

oluşturulan normalize karar matrisi jw  olarak adlandırılan ağırlık puanları ile çarpılarak 

'D  yani ağırlıklandırılmış karar matrisi elde edilir. Bu işlem eşitlik (3)’te gösterilmiştir. 

' * .ij ij jD d x w 
                                                                                             (3)

 

Adım 4: Faydalı ve Faydasız Değerlerin Bulunması 

Faydalı değerler problem çözmede ulaşılmak istenilen yani amaca ulaşmada 

kullanılan en yüksek değerleri gösterdiği için, faydasız değerler ise problem çözmede 

ulaşılmak istenilmeyen yani amaca ulaşmada kullanılan en düşük değerleri gösterdiği 

için bu şekilde adlandırılmıştır. Ağırlıklı normalize karar matrisindeki faydalı değerler 

toplanır ve bu değerler iS
 şeklinde

 gösterilirken, ağırlıklı normalize karar matrisindeki 

değerler toplanır ve bu değerler iS 

 şeklinde gösterilir.
 iS

 (faydalı değerlerin) 

hesaplanışı Eşitlik (4) kullanılırken,  iS 
 (faydasız değerlerin) hesaplanışı ise Eşitlik (5) 

kullanılır. 

 1

k

i ij

j

S d



    1,2,.....,j k  Faydalı değerler                                        (4) 

1

n

i ij

j k

S d

 

      1, 2,....,j k k n      Faydasız değerler                         (5) 

Adım 5:  iQ  Olarak Simgelenen Göreceli Önem Değerinin Hesaplanması  
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iQ  olarak simgelenen göreceli önem değerinin hesaplanması ise eşitlik (6) 

kullanılır. 

1
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                                                                                             (6) 

Adım 6: En Yüksek iQ  Olarak Simgelenen Göreceli Öncelik Değerinin Hesaplanması 

En yüksek iQ  olarak simgelenen göreceli öncelik değerinin hesaplanması 

eşitlik (7) kullanılır. 

max { }iQ enbüyük Q     1,2,.....,i m                                                              (7)
 

Adım 7: iP  Olarak Simgelenen Performans Göstergelerinin Bulunması 

Performans göstergelerinin hesaplanmasında eşitlik (8) kullanılır. 

max

.%100i
i

Q
P

Q


                                                                                    (8)

 

iP  olarak simgelenen performans göstergesinde en yüksek değer her zaman 100 

çıkmaktadır. Bu kriterler içinde en iyi alternatifi göstermektedir. Daha sonra ise 

problem en yüksek değerden en düşük değere doğru sıralanır ve sonuca ulaşılmış olur. 

2.2. Aras Yöntemi 

ARAS (Additive Ratio Assesment) yöntemi, Z. Turskis ve E. K. Zavadskas 

tarafından karar vericinin karar almalarında yardımcı olmak amacıyla öne sürülmüştür 

(Turskis ve Zavadskas, 2010; 159-172). 

ARAS yöntemini Gri Sistem Teorisi ile birleştirerek ARAS-G yöntemi ile 

birlikte (Turskis ve Zavadskas, 2010;597), lojistik merkezi konumu belirlemede 

(Turskis ve  Zavadskas, 2010; 423), sera gazı emisyonlarının azaltılmasında 

(Balezentiene ve Kusta, 2012; 1), finansal kurumların online bankacılıkta 

sıralanmasında (Reza ve Majit, 2013; 415), baş muhasebeci seçiminde (Keršulienė ve 

Turskis, 2014; 897), ARAS yöntemi ile Kurumsal Kaynak Planlamasında yazılım 

seçiminde (Ecer, 2016: 89), şeker imalatı endüstrisi için kullanılacak malzeme 

seçiminde (Dorji ve Rao, 2014: 2585), tarihi binaların korunmasında öncelikli olan 

alternatiflerin değerlendirilmesinde (Kukut vd. 2014; 287) konut satın alma probleminin 

değerlendirilmesinde (Yıldırım, 2015; 285) ARAS yöntemi kullanılmıştır. 

ARAS yönteminde çözüme ulaşmak için şu 4 adım kullanılır (Yıldırım, 2015: 

289-291) 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması  
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Tüm ÇKKV tekniklerinde olduğu gibi ARAS yöntemine de alternatiflerin ve 

kriterlerin olduğu karar matrisinin oluşturulması ile başlanır. Ancak diğer karar 

matrislerinin aksine ARAS yönteminin karar matrisinde her kriterin optimal yani en iyi 

değerinin yer aldığı fazladan bir satır daha yer almaktadır. ARAS yöntemine ait karar 

matrisi eşitlik (9)’da gösterilmiştir. 

01 0 0

1

1

. .

. . . . .

. .

. . . . .

. .

j n

i ij in

m mj mn

x x x

x x xX

x x x

 
 
 
 
 
 
 
 

   i=0,1,…..m       j=0,1,……n                                          (9) 

Karar probleminde kritere ait optimal değer bilinmiyorsa, kriterin fayda (daha 

yüksek daha iyi) ya da maliyet (daha düşük daha iyi) özelliği göstermesi durumuna göre 

optimal değer Eşitlik (10) ve (11) kullanılır (Yıldırım, 2015; 289-290). 

Fayda durumu: 0 maxj ijx x
                                                                     (10)                                                                          

Maliyet durumu: 0 minj ijx x
                                                                                    (11)                                                                                               

Adım 2:  Normalize Karar Matrisinin Elde Edilmesi        

ARAS yönteminde normalize karar matrisi elde edilirken 2 aşamalı bir yol 

izlenir. İlk aşamada eğer kriterlerin performans değerlerinin maksimum fayda gözetmesi 

durumunda eşitlik (12) kullanılır. 

0

ij

ij m

ij

i

x
x

x








                                                                                                                          (12) 

İkinci aşamada ise kriterlerin performans değerlerinin minimum fayda 

gözetmesi durumunda ise ilk olarak minimum fayda gözeten değerlerin maksimum 

fayda gözeten değerlere eşitlik (13)  yardımıyla dönüştürülmesi işlemidir.  

1
ij

ij

x
x





                                                                                                                   (13) 

İlk durumda maksimum fayda değerlerine dönüştürülen minimum fayda 

değerleri eşitlik (14) yardımıyla da normalize edilir.

 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

80 

 

 

*

*

0

ij

ij m

ij

i

x
x

x








                                                                                                                         (14)                                                                                                                     

 

Adım 3: Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması 

Ağırlıklı normalize karar matrisini elde etmek için, iw  ile gösterilen ve 

toplamı 1 olacak şekilde 0 ile 1 arasında değer alan kriterler ile normalize karar matrisi 

çarpılarak ağırlıklı normalize karar matrisi elde edilir. Bu elde edilen yeni matris eşitlik 

(15)’te gösterilmiştir. 
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  i=0,1,…..m       j=0,1,……n                                  (15) 

Adım 4: Optimal Fonksiyon Değerlerinin Hesaplanması 

ARAS yönteminin son adımında her bir alternatif için is  ile gösterilen 

optimallik fonksiyon değeri hesaplanarak alternatifler değerlendirilir. Bu işlem için 

Eşitlik (16) kullanılır. 

1

n

i ij

j

s x


 0,1,....,i m                                                                                    (16) 

Hesaplanan is  değerlerinden daha büyük değerler is  değerinden daha etkin 

alternatiflerin değerlerini göstermektedir. Eşitlik (17) kullanılarak alternatiflere ait is

değerleri 0s  optimal fonksiyon değerine bölünerek iK  fayda dereceleri 

hesaplanmaktadır (Yıldırım, 2015; 291) 

0

i
i

S
K

S
 0,1,....,i m                                                                                           (17) 

3.  Uygulama 

Uygulamada kırılgan sekizli olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney 

Afrika, Hindistan, Türkiye, Arjantin, Rusya ve Şili’nin yaşanılabilirlik seviyeleri 

bakımından toplam yeşil alan, ortalama yaşam süresi, GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi 

Hasıla), nüfus yoğunluğu ve toplam işsizlik COPRAS Ve ARAS yöntemleri 

kullanılarak bu ülkelerin yaşanılabilirlik düzeyleri açısından en uygun olan ülke 

seçilmiştir. 
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Kriterlere ilişkin ağırlıkların belirlenmesinde ise kriterlere eşit ağılığa sahip 

olduğu varsayılarak Dünya Bankasının resmi internet sitesinde yayımlanan 2014 yılı 

verileri esas alınmıştır. Uygulamada ise Microsoft Office Excel 2010 programı 

kullanılmıştır. 

 

 

2.1. COPRAS Yöntemine Göre Yaşanılabilirlik Düzeylerinin 

Değerlendirilmesi 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Karar matrisi oluşturulurken söz konusu ülkelerin 2014 yılı değerleri Dünya 

Bankasının resmi internet adresinden elde edilmiştir (http://www.worldbank.org/) ve 

elde edilen bu değerler Tablo 1’de gösterilmiştir.   

Tablo 1: Karar Matrisi 

Adım 2: Karar Matrisinin Normalize  Edilmesi 

COPRAS yönteminde karar matrisi oluşturulduktan sonraki aşama bu matrisin 

normalize edilmesidir. Normalizasyon işlemi için (2) numaralı eşitlik kullanılmıştır ve 

sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Normalizasyon Matrisi 

 Yeşil alan Ortalama Yaşam Süresi GSYİH Nüfus Yoğunluğu İşsizlik 

Brezilya 0,24663288 0,130148193 0,263865724 0,031118386 0,096317283 

Endonezya 0,209833108 0,120503843 0,09701702 0,177276344 0,087818694 

Güney Afrika 0,031817494 0,100026371 0,038230903 0,056183882 0,355524085 

 Yeşil alan Ortalama Yaşam Süresi GSYİH Nüfus Yoğunluğu İşsizlik 

Brezilya 59,04878358 74,40187805 2.416.640.000.000 24,65595192 6,800000191 

Endonezya 50,23819118 68,8884878 888.538.000.000 140,460914 6,199999809 

Güney Afrika 7,617736524 57,18212195 350.141.000.000 44,51603179 25,10000038 

Hindistan 23,77311911 68,01380488 2.048.520.000.000 435,6571706 3,599999905 

Türkiye 15,22159999 75,1635122 798.429.000.000 98,66084742 9,199999809 

Arjantin 9,906858285 76,15860976 537.660.000.000 15,70511311 8,199999809 

Rusya 49,76109598 70,36585366 1.860.600.000.000 8,781871566 5,099999905 

Şili 23,8523695 81,49619512 258.060.000.000 23,88955284 6,400000095 

TOPLAM 239,4197542 571,6704634 9.158.580.000.000 792,3274532 70,5999999 

http://www.worldbank.org/
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Hindistan 0,099294727 0,118973796 0,223671934 0,549844851 0,0509915 

Türkiye 0,063577043 0,131480489 0,087178272 0,124520294 0,130311612 

Arjantin 0,041378617 0,133221173 0,0587056 0,019821493 0,116147306 

Rusya 0,207840394 0,123088139 0,203153524 0,011083639 0,072237959 

Şili 0,099625737 0,142557995 0,028177022 0,030151111 0,09065156 

Adım 3: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi 

Bu adımda normalize edilen matris ile her kriter için eşit ağırlık olarak 

belirlenen 0,20 ile çarpılarak ağırlıklandırılmış karar matrisi oluşturulmuştur ve Tablo 

3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Ağırlıklandırılmış Normalizasyon Matrisi 

                  Yeşil alan Ortalama Yaşam Süresi GSYİH Nüfus Yoğunluğu İşsizlik 

Brezilya 0,049326576 0,026029639 0,052773145 0,006223677 0,019263457 

Endonezya 0,041966622 0,024100769 0,019403404 0,035455269 0,017563739 

Güney Afrika 0,006363499 0,020005274 0,007646181 0,011236776 0,071104817 

Hindistan 0,019858945 0,023794759 0,044734387 0,10996897 0,0101983 

Türkiye 0,012715409 0,026296098 0,017435654 0,024904059 0,026062322 

Arjantin 0,008275723 0,026644235 0,01174112 0,003964299 0,023229461 

Rusya 0,041568079 0,024617628 0,040630705 0,002216728 0,014447592 

Şili 0,019925147 0,028511599 0,005635404 0,006030222 0,018130312 

4.  5.  ve 6. Adımlar:  Her Alternatif için jS 
 ve jS 

 Değerlerinin, iQ    Değerlerinin ve  

iP  Değerlerinin Hesaplanması 

Bu aşamada eşitlik (4) kullanılarak her bir alternatif için jS 
 değerleri ve eşitlik 

(5) kullanılarak her bir alternatif için jS 
 değerleri hesaplanmıştır ve elde edilen 

değerler Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4: Alternatiflerin jS 

,
jS 

 
 Değerleri Matrisi 

 
jS 

 jS 
 

Brezilya 0,12812936 0,025487134 
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Endonezya 0,085470794 0,053019008 

Güney Afrika 0,034014954 0,082341593 

Hindistan 0,088388091 0,12016727 

Türkiye 0,056447161 0,050966381 

Arjantin 0,046661078 0,02719376 

Rusya 0,106816411 0,01666432 

Şili 0,054072151 0,024160534 

 

Daha sonra her alternatif için Eşitlik (6) yardımıyla iQ  olarak belirtilen 

göreceli önem değerleri hesaplanmıştır. iQ  değerini bulabilmek için önce jS 
  

değerinin tersi bulunmuş ve Tablo 5’de gösterilmiştir. Daha sonra ise iQ
  

değerleri 

hesaplanmış ve  Tablo 6’de gösterilmiştir. 

Tablo 5: jS 
 Değerlerinin Tersi Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6: Alternatiflerin  

iQ
 
Değerleri 

 
HER ALTERNATİF İÇİN iQ   

DEĞERLERİ 

Brezilya 0,087670675 

Endonezya 0,038740619 

 

jS 
 1/ jS 

 

Brezilya 0,025487134 39,23548257 

Endonezya 0,053019008 18,86116027 

Güney Afrika 0,082341593 12,1445306 

Hindistan 0,12016727 8,321733513 

Türkiye 0,050966381 19,62077698 

Arjantin 0,02719376 36,77314227 

Rusya 0,01666432 60,00845047 

Şili 0,024160534 41,38981353 

TOPLAM 0,4 236,3550902 
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Güney Afrika 0,022300801 

Hindistan 0,017195464 

Türkiye 0,037891496 

Arjantin 0,069493453 

Rusya 0,128676169 

Şili 0,07951579 

MAX 0,128676169 

Son olarak da iP  değerlerinin hesaplanmasında Eşitlik (8) kullanılmıştır ve 

elde edilen değerler Tablo 7’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 7: Alternatiflerin iP  Değerleri 

 
HER ALTERNATİF İÇİN iP   

DEĞERLERİ 

Brezilya 68,13279852 

Endonezya 30,10706578 

Güney Afrika 17,33094901 

Hindistan 13,36336368 

Türkiye 29,44717447 

Arjantin 54,00646727 

Rusya 100 

Şili 61,79527286 

 

COPRAS Yöntemine göre kırılgan sekizli olarak adlandırılan ülkelerin 

yaşanılabilirlik düzeylerine göre sıralama şu şekilde olmuştur: Rusya, Brezilya, Şili, 

Arjantin, Endonezya. Türkiye, Güney Afrika ve Hindistan 

 

2.2. ARAS Yöntemine Göre Yaşanılabilirlik Düzeylerinin 

Değerlendirilmesi 

Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması 
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Tüm çok kriterli karar verme yöntemlerinde olduğu gibi ARAS yönteminde de 

öncelikli olarak karar matrisi oluşturulur. Karar matrisinde yer alan kriter değerleri 

Dünya Bankası’nın resmi internet adresinden elde edilmiştir 

(http:/www.worldbank.org/) ve  Tablo’8 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8: Karar Matris 

Adım 2: Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması 

Normalize karar matrisi elde edilirken kriterlerin fayda durumuna göre (12),  

maliyet durumuna göre (13-14) numaralı eşitlikler kullanarak hesaplanmış ve sonuçlar 

Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9: Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması 

 Yeşil Alan Ortalama 

Yaşam Süresi 

GSYİH Nüfus 

Yoğunluğu 

İşsizlik 

 FAYDA FAYDA FAYDA MALİYET MALİYET 

 0,197839223 0,124770905 0,208776845 0,000142142 0,003743636 

Brezilya 0,197839223 0,113909486 2,09E-01 5,06275E-05 0,001981925 

Endonezya 0,168319889 0,105468469 7,68E-02 8,88695E-06 0,002173724 

Güney 

Afrika 

0,025522745 0,08754599 3,02E-02 2,80409E-05 0,000536936 

Hindistan 0,079650335 0,104129327 1,77E-01 2,86526E-06 0,003743636 

Türkiye 0,05099901 0,11507555 6,90E-02 1,26521E-05 0,001464901 

 
Yeşil alan 

Ortalama 

Yaşam Süresi 

GSYİH 

 

Nüfus 

Yoğunluğu 
İşsizlik 

Brezilya 59,04878358 74,40187805 2.416.640.000.000 24,65595192 6,800000191 

Endonezya 50,23819118 68,8884878 888.538.000.000 140,460914 6,199999809 

Güney 

Afrika 
7,617736524 57,18212195 350.141.000.000 44,51603179 25,10000038 

Hindistan 23,77311911 68,01380488 2.048.520.000.000 435,6571706 3,599999905 

Türkiye 15,22159999 75,1635122 798.429.000.000 98,66084742 9,199999809 

Arjantin 9,906858285 76,15860976 537.660.000.000 15,70511311 8,199999809 

Rusya 49,76109598 70,36585366 1.860.600.000.000 8,781871566 5,099999905 

Şili 23,8523695 81,49619512 258.060.000.000 23,88955284 6,400000095 

TOPLAM 239,4197542 571,6704634 9.158.580.000.000 792,3274532 70,5999999 

http://www.worldbank.org/
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Arjantin 0,033192303 0,116599047 4,64E-02 7,94817E-05 0,001643547 

Rusya 0,166721412 0,107730321 1,61E-01 0,000142142 0,002642567 

Şili 0,079915859 0,124770905 2,23E-02 5,22517E-05 0,002105795 

 

Adım 3:  Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi 

Ağırlıklı karar matrisini oluştururken her bir kritere eşit önem verilmiş ve 

yapılan hesaplamaların sonucu Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10: Ağırlıklı Normalize Karar Matris 

 Yeşil Alan Ortalama 

Yaşam Süresi 

GSYİH Nüfus 

Yoğunluğu 

İşsizlik 

 FAYDA FAYDA FAYDA MALİYET MALİYET 

 0,039567845 0,024954181 0,041755369 2,84283E-05 0,000748727 

Brezilya 0,039567845 0,022781897 0,041755369 1,01255E-05 0,000396385 

Endonezya 0,033663978 0,021093694 0,015352403 1,77739E-06 0,000434745 

Güney 

Afrika 

0,005104549 0,017509198 0,006049832 5,60818E-06 0,000107387 

Hindistan 0,015930067 0,020825865 0,035394891 5,73051E-07 0,000748727 

Türkiye 0,010199802 0,02301511 0,013795475 2,53042E-06 0,00029298 

Arjantin 0,006638461 0,023319809 0,009289837 1,58963E-05 0,000328709 

Rusya 0,033344282 0,021546064 0,032147957 2,84283E-05 0,000528513 

Şili 0,015983172 0,024954181 0,004458866 1,04503E-05 0,000421159 

Adım 4: Optimallik Fonksiyonun Değerlerinin Hesaplanması 

Eşitlik (16) ve (17) kullanılarak iS  ve iK  değerleri hesaplanmıştır ve 

hesaplanan bu değerler Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11: Optimallik Fonksiyonun Değerlerinin Hesaplanması 

 iS  iK  % iK  

Optimal 0,10705455 
  

Brezilya 0,104511621 0,976246419 97,62464189 

Endonezya 0,070546597 0,658978037 65,89780372 

Güney Afrika 0,028776575 0,268802912 26,88029116 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

87 

 

 

Hindistan 0,072900123 0,680962401 68,09624006 

Türkiye 0,047305898 0,441885916 44,18859158 

Arjantin 0,039592713 0,369836806 36,98368061 

Rusya 0,087595245 0,818230009 81,82300086 

Şili 0,045827828 0,428079219 42,80792186 

ARAS Yöntemine göre kırılgan sekizli olarak adlandırılan ülkelerin 

yaşanılabilirlik düzeylerine göre sıralama şu şekilde olmuştur: Brezilya, Rusya, 

Hindistan, Endonezya, Türkiye, Şili, Arjantin ve Güney Afrika 

Kırılgan sekizli olarak adlandırılan ülkelerin yaşanılabilirlik düzeyleri 

COPRAS ve ARAS yöntemleri ile değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 12 de 

gösterilmiştir.  

Tablo 12: Değerlendirme 

 COPRAS ARAS 

Brezilya 2 1 

Endonezya 5 4 

Güney Afrika 7 8 

Hindistan 8 3 

Türkiye 6 5 

Arjantin 4 7 

Rusya 1 2 

Şili 3 6 

Sonuç 

Kırılgan sekizli olarak adlandırılan ülkelerin yaşanılabilirlik düzeylerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada COPRAS ve ARAS yöntemleri kullanılmıştır. 

Uygulamada kırılgan sekizli olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, 

Türkiye, Arjantin, Rusya ve Şili değerlendirmeye alınmıştır. Kriter olarak ise 

yaşanılabilirlik düzeyleri belirlenirken kullanılan ekonomik, toplumsal, siyasi ve sosyal 

kriterler arasından karar vericinin veri setine ulaşabildiği yeşil alan, ortalama yaşam 

süresi, gayri safi yurtiçi hasılat, nüfus yoğunluğu ve toplam işsizlik kriterler olarak 

belirlenmiştir.  

COPRAS yöntemine göre kırılgan sekizli ülkelerin yaşanılabilirlik 

düzeylerinin değerlendirilmesi sonucunda ilk sırada Rusya yer almıştır. Rusya’nın 

uygulama sonrasında ilk sırada yer almasının nedeni olarak doğal kaynakların ve insan 

gücü bakımında çok zengin olması, doğal kaynaklara bol sahip olması ve ekonomisinin 

uygulamada yer alan diğer kırılgan sekizli ülkelere oranla daha güçlü olması sebebiyle 

bu yönteme göre ilk sırada yer almıştır. 
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ARAS yöntemine göre ise kırılgan sekizli ülkelerin yaşanılabilirlik 

düzeylerinin değerlendirilmesi sonucunda ilk sırada Brezilya yer almıştır. Brezilya’nın 

uygulama sonrasında ilk sırada yer almasının nedeni olarak dünyanın en büyük 

ekonomileri arasında yer alması, Güney Amerika kıtasında hem yüzölçümü bakımından 

hem de ekonomik bakımdan kıta ülkeleri arasında en gelişmiş ülke konumundan 

olmasından dolayı uygulama sonrasında ilk sırada yer almıştır. Brezilya’nın kıta ülkeleri 

arasında ekonomisin çok fazla gelişmiş olmasını tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin 

çeşitliliğine, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması gösterilebilir.  

Bu çalışmada kırılgan sekizli ülkelerin yaşanılabilirlik düzeylerini çok kriterli 

karar verme tekniklerinden COPRAS ve ARAS yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 

Yapılan bu çalışmaya karar vericinin kriter olarak belirlemiş olduğu yeşil alan, ortalama 

yaşam süresi, GSYİH, nüfus yoğunluğu ve işsizlik kriterlerine daha farklı kriterler dahil 

edilerek, kriterlere daha farklı ağırlıklar verilerek veya başka ÇKKV yöntemleri ile 

çözülerek sonuçlar yeniden değerlendirilebilir.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROAKTİF KİŞİLİK YAPILARI İLE 

DUYGUSAL BULAŞMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Yazar / Author:  Arş. Gör.Nurdan Oral Karav 

Arş. Gör.Aslı Vergilivi 

Prof. Dr. Ramazan Erdemvii 

Özet 

Bireyin sahip olduğu duygular diğer insanlarla nasıl iletişim kuracağını belirleyebileceği 

gibi, iletişimde bulunan bireyler birbirlerinin duygularından etkilenebilir ve duygusal bulaşma 

yaşayabilirler (Hatfield vd.,1994). Hatfield ve arkadaşları (1994) bir bireyin başka bir kimsenin 

ses tonu, duruşu, hareketleri ve ifadelerinden farkında olmadan etkilendiği karşısındakini taklit 

ederek duygusal yakalama sürecini “duygusal bulaşma” olarak tanımlamışlardır.  Proaktif kişilik, 

kişilerin bir değişimi başlatma ve çevreyi etkilemeleri gibi aktif rol üstlenmelerine değinmektedir. 

Bu kişilik özelliğine sahip bireylerin davranışlarını ayıran ana özellik, işe karşı pasif olmak 

yerine, aktif bir yaklaşım içinde olmalarıdır (Bateman ve Crant, 1993). Proaktif kişilik yapısına 

sahip bireylerin yapıları incelendiğinde bu bireyler için, değerlerin duygulardan daha önemli 

olduğu ve herhangi bir durumu değiştirebilmek için kendilerinde güçlü oranda insiyatif ve 

sorumluluk hissettikleri görülmüştür (Covey, 2015).  

Araştırmanın amacı, duygusal bulaşma ile proaktif kişilik yapısı arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Grup içindeki kişilerarası iletişimi aydınlatacak önemli ipuçlarına duygusal bulaşma 

olgusunu inceleyerek ulaşılabileceği düşünülmektedir. Sosyal etkileşimin önemli olduğu 

örgütlerde çalışanların birbirlerinin duygu durumlarından etkilenmeleri örgüt içinde pek çok 

faktörü de etkileyebilecektir. Çevresindeki kişileri etkilemekten hoşlanan proaktif kişilik yapısı ile 

duygusal bulaşma düzeyi arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.  

Araştırmanın evrenini Isparta ve Burdur illerinin “İl Sağlık Müdürlüğü” ile “Halk 

Sağlığı Müdürlüğü” nde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmada 161 kişiye 

ulaşılmıştır. Araştırmada Bateman ve Crant (1993)’ın “proaktif kişilik ölçeği” ile Doherty 

(1997)’nin “Duygusal Bulaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracında ayrıca katılımcıların 

demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorulara da yer verilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre kadın çalışanların erkek çalışanlara göre , evli olanların 

bekar olanlara göre  duygusal bulaşma düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Çalışanların sosyo-demografik özelliklerine göre proaktif kişilik yapılarında bir fark 

bulunamamıştır. Yapılan korelasyon analizine göre proaktif kişilik ile duygusal bulaşma düzeyi 

arasında düşük düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0,241 p<0,01).  

Anahtar Kelimeler: Duygusal Bulaşma, proaktif kişilik, emotional contagion 
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1. Giriş 

1.1. Proaktif Kişilik  

Gerek yaşadığımız toplum da gerekse dünya üzerinde birçok kavram gün 

yüzüne çıkmakta ve toplumsal olaylar bu kavramlar üzerinden incelenmektedir. 

Toplumu ve olayları en çok etkileyen ise bireyleri ve onları diğer insanlardan farklı 

kılan kişilikleridir. Kişilik denildiğinde “belirli bir durumda veya belirli olaylar 

karşısında kişinin takındığı tavrın davranışsal yönü ve devamlılık gösteren özellikleri” 

akla gelmektedir (Tolan, İsen ve Batmaz, 1991). Üzerine birçok araştırmalar yapılmış 

olan kişilik kavramında kişisel gelişim literatürünün genişlemesiyle birlikte “proaktif 

kişilik" , “proaktif olma” “reaktif olmama” gibi kavramlar ortaya başlanmıştır. 

Proaktivite kavramı; “bireylerin gelecekte karşılaşacakları durumlar henüz 

ortaya çıkmadan harekete geçerek söz konusu durumları kontrol altına alma veya 

etkileme çabası ile ilgili bir kavram” olarak tanımlanmakta olup (Tosun; 2012: 15); İlk 

kez 2. Dünya savaşı döneminde hayatın sorumluluğunu üzerine alan insanlar için 

kullanılmıştır. Proaktivite konusundaki çalışmaları ile tanınan Bateman ve Crant (1993) 

proaktiviteyi “bulundukları çevreyi etkilemek amacıyla bir harekette ya da girişimde 

bulunma yönünde insanlar arasındaki ruhsal yapı farklılığı” olarak tanımlamışlardır. 

Literatürde birçok kez tanımı yapılmış olan proaktivite kavramı özetle, bireylerin kendi 

yaşamlarından sorumlu olduklarını ifade etmektedir (Güler Şahin, 2006: 19). 

Proaktif kişilik yapısına sahip bireylerin yapıları incelendiğinde bu bireyler 

için, değerlerin duygulardan daha önemli olduğu ve herhangi bir durumu 

değiştirebilmek için kendilerinde güçlü oranda insiyatif ve sorumluluk hissettikleri 

görülmüştür (Covey, 2015: 81). Bireyler bilerek, sorumluluk ve inisiyatif alarak, sosyal 

ortamlarda dahil olmak üzere mevcut koşulları değiştirebileceklerine inanırlar ve 

bireysel olarak var olan farklılıkları sayesinde de çevrelerini etkileyerek değişimi 

gerçekleştirebilecek güce sahiptirler ( Siebert, Crant ve Kraimer, 1999: 417, Diener, 

Larsen ve Emmons, 1984: 582). Proaktif kişiler durumları ve koşulları kendileri 

yaratırlar, yapmaları gereken işe odaklanarak diğer kötü olayların onları negatife 

çekmesine, etkilemesine, izin vermezler,  odak noktasına etki alanlarını alan bu bireyler, 

bir şeyler yapabilecekleri, bir sonuç çıkarabilecekleri, işler üzerinde çalışarak etki 

alanlarını genişletmeye çalışırlar (Covey, 2015: 82-95). 

Genel olarak bakıldığında proaktif kişilerin daha çok sorumluluk aldıkları, her 

hangi bir duruma öncü olabilecekleri, fırsatları hızlı bir şekilde sermayeye 

dönüştürebildikleri, sorunları daha kolay çözüme kavuşturacak analitik yeteneğe sahip 

oldukları gibi özelliklerin üzerinde fazlasıyla durulmuştur (Peterson ve Lee, 2000: 406) 

.Tüm bu özelliklere sahip olan  proaktif kişilerin iş yaşamı içerisindeki yeri ve farklılığı 

da birçok kez araştırılmış, Kırkman ve Rosen (1999) proaktif kişilik yapısının iş 

performansı ve iş takımları üzerinde büyük oranda etki yarattığını, bu durumun örgüt 
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içerisinde verimliliği de aynı oranda arttırdığını dile getirmişlerdir.  İş yaşamı içerisinde 

negatif cümleler kuran reaktif bireylere karşı, sürekli olarak “yapabiliriz, farklı bir yol 

bulabiliriz” gibi ifadelerle gelen proaktif kişiler örgütün motivasyonunu da arttırıcı 

nitelik taşımaktadırlar (Covey, 1989/2015: 90). 

1.2. Duygusal Bulaşma 

Bireyin sahip olduğu duygular diğer insanlarla nasıl iletişim kuracağını 

belirleyebileceği gibi, iletişimde bulunan bireyler birbirlerinin duygularından 

etkilenebilir ve duygusal bulaşma yaşayabilirler (Hatfield vd., 1994). Yapılan bir 

araştırmada küçük bebeklerin ve çocukların yetişkinlerin sinirli yüz ifadelerinden 

etkilenip huzursuzlandığı ve oyuncakları ile daha az oynadıkları gözlemlenmiştir 

(Harris, 1989). Yetişkinler de tıpkı bebek ve çocuklar gibi etkileşimde oldukları 

bireylerin duygu durumlarından etkilenirler. Duyguların bulaşıcı olabileceği dair 

fikirlere bir çok eski çalışmada (“Darwin, 1872/1965 ; Jung,1968 ; Reik,1948” akt. 

Doherty, 1997) değinilmesine rağmen duygusal bulaşma kavramı ilk kez Hatfield ve 

arkadaşları (1992) tarafından ortaya atılmıştır.  Hatfield, Cacioppo ve Rapson 

(1992,1994) duygusal bulaşma kavramını bir kişinin karşısındaki kişinin ses tonu, duruş 

ve hareketlerini bilinç ve irade dışı olarak taklit etmeye çalışması yani başka bir ifadeyle 

duygusal olarak yakınsamasını “duygusal bulaşma” olarak tanımlamışlardır. 

Örgütlerde bireylerin algılamalarının, tutumlarının ve davranışlarının nelerden 

etkilendiğini belirlemek pek çok araştırmacının ilgi alanı haline gelmiştir. Bireyler örgüt 

yaşamında pek çok faktörden etkilenmektedirler. Bu etkilenme sonucunda 

davranışlarında farklılıklar oluşmaktadır (Özdevecioğlu,2007). İş yaşamında, birlikte 

çalışan bireylerin birbirlerinden etkilenerek duygusal bulaşmaya maruz kalması bu 

sosyal süreci daha da önemli hale getirmektedir. Kişilerin özel yaşamında önemli 

olduğu düşünülen duygular, iş yaşamında profesyonelliğin bir gereği olarak geri plana 

atılması beklenmiş ve zarar verici olarak sayılmıştır (Çetinkaya ve Alparslan, 2011). 

Oysa duygular kişiler arası iletişimde anahtar değişkenlerden biridir tıpkı soğuk 

algınlığı gibi duygular da insanlardan insanlara bulaşır(Liman Kaban, 2014).  

Duygusal bulaşma kuramı, kişiler arası ilişkilerde açıklanması zor bir çok 

konuyu aydınlatması açısından bize ışık tutabilir. Örneğin, biri size gülümsediğinde 

otomatik(istemsiz) olarak gülümseme ihtiyacı hissedersiniz. Yahut ağlayan birisini 

gördüğünüzde duygusallaşabilirsiniz (Hatfield vd.,1992). Hatfield ve arkadaşlarının 

“ilkel duygusal bulaşma” olarak açıkladıkları bu gibi durumlar kısa sürede ortaya çıkan, 

hızlı ve istemsizdir. Kişiler sürecin bilişsel, ilişkili yapısının farkında değildir (Hatfield 

vd., 1992).  Duygusal bulaşmanın ilk aşaması olan bu süreç bilinçaltından ve otomatik 

olarak kişiden kişiye duygu aktarımı şeklinde kişilerin karşısındakinin yüz ifadelerini, 

beden dillerini ve konuşma biçimlerini senkronize şekilde taklit etmeleri sonucu 

gerçekleşir (Barsade, 2002).  Yapılan araştırmalarda birbiri ile uzun süre vakit geçirmiş 

ve etkileşim halinde olan bireylerin zamanla aynı duyguları ve hisleri paylaşmaya 

başlayacaklarını ortaya koymuşlardır. Örneğin yakın arkadaşlar veya sevgililerin bir 
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süre sonra olaylara karşı benzer olumlu veya olumsuz tepki verdiklerini, hem fikren 

hem de duygusal olarak birbirlerine benzedikleri gözlenmiştir (Barsade, 2002 ; 

Anderson vd., 2003). 

2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın Amacı, Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının duygusal bulaşma durumları ile 

proaktif kişilik yapısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Grup içindeki kişilerarası iletişimi 

aydınlatacak önemli ipuçlarına duygusal bulaşma olgusunu inceleyerek ulaşılabileceği 

düşünülmektedir. Sosyal etkileşimin önemli olduğu örgütlerde çalışanların birbirlerinin 

duygu durumlarından etkilenmeleri örgüt içinde pek çok faktörü de etkileyebilecektir. 

Çevresindeki kişileri etkilemekten hoşlanan proaktif kişilik yapısı ile duygusal bulaşma 

düzeyi arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.  

Araştırmanın evrenini Isparta ve Burdur illerinin “İl Sağlık Müdürlüğü” ile 

“Halk Sağlığı Müdürlüğü” nde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplamak amacıyla bu kurumlardan izin alınmış ve toplamda 161 çalışana 

ulaşılmıştır.  

Sağlık çalışanlarının duygusal bulaşma durumlarının incelendiği ilk araştırma 

olma özelliği taşımaktadır. Çalışmada yoğun duygusal süreçler yaşadıkları 

varsaydığımız hastalarla birebir iletişim halinde olmayan idari işlerde çalışan sağlık 

personeli araştırma grubu olarak tercih edilmiştir.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu 

‘proaktif kişilik ölçeği’, ‘duygusal bulaşma ölçeği’ ve katılımcıların demografik 

bilgilerine yönelik soruların bulunduğu üç bölümden oluşmaktadır.  

Proaktif kişilik ölçeği: Bireylerin proaktif kişilik yapılarını ölçmek ve 

derecelendirebilmek amacıyla çalışma kapsamında Bateman ve Crant tarafından 1993’te 

geliştirilen Proaktif Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. 17 maddeden oluşan orjinal form tek 

boyutlu bir ölçme aracıdır. Ölçeğin orijinal halinin, üç farklı örneklem grubu üzerinde, 

üç aydan fazla süren çalışmalar sonucunda oluşturulduğu ifade edilmektedir. Bateman 

ve Crant yapmış oldukları çalışma sonucunda geliştirilen ölçeğin güvenilirlik katsayısını 

α= 0.89 olarak bulmuşlardır. Araştırma kapsamda ise ölçeğin orijinal halinin birebir 

Türkçeye çevrilmiş hali kullanılmış olup, orijinal yapıya uygunluk gösterecek şekilde 

tek boyutlu bir yapı elde edilmiştir. 

Duygusal Bulaşma Ölçeği: Doherty (1997) tarafından geliştirilen ölçeğin Akın 

ve diğerleri (2015) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış Türkçe formu 

kullanılmıştır. Ölçeğin kullanımı için yazar ile eposta yolu ile iletişime geçilmiş ve 

ölçeğin kullanımı ile ilgili izin alınmıştır.  
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Duygusal bulaşma ölçeği, 15 maddeden oluşan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin 

orijinalinde toplam beş temel duyguyu (sevgi, mutluluk, korku, kaygı ve üzüntü) taklit 

etme eğilimini değerlendirmektedir. Ancak Akın vd. (2015)’nin çalışmasında ölçeğin 

yapı geçerliliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde toplam faktör yükleri 0.46 

ile 0.69 arasında değişen tek boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin Türkçe 

uyarlamasında Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.90, test-tekrar test 

güvenirlik katsayısı ise 0.84 olarak bulunmuştur(Akın vd., 2015). Bu araştırmada 

ölçeğin güvenirlilik değeri 0.833 olarak bulunmuştur.  

2.3. Veri Analizi 

Anketlerden elde edilen veriler SPSS 18.0 paket programından yararlanılarak, 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenirlilik analizi, korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Tüm istatistiksel testlerde alfa düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 

3. Bulgular Ve Tartişma 

3.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanının sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Özellikler Değişkenler N % 

Cinsiyet Erkek  

Kadın 

59 

102 

36.6 

63.4 

Medeni Durum Evli 

Bekar 

145 

16 

90.1 

9.9 

Yaş Grupları 30 ve altı 

31-41 

42-55 

56 ve üzeri 

17 

78 

63 

2 

10.6 

48.8 

39.4 

1.3 

Eğitim Düzeyi Lise 

ÖnLisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

22 

68 

55 

10 

6 

13.7 

42.2 

34.2 

6.2 

3.7 
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Meslek Doktor 

Diş Hekimi 

Hemşire-Ebe 

Sağlık Memuru 

Diğer İdari Personel 

Diğer Meslek Grupları 

6 

2 

51 

29 

63 

10 

3.8 

1.3 

32.0 

18.2 

39.6 

5.0 

Toplam 161 100 

Tablo 1’de araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının çeşitli bireysel ve 

sosyo-ekonomik özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde, %63.4’ünün kadınlardan ve 

%36.6’sının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların %3.8’ini hekimler, 

%32’sini hemşire ve ebeler, %39.6’sını diğer idari personel oluşturmaktadır. 

Örneklemde %5 oranında diğer meslek grupları (avukat, aşçı vb.) yer almaktadır. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %10.6’sı 30 yaş altında iken, %48.8’i 31-41 

yaş aralığındadır.  Eğitim açısından bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun önlisans 

(%42.2’si) ve lisans (%34.2’si)  mezunu iken %6.2 yüksek lisans ve %3.7 doktora 

mezunu bulunmaktadır. Katılımcıların %90.1’i evlidir.  

Tablo 2. Proaktif Kişilik Yapısı Ölçeğine Verilen Cevapların Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

Madde 

No 
Proaktif Kişilik Ölçeği İfadeleri N 

Ortalama 

( X ) 

Standart 

Sapma 

(Sd ) 

1 
Sürekli olarak hayatımı geliştirmek için yeni yollar arayışı 

içerisindeyimdir. 
161 3.60 1.14 

2 
Yaşadığım toplumda ve hatta dünyada fark yaratmak için 

kendimi güdülenmiş hissederim. 
160 3.01 1.05 

3 
Yeni projelerin başlatılması için başkalarının inisiyatif 

kullanmasını bekleme eğilimindeyimdir. 
154 2.96 1.16 

4 
Nerede olursam olayım hep yapıcı değişim için güçlü bir 

kaynak olmuşumdur. 
159 3.64 1.05 

5 
Fikirlerime karşı engellerle karşılaşmaktan ve bu 

engellerin üstesinden gelmekten keyif alırım. 
161 3.51 1.15 

6 
Fikirlerimin gerçeğe dönüşmesini görmekten daha 

heyecan verici bir şey yoktur. 
161 4.20 0.99 

7 Beğenmediğim bir şey gördüğümde düzeltirim. 161 3.95 0.81 

8 
Olasılıklar ne olursa olsun, bir şeye inanırsam, 

gerçekleştirebilirim. 
161 3.77 0.91 

9 
Diğerlerinin muhaliflerine rağmen fikirlerimin savunucusu 

olmaya bayılırım. 
160 3.75 0.96 

10 Fırsatları belirleme ve tanımlamada mükemmelimdir. 161 3.31 0.96 

11 Her zaman işleri daha iyi yapmanın yollarını ararım. 160 4.19 0.73 

12 
Bir fikre inandığımda, hiçbir engel beni onu 

gerçekleştirmekten alıkoyamaz. 
161 3.57 1.08 

13 Statükoya meydan okumaya bayılırım. 160 3.16 1.07 

14 
Bir problemle karşılaştığımda sonuna kadar mücadele 

ederim. 
161 3.89 0.88 

15 Problemleri fırsatla dönüştürme konusunda çok iyiyimdir 160 3.20 1.05 

16 Diğerlerinden çok daha önce iyi bir fırsatı fark ederim 161 3.27 0.96 
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17 
Zor durumda olan birini gördüğümde, bir şekilde yolunu 

bulup yardım ederim. 
161 4.09 0.86 

Tablo 2’de katılımcıların proaktif kişilik yapısını ölçmek üzere sorulmuş 

sorulara vermiş oldukları cevapların ortalamaları incelendiğinde ifadelerin çoğunun 

3’ün üzerinde puan aldığı ancak ters kod sorusu olan “Yeni projelerin başlatılması için 

başkalarının inisiyatif kullanmasını bekleme eğilimindeyimdir” ifadesinin 2,96 puan ile 

3’ün altında puan aldığı görülmektedir. “Fikirlerimin gerçeğe dönüşmesini görmekten 

daha heyecan verici bir şey yoktur.” İfadesi ile “Her zaman işleri daha iyi yapmanın 

yollarını ararım.” İfadelerinin en yüksek puanı aldığı görülmektedir. İfadeler 3.59 genel 

ortalamaya sahiptir. Verilen cevaplara göre proaktif kişilik ölçeğinde en az 1 ile en fazla 

5 arasında değerler elde edilmiştir. Ortalamaların 1’e yaklaşması durumda daha az 

proaktif kişilik yapısı göstermekte 5’e yaklaştığı durumda da proaktif kişilik yapısı 

göstermektedir.  Bu durumda katılımcıların orta düzeyde proaktif kişilik yapısına sahip  

olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. Duygusal Bulaşma Ölçeğinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Duygusal bulaşma ölçeğinde minimum değer 1, maksimum değer 4 ile ifade 

edilmektedir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ortalamaların 1’e 

No Duygusal Bulaşma Ölçeği İfadeleri N 
Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma 

(Sd ) 

 
1 

Eğer konuştuğum kişi ağlamaya başlarsa benim de gözlerim 
yaşarır. 

161 2.69 0.83 

 
2 

Moralim bozukken mutlu biriyle beraber olursam rahatlarım. 161 3.00 0.89 

3 
Birisi bana içten gülümsediğinde ben de ona gülümserim ve 

ona kanım ısınır. 
158 3.44 0.76 

 
4 

İnsanlar sevdikleri birinin ölümünden söz ettiğinde hüzünle 
dolarım. 

161 3.23 0.87 

 
5 

Haberlerde sinirli yüzler gördüğümde, dişlerimi sıkarım ve 
bedenim kasılır. 

160 2.15 0.96 

6 
Aşık olduğum kişinin gözlerine baktığımda, zihnimi romantik 

düşünceler kaplar. 
158 3.05 0.90 

 
7 

Öfkeli insanların çevremde bulunması sinirimi bozar. 161 3.45 0.74 

8 
Saldırıya uğramış insanların korku dolu yüzlerini haberlerde 

gördüğümde onların ne hissettiklerini hayal etmeye çalışırım. 
160 3.08 0.86 

 
9 

Aşık olduğum kişi bana sarıldığında âdeta eriyip biterim. 158 3.00 0.92 

10 
Aşırı yüksek sesli ve hiddetli bir tartışmaya şahit olduğumda 

gerilirim. 
161 3.40 0.76 

11 
Çevremde mutlu insanların bulunması, olumlu düşünmemi 

sağlar. 
161 3.65 0.52 

12 
Aşık olduğum kişi bana dokunduğunda bedenim bu etkiyi 

hisseder. 
157 3.33 0.75 

13 
Çevremde aşırı gergin insanlar olduğunda ben de gerildiğimi 

fark ederim. 
160 3.26 0.75 

14 Hüzünlü filmlerde ağlarım. 161 2.70 0.96 

15 
Dişçilerin bekleme odasında bir çocuğun korku dolu çığlıklarını 

dinlemek beni gerginleştirir. 
161 3.03 0.78 
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yaklaştığı durumda duygusal bulaşma düzeyi düşük, 4’e yaklaştığında duygusal 

bulaşma düzeyi yüksektir. Tablo 3’de katılımcıların duygusal bulaşma düzeylerini 

ölçmek üzere sorulmuş sorulara vermiş oldukları cevapların ortalamaları incelendiğinde 

ortalamaların çoğunun 3’ün üzerinde olduğu görülmektedir. En düşük ortalama puanı 

2.15 ile “Haberlerde sinirli yüzler gördüğümde, dişlerimi sıkarım ve bedenim kasılır.” 

İfadesidir. 

 

 

 

Tablo 4. Duygusal Bulaşma Ölçeğinin Faktör Analizi 

KMO: 0.780   

Barlett Testi: 572,711 

Ölçeğin Türkçe versiyonunun kullanıldığı Akın ve arkadaşlarının (2015) 

yapmış olduğu geçerlik güvenirlik çalışmasında uygulanan faktör analizi sonucu ölçeğin 

15 maddesi tek boyutta uyum sağlamış, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak 

kullanıma sunulmuştur. Bu çalışmada yapılan faktör analizi sonucu Doherty (1997)’nin 

Faktörler No Duygusal Bulaşma Ölçeği İfadeleri 
Faktör 

Yükü 

Faktör 1: 

Mutluluk 

 
2 

Moralim bozukken mutlu biriyle beraber olursam rahatlarım. 0.856 

3 
Birisi bana içten gülümsediğinde ben de ona gülümserim ve ona kanım 

ısınır. 
0.537 

Faktör 2: 

Hüzün 

 
1 

Eğer konuştuğum kişi ağlamaya başlarsa benim de gözlerim yaşarır. 0.783 

 

4 
İnsanlar sevdikleri birinin ölümünden söz ettiğinde hüzünle dolarım. 0.636 

14 Hüzünlü filmlerde ağlarım. 0.794 

5 
Haberlerde sinirli yüzler gördüğümde, dişlerimi sıkarım ve bedenim 

kasılır. 
0.615 

Faktör 3: 
Sevgi 

6 
Aşık olduğum kişinin gözlerine baktığımda, zihnimi romantik düşünceler 

kaplar. 
0.843 

 

9 
Aşık olduğum kişi bana sarıldığında âdeta eriyip biterim. 0.875 

12 Aşık olduğum kişi bana dokunduğunda bedenim bu etkiyi hisseder. 0.841 

Faktör 4: 
Kaygı 

 
7 

Öfkeli insanların çevremde bulunması sinirimi bozar. 0.712 

10 Aşırı yüksek sesli ve hiddetli bir tartışmaya şahit olduğumda gerilirim. 0.711 

11 Çevremde mutlu insanların bulunması, olumlu düşünmemi sağlar. 0.665 

13 Çevremde aşırı gergin insanlar olduğunda ben de gerildiğimi fark ederim. 0.686 

Çıkartılan 

ifadeler 

8 
Saldırıya uğramış insanların korku dolu yüzlerini haberlerde gördüğümde 

onların ne hissettiklerini hayal etmeye çalışırım. 
 

15 
Dişçilerin bekleme odasında bir çocuğun korku dolu çığlıklarını 

dinlemek beni gerginleştirir. 
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5 boyutta değerlendirdiği duygusal bulaşma ölçeği 4 boyuta yüklenmiştir. Faktör analizi 

iki aşamalı şekilde uygulanmış olup, boyutlar içerisinde 8. ve 15. ifadelerin binişik 

yüklenmesinden dolayı bu ifadeler elenerek analizden çıkartılmıştır. Yapılan iki aşamalı 

işlem sonucunda elde edilen 4 faktör varyansın %62.99’ini açıklamaktadır. Verilerin 

örneklem büyüklüğü yeterlidir ve değişkenler arası korelasyon p<0.01 düzeyinde 

anlamlıdır (KMO=0.780 ; Barlett=572,711). Faktörler ve soruların faktör yükleri Tablo 

4’de gösterilmiştir.  

Ölçeğin originalinde beş temel duygu (sevgi, mutluluk, korku, kaygı ve 

üzüntü) değerlendirilmektedir. Faktör analizi sonucu elde edilen boyutlar orijinal ölçek 

ile büyük oranda benzerlik göstermektedir. Anketten çıkartılan 8. ve 15. ifade ile kaygı 

boyutuna yüklenen 13. İfade orijinal ölçekte korku boyutunu oluşturmaktayken 

araştırmamızda korku boyutu yer almamaktadır. Kevrekidis ve arkadaşları (2008) 

tarafından duygusal bulaşma ölçeğinin Yunanca formunun geçerlilik güvenirlilik 

çalışmasında da bu çalışma ile benzer şekilde 8. 15. ve 13. maddeler binişik yüklendiği 

için ölçekten çıkartılmış ve ölçeğin yunanca formu bu çalışmadaki gibi 4 boyutta 

değerlendirilmiştir.  

Faktör 1: “Mutluluk boyutu”, 2 ifadeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 0.856 ve 0.537 

açıkladığı varyans oranı 10.068’dir. 

Faktör 2: “Hüzün boyutu”, 4 ifadeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 0.615 ile 0.794 

arasında değişmektedir. Faktörün açıklamış olduğu varyans oranı ise 18.709’dur. 

Faktör 3: “Sevgi Boyutu” , 3 ifadeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 0.841 ile 0.875 

arasında değişmektedir. Faktörün açıklamış olduğu varyans oranı ise 17.675’dir. 

Faktör 4: “Kaygı Boyutu” , 4 ifadeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 0.665 ile 0.712 

arasında değişmektedir. Faktörün açıklamış olduğu varyans oranı ise 16.540’dır. 

3.2. Ölçekler İle Demografik Değişkenlerin Analizi 

Çalışanların genel olarak proaktif kişilik yapıları ve duygusal bulaşma 

düzeyleri ile demografik değişkenler arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla 

öncelikle verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığı “One Sample Kolmogorv-

Smirnov” testi ile analiz edilmiştir. Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

için yapılan analiz sonuçlarında her iki p değerinin de 0,05’den büyük olması normal 

dağılıma sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden veri setinin geneline 

bakıldığında verilerin parametrik olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Ölçek Ortalamalarının Karşılaştırılması 

  Grup N X SS t p 

Proaktif 
Kadın 102 3.5341 0.6241 -1.838 0.076 
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Kişilik Yapısı 
Erkek 59 3.7101 0.5619 

  

Duygusal 

Bulaşma 

Kadın 102 3.1921 0.4236 

3.470 0.01 Erkek 59 2.9434 0.4622 

Proaktif kişilik yapısı ve duygusal bulaşma düzeyine ilişkin olarak erkek ve 

kadın çalışanların görüşleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız 

örneklem t-testi yapılmıştır. 

Tablo 4’de yer alan verilere göre erkek ve kadın çalışanlar arasında proaktif 

kişilik yapısına ilişkin yapılan t testindeki değerler %95 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak kadın ve erkek çalışanların 

duygusal bulaşma düzeylerine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (t=3.470 ; 

p=0.01<0.05). Yapılan çalışmalarda kadın ve erkeklerin duygusal bulaşma düzeylerinin 

yanı sıra duyguları yakalama ve duyarlılık düzeylerinin de farklılık gösterdiğine dair 

sonuçlara ulaşılmıştır (Doherty vd.,1995; Doherty, 1997; Kevrekidis vd., 2008; 

Hatfield, 1992).  

Tablo 6. Medeni Durum Değişkenine Göre Ölçek Ortalamalarının Karşılaştırılması 

  Grup N X SS t p 

Proaktif 

Kişilik Yapısı 

Evli 145 3.6618 0.6330 

0.438 0.662 Bekar 16 3.5916 0.6051 

Duygusal 

Bulaşma 

Evli 145 3.1247 0.4441 

-2.025 0.045 Bekar 16 2.8854 0.4898 

Tablo 6’da yer alan verilere göre evli ve bekar çalışanlar arasında proaktif 

kişilik yapısına ilişkin yapılan t testindeki değerler %95 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak evli ve bekar çalışanların 

duygusal bulaşma düzeylerine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (t=2.025 ; 

p=0.045<0.05). 

Yaş, öğrenim durumu ve meslek gruplarına yapılan One-Way ANOVA analizi 

sonuçlarına göre her iki ölçek için de gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

    1 2 3 4 5 6 

1 Proaktif Kişilik 3.5986 0.6063 1,000           
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 Tablo 7. Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi  

*p< 0,05 ; **p < 0,01  (N=161) 

Proaktif kişilik ile Duygusal bulaşma düzeyinde pozitif yönde düşük düzeyde 

(r=0,241 p<0,01) ilişki bulunmuştur. Duygusal bulaşma düzeyi ile mutluluk ve sevgi alt 

boyutu pozitif yönde orta düzeyde (r=0,504, r=0.605; p<0,01), hüzün ve kaygı alt 

boyutu ile yüksek düzeyde (r=0.871, r=0.748 ; p<0,01) ilişki bulunmuştur. Bu durumda 

negatif duygular olan hüzün ve kaygı alt boyutlarının duygusal bulaşmaya daha fazla 

neden olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Barsade (2002) duygusal bulaşmayı dalga etkisi 

olarak tanımladığı çalışmasında negatif duyguların pozitif duygulara nazaran daha fazla 

duyarlılık oluşturduğu ve daha fazla duygusal bulaşmaya neden olduğunu 

söylemektedir.      

Sonuç  

Bireyler ve örgütler için duyguların önemi giderek daha fazla merak uyandıran 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihnin ölçüsü olan mantıksal zeka(IQ)’nın 

duyguların ölçüsü olan duygusal zeka (EQ)’ya karşı üstünlüğü farklı araştırmaların 

inceleme konusudur. İnsanın düşünceleri ve duyguları birbirinden ayrılmaz birer 

bütündür (Goleman, 2001; Segal,1997; Graves,1999 ; Carney,1999; Jones,2000’den akt. 

Çakar ve Arbak, 2004) ve ikisinin arasında temel bir zıtlaşma yoktur (Frijda, 1988). Bu 

süreçte IQ ile EQ kavramları birbirini güçlendiren ve tamamlayan kavramlardır. 

Yapılan pek çok çalışmada duygusal zeka farklı bir değişkenle birlikte ele alınarak hem 

bireysel düzeyde hem de örgüt düzeyinde incelenmektedir.  

Bu çalışmada örgütlerde çalışan personelin birbirlerinin duygularından 

etkilendiği üzerine durulmuştur. Örgütsel davranış çalışmalarında daha önce bu konuya 

değinilmediği, duyguların bulaşıcı olması ve farklı değişkenlerle ilişkisi incelenmeye 

değer bir kavramdır.  Bu doğrultuda çevresindeki insanları etkilemekten hoşlanan 

proaktif kişilik yapısının duygusal bulaşma üzerinde etkisi incelenmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, çalışanların duygusal bulaşma düzeyleri yüksektir. 

Bu durumda aynı ortamda çalışan personelin gün içinde hatta uzun vadede duygu 

durumları birbirlerinin duygu durumlarına göre değişim gösterebileceği söylenebilir. 

Sürekli mutsuz, depresif ve kızgın duygular içesinde bir çalışma arkadaşı ile çalışmanın 

2 Duygusal Bulaşma 3.1009 0.4530 0.241** 1,000         

3 F1:Mutluluk 3.2236 0.6468 - 0.504** 1,000       

4 F2:Hüzün 2.8180 0.6210 0.179* 0.871** 0.267** 1,000     

5 F3:Sevgi 3.1287 0.7427 0.235** 0.605** 0.227** 0.300** 1,000   

6 F4:Kaygı 3.4462 0.5157 - 0.748** 0.302** 0.562** 0.231** 1,000 
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bir süre sonra diğer çalışanın da benzer duygular hissetmesine neden olacağını 

söylemek yanlış olmaz. Tam tersi mutlu, pozitif, neşeli çalışma arkadaşları güne güzel 

başlamak ve günü olumlu duygularla devam ettirmek için bir neden olabilir.  

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde proaktif kişilik yapısı 

ile duygusal bulaşma arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Çevrelerini 

etkileyecek güce sahip olduklarına inanan, koşulların ve durumların kontrolünün 

kendilerinde olmasından hoşlanan, negatif olayların kendilerini etkilemesine izin 

vermeyen proaktif kişilerin duygusal bulaşma düzeylerinin düşük olması beklenebilir. 

Ancak araştırmanın sonucunda düşük düzeyde de olsa duygusal bulaşma ile ortaya 

çıkan ilişki proaktif kişilerin ilkel duygusal bulaşma olarak tanımlanan duygusal 

bulaşmadan çok da kaçamayacaklarını göstermektedir. 

Araştırmanın önemi , psikoloji alanında dikkat çekilen bir kavram olan 

duygusal bulaşmanın örgütsel davranış alanında ele alınıyor olmasından ileri 

gelmektedir. Yabancı literatürde sıkça çalışılan bu kavramının ülkemiz literatüründe de 

daha çok yer alması faydası olacaktır kanaatindeyiz.  
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INVESTIGATION THE EFFECTIVENESS OF METHODS OF DRAMA 

WHIT SYMPATHETICALLY IN ORDER TO PREVENT VIOLENCE IN 

HEALTH INSTITUTIONS 

Yazar / Author:  Hem.Pınar Eda Öksüz i 

Hem. Ayşe  Uyğunii 

Uzm/Ody. F. Şebnem Özdemiii 

Abstract 

Violence of WHO is defined for an individual using physical power or threat to a group or 

another individual. In most of the countries, in their health organizations, violence againstm 

edical personnels has been seen by patients and visitors. Violence affacted medical personels 

physically and psychologly and reduces the output.   

We examine some true history that had occured about incidents of violence, its reasons, the time 

that violence occurs, individual’s sex who recieves violence, how often violence occurs, and how 

it affects to medical personel. In our work, some violence incidents have been investigated 

between 2012 and 2013. Getting Information about violence has been done by scanning past 

incident methods ourwork is suitable for identifying the case.  

According to our investigation, total of 30 incidents occured and in a year violence incresaed 

20%, the incidents happened because of  aggressive visitors and their illegal demands. The most 

of  people who recieve violence are doctors. In average 15 incidents occur in a day and most of 

them happen in check in process.    

At the end of the work, violence incidents affect negatively to medical personel psychologically 

and physically such that reduces the motivation, make so there patients frightened, destroys 

workflow, fails service. These all bad effects makes health organization’s output decreased.  

Key Words: violence, medical personnel, hospital 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: BİR KAMU  

HASTANESİNDEKİ ŞİDDET OLAYLARININ  ARAŞTIRILMASI  

Özet 

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, kişinin kendisine ya da başka birisine, bir gruba ya da 

topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi olarak tanımlamıştır. 

Sağlık kuruluşlarında hasta ve hasta ziyaretçilerinin sağlık personellerine karşı uyguladığı baskı 

ve şiddet çoğu ülkelerde görülmektedir. Şiddet,  sağlık elemanlarını fiziksel ve psikolojik olarak 

etkilemekte, kurum verimliliğini azaltmaktadır.  

Çalışmamızda bir kamu  hastanesinde  yaşanmış olan şiddet olaylarının, nedenlerinin, 

şiddetin ortaya çıkış zamanının, şiddete başvuranların cinsiyetinin, şiddete maruz kalmanın 

sıklığının, şiddetin sağlık çalışanlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  
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Çalışmamızda 2012-2013 yıllarında hastanede yaşanan şiddet olayları irdelenmiştir. 

Şiddet olaylarına ait bilgiler, geriye yönelik dosya taraması yöntemiyle elde edilmiştir.  Bu 

yönüyle çalışmamız, durum belirlemeye yönelik tanımlayıcı  niteliktedir.  

Araştırmada,  toplam 30 şiddet olayının yaşandığı ve şiddetin bir yılda %20 oranında 

arttığı, şiddet olaylarının nedenlerinin çoğunluğunun  agresif  hasta yakını tutumu ve hasta 

yakının kural dışı isteğinin geri çevrilmesi olduğu belirlenmiş. Şiddete maruz kalanların  

çoğunluğunun doktor, ortalama 15 günde şiddet olduğu , şiddet olaylarının çoğunlukla Acil 

Sağlık Hizmetleri sırasında olduğu belirlenmiştir.   

Çalışmanın sonucunda,  şiddet olaylarının, sağlık personellerinin fiziksel ve psikolojik 

olarak etkilendiği, motivasyonunun azaldığı ve diğer hastaların korkmasına ve iş akışının 

bozulmasına,  hizmetin aksamasına neden olduğu dolayısıyla hastane verimliliğinin azaldığı 

belirlenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık Personeli, Hastane 

1. Giriş     

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti, kişinin kendisine ya da başka birisine, bir 

gruba ya da topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi 

olarak tanımlanmıştır. Sağlık çalışanlarının işyerinde maruz kaldıkları şiddet fiziksel, 

psikolojik, taciz ve tehdit biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır (WHO, 2002).  

Günümüze kadar yapılan araştırmalar ile şiddetin nedenleri arasında  

Sosyokültürel  düzey; medyanın rolü; Sağlık politikaları ve hizmetlerine yönelik 

tepki;politikacı ve yöneticilerin olumsuz tutumu; toplumsal şiddet ortamı; neoliberal 

politikaların hastayı müşteriye indirgeyen etkisi; Acil servislerde yaşanan eksiklikler; 

çalışma koşullarının olumsuzlukları; nitelikli personel eksikliği; 

enformasyonun/bilgilendirmenin yetersiz olması;  sağlık kuruluşuna başvuranların 

(hasta ve hasta yakını) ihmal edilme düşüncesi; ilaç, cihaz, yatak vb. kurumsal 

yetersizlikler; tedaviden memnuniyetsizlik  gibi durumların olduğu 

belirlenmiştir(DiMartino, 2002: 21-23).   

Bu araştırma İstanbul’da bulunan bir kamu hastanesinde yaşanan şiddet 

olaylarının, hastanede yapılan beyaz kod bildirimleri aracılığı ile analiz etmek  amacıyla 

yapılmıştır.     

Şiddet Ve Sağlık Kuruluşlarında Şiddet  

Sağlık kuruluşlarında hasta ve hasta ziyaretçilerinin sağlık personellerine karşı 

uyguladığı baskı ve şiddet birçok  ülkede görülebilmektedir. Bu durum büyük bir 

tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikelerden bazıları sağlık personellerini (doktor,hemşire 

vb.) fiziksel ve psikolojik olarak etkilemekte ve bu problemlerin sağlık personellerinin 

işine odaklanmasını zorlaştırmakta dolayısıyla iş verimliliğini düşürmektedir (Cooper 

ve Wanson, 2002: 5-6).   

Sağlık kuruluşlarındaki şiddetin çalışanlarda, aile problemleri, düşük kendine 

güven, özel yaşamda izolasyon, alkol problemleri, işine konsantre olamama gibi 

psikolojik problemlere, baş, bel ve mide ağrıları, uykusuzluk, kalp rahatsızlıkları, yeme 

problemleri, panik atak, yorgunluk gibi birçok fiziksel problemlere neden  olduğu 

bilinmektedir (Kaukiainenvd, 2001).  

2008 yılında Gaziantep Tabip Odası raporuna göre, sağlık kuruluşlarındaki 

şiddetin artış nedenleri olarak, ekonomik nedenler (%44,5), eğitim ve kültür sorunları 

(%32,1), medyanın rolü (%12,5), inanç ve değerlerde aşınma (%6,7), toplumsal hoşgörü 
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eksikliği (%6,7), ülke yöneticilerin rolü, otorite veya hukuk boşluğu, tüketim kültürü ve 

diğer faktörlerdir (Adaş vd., 2008).  

Günümüze kadar yapılmış pek çok araştırmada; hangi sıklıkta sağlık 

sektöründeki sağlık personellerinin, hasta ve ziyaretçileri tarafından zarar gördüğünü ve 

ne tür şiddet uygulandığını, genel hastanelerde bu durumun nasıl olduğunu, hangi tür 

hasta, bakıcı ve hasta yakını olduğunu ve arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.  

Yapılan bir başka araştırmada, sağlık kuruluşlarında şiddet uygulayanların 

çoğunlukla erkek olduğu (%73), %27’sinin kadın olduğu belirlenmiştir. Bir araştırmada 

sağlık çalışanlarından %47,9’unun meslek hayatları boyunca 1-3 defa %12’si 4-6 defa, 

%3,1’i 7-10 defa, %11,5’i 10 ve daha fazla defa şiddete maruz kalmıştır. Meslek 

hayatları boyunca şiddete maruz kalmayanların oranı ise %25,5’dir. 16 yıllık 

araştırmanın en önemli göstergesi sağlık çalışanlarının büyük bir risk altında olduğudur 

(Adaş vd., 2008).    

Çalışanların  %18,2’si muayene odalarında, %18,2’si acil servislerde, %11,2’si 

bekleme salonlarında ve hastane koridorlarında, %7’si ise klinik ve yataklı servislerde 

görev yaparken şiddete maruz kalmaktadır. Ancak, meslek hayatları boyunca birden 

fazla şiddete maruz kaldıkları göz önünde bulundurulursa, hekimlerin %42,7’si çoklu 

ortam olarak tanımladığımız, klinik, acil servis, muayene odası, bekleme salonu, 

koridor, hastane bahçesi gibi alanları içeren bir çok mekanda şiddete maruz kaldıkları 

belirlenmiştir (Adaş vd., 2008).    

Bir diğer araştırma ile bir sağlık kuruluşunda gerçekleşen 31 şiddet olayının 

daha çok 26’sı ele alınmıştır.  Bu 26 olayda  çalışanların deneyimlerine ve bu 

çalışanların maruz kaldığı  farklı şiddet şekillerini incelenmiş ve  14 hemşirenin, 6 

doktorun, 6 diğer sağlık personellerinin deneyimleri ele alınmıştır. İncelenen bu 31 

çalışma konusunda saldırganlık tanımı çeşitlilik göstermiştir.  Saldırganlık psikolojik ve 

fiziksel olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İncelenen saldırgan tavır tanımları sözsel 

saldırı, tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırı olarak kategorilere ayrılmıştır (Hah vd., 

2008:432-439).   

a)Psikolojik saldırılar; sözsel saldırı (örneğin bağırma, küfür, saygısızca 

yapılan yorumlar), tehdit(örneğin duvara yumruk atma, mobilyaları devirme, bıçakla 

tehdit etme), cinsel taciz,  sözlü olarak taciz etmedir.  

b)Fiziksel saldırılar; örnek olarak, vurma, çekme, çizme, silahla vurma, 

tekmeleme, ısırma, cinsel olarak taciz etmek, tecavüz etmek örnek olarak gösterilebilir.  

Yapılan 6 çalışmanın 4’ünde hasta ve hasta yakınlarının birinci sırada saldırgan 

oldukları görülmüştür. Sözlü saldırıların fiziksel saldırılardan daha çok görüldüğü tespit 

edilmiştir. Hemşirelerin bu çalışmalarda diğer sağlık çalışanlarına göre daha çok 

saldırıya maruz kaldıkları da görülmüştür (Kingma 2001: 130). Aytaç ve diğerleri 

tarafından yapılan araştırmada  (2011) doktorların %55,3’ünün ve hemşirelerin 

%55,2’sinin herhangi bir şiddet türüne maruz kaldıkları tespit edilmiştir (Aytaç vd., 

2011).  

Saldırgan davranışı  eğilimli kişilerin % 72 sinin erkeklerin oluşturduğu 

görülmüş, hastanın bilinçsiz iyileşme döneminde gösterdiği saldırgan davranışının 

hastanın kendisine zarar verdiği, (beyin sendromu,bunama,kendine gelememe), hasta 

yakınlarının daha çok saldırgan davranışı ambulans personeline ve çocukla ilgilenen 

personele yapıldığı görülmüştür (Adaş vd., 2008).    
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Sağlık çalışanlarındaki bir diğer şiddet unsuru unutulmuş olan mobbing 

gerçeğidir.Çalışanın çalışana karşı yaptığı,yöneticinin çalışanına karşı uyguladığı 

mobbing diğer durumlara göre daha fazladır.Bunun için yapılan çalışmalarda şikayet 

edilmediği gerçeğiyle sağlık personeli karşı karşıyadır.Özellikle adil olmayan çalışma 

ortamları,yapılan gerçekçi olmayan politikalar sağlık çalışanını bu anlamda oldukça 

yıpratmaktadır (Dikmetaş vd., 2011).   

Yapılan bir başka araştırma ile sağlık çalışanlarının %62’sinin kendisine 

yapılan şiddet konusunda şikayetçi olmadığı (sözleşmeliler daha az şikayetçi) 

belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak da hukuki süreç içinde saldırganla karşı gelmek 

istememesi, hukuki süreç içinde yalnız bırakılması, mahkeme sürecinin uzun ve 

yıpratıcı olması, verilecek cezanın yetersiz olacağı, adli süreç sonunda dahi 

tedirginliğinin süreceği düşüncesinin yaygın olduğu gösterilmektedir (Adaş vd., 2008). .  

2. Yöntem  

Bu araştırma İstanbul ilinde bulunan özel bir kamu dal hastanesinde   yaşanmış 

olan şiddet olaylarının, nedenlerinin, şiddetin ortaya çıkış zamanının, şiddete 

başvuranların cinsiyetinin, şiddete maruz kalmanın sıklığının, şiddetin sağlık 

çalışanlarına etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.   

Araştırmada 2012-2013 yıllarında hastanede yaşanan şiddet olayları 

irdelenmiştir. Şiddet olaylarına ait bilgiler, geriye yönelik dosya taraması yöntemiyle 

şiddet olaylarının yaşanması sırasında hastane tarafından kayıt altına alınan “beyaz kod 

bildirim” formları taranmıştır. Bu yönüyle araştırma  durum belirlemeye yönelik 

tanımlayıcı  niteliktedir Bildirim formlarında yer alan, şiddet olayına  ilişkin bilgiler 

sınıflandırılarak yüzdelik olarak hesaplanmış ve tablolar ile gösterilmiştir.    .  

Tablo 1. Şiddete Maruz Kalanların Cinsiyete ve Meslek Grubuna Göre Dağılımı  

Cinsiyet/Meslek Sayı Oran % 

Kadın 16 53,3 

Erkek 6 20,0 

Kayıt Yok 8 26,7 

Toplam 30 100,0 

Doktor 9 30,0 

Hemşire 4 13,3 

Doktor ve Hemşire (Eksik Kayıt) 13 43,3 

Personel 1 3,3 

Güvenlik 

Görevlisi 
2 6,7 

Toplam 29 96,7 

System 1 3,3 

Total 30 100,0 

  İncelenen beyaz kod bildirim formlarındaki bilgiye göre  şiddet eylemine 

maruz kalanların  %53,3’ü (16 kişi) kadın, %20’si (6 kişi) erkek çalışanlardır.  8 

(%26,7)  kişinin  bu bilgisine yönelik kayıt tutulmadığı anlaşılmıştır. Şiddete maruz 

kalanların %30’u doktor, %13,3’ü hemşire, %43,3’ü doktor ve/veya hemşire, %3,3’ü 

personel, %6,7’si güvenlik görevlisidir (Tablo 1).   
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Tablo 2. Olayın Gerçekleştiği Yerin Dağılımı  

Olayın Gerçekleştiği Birim Kişi Sayısı Oran % 

Doğum Acil 6 20,0 

Çocuk İntaniye 2 6,7 

Çocuk Acil 7 23,3 

Doğum Servisi 2 6,7 

Sezaryen Servisi 3 10,0 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 1 3,3 

Jinekoloji Servisi 5 16,7 

Doğumhane 1 3,3 

Çocuk Cerrahisi 2 6,7 

Perinatoloji Servisi 1 3,3 

Toplam 30 100,0 

  Şiddet olayının %’si Doğum Acil, %6,7’si Çocuk İntaniye, %23,3’ü Çocuk 

Acil, %6,7’si Doğum Servisi, %10’u Sezaryen Servisi, %3,3’ü Yenidoğan Yoğun 

Bakım Ünitesi, %16,7’si Jinekoloji Servisi, %3,3’ü Doğumhane, %6,7’si Çocuk Servisi, 

%3,3’ü Perinatoloji Servisi’nde olmuştur (Tablo 2).   

  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

109 

 

 

Tablo 3. Çevrede Oluşan Olumsuzlukların Dağılımı  

Çevrede Oluşan Olumsuzluklar  Kişi Sayısı  Oran %  

Diğer hastaların korkması ve dışarıya kaçmaları  1  3,3  

Diğer hastaların korkması  2  6,7  

İşleyişin bozulması  1  3,3  

Çalışanların işlerinin aksaması  1  3,3  

Çalışanlarda motivasyon düşüklüğü  4  13,3  

Çalışanlarda korku  13  43,3  

Sırada bekleyen hastaların tedavilerin gecikmesi  2  6,7  

Servisin işleyişinin bozulması  2  6,7  

Diğer hasta yakınının tedirginliği  1  3,3  

Diğer hastaların huzursuz olması  2  6,7  

Toplam  29  96,7  

System  1  3,3  

Toplam  30  100,0  

Çevrede Oluşan Olumsuzluklar                 Kişi Sayısı                       Oran %  

Diğer hastaların korkması ve dışarıya kaçmaları  1  3,3  

Diğer hastaların korkması  2  6,7  

İşleyişin bozulması  1  3,3  

Çalışanların işlerinin aksaması  1  3,3  

Çalışanlarda motivasyon düşüklüğü  4  13,3  

Çalışanlarda korku  13  43,3  

Sırada bekleyen hastaların tedavilerin gecikmesi  2  6,7  

Servisin işleyişinin bozulması  2  6,7  

Diğer hasta yakınının tedirginliği  1  3,3  

Diğer hastaların huzursuz olması  2  6,7  

Toplam  29  96,7  

System  1  3,3  

Toplam  30  100,0  

  Şiddet olaylarının (30 olay) %3,3’ü “diğer hastaların korkması ve dışarıya 

kaçmasına” ; %6,7’si “diğer hastaların korkmasına”; %3,3’ü “hastane işleyişinin 

bozulmasına;%3,3’ü  
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“çalışanlarının işlerinin aksamasına”, %13,3’ü “çalışanlarda motivasyon 

düşüklüğüne”; %43,3’ü çalışanlarda korkuya; %6,7’si “sırada bekleyen hastaların 

muayenelerinin gecikmesine”; %6,7’si “servis işleyişinin bozulmasına”; %3,3’ü  diğer 

hasta yakınlarının tedirgin olmasına”; %6,7’si “diğer hastaların huzursuz olmasına” 

neden olmuştur (Tablo 3).   

Tablo 4. İki Bildirim Arası Süre (Gün)  

Şiddet  

Olayı  

(Sayı)  

En az  

(gün)  

En fazla  

(gün)  

Ortalama  Standart Sapma  

28  1,00  60,00  14,50±2,71  14,34108  

Beyaz kod bildirimleri en az 1 gün en fazla 60 gün aralıklar ile olmuştur. 

Ortalama bildirim gün aralığı ise 14,50±2,71’dir (Tablo4).   

Sonuç   

Günümüzde toplumun her alanında şiddet olayları yaşanmakta ve bu olaylar 

sonucunda fiziksel, ruhsal, sosyal ve toplumsal olmak üzere birçok olumsuz duruma 

neden olmaktadır.  

Sağlık kuruluşlarında yaşanan şiddet olayları ise giderek artmakta, tüm sağlık 

personelinin en başta fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermekte, hizmet iş akışını 

olumsuz yönde etkilemektedir.  Yukarıda da ifade edildiği gibi şiddete daha çok 

hekimler ve hemşireler maruz kalmaktadır.   

İstanbul’da hizmet veren özel bir kamu dal hastanesinde  yaşanan şiddet 

olaylarının  hangi sıklıkta olduğu, çoğunlukla hangi birimde olduğu, hangi meslek 

grubunun  şiddete maruz kaldığını ve şiddet olayının çevreye etkisinin ne olduğunu  

araştırmak amacıyla yapılan bu araştırmada  “beyaz kod” bildirim formları  

incelenmiştir.  

İncelenen beyaz kod bildirim formlarındaki bilgiye göre hastane bir yıl için 

(2012-2013) 30 şiddet olayı yaşanmıştır. Beyaz kod bildirimleri en az 1 gün en fazla 60 

gün aralıklar ile olmuştur. Ortalama bildirim gün aralığı ise 14,50±2,71’dir .Hastanede 

şiddet eylemine maruz kalanların çoğunluğu kadındır ( %53,3;16 kişi) Şiddete maruz 

kalanların %30’u doktor, %13,3’ü hemşire, %43,3’ü doktor ve/veya hemşire, %3,3’ü 

personel, %6,7’si güvenlik görevlisidir. Şiddete maruz kalanların çoğunluğunun doktor 

ve hemşire olduğu bulgusu literatürü destekler niteliktedir.   

Hastanenin neredeyse tüm birimlerinde şiddet olayının olduğu ancak Çocuk 

İntaniye Servisi’nde (%23,3) ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (%16,7)daha 

fazla şiddet olayının gerçekleştiği belirlenmiştir.   

Şiddet olayları, diğer hastaların korkması ve dışarıya kaçmasına;“diğer 

hastaların korkmasına”; “hastane işleyişinin bozulmasına; “çalışanlarının işlerinin 

aksamasına”, % “çalışanlarda motivasyon düşüklüğüne”;“sırada bekleyen hastaların 

muayenelerinin gecikmesine”; “servis işleyişinin bozulmasına”; “diğer hasta 

yakınlarının tedirgin olmasına”; “diğer hastaların huzursuz olmasına” neden olmuştur. 
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Şiddet olayının en çok neden olduğu durum ise (%43,3) çalışanlarda korkunun 

gelişmesidir.   

Hastanelerde şiddet olaylarının boyutlarını ele almada objektif yöntemlerinden 

biri “ Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod”  bildirim sistemidir.  Ancak bu sisteme yapılan  

bildirimler sonucunda, çalışanlar ve şiddeti uygulayanlar arasında hukuki süreç 

başlamaktadır. Fakat hastane çalışanları genellikle yukarıda da ifade edildiği gibi 

hukuki süreçte bulunmakta çekindiği için beyaz kod bildirim eyleminde de 

bulunmayabilmektedir. Bu durum ise hastane yaşanan şiddet olaylarına yönelik eksik 

kayıtların ve bilgilerin oluşmasına neden olabilmektedir.  

Toplumda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eyleminin hem sağlık 

çalışanlarına, hem sağlık sektörüne hem de tüm topluma etkisini yeterince belirleyerek 

toplumda farkındalık oluşturulabilmesi ve hastanelerdeki şiddet olaylarının nedenleri 

araştırılarak  hastane ve çalışan kaynaklı nedenlerin hastane yönetimi tarafından en aza 

indirilebilmesi için yaşanan şiddet olaylarına ilişkin kayıtların etkin bir şekilde 

tutulması gerektiği düşünülmektedir.   
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MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE TÜRKİYE CUMHURİYET 

MERKEZBANKASI 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Bahar Burtan Doğani 

Dr. Zeki Akbakayii 

Abstract 

From their establishment to today, central banks have subjected to many changings 

related to their functions, objectives and institutional structures. In the past, most central banks in 

the world functioned as depertments of governments. Since their independence were insufficient, 

central banks have used monetary policy institutions to support government’s objectives such as 

growth and employment. After stagflation crisis that occured in the 1970’s many economist began 

attribute more importance to central bank independence. After this, especially at the end of 1980’s 

most of countries make arrangements with the purpose of increasing their central bank 

independence. One of  these counry is Turkey. In 2001Turkey has changed  central bank law that 

is designed to increase  central bank independence. In this study, after exemaning the meaning of 

central bank independence and why central bank independence is an important issue, we will 

dwell on independence of Central Bank of Republic of Turkey (CBRT). Later we will evaluate 

the lessons from this study and present some suggestions. 

Key Words:Monetary policy, central bank independence, time inconsistency, Central 

Bank of Republic of Turkey 

Özet 

Kuruluşundan günümüze kadar merkez bankaları; amaçları, fonksiyonları ve kurumsal 

yapıları ile ilgili birçok değişim geçirmişlerdir. Geçmişte dünyadaki merkez bankalarının birçoğu 

hükümetlerin bir organı olarak işlev görmüşlerdir. Merkez bankaları yeteri kadar bağımsız 

olmadıkları için para politikası araçlarını hükümetin büyüme ve istihdam gibi amaçlarını 

desteklemek için kullanmışlardır. 1970’lerde yaşanan stagflasyon krizinden sonra birçok 

ekonomist merkez bankası bağımsızlığına daha fazla önem vermeye başlamışlardır. O günden 

sonra, özellikle 1980’lerin sonunda ülkelerin birçoğu merkez bankasının bağımsızlığını artırmaya 

yönelik düzenlemeler yapmıştır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye merkez bankası 

bağımsızlığını artırmak amacıyla 2001 yılında merkez bankası kanununu değiştirmiştir. Bu 

çalışmada merkez bankası bağımsızlığının ne anlama geldiği ve neden önemli bir konu olduğu 

incelendikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin bağımsızlığı üzerinde 

durulacaktır. Daha sonra çalışmadan çıkarılan dersler değerlendirilecek ve öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Para politikası, merkez bankası bağımsızlığı, zaman tutarsızlığı, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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1. Giriş   

Keynesyen politikaların yürürlükte olduğu 1970’lerin başında yaşanan 

stagflasyon krizi, merkez bankası kaynakları hükümetin istihdam ve büyüme planlarını 

destekleyecek şekilde kullanıldığında bunun uzun dönemde sadece enflasyonu 

artırdığını ve böylece para politikasının uzun dönemde ancak fiyatlar üzerinde etkili 

olabileceğini göstermiştir. Buna bağlı olarak para politikasının öncelikli amacının fiyat 

istikrarı olması gerektiği yönünde bir görüş birliği ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bir 

başka ortak görüş ise fiyat istikrarının ancak bağımsız bir merkez bankası ile sağlanacak 

olmasıdır. Zira merkez bankası kaynaklarının hükümetin kısa vadeli amaçları için 

kullanılmasına ancak bağımsız bir merkez bankası engel olabilir. Diğer bir ifadeyle 

“zaman tutarsızlığı problemi” ancak bağımsız bir merkez bankasıyla önlenebilir. 

Pratikte ortaya çıkan bu görüşler, 1960’lardan itibaren Monetarist iktisatçılar tarafından 

da dile getirilmekteydi. Tüm bu teorik yaklaşım ve pratik deneyimlere bağlı olarak 

yüksek enflasyonun zararlarından kaçınan birçok ülke fiyat istikrarını odak alan yeni 

para politikası rejimleri çerçevesinde merkez bankalarının yasal bağımsızlığını artıran 

düzenlemeleri kabul etmişlerdir. Bu yöndeki bir trendin 1980’lerin sonundan itibaren 

artarak devam ettiği görülmektedir. 

Merkez bankası bağımsızlığının artışında yukarıdaki gelişmelere bağlı olarak 

kuşkusuz bağımsızlık düzeyi yüksek olan Bundesbank ve İsviçre Merkez Bankası’nın 

enflasyonu düşürmedeki başarısının yanı sıra 1990’da Yeni Zelanda’da uygulanmaya 

başlanan ve sonrasında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasında yaygınlık 

kazanan enflasyon hedeflemesi stratejisinin önemli katkısı olmuştur. Bu ülkelerde 

gerçekleştirilen yasal düzenlemeler genellikle fiyat istikrarını para politikasının 

öncelikli amacı olarak belirlemekte ve bu amacın gerçekleştirilmesinde merkez 

bankasına daha fazla yetki vermektedir. 

Türkiye’de de merkez bankasının bağımsızlaştırılması diğer gelişmekte olan 

ülkedeki gelişmelerden farklı değildir. Uzun yıllar yüksek ve kronik enflasyonla 

mücadele eden Türkiye fiyat istikrarını sağlamak için 2002 yılında enflasyon 

hedeflemesini kabul etmiştir. Daha öncesinde enflasyon hedeflemesinin bir ön şartı 

olarak Merkez Bankası’nın bağımsızlığını artırmış,  bu amaçla 2001 yılında TCMB 

kanununda önemli değişiklikler yapmıştır.  

Bu çalışmada merkez bankası bağımsızlığının temel gerekçeleri ortaya 

konularak “Neden bağımsız bir merkez bankası?” sorusuna cevap arandıktan sonra 

merkez bankasının hangi anlamda bağımsız olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu 

bağlamda merkez bankasının; amaç, araç, yasal ve fiili bağımsızlıkları incelenecektir. 

Para politikasının fiyat istikrarı üzerinde etkili olabilmesi için merkez bankası 

bağımsızlığı yanında hesapverebilirlik ve şeffaflık ilkelerine de ihtiyaç vardır. 

Çalışmada bağımsızlık ile hesapverebilirlik ve şeffaflık arasındaki ilişki fiyat 

istikrarının gerekliliği açısından incelenecektir.  
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Son olarak Türkiye’de 2001 yılında kabul edilen yeni Merkez Bankası Kanunu 

çerçevesinde TCMB’nın bağımsızlığı üzerinde durularak çalışmadan çıkarılan dersler 

değerlendirilecektir. 

2. Merkez Bankasi Bağimsızlığı Ve Temel Gerekçeleri 

17. yüzyıldan itibaren varlıklarını sürdüren merkez bankaları başta hükümetin 

veya devletin bir bankası olarak para basmak veya piyasaya likidite sağlamak amacıyla 

kurulmuşlardır. İlk dönemlerde yeteri kadar bağımsız olmayan merkez bankaları çoğu 

zaman kamu harcamalarını finanse eden birer kurum olmuşlardır. Merkez bankası 

bağımsızlığı ilk olarak 1824 yılında yayınlanan David Ricardo’nun Bir Milli Bankanın 

Kurulmasına İlişkin Plan başlıklı çalışmasında ele alınmıştır (Ricardo, 1824:1-14).  

Ricardo’ya göre merkez bankası bir taraftan para arzını sağlayan, diğer taraftan 

harcamaları finanse eden ve tamamen birbirinden farklı olan iki alanda faaliyet gösteren 

bir kurum olmamalıdır. Zira para basma yetkisi merkez bankasının, harcamaları yapma 

yetkisinin ise hükümette olması gerekir.  

Ricardo’dan sonra merkez bankasının bağımsızlığına yönelik birçok uygulama 

yapılmış olsa da özellikle 1950’lerden sonra merkez bankalarına asli görevlerinin 

dışında hükümetlerin ekonomik kalkınma planlarını destekleme görevinin verilmesi 

merkez bankalarının bağımsızlıklarını yitirmelerine neden olmuştur. Zira 1960’larda 

ülkelerin birçoğu Phillips Eğrisi’nin sunmuş olduğu enflasyon ile işsizlik arasındaki ters 

ilişkiden yararlanarak yüksek bir enflasyon karşılığında daha düşük işsizlik oranlarını 

elde etmeye çalışmışlardır. Bunu başarabilmek için de genişleyici bir para politikası 

uygulanmıştır. Yani merkez bankası hükümetin sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için 

bir araç olarak kullanılmıştır. Ne var ki sonuçta enflasyon yükselirken işsizlik oranları 

beklentilerin aksine düşmemiş ve bu yaklaşım başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Aynı 

dönemde Philips Eğrisi analizine karşı öncülüğünü Friedman’in yaptığı Monetarist 

yaklaşıma göre enflasyon ile işsizlik arasında kısa dönemde ters bir ilişki yaşansa da, 

uzun dönemde para politikası reel değişkenleri etkileyemez, ancak ve ancak fiyat gibi 

nominal değişkenleri etkileyebilir. Dolayısıyla merkez bankasının öncelikli amacı fiyat 

istikrarını sağlamak olmalıdır. Fiyat istikrarının sağlanması ise ancak kurala dayalı bir 

para politikasının yürütülmesiyle mümkün olabilir. Bu bağlamda üretim ve istihdam 

gibi reel değişkenler merkez bankasının amaçları olarak belirlendiğinde, doğasında var 

olan enflasyon eğiliminden (inflation bias) dolayı ihtiyari politikaların politik baskılara 

maruz kalacağını ifade etmektedir. 

Phillips Eğrisi analizi ve Monetarist yaklaşım ve sonrasında ortaya atılan 

“rasyonel bekleyişler” yaklaşımı bize hükümetin kısa dönemli amaçları için para 

politikasının kullanılmaması gerektiğini öğretmiştir. Bu durumu Fynn Kydland ve 

Edward Prescott 1977 yılında yayınladıkları çalışmasında “zaman tutarsızlığı” kavramı 

çerçevesinde açıklamaktadırlar. Kısaca, hükümetin kısa vadeli amaçları ile para 

politikasının uzun vadeli amaçlarının çatışması şeklinde ifade edilebilen zaman 

tutarsızlığı probleminin çözümü ancak bağımsız bir merkez bankası ile mümkün 
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olabilir. Zira ancak uzun dönemde fiyat istikrarı hedefine bağlı bağımsız bir merkez 

bankası politik baskılara karşı koyabilir. Bu bağlamda sözü geçen yazarların çalışması 

merkez bankası bağımsızlığı kavramının modern literatürdeki temellerini 

oluşturmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak birçok merkez bankası bağımsızlık 

yolunda önemli adımlar atmıştır ( TCMB, 2012:7). 

 1990’larda merkez bankası bağımsızlığında bir artış trendinin yaşandığı 

görülmektedir.  Cukierman bu yöndeki bir gelişmede küresel ve bölgesel olmak üzere 

iki faktörün etkili olduğunu ifade etmektedir (Cukierman, 2006:6-7). Trende yön veren 

küresel faktörlerden birincisi 1970’lerde yaşanan stagflasyon ile birlikte başlayan fiyat 

istikrarına yönelik arayışlar ve yüksek enflasyonlu ülkelerin düşük makro ekonomik 

performanslarıdır. Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için ilk olarak 1989’da Yeni 

Zelanda’da uygulanan ve günümüzde yaygın bir uygulama alanı bulan enflasyon 

hedeflemesinin en önemli ön şartlarından biri merkez bankasının bağımsız olmasıdır. 

Bu bağlamda Cukierman’in sözünü ettiği küresel faktörler içinde enflasyon hedeflemesi 

stratejisinin merkez bankalarının bağımsız olmasında önemli bir etkisinin olduğunu 

kabul etmek gerekir. İkinci küresel faktör ise sermaye akımları üzerindeki kontrollerin 

kademeli olarak kalktığı ve uluslar arası sermaye piyasalarının genişlediği küreselleşme 

olgusudur. Bununla birlikte Uluslar arası Para Fonu (IMF) yüksek düzeyli bir 

bağımsızlığı benimsemiş ve IMF şartlılığı çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerde 

merkez bankalarının bağımsızlığı ile ilgili reformları teşvik etmiştir.  

Küresel faktörlerin yanında, merkez bankalarının bağımsızlığını motive eden 

birçok bölgesel faktör de bulunmaktadır. Bunlardan biri Avrupa Parasal Sistemi 

(European Monetary System-EMS) ve Bretton Woods sistemi gibi nominal istikrarı 

koruyan kurumların başarısız olmasıyla alternatif kurum arayışlarının yoğunlaşmasıdır. 

Diğer bir faktör ise yüksek bir bağımsızlık derecesine sahip olan Bundesbank’ın başarılı 

bir performans göstermesidir. Maastriht Sözleşmesi’nin yeni üyeler için bağımsız bir 

merkez bankasını ön koşul olarak dayatması da önemli bir bölgesel faktör olarak 

görülmektedir. Latin Amerika’da yakalanan istikrarlı enflasyonun ancak merkez 

bankasının bağımsız olması ile sürdürülebileceğine dair oluşan inanç ve eski sosyalist 

ülkelerin batı tipi bir yaklaşımı kabul etmeleri de diğer bölgesel faktörler arasında 

gösterilmektedir. Bu süreçler bir taraftan fiyat istikrarı arayışlarını hızlandırırken diğer 

taraftan uluslar arası ve yerel yatırımcılara karşı makroekonomik sorumluluğun bir 

işareti olarak merkez bankasının bağımsızlığını arttırmıştır.  

Ekonomik literatürde yoğun bir şekilde tartışılan merkez bankası 

bağımsızlığının entelektüel temelini Cukierman (1994) iki sütun üzerine oturtmaktadır. 

Bunlardan biri teorik diğeri ise ampirik olanıdır. Teorik sütun merkez bankalarının 

bağımsız olmaması durumunda politika yapıcıların enflasyonist bir sapmaya (inflation 

bias) maruz kalacağı şeklindeki bir argümana dayanmaktadır. Zaman tutarsızlığının bir 

yansıması olarak ifade edilen bu durumda merkez bankası bütçe açıklarını finanse 

ederek ve düşük faiz oranları uygulayarak yüksek istihdam gibi bazı reel amaçları geçici 
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olarak sağlarken diğer taraftan enflasyonist bekleyişleri artırmak suretiyle bir 

enflasyonist sapmaya da olanak sağlamış olur. Üstelik oluşan enflasyonist sapma 

parasal genişlemeden beklenen olumlu etkiler kaybolduktan sonra uzun bir süre 

varlığını devam ettirecektir. Zira sözleşmelerden kaynaklı nominal ücret katılıklarının 

varlığı daha yüksek enflasyon şartlarında işverenlerin emek maliyetini azaltarak 

istihdamı teşvik edecektir. Böylece politika yapıcılar daha yüksek enflasyon oranları ile 

reel ücretleri düşürmeye çalışacaklardır. Ne var ki böyle bir eğilimin farkında olan 

sendikalar artan enflasyona bağlı olarak düşen reel gelirlerinin telafisi için bir prim talep 

edeceklerdir. Sonuç olarak uzun dönemde parasal bir genişlemenin istihdam üzerinde 

bir etkisi olmazken (istihdam eski seviyesine geri dönecektir) artan enflasyon oranları 

varlığını sürdürecektir.  

Enflasyon sapması fiyat istikrarını veya düşük bir enflasyonu önceden taahhüt 

etmekle elimine edilebilir. Burada para politikasının hangi kurumun kontrolünde olduğu 

oldukça önemlidir. Zira para politikasını kontrol eden bir hükümet aynı zamanda 

merkez bankasının para basma gücünü de elinde bulundurarak bu gücü bütçe açıklarının 

finansmanı için kullanma eğiliminde olacaktır. Bir merkez bankası bütçe açıklarını 

finanse ettiği müddetçe fiyat istikrarı merkez bankasından ziyade mali otoritelerin 

kontrolüne geçmiş olacağı için merkez bankasının fiyat istikrarına yönelik bir taahhütte 

bulunması zorlaşacaktır. Dolayısıyla bir enflasyon hedefinin taahhüt edilmesi ve buna 

bağlı olarak fiyat istikrarının sürdürülebilmesi için hükümetten gelebilecek enflasyonist 

baskılara karşı ancak bağımsız bir merkez bankası karşı koyabilir (Frazer, 1994:2-3).   

Merkez bankası bağımsızlığının ampirik temeli ise merkez bankası 

bağımsızlığı ile enflasyon arasında gözlenen negatif ilişkiye dayanmaktadır. Buna göre 

merkez bankasının bağımsızlığı arttıkça enflasyon oranında düşüş gerçekleşecektir. 

Diğer taraftan Cukierman’in tespitleri çerçevesinde büyüme ile bağımsızlık arasında 

herhangi bir ilişkinin bulunmaması merkez bankası bağımsızlığının bir “bedava öğle 

yemeği” (free lunch) sunduğu sonucunu doğurmaktadır. Zira merkez bankası 

bağımsızlığı büyüme üzerinde negatif bir etki yapmaksızın düşük enflasyonu 

sağlayabilmektedir (Cukierman, 1994:1437-1438).  

Merkez bankasının bağımsızlığı ve enflasyon ile arasındaki negatif ilişkiyi 

açıklayan argüman, ‘fiyat istikrarının sağlanması parasal genişlemenin 

sınırlandırılmasını gerektirir’ şeklindeki geniş kabul gören bir kurala dayanmaktadır. 

Politika yapıcılar para politikasını genellikle bütçe açıklarını finanse etmek,  istihdam 

artışını sağlamak gibi kısa sürede ulaşılabilen bazı amaçlar için kullanma 

eğilimindedirler. Parasal bir genişlemeyi gerektiren bu tür uygulamalar kısa dönemli 

faydalar sağlamış olsa da ekonominin uzun dönemdeki görünümünü kötüleştiren bir 

enflasyonist baskıya neden olacaktır. Böylece para politikasına yönelik politik baskılar 

istenmeyen dalgalanmalara yol açarak ekonomiyi istikrarsızlığa sürükler. Yeteri kadar 

bağımsız bir merkez bankası kısa dönemde ulaşılabilecek amaçlar olsa da parasal 
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otoritelerin fiyat istikrarı gibi uzun süreli nihai amaçlara odaklanmasını gerekli 

kılmaktadır. 

Enflasyon ile merkez bankası bağımsızlığı arasındaki negatif ilişkiyi 

Cukierman vd.  iki temele dayandırmaktadırlar. Bunlardan birincisi, fiyat istikrarını 

merkez bankalarının politik otoritelerden daha çok önemsediği şeklindeki bir 

varsayımın olmasıdır. Normalde uygulanmakta olan politikalar merkez bankası ile 

yönetim arasındaki uzlaşmanın bir ürünüdür. Bu bağlamda merkez bankasının 

bağımsızlığı arttıkça yürütülmekte olan politika üzerindeki etkisi de artacak ve böylece 

enflasyon oranları da düşecektir. İkincisi, yasal bağımsızlık için fiyat istikrarının merkez 

bankasının birincil amacı olduğunun açık bir şekilde kabul edilmesidir. Buna göre 

politik otoritelerden bağımsız olan bir merkez bankasının fiyat istikrarına daha çok 

odaklanması düşük enflasyonla sonuçlanacaktır (Cukierman vd, 1992:370). 

Yapılan bir çok ampirik çalışma merkez bankasının bağımsızlığı arttıkça 

enflasyon düzeyinin azaldığını göstermektedir. Merkez bankası bağımsızlığının düşük 

olduğu ülkelerde merkez bankasının politika araçlarını hükümet etkisinden bağımsız 

olarak seçmesinde sınırlılıklar olduğu için enflasyon oranı ve enflasyon değişkenliği 

yüksektir. Yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde merkez bankasının politik ve 

ekonomik bağımlı olması ekonomik ajanların merkez bankasına olan güvenini azaltır. 

Bağımsız bir merkez bankası ile birlikte fiyat istikrarına yönelik güvenilir bir taahhüdün 

ortaya konulması enflasyon oranı ile merkez bankası bağımsızlığı arasındaki negatif 

ilişkiyi güçlendiren önemli bir faktördür. 

Enflasyonla mücadelede başarılı olabilmek için para politikasında 

kredibilitenin sağlanması oldukça önemlidir. Kredibilitenin sağlanabilmesi ise ancak 

bağımsız bir merkez bankasının varlığıyla mümkün olabilir. Aksine, para politikası 

kararları üzerindeki yersiz müdahaleler merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde 

kredibilitesine zarar vererek enflasyon oranlarının artmasına neden olabilir. Merkez 

bankasının düşük enflasyona yönelik taahhütlerinde güvenilir olması durumunda 

enflasyon bekleyişleri azalacaktır. Oysa politik etkilere maruz kalan bir merkez bankası 

düşük enflasyonu taahhüt etmiş olsa bile kamuoyunu inandırması oldukça zordur. Zira 

kamuoyu bağımsız olmayan bir merkez bankasının uzun dönem fiyat istikrarına ters 

düşen genişlemeci bir politika uygulaması konusunda politik baskılara maruz 

kalacağının farkındadır ve bu yüzden merkez bankasına olan güveni düşüktür. Merkez 

bankasının kredibilitesi düşük olduğunda enflasyon bekleyişlerinin yükselmesine bağlı 

olarak ücretlerde ve fiyatlarda da artışlar gerçekleşir. Dolayısıyla bağımsız olmayan bir 

merkez bankasından kaynaklanan düşük kredibilite uzun dönemde daha yüksek 

enflasyon ve enflasyon bekleyişlerine neden olacaktır (Bernanke, 2010:4).  

Bu yüzden enflasyonla mücadelede başarılı olabilmek için para politikasının 

öncelikle bekleyişler üzerinde olumlu bir etki yaparak fiyat istikrarının sağlanması 

önündeki psikolojik engelleri ortadan kaldırması gerekir. Bağımsız olmayan bir merkez 

bankasının enflasyon hedefini güvenle taahhüt edip bekleyişler üzerinde olumlu etki 
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yapamaması sonuçta bekleyişlerin çapa olma özelliğini yitirmesine neden 

olabilmektedir. Tersine merkez bankasının enflasyonist politikalar uygulamasına 

yönelik politik baskılara karşı korunaklı olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesi, yani 

bağımsız olması, para politikası kredibilitesi ve dolayısıyla beklentilerin çapa edinilmesi 

açısından oldukça önemlidir.  Kredibilitesi yüksek bir merkez bankasının taahhütleri 

karşısında ekonomik ajanlar enflasyon bekleyişlerini geçmişin yüksek enflasyonuna 

göre değil merkez bankasının taahhüt ettiği düşük enflasyona göre oluştururlar. Diğer 

bir ifadeyle bekleyişler geçmişe yönelik (backward looking) değil, ileriye yönelik 

(forward looking) olarak oluşturulur. Bu ise öncelikle enflasyon ataletinin (inflation 

persistance) kırılmasına ve buna bağlı olarak enflasyon oranının azalmasına neden 

olacaktır. 

Merkez bankasının yeteri kadar bağımsız olmaması para politikasının hükümet 

tarafından yürütüldüğü anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle fiyat istikrarı amacının 

sağlanması konusunda para politikasından çok maliye politikası etkin olmaktadır.   Para 

politikasının yürütülmesi devlete verilmiş bir imtiyaz olsa da bunun hükümet tarafından 

gerçekleştirilmesi para politikasının güvenirliğine zarar verebilir. Zira hükümetin bir 

temsilcisi olarak temel fonksiyonu kamu harcamalarının finansmanını gerçekleştirmek 

olan maliye politikasının para politikası uygulamalarında başat bir rol oynaması 

durumunda fiyat istikrarı amacının takip edilmesi düşünülemez. Para ve maliye 

politikası arasında bir işbirliğinin varlığı gerekli olsa da fiyat istikrarının sağlanması 

konusunda ilk adımı atanın para politikası olması gerekir. Bu da ancak bağımsız bir 

merkez bankası ile mümkündür. Aksi durumda merkez bankasının taahhütlerinde güven 

vermesi zordur. Dolayısıyla kısa dönem fiyat katılıkları olduğu müddetçe hükümetin 

miyopik davranışlarını nötralize etmek ve para politikasının güvenirliğini artırmak için 

sosyal amaçlardan çok fiyat istikrarına ağırlık veren optimal bir yaklaşımın varlığı 

gereklidir. Bu yaklaşımın en önemli unsuru ise bağımsız bir merkez bankasıdır. 

Para politikası üzerindeki politik etkilerin yaratmış olduğu olumsuzluklar 

sadece teorik yaklaşımları değil aynı zamanda dünyadaki merkez bankası uygulamaları 

ve tarihsel deneyimleri de yansıtmaktadır. Bu yüzden günümüzde merkez bankası 

bağımsızlığı güçlü bir makroekonomik yapının temel bileşeni olarak görülmektedir. 

3. Merkez Bankası Bağmsızlığının Tanımlanması Ve Ölçülmesi 

Merkez bankasının bağımsızlığı en genel tanımıyla para politikasının 

yürütülmesinde, para politikası yapıcılarının politik etkilerden uzak olması anlamında 

kullanılmaktadır. Bu tanımlama çerçevesinde literatürde merkez bankası bağımsızlığı 

ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bunlardan biri merkez bankası politika 

yapıcılarının aldıkları kararların öncesinde ve sonrasında diğer otoritelerin herhangi bir 

müdahalesinin olmaması şeklindedir. Bazıları ise bağımsızlığı tanımlarken merkez 

bankasının enflasyon ve reel ekonomi amaçları arasında yaptığı tercihin yönünü ve 

ağırlığını göz önünde tutmaktadırlar (Friedman, 2002:13). Bu bağlamda bağımsızlık 

tanımlaması merkez bankası amaçları ve hükümet amaçları ayırımı çerçevesinde 
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yapılmaktadır. Merkez bankasının öncelikli amacı düşük bir enflasyonun 

gerçekleştirilmesi iken hükümetin asıl amacı yüksek üretim istihdam seviyesinin 

yakalanmasıdır.  Hükümetin amaçlarına herhangi bir ağırlığın verilmemesi tam 

bağımsızlık,  merkez bankası amaçlarına herhangi bir ağırlığın verilmemesi ise 

bağımsızlığın olmadığı durumu ifade etmektedir.  

Yukarıdaki tanımlamaya göre merkez bankası enflasyondan kaçınabildiği 

ölçüde bağımsız olabilmektedir. Böyle bir tanımlama yapmanın temelinde ise zaman 

tutarsızlığı problemi yatmaktadır. Zira fiyat istikrarına yeterli ağırlığın verilmediği bir 

kayıp fonksiyonuna sahip olan bir merkez bankası üretim seviyesinin artırılması için 

faiz oranlarının düşürülmesi konusunda politik baskılara maruz kalacaktır. Oysa fiyat 

istikrarı amacının öncelikli olduğu ve bu amacın hükümetçe belirlenip gerçekleşmesinin 

taahhüt edildiği ve böylece bir anlamda kendisini yükümlü kıldığı bir durumda 

hükümetin merkez bankasına kısa vadeli amaçlar hususunda baskı yapması 

zorlaşacaktır.   

Hükümet ile merkez bankası arasındaki ilişkiler çok karmaşık olduğu için 

merkez bankasının bağımsızlığı farklı boyutlarıyla ele alınmakta ve merkez bankası 

bağımsızlığının belirlenmesinde birer ölçüt olarak kullanılmaktadırlar. Bu konuda 

yapılan çalışmaların başında gelen Cukierman vd. (1992) merkez bankası bağımsızlığı 

için oluşturdukları indeks merkez bankası kanunundaki dört yasal özellik üzerine 

oturtulmuştur. Bu özellikleri karşılayan merkez bankalarının bağımsızlık düzeylerinin 

yüksek olduğu kabul edilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır (Cukierman vd., 

1992:356-359): 

1. Merkez bankası başkanının atanması, görevden uzaklaştırılması ve görev 

süresi: Bir merkez bankası başkanının hükümetçe değil de, banka kurulu tarafından 

seçilmiş olması, görevinden uzaklaştırılmaması ve uzun bir süre görevde kalması 

merkez bankasının bağımsız olduğunu gösterir. Bu özellikler merkez bankasının politik 

baskılara karşı korunaklı olmasını sağlar. 

2. Politika kararlarının alınması: Uygulanacak politikalarla ilgili kararların 

alınmasında hükümetin herhangi bir etkisinin olmaması.  

3. Merkez bankasının amaçları: Fiyat istikrarının para politikasının tek veya 

öncelikli amacı olduğunun merkez bankası kanununda yer alması 

4. Merkez bankasından borçlanma: Kamu kesiminin merkez bankasından 

borçlanmasına katı sınırlılıkların getirilmesi 

4. Bağımsızlık Türleri 

Birçok yazar merkez bankasının bağımsızlığını iki temel boyutuyla 

incelemekte ve farklı kavramlar çerçevesinde tanımlamaktadırlar. Örneğin Debelle & 

Fisher (1994) merkez bankası bağımsızlığını ‘amaç bağımsızlığı’(goal independence) ve 

araç bağımsızlığı (instrument independence) şeklinde kavramsallaştırırken (Debelle & 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

121 

 

 

Fisher, 1994:197), Grilli vd. amaç bağımsızlığını ‘politik bağımsızlık’ (political 

independence), araç bağımsızlığını ise ‘ekonomik bağımsızlık’ (economic 

independence) kavramlarını kullanarak açıklamışlardır (Grilli vd, 1991:366). Bununla 

birlikte merkez bankasının hedef bağımsızlığı da bazı çalışmalara konu olmuştur. 

 

4.1.Merkez Bankasının Amaç Bağımsızlığı 

Amaç bağımsızlığı, merkez bankasının nihai hedefleri politik bir baskıya 

maruz kalmaksızın belirleyebilmesidir. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında merkez 

bankalarından çoğu amaç bağımsızlığına sahip değildir. Diğer bir ifade ile para 

politikasının amaçlarını belirleyen ve bu konuda takdir yetkisine sahip olan temel mercii 

merkez bankası değil hükümettir.  

Para politikasının yürütülmesinde merkez bankalarının başarılarına hizmet 

eden temel yol gösterici prensiplerden biri hükümet eylemlerinin kamuoyu tarafından 

kontrol edilebilmesi ve politika yapıcıların hesap verebilir olmasıdır. Demokrasiye 

temel teşkil eden bu ilke açık bir şekilde para politikası amaçlarının seçilmiş bir 

hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini önermektedir. Diğer bir ifadeyle merkez 

bankası amaç bağımsız olamaz. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu fiyat istikrarına yönelik 

kurumsal taahhüdün hükümet tarafından açık bir şekilde yapılması ve uzun dönemde 

öncelikli amaç olarak fiyat istikrarının takip edilmesinde merkez bankasının yasal 

yükümlülüğünün olmasıdır. 

 Merkez bankasının amaç bağımlı (goal dependent) olması sadece temel 

demokratik prensiplere uygun olması değil aynı zamanda maliye politikasının para 

politikasına uyumunu sağlamak suretiyle zaman tutarsızlığı probleminin gerçekleşme 

ihtimalini azalttığı için de önemlidir. Merkez bankası yasasında fiyat istikrarının 

öncelikli amaç olarak yer almasıyla bağlayıcı bir taahhüt altına giren politikacıların fiyat 

istikrarına ters düşen kısa dönemli genişleyici politikalar takip etmesi yönünde merkez 

bankasına baskı yapmaları zorlaşacaktır. Diğer taraftan hükümetin fiyat istikrarına 

yönelik taahhüdü, para politikasının uygulanması açısından, para politikasını maliye 

politikası üzerinde hakim kılacak olan bir taahhüttür. Uzun dönemde para politikasının 

amaçlarını hükümetin belirlemesi gerektiği konusunda ortak bir görüş olmasına rağmen 

aynı şeyin kısa ve orta dönem için ileri sürülmesi tartışmalıdır.  Zira hükümetin kısa 

süreli amaçlar belirlemesi zaman tutarsızlığı problemine neden olabilir. (Mishkin, 

2000:5-6) 

4.2 Merkez Bankasının Araç Bağımsızlığı 

Merkez Bankası Bağımsızlığının Ikinci Boyutunu Araç Bağımsızlığı 

(Instrument Independence) Oluşturmaktadır. Araç Bağımsızlığı, Merkez Bankasının 

Kendi Amaçlarını Gerçekleştirirken Kullanabileceği Araçları Politik Veya Herhangi Bir 

Dışsal Baskıya Maruz Kalmadan Serbestçe Seçebilmesi Şeklinde Ifade Edilmektedir.  
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Gerek Politika Yapıcılar Ve Gerekse Akademisyenler Arasında Para Politikası 

Amaçlarının Politik Otoritelerce Belirlenmesi Ve Bu Amaçlara Ulaşılması Için Para 

Politikasının Yürütülmesinin Politik Kontrolden Bağımsız Olması Gerektiği Şeklinde 

Bir Görüş Birliğinin Oluştuğu Görülmektedir. Bu Şekildeki Bir Yargı Para Politikası 

Etkilerinin Uzun Dönemde Ortaya Çıkmasından Kaynaklandığı Ifade Edilmektedir. 

Para Politikasının Etkileri Gecikmeli Olarak Ortaya Çıktığı Için Politika Yapıcılar Karar 

Verirlerken Uzun Dönemli Bir Perspektife Sahip Olmaları Gerekir. Merkez Bankasının 

Bağımsız Kabul Edildiği Bir Rejimde Politika Yapıcıların Böyle Bir Perspektife Sahip 

Olmaları Kaçınılmazdır. Böylece Araç Bağımsızlığı Merkez Bankasını Politik 

Süreçlerin Bir Özelliği Olan Miyopik Davranışlardan Alıkoyarak Ileriye Dönük 

Yaklaşımlar (Forward Looking)  Içinde Olmasına Da Katkı Sağlar. 

Para Politikası Uygulamalarının Doğrudan Hükümetin Kontrolünde Olması, 

Para Politikasının Politik Amaçlar Için Kullanılmasına Yönelik Güçlü Bir Eğilimin 

Varlığından Dolayı Olumsuz Sonuçlar Vermesi Kaçınılmazdır. Hükümet 

Müdahalelerinin Yasal Olarak Sınırlandırılması Finansal Piyasalarda Merkez 

Bankasının Eskiye Nazaran Daha Çok Anti Enflasyonist Olduğu Inancının Doğmasına 

Ve Böylece Kredibilitesinin Yükselmesine Olanak Sağlar (Freedman & Ötker-Robe, 

2010:7).  Bu Yüzden Merkez Bankasının Politika Enstrümanlarını Belirlenmede Yeteri 

Kadar Bağımsız Davranabilmesi Güvenilir Ve Etkin Bir Enflasyon Hedefi Için Oldukça 

Önemlidir. Enflasyon Amacının Gerçekleştirilmesi Konusunda Merkez Bankasına 

Verilen Sorumluluk Aynı Zamanda Bu Amaca Ulaşmak Için Kendi Politika 

Enstrümanlarını Belirleme Gücünün De Verilmesini Gerektirir. Merkez Bankasına Para 

Politikası Enstrümanlarını Belirleme Yetkisinin Verilmesi,  Kısa Dönemde Enflasyon 

Ve Istihdam Arasındaki Değiş-Tokuş Ilişkisinden Yararlanmayı Amaç Edinen Politik 

Baskıyı Elimine Eder. Bu Bağlamda Heenan Vd. Araç Bağımsızlığının Üç Önemli 

Göstergesinin Olduğunu Ifade Etmektedirler: (Heenan Vd, 2006:8-9) 

1. Mali Baskınlık Para Politikası Uygulamalarına Zarar Vermemelidir. 

2. Merkez Bankasının Politika Enstrümanını Belirlemesi Ile Ilgili Kararları 

Hükümetin Onayına Veya Vetosuna Maruz Kalmamalıdır. 

3. Karar Alma Sürecinde Hükümetin Doğrudan Veya Dolaylı Bir Baskısı 

Olmamalıdır. 

Piyasa Ekonomilerinde Para Politikası Normal Şartlar Altında Faiz Oranları 

Kullanılarak Yürütülmektedir. Özellikle Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Ülkelerde 

Faiz Oranı Fiyat Istikrarını Sağlamak Için Kullanılmaktadır. Merkez Bankasının Faiz 

Oranı Üzerindeki Etkisini Zayıflatan Uygulamalar Aynı Zamanda Fiyat Istikrarını 

Engelleyen Uygulamalardır. Merkez Bankasının Faiz Oranları Üzerindeki Etkisini 

Elimine Eden Engellerin Başında Bütçe Açıklarının Merkez Bankası Kaynaklarıyla 

Finanse Edilmesi Ve Borçlanma Maliyetlerinin Düşürülmesi Konusunda Hükümetten 

Gelen “Düşük Faiz” Baskısı Gelmektedir. Tabsoba (2010) Bu Şartlar Altında Enflasyon 
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Hedefine Ulaşmak Için Merkez Bankasının Faiz Oranlarını Arttırma Isteği Ile 

Borçlanma Maliyetini Düşürmek Için Hükümetin Faizleri Düşürme Isteği Arasında Bir 

Çatışmanın Yaşanacağını Ifade Etmektedir. Bu Çatışmayı Önlemek Ve Buna Bağlı 

Olarak Ekonomik Ajanların Güvenini Sağlamak Için Para Politikasının Maliye 

Politikasına Bağımlı Olmaması, Diğer Bir Ifadeyle Merkez Bankasının Araç Bağımsız 

Olması Gerekir (Tapsoba, 2010:6).   

Eğer Hükümet Merkez Bankasından Sağlayacağı Kredinin Miktarını Ve 

Koşullarını Etkileyebiliyorsa, Aynı Zamanda Parasal Tabanı Da Etkiler Ve Böylece 

Merkez Bankasının Araç Bağımsızlığı Zayıflamış Olur. Bununla Birlikte Tablo 1’den 

De Görüleceği Üzere Bazı Ülkelerde Merkez Bankasının Hükümete Kredi Verilmesi 

Tamamen Yasaklanmamıştır. Merkez Bankası Araç Bağımsızlığının Bu Uygulamadan 

Minimum Düzeyde Etkilenmesi Için Grilli Vd. Hükümete Verilen Doğrudan Kredilerin 

Şu Özellikleri Taşıması Gerektiğini Ifade Etmektedirler: (Grilli Vd, 1991:369-370) 

1. Otomatik Olmamalıdır. 

2. Faiz Oranı Piyasa Faizi Düzeyinde Olmalıdır. 

3. Geçici Olduğu Açık Bir Şekilde Ifade Edilmelidir. 

4. Miktarı Sınırlandırılmış Olmalıdır. 

Prensip Olarak Enflasyon Hedefinin Belirlenmesine Yönelik Bir Taahhüt 

Hükümete Verilecek Kredilerin Sınırlandırılması Anlamına Gelmektedir. Bu Anlamda 

Enflasyon Hedeflemesini Benimseyen Ülkelerde Bütçe Açıklarının Merkez Bankası 

Kaynaklarıyla Finanse Edilmemesi Örtük Olarak Kabul Edilse De, Türkiye’de Olduğu 

Gibi Birçok Ülkede Yasal Anlamda Da Böyle Bir Uygulama Yasaklanmıştır (Tablo 1). 

Aynı Durum Enflasyon Hedeflemesi Rejimini Kabul Etmeyen Ama Fiyat Istikrarını 

Öncelikli Amaç Olarak Belirleyen Avrupa Merkez Bankası (ECB)’Ye Üye Ülkeler 

Açısından Da Geçerlidir. Zira Maastriht Antlaşması Bütçe Açıklarının 

Monetizasyonunu Yasaklamakta Ve Bir Üyelik Şartı Olarak Kabul Etmektedir (Smaghi, 

2007) 

Uygulamada enflasyon hedefleyici merkez bankalarının tamamının araç 

bağımsız oldukları söylenemez. Tablo 1’ de görüldüğü gibi enflasyon hedeflemesinin 

başarılı bir şekilde uygulandığı ve bu anlamda fiyat istikrarının olduğu bazı ülkelerde 

merkez bankasının bütçe açıklarını finanse ettiği ve hükümet yetkililerinin karar alma 

sürecinde etkili olduğu görülmektedir. Bu durumun daha sonra üzerinde durulacağı 

üzere yasal bağımsızlık-fiili bağımsızlık çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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Tablo 1: Merkez Bankasının Bağımsızlığı 

Not: H = Hükümet, MB = Merkez bankası 

Kaynak : Scott Roger , ‘Inflation Targeting at 20: Achievements and Challenges’  IMF Working 

Paper, WP/09/236, 2009, p.9 

4.3. Merkez Bankasının Hedef Bağımsızlığı 

Merkez bankasının amaç ve araç bağımsızlığının yanında hedef bağımsızlığı 

(target independance) da bazı çalışmalara (Tuladhar 2005, Heenan vd.2002) konu 

olmuştur. Hedef bağımsızlığı, merkez bankasının seçilmiş olan temel amacı 

doğrultusunda bu amaca yönelik rakamsal hedefini kendisinin belirleyebilmesidir. 

Enflasyon hedefini kimin belirleyeceği cari enflasyon hedefinin uzun dönem 

enflasyon hedefinden ne kadar uzaklaştığına bağlı olarak değişir. Eğer şimdiki 

enflasyon oranı düşük ise, orta vade hedefi ile uzun vade hedefi arasında fark 

olamayacağı için her ikisi arasında bir çatışma söz konusu olmaz. Bu durumda 

hükümetin enflasyon hedefini belirlemesi bir sorun oluşturmaz. Tersine cari enflasyon 

oranı uzun dönem enflasyon oranından yüksek ise orta vade enflasyon hedefini kimin 

Ülke Amaç Bağısızlığı Hedef Bağımsızlığı Araç Bağımsızlığı 

 Yasal amaç 
Hedef 

belirleme 

Hükümet 

üstünlüğü 

Hükümete 

kredi 

Hükümetin karar alma 

sürecine kat. 

Avustralya Çoklu amaç H+MB Evet Evet Oy hakkı olan üye 

Brezilya Enf. hedefi H Hayır Hayır Hayır 

Kanada Çoklu amaç H+MB Evet Sınırlı Oy hakkı olmayan ü. 

Şili Fiyat ve fin. ist MB Evet Evet Oy hakkı olmayan ü. 

Kolombiya Fiyat istikrarı MB Evet Hayır Oy hakkı olan üye 

Çek Cumhr Fiyat istikrarı H+MB Hayır Hayır Oy hakkı olmayan ü. 

Macaristan Fiyat istikrarı H+MB Hayır Hayır Oy hakkı olmayan ü. 

Endonezya Döviz kuru ist. H+MB Hayır Hayır Hayır 

İzlanda Fiyat istikrarı H+MB Hayır Hayır Hayır 

İsrail Fiyat istikrarı H Hayır Hayır Hayır 

Kore Fiyat istikrarı H+MB Hayır Evet Oy hakkı olmayan ü. 

Meksika Fiyat istikrarı MB Hayır Evet Oy hakkı olmayan ü. 

Y. Zelanda Fiyat istikrarı H+MB Evet Evet Hayır 

Norveç Düşük, ist. enf. H Evet Hayır Hayır 

Peru Parasal istikrar MB Hayır Hayır Hayır 

Filipinler Fiyat istikrarı H+MB Hayır Sınırlı Oy hakkı olan üye 

Polonya Fiyat istikrarı MB Hayır Hayır Oy hakkı olmayan ü. 

Romanya Fiyat istikrarı H+MB Hayır Hayır Hayır 

Slovakya Fiyat istikrarı MB Hayır Hayır Hayır 

G. Afrika D. kuru ist. H+MB Evet Evet Hayır 

İsveç Fiyat istikrarı MB Hayır Hayır Oy hakkı olmayan ü. 

Tayland Parasal istikrar MB Hayır Evet Hayır 

Türkiye Fiyat istikrarı H+MB Hayır Hayır Oy hakkı olmayan ü. 

İngiltere Fiyat istikrarı H Evet Hayır Oy hakkı olmayan ü. 
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belirleyeceği konusu daha komplike bir durum arz eder. Mishkin ve Schmidt-Hebbel bu 

durumda bir trade-off’un ortaya çıktığını belirtmektedirler. Buna göre merkez 

bankasının araç bağımsızlığı argümanı orta vade enflasyon hedefini merkez bankasının 

belirlemesini uygun bulurken, merkez bankasının amaç bağımlılığı argümanı ise 

enflasyon hedefinin hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Gelişmiş ülkeler açısından orta vade hedefleri ile uzun vade hedefleri birbirine oldukça 

yakın olduğu için bu durum bir ikilem oluşturmaz. Yüksek enflasyon oranından düşük 

enflasyon oranına geçiş sürecinde olan ülkeler için ise hükümetin enflasyon hedefini 

belirlemesi gerektiği fazla açık değildir (Mishkin & Hebbel, 2002:191-192). 

Uygulamada enflasyon hedeflerinin rakamsal olarak belirlenmesi tipik olarak 

merkez bankası, merkez bankası ile hükümetin ortak kararı veya tek taraflı olarak 

belirlenebilmektedir. Kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması açısından hem merkez 

bankası hem de hükümet, hedeflerin spesifik olarak belirlenmesinde kararların 

maksimum ortaklığı yansıtması taraftarıdırlar. Hedefin belirlenmesinde hükümet 

kararlarının da olması mali otoritelerin planlarında ve alacağı kararlarda enflasyon 

hedefini ciddi bir şekilde hesaba katmalarını gerektiren önemli bir faktördür. Bundan 

dolayıdır ki, merkez bankası enflasyon hedefini belirlemede tek otorite olsa bile, bunu 

hükümet ile müzakere eden bir yaklaşım içinde olması ve bu konuda hükümetin açık 

desteğinin olması merkez bankasının güvenirliği açısından oldukça önemlidir (Heenan 

vd., 2006:7). Bununla birlikte hedeflerin belirlenmesi sürecinde hükümetin de etkili 

olması hem enflasyon hedeflemesinin kredibilitesi açısından hem de özellikle para 

politikasının öncelikli amacı olarak enflasyon hedefi amacının takip edilmesi konusunda 

merkez bankası yetkisinin açık olmadığı durumlarda önemlidir. Fiyat istikrarının 

yasalarda para politikasının öncelikli amacı olarak açık bir şekilde kabul edildiği 

ülkelerde merkez bankaları enflasyon hedeflerini ilan edebilmektedirler (Carare vd, 

2002:5). 

Bu bağlamda, merkez bankasının araç bağımsız olması gerekirken özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde hükümetin sayısal hedeflerin belirlenmesi ile ilgili karar alma 

süreçlerinin içinde olması ve bu hedefe ulaşmada kendisini yükümlü kılmasının önemli 

olduğunu vurgulamak gerekir. Tersi bir durumda, özellikle yatırımcılar gibi ekonomik 

katılımcılar açısından hükümetin gerçekten enflasyon hedefini destekleyip 

desteklemediği konusunda bazı belirsizlikler ortaya çıkabilir. Gelişmiş ülkelerdeki 

deneyimler fiyat istikrarının sağlanabilmesi için enflasyon hedefinin hükümetçe veya 

hükümet ve merkez bankasının ortak kararı ile belirlenmesi gerektiğini göstermektedir 

(Freedman & Ötker-Robe, 2010:8).  

5.Yasal Bağımsızlık – Fiili Bağımsızlık Ayırımı 

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında son dönemlerde hem gelişmiş ülkelerde 

hem de gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının bağımsızlıklarına yönelik bir çok  

düzenlemenin yapıldığı ve bu anlamda yasal bağımsızlıklarının (legal independence) 

önemli ölçüde sağlandığı görülmektedir. Yasal bağımsızlık çok önemli olsa da gerçek 
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anlamda merkez bankasının bağımsızlığının sağlanması için yeterli değildir. Merkez 

bankası bağımsızlığında önemli olan faktörlerden biri de yasaların uygulanıp 

uygulanmadığı veya yasal boşlukların nasıl doldurulduğudur. Bu yöndeki uygulamalar 

merkez bankasının fiili bağımsızlığını (actual independence) yansıtır. 

Bazı ülkelerin merkez bankası kanunlarında farklı yorumlara açık olabilecek 

şekilde yasal boşluklar bulunmaktadır. Dolayısıyla para politikası uygulamaları yasanın 

öngördüğünden farklılaşabilir. Bu bağlamda zamanla uygulamada oluşan teamüller ve 

merkez bankası başkanı ile bankanın diğer önemli yetkililerin kişilik özellikleri merkez 

bankasının fiili bağımsızlığını şekillendirebilirler. Diğer taraftan kanunlar çok açık olsa 

bile uygulamalar bazen oldukça farklı olabilmektedir. Bununla ilgili literatürde Arjantin 

örneği verilmektedir. Arjantin’de merkez bankası başkanının yasal görev süresi dört yıl 

olsa da merkez bankası başkanı hükümetin veya maliye bakanının değişmesiyle birlikte 

bir geleneğin gereği olarak istifasını sunmalıdır. Geleneğe her zaman uyan merkez 

bankası başkanlarının görev süreleri 1950-1989 yılları arasında ortalama bir yıl 

civarında olmuştur. Açıkça anlaşıldığı üzere Arjantin Merkez Bankası’nın fiili 

bağımsızlığı yasal bağımsızlığından oldukça düşüktür (Cukierman vd., 1992:363).  

Cukierman vd. (1992)’nin çalışmaları temelinde değerlendirildiğinde merkez 

bankası başkanının kısa aralıklarla değişmesi para politikası uygulamalarında politik 

etkinin varlığını göstermektedir. Merkez bankası başkanının görev süresi hükümetin 

görev süresinden düşük olması durumunda politik baskılardan çekinen merkez bankası 

başkanı uzun dönemli politikalar uygulamaya koymayacaktır. Tersine görev süresi 

seçim döneminden daha fazla olan merkez bankası başkanları politik baskılara daha 

fazla direneceklerdir. Burada merkez bankası başkanlarının kişilikleri elbette ki 

önemlidir. Zira başkanının baskılara boyun eğerek uzun süre görevde kaldığı bir merkez 

bankasının bağımsız olduğu kabul edilemez.  

Arjantin örneğinde açıkça görüldüğü üzere merkez bankasının yasal 

bağımsızlığının güçlü olması merkez bankası ile hükümet arasında pratikte yaşanan 

ilişkileri çoğu zaman yansıtmayabilir. Yasal kuralların politik kültürce 

içselleştirilmediği ülkelerde kurumsal düzenlemeler ile bunların pratik etkileri 

birbirinden farklılaşabilmektedir. Böyle bir durumun özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

yaşandığı gözlenmektedir (Walsh, 2005:5). 

Arjantin seçilmiş bir örnek olsa da yasal bağımsızlığı yüksek diğer bazı 

gelişmekte olan ülkelerde de fiyat istikrarının önemli bir problem olduğu görülmektedir. 

Tersine, Kanada ve Yeni Zelanda örneğinde olduğu gibi yasal bağımsızlığı düşük olan 

bazı gelişmiş ülkelerde fiyat istikrarının sağlandığını söylemek mümkündür. Burada 

önemli olan yasal bağımsızlıktan çok hükümeti verilen kurumsal taahhütlere bağlı 

kalmaya zorlayan politik kültürün ve geçmiş uygulamaların varlığıdır. Bu bağlamda 

hükümetin enflasyon hedefine yönelik güçlü ve güvenilir bir kurumsal taahhüdü var 

olduğu sürece, hükümetin sahip olduğu iktidar gücünü para politikasının belirlenen 

hedeflerinin aleyhine kullanması söz konusu olamaz (Roger, 2009:8).  
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Hükümet müdahalelerinin olmadığı yasal bağımsızlık merkez bankası 

bağımsızlığı için yeterli bir kriter olarak kabul edilse bile başka faktörlerin de merkez 

bankasının bağımsızlığı üzerinde etkileri söz konusu olabilmektedir. Bunlardan biri 

farklı çıkar gruplarının farklı enflasyon tercihlerine sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. Çıkar gruplarının talepleri ve beklentileri birbirinden farklı olduğu 

için enflasyon oranının farklı düzeylerde gerçekleşmesini isteyebilirler. Kendi 

taleplerinin gerçekleşmesini isteyen çıkar grupları çeşitli lobi faaliyetleri içine girerek 

merkez bankasını bu yönde dizyn etmeye çalışacaklardır. Örneğin toplumun diğer 

kesimlerine göre finansal kesim yüksek enflasyon oranlarından daha çok kaçınmaktadır. 

Bu yüzden finansal sektörün daha güçlü olduğu ülkelerde merkez bankasının 

bağımsızlığı daha yükseksek olduğu ileri sürülmektedir (Hayo, 2003: 210-211). Ne var 

ki düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranı merkez bankasının öncelikli amacı olsa da bu 

diğer toplum kesimlerinin tercihlerini yansıtmaz. Örneğin üretim sektörünün düşük faiz 

talebi sonuçta göreli olarak daha yüksek enflasyona neden olabilir. Dolayısıyla ticari 

birlikler gibi diğer bazı çıkar grupları da finansal sektörün aksine karşı yönlü bir lobi 

faaliyeti yürüterek merkez bankası politikalarını etkileyebilirler. Finansal kesimin düşük 

enflasyon tercihi fiyat istikrarını amaçlayan bir merkez bankası ile aynı doğrultuda olsa 

da merkez bankasının bu yöndeki beklentilere göre politika belirlemesi onun 

bağımsızlığına zarar verebilir. Bu yüzden merkez bankası içsel ve dışsal tüm etkilerden 

uzak bir şekilde politika kararlarında bağımsız olmalıdır. Politika kararlarında çıkar 

gruplarının etkisinde kalan bir merkez bankasının yasal bağımsızlığı yüksek olsa da fiili 

bağımsızlığı zarar görecektir. 

Bu değerlendirmeler fiili bağımsızlığı olmayan bir merkez bankasının yasal 

bağımsızlığının bir öneminin olmadığı gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.  Bu yüzden 

gelişmekte olan ülkelerde merkez bankasının bağımsızlığını sadece yasal ölçütler 

üzerinden değil pratik ölçütleri açısından da değerlendirmek ve bu anlamda fiili 

bağımsızlığı iyileştirecek olan uygulamaları teşvik etmek gerekir. Bu bağlamda, 

seçilecek para politikası stratejisinden çok gelişmekte olan ülkelerde öncelikle fiyat 

istikrarı konusunda topluma güven verebilecek mali, finansal ve parasal kurumlar 

geliştirilebilirse para politikası ekonomik istikrar için daha başarılı bir şekilde 

kullanılabilir. 

6.Merkez Bankasi Bağimsizliği İle Hesapverebilirlik Ve Şeffaflik 

İlişkisi 

Para politikasının yürütülmesinde merkez bankasının bağımsızlığı temel bir 

faktör olmakla birlikte yeterli değildir. Bu bağlamda merkez bankasının aynı zamanda 

şeffaf ve hesap verebilir olması gerekmektedir. Hesapverebilirlik bağımsız bir merkez 

bankasının aldığı kararları kamuoyu ve seçilmiş temsilcilere gerekçeleri ile birlikte 

açıklamasının yasal ve politik sorumluluğu olarak anlaşılmaktadır (ECB, 2004:66). 

Hükümetin bir ajanı olarak merkez bankasının para politikası amaçlarını 

gerçekleştirmesi konusunda hesap verebilir olması ve politikalarını şeffaflık içinde 
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yürütmesi demokratik prensiplerin bir gereğidir. Bu ilke üzerinde yaygın bir uzlaşı 

olmuş olsa da eskiye göre daha çok gündeme gelmesini Cukierman son zamanlarda 

merkez bankalarının araç bağımsızlıklarındaki artışa bağlamaktadır. Para politikasının 

yürütülmesinde merkez bankasının artan rolüne bağlı olarak hesapverebilirliği sağlayan 

kurumlar ve araçlar da üretilmiştir. Bu anlamda merkez bankasının bağımsızlığı ile 

hesapverebilirliğine eşit ağırlık verilmektedir (Cukierman, 2006:23).  Hesapverebilirlik 

bu yönüyle merkez bankası bağımsızlığını dengeleyen bir rol üstlenmektedir. 

Birçok ülkede merkez bankalarının bağımsızlıklarını artırma yönünde yeni 

reformlar yapılmış olsa da tam bir bağımsızlık verilmesine yönelik yaklaşımlar önemli 

eleştirilere maruz kalmaktadırlar. Walsh bu eleştirilerin temelinde amaç ve araç 

bağımsız bir merkez bankasının hesapverebilir olamayacağına dair endişelerin olduğunu 

ifade etmektedir (Walsh, 2005:9). Bu yüzden yapılan reformlar merkez bankasına araç 

bağımsızlığı sağlarken seçilmiş bir hükümete amaçları belirleme ve merkez bankasının 

bu amaçları gerçekleştirmedeki performansını denetleyebilme yetkisi vermektedir. Para 

politikası uygulamalarının belirlenen amaçlara uygunluğunun denetlenebilmesi ise 

merkez bankasının politika stratejilerinde ne kadar şeffaf olduklarına bağlıdır. Şeffaflık 

kamu oyunun merkez bankasının performansını değerlendirmesine yardımcı olması 

açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda şeffaflık derecesi artıkça hesapverebilirlik 

derecesi de artacaktır. Bu yönüyle bakıldığında şeffaflık kamuoyuna karşı merkez 

bankasının hesap verebilirlik derecesini arttırmanın bir aracı olarak da kabul edilmelidir. 

Burada vurgulanması gereken nokta amaç ve araç bağımsızlığının birlikte olması 

hesapverebilirliği zayıflatırken, tek başına araç bağımsızlığı hesapverebilirliği zorunlu 

kılmaktadır. Hesapverebilirliği artırmanın yolu ise yüksek dereceli bir şeffaflıktır.  

Merkez bankasının performansını ölçmek ve bu anlamda hesapverebilirlik 

ilkesini devreye sokabilmek için para politikası amaçlarının belirlenmesinde bazı 

hususlara dikkat edilmelidir. Bu bağlamda öncelikle çoklu amaç (multiple objectives) 

yerine tek bir amacın (single objective) veya öncelikli bir amacın (primary goal) 

seçilmesi, amacın açıkça belirlenmiş olması ve dar tanımlı olması gerekir (Haan vd, 

1998:4). Örneğin fiyat istikrarı öncelikli bir amaç olarak belirlenir ve belli bir enflasyon 

oranı hedef olarak taahhüt edilirse bu merkez bankasının hem bağımsızlığını hem de 

hesapverebilirliğini artırır. Bu bağlamda hesapverebilirlik merkez bankasının kendi 

sorumluluğunu yerine getirmede konusunda bir içsel bir baskı unsuru olarak görülebilir. 

Oysa amacı ve hedefi açıkça belirlenmemiş bağımsız bir merkez bankası doğal olarak 

daha ihtiyari davranarak hesapverebilirlikten kaçınabilecek bir ortamı para politikasının 

uygun olmayan amaçları için kullanabilir. Merkez bankası performansının hangi 

kriterlere göre değerlendirileceği belli olmadığı için hesapverebilirlik ilkesi zayıflamış 

olur. Bu durum para politikasında belirsizlikleri artırdığı gibi merkez bankası 

bağımsızlığı açısından da olumsuz sonuçlara yol açabilir. Zira Smaghi’ye göre bağımsız 

kurumlar üzerindeki kontrolün zayıflamasına bağlı olarak artan ihtiyari politikalar ve 

açık olmayan amaçların varlığı bağımsızlık konusunda politik tepkilere yol açarak 

zamanla bağımsızlığın yok olmasına neden olabilir. Bu yüzden uzun dönemde 
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bağımsızlığın güçlenebilmesi ancak güçlü bir hesapverebilirlik ve şeffaflıkla 

mümkündür (Smaghi, 2007:7). 

 

7.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nin Bağimsizliği  

1990’larda merkez bankası bağımsızlığını güçlendiren küresel para politikası 

uygulamalarından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da etkilenmiştir. Bu 

dönemde merkez bankasının bağımsızlığını artırmaya yönelik bazı reformlar yapılmış 

olsa da pratikte bunların çoğu uygulanmamıştır. Türkiye’de 1970’li yıllardan beri 

süregelen yüksek ve kronik enflasyonun temel dinamiklerinden biri kamu borçlarının 

finansmanında merkez bankası kaynaklarına başvurulması yani borçların 

monetizasyonudur. Borçların monetizasyonu önündeki en önemli engel ise bağımsız bir 

merkez bankasının varlığıdır. Bu anlamda TCMB yeteri kadar bağımsız olamadığı için 

kaynakları kamusal borçların finansmanında kullanılmaya devam etmiştir. Dolayısıyla 

Türkiye’de yüksek enflasyonun nedenlerinden biri de TCMB’nın bağımsız olmaması 

olarak kabul edilmelidir. 

Türkiye yaşadığı Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin ardından Mayıs 

2001’de kabul ettiği Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nı kamuoyuna duyurmuştur. 

Yeni ekonomik programın en önemli ayırt edici özelliklerinden biri dalgalı döviz kuru 

rejimini benimsemiş olması, bir diğeri ise fiyat istikrarını esas alan enflasyon 

hedeflemesinin kabul edilmesi ve buna yönelik olarak gerçekleştirdiği yapısal 

reformlardır. Bu çerçevede dalgalı döviz kuru ve enflasyon hedeflemesinin bir ön 

koşulu olarak merkez bankasının bağımsızlığı değiştirilen merkez bankası kanunu ile 

güçlendirilmiştir.   Yeni TCMB Kanunu’nun getirdiği yenilikleri ayrıntılı olarak ortaya 

koymadan önce 2001 yılı öncesinde merkez bankası bağımsızlığına ilişkin Merkez 

Bankası Kanunu’nda yaşanan gelişmeleri ve değişiklikleri kısaca incelemekte fayda 

vardır.  

1715 sayılı TCMB Kanunu bağımsızlık ilkesi de gözetilerek 11 Haziran 1930 

tarihinde  kabul edilmiştir. Başlangıçta bağımsız bir Merkez Bankası görüntüsü 

verilmesine karşın 1715 sayılı Kanun 1931’den 1970 yılına gelinceye kadar 22 kez 

değiştirilerek merkez bankası bağımsızlık ilkesi zayıflatılmıştır. Zira başlangıçta %15, 

daha sonra %25 ile sınırlı olan Hazine sermayesi zamanla toplam sermayenin yarısını 

aşmıştır. Banka’nın bağımsızlığını zayıflatan başka bir değişiklik ise kamuya finansman 

sağlaması yolunun açılmış olmasıdır. 1715 sayılı TCMB Kanunu’nda yapılan 

değişiklikle Merkez Bankası kamuya kredi verebilir konuma gelmiştir. Zaman içinde 

merkez bankacılığında yaşanan değişimden dolayı 1715 sayılı kanun ihtiyaçlara cevap 

verememiş ve yürürlükten kaldırılarak yerine 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı TCMB 

Kanun’u yürürlüğe girmiştir (TCMB, 2012:13-14). 

1211 sayılı Kanun ile Banka kısmen de olsa, dönemin hem ekonomik anlamda 

hem merkez bankacılığı alanında yaşanan yenilikleri yansıtan bir yapıya kavuşmuştur. 
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Yeni Kanun, Bankanın yasal statüsünde, yetki ve görevlerinde önemli değişiklikleri 

beraberinde getirmiştir. Söz konusu kanun aynı zamanda Bankanın görev ve yetkilerinin 

artırılmasını da sağlamıştır. Bu kapsamda, Bankanın doğrudan ve dolaylı para politikası 

araçları üzerindeki kontrolü artırılmış ve Bankaya para arzını ve likiditeyi düzenlemek 

amacıyla açık piyasa işlemleri yapma yetkisi verilmiştir. Buna karşın Kanun’da yer alan 

bazı hükümlerin bağımsızlık konusunda ciddi bir gerilemeye neden olduğu 

görülmektedir. Örneğin reeskont işlemleri ile orta vadeli kredi verme olanağının 

yatırımları ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla Bankaya tanınması, 

Bankanın para politikası uygulamasındaki bağımsızlığını zedelemiştir. Böylece 1960 

sonrasında ağırlık verilen planlı ekonomide TCMB, hükümetin ekonomi politikalarını 

destekleyici bir kamu kuruluşu kimliğine bürünmüştür. Bağımsızlığı olumsuz etkileyen 

diğer bir hüküm ise Bankanın Hazineye vereceği kısa vadeli avans oranının bütçe 

ödeneklerinin %15’ine çıkarılmasıdır. Böylece TCMB’nin kamuya kaynak kullandırma 

imkanı artırılmış ve Banka bilançosunun hükümetin izlediği politikalardan doğrudan 

etkilenmesinin önü açılmıştır (TCMB, 2012:14-16). 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nun yürürlüğe 

girdiği 26 Ocak 1970 tarihinden günümüze kadar geçen dönemde başta Avrupa Birliği 

normları olmak üzere dünyada meydana gelen gelişmeler çerçevesinde çeşitli 

değişimler yaşanmıştır. Bu bağlamda 1994 yılında yapılan bir değişiklikle Hazineye 

kullandırılan kısa vadeli avans üzerinde kısıtlamalar oluşturulmuştur. Buna göre 

Banka’nın Hazineye her yıl açtığı kısa vadeli avansın bütçe ödenekleri toplamının 

%15’inden önce %12’sine, 1996 yılında %10’una, 1997 yılında %6’sına düşürülmesi ve 

ilerleyen yıllarda %3’ü olarak belirlenmesine karar verilmiştir (TCMB, 2012:16-17). 

Merkez Bankası Kanunu’nda yapılan değişikliğin en sonuncusu 5 Mayıs 2001 

tarihinde yürürlüğe giren 4651 sayılı kanundur. Temel amacı Merkez Bankası’nın para 

politikası uygulaması konusundaki bağımsızlığını güçlendirmek olan söz konusu 

değişiklikler şu şekilde açıklanabilir. 

1.Temel Amaç: 4561 sayılı kanun ile Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat 

istikrarı olduğu açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte, fiyat istikrarını 

sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Bankanın Hükümetin büyüme ve istihdam 

politikalarını destekleyeceği ifade edilmiştir. Diğer taraftan Banka’nın görevleri 

arasında ‘Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili 

düzenleyici tedbirleri almak’ sayılmaktadır. Bu bağlamda Merkez Bankası, finansal 

piyasaların istikrarını ve gelişmesini fiyat istikrarına ilişkin politikaların etkin 

yürütülebilmesi için destekleyici amaç olarak görmektedir. Bu yüzden yasal görevi fiyat 

istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, likidite politikasını fiyat istikrarı temel hedefi 

doğrultusunda yürüteceğini ifade etmiştir(TCMB, 2004:7) 

2.Araç Bağımsızlığı: Fiyat istikrarının birincil amaç olması Merkez 

Bankası’nın bağımsızlığında önemli bir ölçüt olmakla beraber, Bankanın para 

politikasını belirleme ve uygulamasında tek yetkili ve sorumlu mercii olmasının hükme 
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bağlanması araç bağımsızlığını yasal anlamda güvence altına almaktadır. Zira fiyat 

istikrarı amacını gerçekleştirmeye çalışan bir merkez bankası kullanacağı araçları ancak 

kendisinin belirlemesi durumunda bu amacında başarılı olması mümkün olabilir.  

Diğer taraftan Merkez Bankası enflasyon hedefini Hükümet ile birlikte 

belirleme görev ve yetkisiyle donatılmıştır. Bu bir anlamda hükümetin orta ve uzun 

vadeli planlarını enflasyon hedefini gözeterek yapacağını göstermektedir. Böylece fiyat 

istikrarının sağlanmasında hükümetin desteğini alan TCMB’nın güvenirliğinin artması 

beklenmektedir.  

3.Şeffaflık ve Hesap verebilirlik: Merkez Bankasının temel amacının fiyat 

istikrarı olması ve bankanın bu amacın gerçekleştirilmesi için para politikalarının 

belirlenmesi ve uygulanmasında tek yetkili kurum olması, diğer bir anlatımla Merkez 

Bankası’nın araç bağımsız olmasının doğal bir sonucu olarak bir taraftan genel 

kamuoyuna karşı hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin en üst düzeyde 

gerçekleşmesini gerekli kılarak iletişim politikalarının TCMB politikalarının 

merkezinde yer almasını sağlamıştır. Diğer taraftan şeffaflık ve etkin iletişim politikası 

da Merkez Bankasının bağımsızlığını kuvvetlendirmiştir. Hesap verme sorumluluğunun 

yansımaları TCMB Kanunu’nda açıkça belirtilmiş, bu doğrultuda uygulamaya konulan 

düzenlemeler ile şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında önemli mesafeler alınmıştır. Bu 

çerçevede, Banka Başkanının, uygulanmış ve uygulanacak para politikaları hakkında 

her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlar Kurulu’na rapor sunması öngörülmüştür. 

Bununla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yılda iki kez bilgilendirilmesi 

benimsenmiştir. 

Şeffaflığın gerçekleştirilmesi ve kamuoyu denetiminin artırılması için, 

Banka’nın para politikası hedefleri ve uygulamalarına ilişkin olarak dönemsel raporlar 

hazırlayarak kamuoyuna duyurması, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde 

ulaşılmaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması hallerinde nedenlerinin ve 

alınması gereken önlemlerin Hükümet’e yazılı olarak bildirilmesi ve kamuoyuna 

açıklanması hükme bağlanmıştır. 

Merkez bankası performansının değerlendirilmesinde temel bir ölçüt olarak 

kullanılan enflasyon hedefindeki sapmalar karşısında iki farklı hesapverebilirlik 

mekanizması devreye sokulmaktadır. Öncelikle üçer aylık dönemler sonu itibarıyla 

enflasyonun yıl içinde belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda bunun 

nedenlerinin ve hedefe tekrar ulaşılması için alınması gereken önlemlerin üç ayda bir 

yayımlanmakta olan Enflasyon Raporu aracılığıyla açıklanmaktadır. Böylece enflasyon 

hedeflemesinin temel iletişim aracı olan Enflasyon Raporu aynı zamanda hesap 

verebilirlik mekanizmasının da temel araçlarından biri olma işlevini üstlenmiştir. 

Enflasyonun yılsonunda hedeften her iki yönde iki puandan daha fazla artması 

durumunda ise farklı bir hesap verebilirlik mekanizması devreye girecektir. “Aşırı 

sapma” olarak ifade edilen böyle bir durumda Merkez Bankası Hükümete ayrıntılı bir 

mektup yazacak ve bu metni kamuoyu ile paylaşacaktır (TCMB, 2008:8-9). Nitekim 
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2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015 yıllarında yılsonu enflasyonunun belirsizlik 

aralığının üst sınırını aşması üzerine, Merkez Bankası hesapverebilirlik ilkesinin bir 

gereği olarak sapmanın nedenlerini ve tekrar hedefe yakınsanabilmesi için alınması 

gereken tedbirleri/politika kararlarını Hükümet’e yazdığı “Açık Mektup”lar ile 

açıklamıştır. 

4.Kamu Kesimine Kredi Açılmaması: Sebep olduğu parasal genişlemeye bağlı 

olarak fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkilerine izin vermemek ve Merkez Bankası 

bağımsızlığını sağlamak açısından,  Hazine ve kamu kurum ve kuruluşlarına avans ve 

kredi açılması yasaklanmıştır. Bununla birlikte, yine aynı amaçları gerçekleştirmek için 

dolaylı bir mekanizma olarak, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği 

borçlanma araçlarının birincil piyasadan satın alınması da yasak kapsamına alınmıştır.  

Merkez bankası Yasası’nda yapılan bu değişiklik, para politikası stratejisinin 

ilk defa bu kadar enflasyona odaklı hale gelmesi ve fiyat istikrarını vurgulaması 

açısından oldukça önemlidir. Zira yasal değişiklikle TCMB’nin fiyat istikrarını 

sağlamak için ne yapmaması gerektiği kesin bir şekilde ortaya konulmuştur. 

 Hükümetlerin temel hedefinin orta-uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve 

istihdam artışı olduğu göz önüne alındığında, fiyat istikrarının bunun için bir ön koşul 

olması hedefler arasında bir çelişki olmadığının göstergesidir. Bu nedenle enflasyon 

hedefi hükümetle birlikte konulmaktadır. Buna karşın, kısa dönemde hükümetler siyasi 

kaygılar nedeniyle uzun dönemli amaçlarından uzaklaşabilmekte, fiyat istikrarıyla 

çelişen popülist politikalarla kamu açığına yol açmakta ve fiyat istikrarını tehdit 

etmektedir. Böyle bir durumda, kısa vadeli politikalar için orta-uzun vadede fiyat 

istikrarı hedefinin arkasında duracak bir kuruma ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu 

yasal düzenleme ile Merkez Bankası uzun vadede toplumun refahını maksimize edecek 

bir politika izleme bağımsızlığına kavuşmaktadır (Serdengeçti, 2004:17). 

5.Görev Süreleri ve Güvencesi: Merkez bankalarının bağımsızlıklarının temel 

ölçütlerinden biri de merkez bankası başkanının görev sürelerinin ne kadar istikrarlı 

olduğudur. Merkez bankalarının bağımsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda başkanın 

görev sürelerinin güvence altına alındığı ülkelerde merkez bankasının daha bağımsız 

davranabildiği ifade edilmektedir. Yeni kanun ile birlikte Başkanın görev süresine 

paralel olarak, Başkan yardımcılarının da görev süreleri üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır. 

Bununla birlikte Başkan’da olduğu gibi Başkan yardımcılarının sürelerinin bitiminden 

önce değiştirilmesinin mümkün olmadığı hükmü getirilerek, görev güvencesi 

sağlanmıştır. Başkan yardımcılarının görev sürelerinin beş yıla çıkarılması ile birlikte 

üst düzey yöneticilerin görevlerini yerine getirirken siyasi etkiden bağımsız olmaları 

güvence altına alınmak istenmiş ve görev süresi beş yıl olan başkan ile uyum içinde 

görev yapmaları amaçlanmıştır. 

Sonuç 
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İstihdamı artırmak için 1970’lerde genişleyici para politikaları uygulayan 

ülkeler bu politikalarında başarısız olmuşlardır. Zira uygulanan politikalar sadece 

enflasyonu artırmış, istihdam düzeyi üzerinde etkili olamamışlardır. Böylece para 

politikasının uzun dönemde ancak fiyatlar üzerinde etkili olabileceği görüşü üzerinde 

bir konsensüs doğmuştur. Uygulanan para politikasının zaman tutarsızlığı problemi 

yaşamadan fiyat istikrarını sağlayabilmesinin ise ancak bağımsız bir merkez bankası ile 

mümkün olabileceği kabul edilmiştir. 1970’lerde yaşanan bu gelişmeler karşısında fiyat 

istikrarını sağlamaya yönelik stratejileri kabul eden ülkeler merkez bankalarını 

bağımsızlaştırmaya başlamışlardır. Merkez bankalarının bağımsızlık trendi 1990’larda 

uygulanmaya başlanan ve fiyat istikrarının sağlanması için merkez bankasının 

bağımsızlığını bir ön koşul olarak gören enflasyon hedeflemesi rejiminin birçok ülkede 

kabul edilmesiyle birlikte hız kazanmıştır. 

Merkez bankası bağımsızlığını motive eden yegane unsur, birçok amprik 

çalışmayla ortaya konulduğu gibi merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon arasında 

var olduğu düşünülen negatif ilişkidir. Merkez bankasının bağımsızlığı artıkça 

enflasyon oranı düşecektir. Yalnız burada söz konusu olan amaç bağımsızlığı değil, araç 

bağımsızlığıdır. Demokratik ilkelerin bir gereği olarak seçilmişler para politikasının 

amaçlarını belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için merkez bankasını 

görevlendirmektedirler. Doğal olarak merkez bankasının başarılı olabilmesi için 

kullanacağı araçları herhangi bir politik baskıya maruz kalmadan kendisinin belirlemesi 

gerekmektedir. Araç bağımsız olmanın doğal bir sonucu olarak, belirlenen amaçlara 

ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda merkez bankasının politika yapıcılar ve kamuoyuna 

karşı hesapverebilirliği söz konusudur. Hesapverebilirlik ilkesinin tam olarak devreye 

sokulabilmesi için merkez bankasının uyguladığı politikalarda şeffaf olması gerekir. 

Dolayısıyla hesapverebilirlik ve şeffaflık ilkelerini bağımsız merkez bankası olmanın 

bir sonucu olarak düşünmek gerekir. 

Yasal bağımsızlık önemli olsa da gerçek anlamda merkez bankasının 

bağımsızlığının sağlanması için yeterli değildir. Gerçek anlamda bir bağımsızlığın 

sağlanabilmesi için merkez bankasının fiili bağımsızlığının da olması gerekir. Politik 

kültürce desteklenen fiili bağımsızlığın fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir 

faktör olduğu düşünülmektedir. Zira bazı gelişmiş ülkelere göre yasal bağımsızlığı 

yüksek yalnız fiili bağımsızlığı düşük olan birçok gelişmekte olan ülkede enflasyon 

oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de fiyat istikrarının sağlanabilmesi için 

2001 yılında kabul edilen yeni Merkez Bankası kanunu ile TCMB’nın bağımsızlığı 

artırılmıştır. Bu bağlamda fiyat istikrarı Merkez Bankası’nın öncelikli amacı olarak 

görülmüş, bu amaca ulaşmak için araç bağımsızlığına kavuşmuş ve kamu kurumlarına 

kredi vermesi yasaklanmıştır. Bununla birlikte hükümet değişimlerinden bağımsız 

olarak başkanın görev süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Tüm bu değişiklikler Merkez 

Bankası’nı politik baskılara karşı korumayı amaçlamıştır. 
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Yapılan yasal düzenlemeler TCMB’sının bağımsızlığını artırdığı konusunda bir 

uzlaşının olduğu birçok amprik çalışmayla da kanıtlanmıştır. Fiili bağımsızlığının 

güçlenmesi için Merkez Bankası’nın açık veya örtük dışsal baskılardan etkilenmemesi 

gerekir. Bunun için temel makro ekonomik dengeler gözetilerek para ve maliye 

politikasının koordineli bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Son zamanlarda Türkiye’de 

yaşanan “faizleri düşürme” tartışması doğal olsa da önemli olan TCMB’nin Merkez 

Bankası kanununda belirtildiği gibi fiyat istikrarına zarar vermeden ve örtük bir zaman 

tutarsızlığı problemi yaşamadan diğer makro ekonomik değişkenleri olumlu 

etkileyebilmesidir. 2002 yılından günümüze kadar geçen sürede fiyat istikrarı 

konusunda önemli başarılar elde edilmiş olsa da enflasyonun %8’ler civarında olduğu 

bir ekonomide tam anlamıyla bir fiyat istikrarının sağlandığı söylenemez. Bu yüzden 

TCMB tartışmalardan etkilenmeden fiyat istikrarına odaklanmalıdır. Fiyat istikrarının 

sağlanması durumunda eli güçlenen TCMB, hükümetin büyüme ve istihdam 

politikalarını desteklemek için faiz oranlarını düşürmesi yasal sorumluluğunun bir 

gereğidir.  
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CONSUMER’S PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF 

PREFERENCES TO INVESTIGATION FACTORS IN TURKEY 

(TRABZON SAMPLE) 

Yazar / Author:  Öğretmen Berna Hasanbaşoğlu i 

Doç. Dr. Özlem Durgunii 

Abstract 

Today's science and technology also increased more emphasis on training for the 

development and behavior of individuals in the society for consumption has varied. Individuals 

today as the factors affecting the behavior of individuals for consumption in consumer behavior 

have become more conscious 

In this study, they receive preschool services are primarily aimed to investigate the 

factors that family as factor in consumers to choose the educational institution. Pre-school in 

Trabzon in the scope of research with families whose children attending pre-school educational 

institutions of these families expressed their preference for the study of factors affecting the 

educational institutions have been taken. This research is a descriptive study of the property in the 

screening model is quantitative and descriptive research feature in this respect. 

The universe of public companies operating in the province of Trabzon and is 

comprised of parents of students who attend private kindergarten and kindergarten. The sample of 

the study 03/04 / 2015- 29/05/2015 6 connected to the history of the state in Trabzon Ortahisar 

and Akçaabat district, kindergarten operating seven private and constitutes parents of students 

attending classes. The questionnaire was used in accordance with the literature developed by the 

researchers to collect data in research. The study evaluated 500 survey data were analyzed with 

descriptive methods of tests and analysis of variance with SPSS statistical software. 

As a result of pre-school family consumer has been determined that the following 

factors affecting the choice of educational institutions; The factor for dry, factors relating to the 

agency personnel, factors related to parents' socio-economic status, factors related to education in 

the institution, the factors for confidence and purpose affect the corporate profile, corporate 

profile in the total costs and factors related costs to meet the opportunities, factors relating to 

other parents. Particularly preferred are the factors related with factors related to educational 

institution has been determined that these factors significantly influenced. 

Key Words: pre-School education, consumer preferences, factors 

 

TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMLARI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

ARAŞTIRILMASI ( TRABZON İLİ ÖRNEĞİ) 

Özet 

Günümüzde bilim ve teknolojinin de gelişmesiyle eğitime verilen önem daha da artmış ve 

toplumdaki bireylerin tüketime yönelik  davranışları farklılaşmıştır. Bireylerin tüketime yönelik 

davranışlarını etkileyen faktörler olduğu gibi günümüzde bireyler tüketim davranışlarında daha 

bilinçli olmaktadırlar. Bu çalışmada, tüketici olarak ailelerin hizmet aldıkları  okul öncesi eğitim 
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kurumlarını tercih etmelerinde etken olan faktörlerin araştırılması ve Trabzon ilindeki okul öncesi 

eğitim kurumlarına çocukları devam eden aileler ile bu ailelerin  okul öncesi eğitim kurumlarını 

tercihlerini etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Tarama modelinde betimsel bir 

araştırma özelliğinde olan bu araştırma, bu yönüyle  nitel ve betimsel bir araştırma özelliğindedir. 

Araştırmanın evreni Trabzon ilinde faaliyette bulunan devlet ve özel anaokulu ve 

anasınıfına devam eden öğrencilerin velilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 

03/04/2015- 29/05/2015 tarihlerinde Trabzon ilinin Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde 6 devlete 

bağlı, 7 özel anaokulu ve ana sınıfına devam eden öğrencilerin velileri oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda 

geliştirilen anket kullanılmıştır. 500 anketin değerlendirmeye alındığı çalışmada veriler SPSS 

istatistik programı ile tanımlayıcı testler ve varyans analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Araştırma sonucunda tüketici olarak ailelerin okul öncesi eğitim kurumu tercihlerini 

etkileyen şu faktörlerin olduğu belirlenmiştir; kuruma ilişkin faktörler, kurum personeline ilişkin 

faktörler,  velilerin sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin faktörler, kurumdaki eğitime ilişkin 

faktörler,  kurum tercihini etkileyen güven ve amaca yönelik faktörler,  kurum tercihinde toplam 

maliyet ve maliyetleri karşılama imkanlarına ilişkin faktörler, diğer velilere ilişkin faktörler. Bu 

faktörlerden özellikle eğitime ilişkin faktörler ile kuruma ilişkin faktörlerin ailelerin okul öncesi 

eğitim kurumu tercihlerini önemli derecede etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, tüketici tercihi, faktör 

1. Giriş  

Günümüze kadar yapılmış araştırmalar ile okul öncesi eğitimin çocuğun 

gelişimini ve okul öncesi eğitimden sonraki tüm eğitimlerini olumlu yönde etkilediği ve 

sistemli bir okul öncesi eğitimin diğer kademelerindeki başarıyı arttırdığı belirlenmiştir.  

Türkiye’de okul öncesi eğitime verilen önem cumhuriyetin kuruluşundan 

itibaren artmaya başlamıştır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik plan ve 

programlar belirlenmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır. 2000’li yıllarda, hem devlete bağlı 

hem de özel olarak faaliyette bulunan okul öncesi eğitim kurum sayısı artmıştır.  

Diğer yandan, günümüzde bilim ve teknolojinin de gelişmesiyle eğitime 

verilen önem artmış ve toplumdaki bireylerin tüketime yönelik  davranışları 

farklılaşmıştır. Bireylerin tüketime yönelik davranışlarını etkileyen faktörler olduğu gibi 

günümüzde bireyler tüketim davranışlarında  da daha bilinçli davranışlar 

sergilemektedirler.  

Ailelerin tüketici olarak okul öncesi eğitim kurumunu tercih etmelerini 

etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada,  öncelikle tüketim ve 

tüketici kavramları ile tüketici davranışları ile  eğitim ve okul öncesi eğitime ilişkin 

literatür bilgileri bağlamında ele alınmıştır. İkinci olarak ise  tüketici olarak ailelerin 

hizmet aldıkları okul öncesi eğitim kurumlarını tercih etmelerinde etken olan faktörlerin 

araştırılması amacıyla yapılan araştırmaya yer verilmiştir. Bu amaçla yapılan 

araştırmanın kapsamına Trabzon ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarına çocukları 

devam eden aileler ile bu ailelerin  okul öncesi eğitim kurumlarını tercihlerini etkileyen 
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faktörlerin araştırılması alınmıştır. Son olarak araştırma sonucunda tüketicilerin kurum 

tercihlerini etkileyen faktörlere yönelik elde edilen sonuçlara yer verilmiştir 

1.Tüketim Ve Tüketici Davranişlarini Etkileyen Faktörler 

1.1.Tüketim Ve Tüketici Kavramları 

Tüketim genel olarak kısaca, bireylerin belirli bir ihtiyacını karşılamaya 

yönelik bir ürün veya hizmeti sahiplenmesi, kullanması olarak tanımlanmaktadır. 

Tüketim eylemini gerçekleştiren kişi ise tüketici olarak adlandırılmaktadır(Odabaşı, 

1999:4). Bir başka tanımlamaya göre, tüketim, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla kullanılan faydalı  mal ve hizmetlerin kullanılmasıdır (Durmaz vd.,2011:1).   

Türk Dil Kurumu’nda tüketim,” Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, 

yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). Literatürde  

tüketimi  kuramsal bir çerçeveden değerlendiren öncü  çalışmalarda tüketimin 

“gösterişçi tüketim” ve “iletişim aracı” olarak değerlendiren yaklaşımlar üzerinde 

yoğunlaşıldığı görülmektedir(Yanıklar, 2006:92).   

Tüketici, mal, hizmet ve fikirleri kendi kişisel veya ailesel ihtiyaçları kullanan 

kişi olarak tanımlanmaktadır. Tüketici insanları ve kurumları içine alan geniş kapsamlı 

bir kavramdır. Tüketici kavramı müşteri kavramından ayrı olarak tanımlanmakla birlikte 

tüketici kavramı müşteri kavramını da içine alan tüm insan ve kuruluşları kapsayan bir 

kavramdır (Kritiş, 2013:71). 

Tüketici kelimesi, ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan kişi olarak  ifade 

edilmektedir.  Bu anlamıyla tüketici kelimesi müşteri kelimesiyle benzerlik gösterse de 

müşteri  belirli bir mağaza ya da şirketten  düzenli alış veriş yapan kişidir. Tüketici, 

müşteri, satın alan, kullanan gibi kelimelerin benzer anlamlarda kullanılması, pazarlama 

kavramının ve uygulamalarının  son yıllarda yaygınlaşmasının bir sonucu olarak 

değerlendirilmektedir (Bir,2002:20). 

1.2.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Tüketici davranışları  araştırması, pazardaki fırsatların değerlendirilmesine  ve 

pazar analizlerinin daha derinlemesine yapılmasına olanak sağlayabilmektedir.   

Tüketici davranışlarının incelenmesinde tüketim değil de tüketicinin satın almak ile 

ilgili karar ve hareketleri incelenmektedir (Kritiş, 2013:72). Tüketicilerin satın alma 

davranışlarını etkileyen faktörleri aşağıda Tablo 1.’de de ki gibi özetlemek mümkündür 

(Türkay, 2011:8). 

Tablo 1.Bireylerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

Kültürel 

Faktörler 

Kültür 

Alt Kültür 

Sosyal Grup 

Sosyal Faktörler 

Danışma Grupları 

Aile 

Rol ve Statüler 

Kişisel Faktörler 

Yas ve Yasam 

Dönemi 

Cinsiyet 

Meslek 

Sosyo-Psikolojik 

Faktörler 

Güdüleme 

Algılama 

Öğrenme 
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 Ekonomik Durum 

Yasam Tarzı 

 

İnanç ve Tutumlar 

Kişilik 

Kaynak: (Türkay, 2011:8) 

2. Okul Öncesi Eğitim Ve  Türk Eğitim Sisteminde Okul Öncesi 

Eğitim 

2.1. Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim 

Eğitim bir hak olarak görülmekte birlikte  10 Aralık 1948 yılında  tarihli İnsan 

Hakları Bildirgesinin 26. Maddesi’ne göre, toplumdaki her insanın eğitim hakkı vardır. 

Bu hak toplumdaki hem çocuklar hem yetişkinler olmak üzere tüm bireyler için 

geçerlidir.   Bildirinin aynı maddesi ile ilköğretim eğitimi zorunlu tutulmuştur. 20 

Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Çocuk Hakları 

Bildirgesi,  çocuklara  eğitim hakkının tanınması açısından önemli bir tarihsel olay 

olarak görülmektedir (Tanilli, 2006:467).   

Türkçe olan eğitim kelimesinin  bazı Avrupa dillerindeki karşılığının 

“education” olduğu ve latince kökeninde “educare” ve “educere” olmak üzere  iki 

kelime olduğu ifade edilmektedir.  Educare, beslemek anlamında, educere ise birşeyden 

çıkar sağlamak, birşeye doğru  yönelmek anlamındadır. Türkçe eğitim kelimesinin 

Osmanlıcadaki karşılığı  “maarif” , “talim ve terbiye” dir (Tanilli, 2006:467).  

Genel olarak eğitim her toplumun kendisine has bir insan tipi yetiştirmek için 

başvurduğu bir süreç olarak ifade edilmektedir. Eğitim tanımları araştırmacılar farklı bir 

şekilde yapılmış olsa da bu tanımların ortak noktasında, eğitimin planlı bir şekilde ve 

amaçlar dahilinde sürekli yürütülen ve toplumdaki bireylerin davranışlarında değişikliği 

hedefleyen  bir süreç olduğudur.  Bu yöndeki araştırmalarda bazı eğitimcilerin eğitimi 

biçimsel bir süreç olarak tanımladıkları, bazı biçimsel olmayan bir süreç olarak 

tanımlandığı ifade edilmektedir (Gökalp, 2003:4). 

Gelişmiş ve kalkınmış ülkelere bakıldığında onların yeterli sayıda eğitimli 

bireylere sahip olduğu görülebilmektedir. Ayrıca toplumda eğitimli bireyler  sosyal 

değişimleri kolaylaştırıcı  ve kamuoyu oluşturucu  olmaları nedeniyle  oldukça önemli 

bir görevde bulunmaktadırlar.  Bununla birlikte ülkelerin eğitim düzeyi yükseldikçe  

diğer devletlerle  ilişkiler yoğunlaşmakta ve bilgi transferi artmaktadır.  Diğer yandan  

eğitim insanların dünya görüşünü genişleterek onların olaylara çok boyutlu 

bakabilmelerini sağlayarak demokratik bir ortamın oluşmasına yardımcı olmaktadırlar 

(Aksoy, 2003:63).  

2.2. Türk Eğitim Sistemi 

T.C. Anayasası ile çerçevesi çizilen Türk Eğitim Sistemi’ne yönelik yasal 

gereklilikler  1973 yılında yayınlanan 1739 sayılı Türkiye  Milli Eğitim Kanunu ile  

belirlenmiştir.  Kanun ile “Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve 
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ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, 

eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu 

ile ilgili temel hükümler” belirlenmiştir.   Kanunda (Md:2-3) Türk Eğitim Sistemi’nin 

amaçları  genel ve özel amaçlar  olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır . temel amacı 

kısaca şunlardır (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973) 

Genel Amaçlar;   

Ülkedeki tüm bireylerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına göre, insan haklarına 

saygılı, toplumsal sorumluluk duygusu olan bireylerin yetiştirilmesi; her bireyi  “kişilik 

ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli 

kişiler olarak yetiştirmek”, 

“İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 

birlikte iş görme alışkanlığı” kazandırarak topluma ve kendilerine katkıda 

bulunmalarını sağlayacak meslek sahibi olmalarını sağlamak.   

Görüldüğü gibi Türkiye’deki eğitim sisteminin genel amacı Atatürk İlke ve 

İnkılapları doğrultusunda topluma faydalı ve saygılı, insan haklarını gözeten ve 

bireylerin yetişmesini sağlamaktır. 

2.3.  Okul Öncesi Eğitim 

Okul öncesi eğitim kurumlarının,  okul öncesi çocuğun temel ihtiyaçları olan; 

sevgi, şefkat ve ilgi; iyi beslenme, bakım, temizlik, sağlıklı bir ortamda bulunma, 

hastalık ve tehlikelerden korunma, arkadaş sahibi olma, oyun, duygu düşünce ve 

isteklerini çeşitli yollarla ifade etme  ihtiyaçlarını karşılayabilmek en temel görevleridir. 

Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için okul öncesi eğitim kurumları çocuğun; ruhsal, 

bedensel ve toplumsal gelişimine; iyi alışkanlıklar kazanmasına; duyu organları ve 

zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesine; sorumluluk ve özgürlük duygularının belirip 

gelişmesine; ilköğretime hazırlanmasına yardımcı olmak amaçları ile faaliyette 

bulunmaktadırlar (Kantarcıoğlu, 1998:18).  

Dünyadaki ülkelerde okul öncesi eğitimin amaçları farklılık göstermekle 

birlikte temelde ülkelerde ortak olan amaçlar vardır. Ünlü eğitimci Mialaret’e göre 

dünyada geçerli olan bu evrensel amaçları  Toplumsal Amaçlar; Eğitici Amaçlar; 

Gelişimsel Amaçlar olmak üzere üç kategoride açıklamaktadır (Kantarcıoğlu, 1998:18).  

Okul öncesi eğitim genel olarak bir çocuğun okula başlamadan önceki 1-2 

yılını kapsayan veya  3-6 yaş grubundaki çocukların düzenli ve planlı bir eğitim 

programıyla eğitim aldıkları eğitim kurumları olarak ifade edilmektedir.  Genel olarak  

okul öncesi eğitim 0-6 yaş grubundaki çocukların(Özen, 2008:9); 

“Tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren, 

Duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde  

ona yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren, 
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Kendini ifade etmesini ve özdenetimlerini kazanmasını sağlayan sistemli bir 

eğitim sürecidir” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının başlıca fonksiyonları(Siva, 2008:3) ; 

“Çocuğun sağlıklı büyümesi için beden gelişimini sağlamak; 

Çocuğun psiko-motor gelişimine yardımcı olmak; 

Çocuğun duyularını uyarmak; 

Çocuğun algılarını geliştirmek; 

Çocuğun zihinsel yönden gelişmesi için zihinsel gelişimini etkileyen uyarıcıları 

sağlamak; 

Çocuğun kendisini ve çevresini tanımasına fırsat vermek; 

Çocuğa doğayı tanıtmak; 

Çocuğun yetenek ve becerilerini geliştirmek ve onu ilgileri doğrultusunda 

yönlendirmek; 

Çocukta anlama, kavrama, dikkat, muhakeme, düşünme, akıl yürütme, problem 

çözme gibi yetenekleri geliştirmek ve ona kavram kazandırmak; 

Çocuğun öğrenmeye karşı ilgisini arttırmaktır”. 

2.4.  Türkiye’deki Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Türkiye’de okul öncesi eğitim,  kreşler,  çocuk yuvaları,  gündüz bakım evleri,  

anaokulları,  ana sınıfları ve uygulama sınıfları olmak üzere özel ve resmi  olmak üzere  

farklı kurumda verilmektedir.  Okulöncesi eğitim kurumları, bakanlıklara, özel 

kuruluşlara, vakıflara, yerel yönetimlere, üniversitelere bağlı olarak faaliyette 

bulunmaktadırlar. Bu kurumlar şunlardır (Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim 

Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2014:4); 

Kreşler: 0–6 yaş dönemindeki çocukların beslenmesine, bakımına güvenliğine 

ve okul öncesine eğitimine yönelik hizmet veren kurumlardır. Kreşler Başbakanlık 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlıdır. 

Çocuk Yuvaları: 2 ve 4  yaş dönemindeki çocukların beslenmesine, bakımına 

güvenliğine ve okul öncesine eğitimine yönelik hizmet veren kurumlardır. Çocuk 

Yuvaları  Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlıdır. 

Gündüz Bakım Evleri: 0–6 yaş dönemindeki çocukların beslenmesine, 

bakımına güvenliğine ve okul öncesine eğitimine yönelik hizmet veren kurumlardır. 

Gündüz Bakım Evleri Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 

bağlıdır. 
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Anaokulları: 36-72 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan anaokulları, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 

kurumlardır. Anaokulları kurumlarından özel olarak faaliyette bulunanlar Özel Türk 

Anaokulları, Özel Yabancı Anaokulları, Özel Azınlık Anaokulları olarak 

ayrılabilmektedir. Bu kurumlar 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre 

faaliyetinde bulunan kurumlardır. 

Ana Sınıfları: 60-72 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 

kurumlardır. 

Uygulama Sınıfları: “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk 

gelişimi ve eğitimi alanında 36-66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama 

birimleridir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amaç Ve Kapsamı 

Bu çalışma öncelikle tüketici olarak ailelerin hizmet aldıkları  okul öncesi 

eğitim kurumlarını tercih etmelerinde etken olan faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.  

Bu amaçla yapılan araştırmanın kapsamına Trabzon ilindeki okul öncesi eğitim 

kurumlarına çocukları devam eden aileler ile bu ailelerin  okul öncesi eğitim 

kurumlarını tercihlerini etkileyen faktörlerin araştırılmasına yönelik ifadeleri alınmıştır. 

Milli Eğitim İstatistiklerinden alınan bilgilere göre Trabzon ilinde genel olarak  

2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde 15 özel okul öncesi eğitim kurumu vardır.  Bu 

kuruma devam eden öğrenci sayısı ise, 574’dür. Devlete bağlı okul öncesi eğitim 

kurumu sayısı ise 265 olup bu kurumlara devam eden öğrenci sayısı 10776’dır 

(T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ). Araştırmanın evreni, 

Trabzon  il genelindeki toplam 280 kurumda, toplam 11.350 öğrencinin velilerden 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise,  03/04/2015- 29/05/2015 tarihlerinde 

Trabzon ilinin  Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde 6 devlete bağlı, 7 özel olarak faaliyette 

bulunan anaokulu ve ana sınıfına devam eden öğrencilerin velileri oluşturmaktadır.  

3.2. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket uygulaması yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılacak anketin geliştirilebilmesi için velilerin okul öncesi kurumuna 

ilişkin tercihlerini etkileyen faktörlerle ilgili  Türkçe ve yabancı  literatür taranmıştır.  

Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümde katılımcıların demografik 

bilgilerine ilişkin sorular ile çocukların devam ettikleri okul öncesi eğitim kurumuna 

ilişkin sorulara yer verilmiştir. Bu bölümde on soru yer almaktadır.  

 İkinci bölümde, velilerin okul öncesi eğitim hakkındaki düşüncelerini 

belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir.  Bu bölümde 7 soru yer almaktadır. 
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Sorulardan 6’sı 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır.03/04/2015- 29/05/2015 

tarihlerinde Trabzon ilinin  Ortahisar Ve Akçaabat ilçelerinde 6 devlete bağlı, 7 özel 

olarak faaliyette bulunan anaokulu ve ana sınıfına devam eden öğrencilerin velilerine 

araştırmacı tarafından geliştirilen anket elden dağıtılmıştır. Dağıtılan anket sayısı toplam 

780’dir.  780 anketten 500 anketin doldurulmuş olarak geri dönüşü olmuştur. 780 anket 

içinden eksik ve hatalı doldurulan 280 anket araştırma dışı bırakılarak doğru ve eksiksiz 

doldurulan 500 anket araştırma kapsamına alınmıştır.  Anket sorularının geçerlilik ve 

güvenilirlik analizinde  Cronbach’s Alfha Katsayısı 0,78 olarak hesaplanmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan 500 kişiden 409’u kadın katılımcı, 91 kişi  erkek 

katılımcıdır. Katılımcıların %81,8’ü kadın, %18,2’sı erkektir.  Katılımcıların 

çoğunluğunu kadın katılımcılar oluşturmaktadır. Katılıcıların çoğunluğunun 

(%97,2)’sinin medeni durumu evlidir. Ankete katılanların %2,2’si 20-25 grubunda, 

%15,8’i 26-30 yaş grubunda, %35,8’i 31-35 yaş grubunda, %28,6’sı 36-40 yaş 

grubunda, %13,2’si 41-45 yaş grubunda,  0,4’ü 46-50 yaş grubunda,  % 0,4’ü 50 yaş ve 

üzeri yaş grubundadır.  Katılımcıların çoğunluğu (179 kişi) 31-35 yaş grubundadır. 

Katılımcıların çoğunluğu  (249 kişi ) üniversite  mezunu, çoğunluğu ev 

hanımıdır. Katılımcılardan %48,2’sinin evinde sadece baba çalışmakta, %48’inin evinde  

hem anne, hem baba çalışmakta, %9’unda sadece anne çalışmaktadır. Diğer seçeneğini 

işaretleyen katılımcı oranı %2’dir.  Buna göre katılımcıların çoğunluğunun evinde 

yalnız babanın çalıştığı ifade edilebilir. İkinci çoğunluk grubunda hem anne hem de 

baba çalışmaktadır. 

Katılımcıların çoğunluğunun aylık gelirinin (%47,2) 2400-3000 TL olduğu 

ifade edilebilir. 

Araştırmaya katılanlardan ailelerinde ,“1” çocuk olanların sayısı 141 (%28,2), 

“2” çocuk olanların  sayısı 263 (%52,6), “3” çocuk olanların sayısı 81 (%16,2), “4” 

çocuk olanların sayısı 9 (%1,8), “5” çocuk olanların sayısı 4 (%0,8), “6” çocuk olanların 

sayısı 2 (%0,4)’dir.  Katılımcılardan çoğunluğunun oluşturan 263 kişinin (%52,6) 

ailelerinde  toplam 2 çocuk vardır.   

Katılımcılardan “1” çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam edenlerin 

sayısı 445, bu kişilerin toplam katılımcı içindeki oranı %89’dur.  Katılımcılardan “2” 

çocuğu okul öncesi eğitime devam edenlerin oranı %9,2,  “3” çocuğu okul öncesi eğitim 

kurumuna devam edenlerin oranı %1,2, “4” çocuğu devam edenlerin oranı % 0,6’dır.  

Ankete katılan  500 kişinin %50’sinin çocuğu devlete bağlı  okul öncesi eğitim 

kurumuna , %50’sinin çocuğu ise özel okul öncesi eğitim kurumuna  gitmektedir.  
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4.2. Okul Öncesi Eğitim Tercihini Etkileyen Faktörlere İlişkin 

Bulgular 

Ankette yer verilen “çocuğunuza okulöncesi eğitim kurumunun verdiği eğitim 

ve bakım imkanlarını evde sağlayabilseydiniz yine de okula gönderir miydiniz?” 

sorusuna katılımcıların %93,8’i evet cevabını, %6,2’si hayır cevabını vermiştir.  Buna 

göre katılımcıların evlerinde okul-öncesi eğitim kurumunun imkanlarını evde 

sağlamaları durumunda da çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna göndermeyi tercih 

ettikleri anlaşılmaktadır.     

Katılımcıların %87,6’sı okul öncesi eğitimin çok gerekli olduğu, %7,8’i orta 

derecede gerekli olduğu, %2,2’si kısmen gerekli olduğu, %1,2’si hiç  gerekli olmadığı 

görüşündedirler. Katılımcıların %1,2’si bu konu hakkında kararsız olduklarını 

bildirmişlerdir. Bu soruda yapılan puanlamada  katılımcıların verdikleri cevapların 

ortalaması, 4,7840 olarak  hesaplanmıştır. Buna göre bu soruda katılımcıların 

çoğunluğunun okul öncesi eğitim kurumlarının gerekli oldukları görüşünde oldukları 

ifade edilebilir.  

a)Katılımcıların Okul Öncesi Eğitim Kurumunu Tercih Etme 

Nedenleri; 

Anne ve Babanın Çalışması; Katılımcılar arasında,  okul öncesi eğitim 

kurumunu tercih etmede bir neden olarak  “anne ve babanın çalışması” nın  en az 

önemli olduğu görüşünde olanların oranı  %36,4; az önemli olarak düşünenlerin oranı 

%8,2,  önemli olarak görenlerin oranı %16,4, oldukça önemli olarak görenlerin oranı 

%10,4 çok önemli olarak görenlerin oranı %28,6 ‘dır.  Verilen cevapların ortalaması 

2,8660 olarak bulunmuştur.  Buna göre katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, 

çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “anne ve babanın çalışması” 

nın az önemli bir neden olarak görüldüğü ifade edilebilir. 

Çocuğun Sıkılması; Katılımcıların çoğunluğu  çocuğun okul öncesi eğitim 

kurumuna gönderilmesi için çocuğun sıkılmasını çok önemli bir neden olarak 

görmektedirler. Ayrıca verilen cevapların ortalaması 3,3960 olarak bulunmuştur. Buna 

göre katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim 

kurumuna gönderilmesi için “çocuğun sıkılmasını” önemli bir neden olarak görüldüğü 

ifade edilebilir. 

Çocuğun Bakım Sorunu; Katılımcıların çoğunluğu (%51,8) çocuğun okul 

öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için çocuğun bakım sorununu en az önemli  

neden olarak görmektedirler. Ayrıca verilen cevapların ortalaması 2,2169 olarak 

bulunmuştur. Buna göre katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, çocukların 

okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun bakım sorunu”  az önemli bir 

neden olarak görüldüğü ifade edilebilir. 
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Eğitim Kurumunda Çocuğa Daha İyi Bakılacağının Düşünülmesi; 

Katılımcıların çoğunluğu  (%38,8) çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi 

için çocuğun daha iyi bakılmasını en az önemli bir neden olarak görmektedirler. Ayrıca 

verilen cevapların ortalaması 2,6240 olarak bulunmuştur. Buna göre katılımcıların 

verdikleri cevaplar doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna 

gönderilmesi için “çocuğun daha iyi bakılmasının” az önemli bir neden olarak 

görüldüğü ifade edilebilir. 

Eğitimin Çocuk İçin Gerekli Olduğunun Düşünülmesi; Katılımcıların 

çoğunluğu(%77,6)  çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “eğitimin 

çocuk için gerekli olmasının”  çok önemli bir neden olarak görmektedirler. Ayrıca 

verilen cevapların ortalaması 4,5540 olarak bulunmuştur. Buna göre katılımcıların 

verdikleri cevaplar doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna 

gönderilmesi için” eğitimin çocuk için gerekli olmasının”  oldukça  önemli bir neden 

olarak görüldüğü ifade edilebilir. 

Çocuğun Sosyal Ve Psikolojik Gelişimi: Katılımcıların çoğunluğu (%81,6) 

çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun sosyal ve psikolojik 

gelişimini” çok önemli bir neden olarak görmektedirler. Ayrıca verilen cevapların 

ortalaması 4,6080 olarak bulunmuştur. Buna göre katılımcıların verdikleri cevaplar 

doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun 

sosyal ve psikolojik gelişiminin”  oldukça  önemli bir neden olarak görüldüğü ifade 

edilebilir. 

Çocuğun Akranları İle Zaman: Katılımcıların çoğunluğu (%75,8) çocuğun 

okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun akranları ile zaman 

geçirmesinin” çok önemli bir neden olarak görmektedirler. Ayrıca verilen cevapların 

ortalaması 4,5160 olarak bulunmuştur. Buna göre katılımcıların verdikleri cevaplar 

doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun 

akranları ile zaman geçirmesinin”  oldukça  önemli bir neden olarak görüldüğü ifade 

edilebilir. 

Annenin Kendine Zaman Ayırmak İstemesi; Katılımcıların çoğunluğu 

(%57) çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “annenin kendine zaman 

ayırmak istemesini” en az önemli bir neden olarak görmektedirler. Ayrıca verilen 

cevapların ortalaması 1,9880 olarak bulunmuştur. Buna göre katılımcıların verdikleri 

cevaplar doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için 

“annenin kendine zaman ayırmak istemesinin”  en az  önemli bir neden olarak 

görüldüğü ifade edilebilir. 

Tablo 2. Okul Öncesi Eğitim Kurumunu Tercih etme Nedenlerinin Puanlaması 

Seçenekler 
Min. 

Puan 

Mak.  

Puan 
Ortalama±SS 

1.Anne ve babanın çalışması 1,00 5,00 2,8660±1,1 
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2.Çocuğun sıkılması 1,00 5,00 3,3960±1,6 

3.Çocuğun bakım sorunu 1,00 5,00 2,2169±1,5 

4.Eğitim kurumunda çocuğa daha iyi bakılacağının 
düşünülmesi 

1,00 5,00 2,6240± 1,6 

5.Eğitimin çocuk için gerekli olduğunun düşünülmesi 1,00 5,00 4,5540± 1,01 

6.Çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimi 1,00 5,00 4,6080± 1,01 

7.Çocuğun akranları ile zaman geçirmesi 1,00 5,00 4,5160± 1,1 

8.Annenin kendine zaman ayırmak istemesi 1,00 5,00 1,9880± 1,4 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların okul öncesi eğitim kurumunu tercih 

etme nedenlerinin önem derecelerine göre sıralaması şu şekilde yapılabilir;  

Çocuğun akranları ile zaman geçirmesi; oldukça önemli 

Çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimi; oldukça önemli  

Eğitimin çocuk için gerekli olduğunun düşünülmesi; oldukça önemli  

Çocuğun sıkılması; önemli 

Çocuğun bakım sorunu; az önemli 

Eğitim kurumunda çocuğa daha iyi bakılacağının düşünülmesi;  az önemli 

Anne ve babanın çalışması; önemli 

Annenin kendine zaman ayırmak istemesi, en az önemli 

c)Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Daha Önceden Devam Eden  

Çocukların Olması 

Ankette yer verilen  “daha önce başka çocuğunuz anaokulu veya kreşe devam 

etti mi? sorusuna katılımcıların verdikleri cevapların dağılımları gösterilmiştir. 

Tablodaki verilerden  237 katılımcının daha önce çocuklarının anaokulu veya kreşe 

devam ettiği,  263 katılımcının çocuklarının eğitim görmediği anlaşılmaktadır. Bu 

soruya hayır cevabı veren katılımcı sayısı çoğunluktadır.   

Ankete katılanlardan çoğunluğunun 2 ve 1 çocuğu olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda; çocuk sayısı 1 veya 2 olanların hayır cevaplarını vermeleri 

mümkündür. 1 çocuğu olan katılımcılardan 120’si hayır, 2 çocuğu olan katılımcılardan 

118’i hayır cevabını vermiştir.  1 ve 2 çocuğu olan 238  kişi hayır cevabını vermiştir.  

Evet cevabını veren katılımcıların çoğunluğunun ailesinde 2 çocuk vardır.  Bu bağlamda 

daha önce bir başka çocuğun okul öncesi eğitim görmesinin kurum tercihinde etkisi 

olduğu ifade edilebilir. 
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d)Anaokulunda veya Kreşte Deneyim Sahibi Olmanın Kurum Tercihine 

Etkisi;  .  

Katılımcıların çoğunluğuna göre (%4,2) , daha önce okul öncesi eğitim kurumu 

hakkında deneyim sahibi olmanın okul tercihini oldukça  kolaylaştırdığı ifade edilebilir. 

Ayrıca bu soruda verilen cevapların ortalaması, 3,3880 olarak bulunmuş olup bu değere 

göre genel olarak velilerin anaokulu ve kreşte deneyim sahibi olmasının kurum tercihini 

orta dereceli olarak kolaylaştırdığı ifade edilebilir. 

e)Kurum Tercihinde Etkili Olan Kişi ve Gruplar; 

 Tablo 3.Kurum Tercihinde Etkili Olan Kişi ve Gruplar Faktörlerin Derecelendirmesinin 

Dağılımı 

 

Faktörler 

Frekans 

ve Oran 

Frekans 

ve Oran 

Frekans 

ve Oran 

Frekans 

ve Oran 

Frekans 

ve Oran  

Toplam 
Hiç Kısmen Orta  Oldukça Çok 

1.Aile bireyler 
169 kişi 

%33,8  

60 kişi 

%12 

58 kişi 

%11,6 

101 kişi 

%20 

112 kişi 

%22,4 

500 kişi 

%100 

2.Akrabalar  
303 kişi 

%60,6 

64 kişi 

%12,8 

45 kişi 

%9 

57 kişi 

%11,4 

31 kişi 

%6,2 

500 kişi 

%100 

3.Arkadaşlar  
232 kişi 
%46,4 

67 kişi 
%13,4 

64 kişi 
%12,8 

66 kişi 
%13,2 

71 kişi 
%14,2 

500 kişi 
%100 

4.Komşular  
319 kişi 

%63,8 

53 kişi 

%10,6 

42 kişi 

%8,4 

52 kişi 

%10,4 

34 kişi 

%6,8 

500 kişi 

%100 

5.Çevre  
226 kişi 

%45,2 

40 kişi 

%8 

83 kişi 

%16,6 

80 kişi 

%16 

71 kişi 

%14,2 

500 kişi 

%100 

6.Okulun kendisi 
64 kişi 
%12,8 

21 kişi 
%4,2 

51 kişi 
%10,2 

123 kişi 
%24,6 

241 kişi 
%48,2 

500 kişi 
%100 

Tablo 3’de ki verilere göre şunlar ifade edilebilir; Katılımcıların çoğunluğu, 

kurum tercihlerinde aile bireylerinin, komşuların, çevrenin, okulun kendisinin, 

akrabaların hiç etkilemediğini belirtmiştir .Kurum tercihlerinde, “annenin” çok etkili 

olduğunu belirtmiştir. Annenin kurum tercihini belirlemede oldukça etkisinin olduğu, 

babanın orta derecede etkisinin olduğu, abla ve abinin kısmen etkisinin olduğu, teyze ve 

halanın hiç etkisinin olmadığı ifade edilebilir 
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f)Kurum Tercihinde Kuruma İlişkin Faktörler; 

Tablo 4.Okul Tercihini Etkileyen Kuruma İlişkin Faktörlerin Derecelendirmesinin 

Dağılımı 

Faktörler 

N/% N/% N/% N/% N/% Toplam 

 
N/% 

 
Hiç Kısmen Orta Derece Oldukça Çok 

1.İdari kadro 

96  

%19,2
  

28  

%5,6 

47  

%9,4 

134  

%26,8 

195  

%40 

500  

%100 

2.Öğretmen kadrosu 
73  

%13,6 

25  

%5,2 

39 

%2,8 

112  

%21,2 

251  

%50,2 

500  

%100 

3.Sınıf büyüklükleri 
107  
%21,4 

36  
%7,2 

73  
%14,6 

121  
%24,2 

163  
%32,6 

500  
%100 

4.Okulun fiziki ortamı 
53  

%10,6 

23  

%4,6 

59  

%11,8 

109  

%21,8 

254  

%50,8 

498  

%96,6 

5.Güvenlik durum 
63  
%12,6 

14  
%2,8 

33  
%6,6 

118  
%23,6 

272  
%54,4 

500  
%100 

6.Okulun ulaşım olanakları 
88  

%17,6 

22  

%4,4 

42  

%8,4 

95  

%19 

253  

%50,6 

500  

%100 

7.Temizliği 
49  
 %9,8 

16  
%3,2 

31  
%6,2 

114  
%22,8 

290  
%58 

500  
%100 

8.Eğitsel ve sosyal faaliyetlerin 

çeşitliliği 

53  

%10,6 

12  

%2,4 

42  

%8,4 

110  

%22 

283  

%56,6 

500  

%100 

9.Veli taleplerine ve 
tepkilerine karşı duyarlılığı 

68  
%13,6 

31  
%6,2 

49  
%9,8 

123  
%24,6 

229  
%45,8 

500  
%100 

10.Eve yakın olması 
145  

%29 

31  

%6,2 

52  

%10,4 

59  

%11,8 

213 

%42,6 

500  

%100 

 

11.Yemek kalitesi 

74  

%14,8 

19  

%3,8 

83  

%16,6 

119  

%23,8 

205  

%41,6 

500  

%100 

 

12.Yardımcı eleman bulunması 

72  

%14,4 

20  

%4 

60  

%12 

113  

%22,6 

235  

%47 

500  

%100 

 

13.Isınma durumu 

60  

%12 

14  

%2,8 

49  

%9,8 

111  

%22,2 

266 

%53,2 

500  

%100 

 

Tablo 4’de ki verilere göre, katılımcıların çoğunluğu, kurum tercihlerinde 

“idari kadronun”, “öğretmen kadrosunun” , “sınıf büyüklüklerinin”, “okulun fiziki 

yapısının”, “okulun güvenlik durumunun”,  “okulun ulaşım olanaklarının”, “okulun 

temizliğinin ” , “okuldaki eğitsel ve sosyal faaliyetlerin çeşitliliğinin”, “okulun eve 

yakın olmasının”, “okulun yemek kalitesinin”, okulda yardımcı eleman bulunmasının”  

çok etkilediğini belirtmiştir. Öğretmen kadrosu, Güvenlik durum, Temizliği, Eğitsel ve 

sosyal faaliyetlerin çeşitliliği, Isınma durumu faktörlerinin kurum tercihinde oldukça 

önemli faktörler olduğu anlaşılmaktadır. 

g)Kurum Tercihinde Kurum Personeline İlişkin Faktörler 

Katılımcıların çoğunluğu, kurum tercihlerinde “ okuldaki personel sayısının 

yeterli olmasının”, “ okuldaki öğretmenin alanında uzman olmasının”, “ okul 

yöneticisinin çocuk gelişimi alanında eğitimli olmasının” , “ diğer yardımcı personelin 

çocuk gelişimi ve çocuklara yaklaşım ile ilgili bilgisinin olması” , personelin hizmet 

vermede istekliliğinin”, personelin ailelere karşı ilgili olmalarının”, “personelin 
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çocuklara karşı ilgili olmasının”, “personelin velilerle iletişiminin ”, personelin çözüm 

için çok uğraşmalarının” personelin verilen hizmetteki yeterliliğinin, temiz giyimli, 

güler yüzlü ve anlayışlı olmasının, sosyal aktivitelerinin   çok  etkilediğini  belirtmiştir. 

h)Kurum Tercihinde Diğer Velilerin Sosyo-Ekonomik Durumları; Okul 

öncesi eğitim kurumlarının tercih etmede katılımcıların çoğunluğu(%31,6) okul öncesi 

eğitim kurumlarının tercih etmede,  “diğer velilerin sosyo ekonomik durumlarının” hiç 

önemli olmadığını belirtmiştir.  Ayrıca bu soruda verilen cevapların ortalaması, 2,6740 

olarak bulunmuş olup bu değere göre genel olarak velilerin  kurum tercihlerinde   diğer 

velilerin sosyo-ekonomik durumlarının  kısmen önemli olduğu ifade edilebilir.  

I)Kurum Tercihinde Diğer Velilerin Aynı Kreşi veya Anaokulunu Tercih 

Etmeleri  

Diğer velilerinde aynı kurumu tercih etmiş olmaları;  

Doğru Karar Verildiğinin Düşünülmesi; Ankette yer verilen bu ifadeye 

verilen cevapların ortalaması, 3,3340’dır. Buna göre diğer velilerin de aynı kurumu 

tercih etmiş olmaları katılımcıların kurum tercih kararlarının doğru olduğunu orta 

dereceli olarak düşündürmüştür. 

Bilinçli Veli Kesimi İle Aynı Kararı Vermiş Olma Düşüncesi; Ankette yer 

verilen bu ifadeye verilen cevapların ortalaması, 3,4386’dır. Buna göre diğer velilerin 

de aynı kurumu tercih etmiş olmaları katılımcıların bilinçli veli kesimi ile aynı kararı 

vermiş olmalarını orta dereceli olarak düşündürdüğü ifade edilebilir.  

Eğitim Seviyesinin Üst Düzeyde Olduğunu Düşündürmesi; Ankette yer 

verilen bu ifadeye verilen cevapların ortalaması, 3,4320’dir. Buna göre diğer velilerin 

de aynı kurumu tercih etmiş olmaları katılımcıların  kurumun eğitim seviyesinin üst 

düzeyde olduğunu orta dereceli olarak düşündürdüğü ifade edilebilir.  

Veli İmajının Önemli Olduğunu Düşündürmesi; Ankette yer verilen bu 

ifadeye verilen cevapların ortalaması, 3,1840’dır. Buna göre diğer velilerin de aynı 

kurumu tercih etmiş olmaları katılımcıları orta dereceli olarak   veli imajının önemli 

olduğunu orta dereceli olarak düşündürdüğü ifade edilebilir.  

Kurumun Düzgün Bir Kurum Olduğunu  Düşündürmesi; Ankette yer 

verilen bu ifadeye verilen cevapların ortalaması, 3,6020’dir. Buna göre diğer velilerin 

de aynı kurumu tercih etmiş olmaları katılımcıları kurumun düzgün bir kurum olduğunu  

orta dereceli olarak düşündürdüğü ifade edilebilir.  
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i)Kurumdaki Eğitime İlişkin Faktörler;  

Tablo 5.Eğitime İlişkin Faktörlerin Derecelerinin Ortalamaları 

Faktörler   Ortalama 

1.Ailenin eğitime katılımının desteklenmesi 3,5320±1,4 

2.Okul ve aile arasında her türlü işbirliğinin yapılıyor olması 3,7440±1,3 

3.İstenildiği zaman çocuğun okulda izlenebilme imkanın olması 3,066±1,5 

4.Çocuğun gönderdiği okulun farklı ailevi (gelir durumu, kültür, dil, etnik köken, din…vb 

gibi)kültürel özelliklere sahip olması 

2,9520±1,5 

5.Çocuğun gönderdiği okulda sizinle benzer özelliklere(gelir durumu, kültür, dil, etnik köken, 

din…vb.)  sahip ailelerin çocukların olması 

 

3,1960±1,4 

6. Çocuğun aynı yaş grubundaki çocuklarla birlikte aynı sınıfta eğitim alacak olması 4,2300±1,17 

Çocuğun aynı yaş grubundaki çocuklarla birlikte aynı sınıfta eğitim alacak 

olması, Okul ve aile arasında her türlü işbirliğinin yapılıyor olması, Ailenin eğitime 

katılımının desteklenmesi Çocuğun gönderildiği okulda  benzer özelliklere sahip 

çocukların olması, İstenildiği zaman çocuğu okulda izleyebilme imkanın olmasının 

oldukça etkili olduğu anlaşılmıştır (Tablo 5). 

f)Kurum Tercihini Etkileyen Güven ve Amaca Yönelik Faktörleri; 

Katılımcıların çoğunluğunun anaokulu/kreşi tercih kararlarında okula güven, okulun 

amaca uygun hizmet vermesi, okulun çocukların ihtiyaçlarına cevap verme düzeylerini  

çok değerlendirdikleri anlaşılmaktadır.  Bu faktörlerin değerlendirme derecelerinin 

ortalamalarına göre, tüm faktörlerin oldukça değerlendirildiği (Ortalama; 

4,4100:4,3960:4,3660) ifade edilebilir. 

g)Kurum Tercihinde Toplam Maliyet ve Maliyetleri Karşılama 

İmkanlarına İlişkin Faktörler; Katılımcıların çoğunluğuna göre okulun toplam 

maliyetleri okul tercihinde oldukça etkili olmuştur.  Katılımcıların çoğunluğuna göre 

okulun yaptığı indirimler, taksit-kredi imkanları  ve okul ücreti,  okul tercihlerinde hiç 

etkili olmamıştır.  Katılımcıların çoğunluğuna göre, okula ilişkin toplam maliyetler okul 

tercihlerinde oldukça etkili olurken okul ücreti hiç etkili olmamıştır.   Bu faktörlerin 

tercihleri etkileme derecelerinin ortalamalarına göre,  okul tercihlerini,  toplam 

maliyetler orta dereceli (Ort: 3,1265), ödeme imkanları kısmen ( Ort: 2,4980), Taksit-

kredi gibi ödeme imkanları kısmen (Ort: 2,6400),   okul ücreti kısmen (Ort: 2,9040)  

etkilemektedir. 

h)Kurum Seçiminde Etkili Olan İletişim Araçları; Katılımcıların çoğunluğu  

anaokulu veya kreş seçiminde, gazete, televizyon, afişler, ve internet araçlarından hiç 
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etkilenmediklerini, çevreden oldukça etkilendiklerini belirtmişlerdir.  İletişim 

araçlarından etkilenme derecelerinin ortalamalarına göre katılımcıların kurum 

seçiminde,  gazete(ort:1,6280) , televizyon (1,7020), afişler(1,8280), ve internet 

(1,9220) araçlarından hiç etkilenmedikleri çevreden (3,3720) orta dereceli olarak 

etkilendikleri ifade edilebilir.  

I)Kurum Tercihinde Okula İlişkin Diğer Faktörler;  

Okulun şehir merkezine yakın veya uzak olması; katılımcıların %28,6’nin 

tercihini hiç etkilememiş,   %22,2’sinin tercihini oldukça etkilemiş, %29’unun tercihi 

çok etkilemiştir. 

Okulun trafik ve gürültüden uzak olması, katılımcıların %27,2’sinin 

tercihini hiç etkilememiş,  %24,6’sının tercihini oldukça etkilemiş,  %24’ünün tercihini 

çok etkilemiştir. 

Okulun bahçesinin çocuklar için yeterli genişlikte olması, katılımcıların  

%29,4’ünün tercihini oldukça etkilemiş,  %25,8’inin  tercihini çok etkilemiştir. 

Okulun(öğrenci)servis imkanları; katılımcıların %20,6’sının tercihini hiç 

etkilememiş, %22,8’inin tercihi oldukça etkilemiş, %41’inin tercihi çok etkilemiştir. 

Okulun mimarisi(kaç katlı, sınıf büyüklükleri); katılımcıların %22,8’sinin 

tercihi oldukça, %36,8’sının tercihini çok etkilemiştir.  

Okulun oyun alanı olup/olmaması; katılımcıların çoğunluğunun (%43,6) 

tercihi çok etkilemiştir. 

Tartişma Ve Sonuç 

Katılımcıların Okul Öncesi Eğitim Kurumu Hakkındaki Düşünceleri; 

Katılımcıların çoğunluğunun okul öncesi eğitim kurumlarının gerekli oldukları 

görüşünde oldukları ifade edilebilir.  

Katılımcıların verdikleri cevapların ortalama değerine göre, çocukların okul 

öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “anne ve babanın çalışması” nın az önemli 

bir neden olarak görüldüğü ifade edilebilir. 

Katılımcıların verdikleri cevapların ortalamasına göre, çocukların okul öncesi 

eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun sıkılmasını” önemli bir neden olarak 

görüldüğü ifade edilebilir. 

Tüketici olarak velilerin, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi 

için “çocuğun bakım sorunu”nun  az önemli bir neden olarak gördükleri  ifade edilebilir. 

Verilen cevapların ortalamasına göre,  çocukların okul öncesi eğitim kurumuna 

gönderilmesi için “çocuğun daha iyi bakılmasının” az önemli bir neden olarak 

görüldüğü ifade edilebilir. 
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Katılımcıların çoğunluğu  çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi 

için “eğitimin çocuk için gerekli olmasının”  çok önemli bir neden olarak 

görmektedirler. Ayrıca cevapların ortalama değerine göre katılımcıların verdikleri 

cevaplar doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için” 

eğitimin çocuk için gerekli olmasının”  oldukça  önemli bir neden olarak görüldüğü 

ifade edilebilir. 

Katılımcıların çoğunluğu  çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi 

için “çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimini” çok önemli bir neden olarak 

görmektedirler. Ayrıca cevapların ortalamasına göre katılımcıların verdikleri cevaplar 

doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun 

sosyal ve psikolojik gelişiminin”  oldukça  önemli bir neden olarak görüldüğü ifade 

edilebilir. 

Katılımcıların çoğunluğu çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi 

için “çocuğun akranları ile zaman geçirmesinin” çok önemli bir neden olarak 

görmektedirler. Cevapların ortalaması göre katılımcıların verdikleri cevaplar 

doğrultusunda, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “çocuğun 

akranları ile zaman geçirmesinin”  oldukça  önemli bir neden olarak görüldüğü ifade 

edilebilir. 

Araştırmada, katılımcıların çoğunluğunun verdikleri cevaplar doğrultusunda, 

çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmesi için “annenin kendine zaman 

ayırmak istemesini” en az önemli bir neden olarak görüldüğü anlaşılmıştır. Diğer 

nedenler ve önem dereceleri şu şekildedir; 

Çocuğun akranları ile zaman geçirmesi; oldukça önemli 

Çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimi; oldukça önemli  

Eğitimin çocuk için gerekli olduğunun düşünülmesi; oldukça önemli  

Çocuğun sıkılması; önemli 

Çocuğun bakım sorunu; az önemli 

Eğitim kurumunda çocuğa daha iyi bakılacağının düşünülmesi;  az önemli 

Anne ve babanın çalışması; önemli 

Annenin kendine zaman ayırmak istemesi, en az önemli olarak görülmektedir. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Tercihinde  Kurumun Kamu veya Özel 

Kurum Olmasının Etkisi; 

Ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarını tercih etmede okulun kamu veya özel 

olmasının  orta derecede etkili olduğu anlaşılmıştır. 
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Okul Öncesi Eğitim Kurumu Tercihinde Deneyim Sahibi Olunmasının 

Etkisi; 

Katılımcıların çoğunluğunun veli olarak çocuklarını daha önce anaokulu veya 

kreşe yollamadıkları ifade edilebilir.  Bununla birlikte velilerin anaokulu ve kreşte 

deneyim sahibi olmasının kurum tercihini orta dereceli olarak kolaylaştırdığı 

anlaşılmıştır.  Katılımcıların çoğunluğunda daha önce eğitim kurumuna göndermiş 

çocukları olanların sayısının fazla olmaması bu konuda deneyim sahibi olmadıklarını da 

göstermektedir. 

Kurum Tercihinde Kişi ve Grupların Etkisi 

Araştırma sonucuna göre tüketici olarak velilerin kurum tercihlerinde okula 

ilişkin özelliklerin oldukça etkili olduğu, aile bireylerinin ve çevrenin okul hakkındaki 

düşüncelerinin kısmen etkili olduğu, akrabaların ve komşuların hiç etkili olmadığı 

anlaşılmıştır. Kurum tercihinde çoğunlukla anne ve babanın görüşlerinin etkili olduğu 

anlaşılmıştır.  

Kurum Tercihinde Kuruma İlişkin Faktör 

Okul öncesi eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için çocukların 

rahatlıkla hareket edebilecekleri genişlikte, kendi ihtiyaçlarını yardım almadan 

karşılayabilecekleri güvenlikte ve eğitim programlarının istenilen şekilde 

uygulanabilmesini sağlamak için uygun fiziki yapının olması gerektiği bilinmektedir 

(Kıldan &Oğuzhan, 2014:154-183). 

Tüketici olarak velilerin okul öncesi kurum tercihlerini oldukça etkileyen okula 

ilişkin faktörlerin şunların olduğu anlaşılmıştır. 

Öğretmen kadrosu, Güvenlik durumu, Temizliği, Eğitsel ve sosyal faaliyetlerin 

çeşitliliği, Isınma durumu, Katılımcıların kurum tercihlerini, Okuldaki personel 

sayısının yeterliliği (öğretmen, yardımcı personel…vb),Okul yöneticisinin çocuk 

gelişim alanında eğitimli olması, Okuldaki görevli personellerin, hizmet vermede 

istekliliği; ailelere karşı ilgili olması; çocuklara karşı ilgili olması; çözüm için 

uğraşmaları; velilerle olan iletişimi; verilen hizmetteki yeterliliği; samimiyeti ve 

içtenliği; temiz giyimli ve düzgün görünüşlü olması; Söz davranışlarının güvenirliği ve 

güven vermesi; anlayışlı olması; yaptığı sosyal aktivitelerin kurum tercihlerinde oldukça 

etkili faktörler olduğu ifade edilebilir.  

Bu yönde yapılan bir araştırmada anne ve babaların kurum tercihlerinde 

kurumun yönetim yapısına personeline ilişkin özellikleri dikkate aldıkları ifade 

edilmektedir. Çalışmamızda da benzer sonuca ulaşılmıştır.  Ancak aynı araştırmada 

kurumun fiziki yapısının kurum tercihinde daha az etkili olduğu da belirlenmiştir (Koç, 

1996:114).   
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Kurum Tercihinde Diğer Velilere İlişkin Faktörler; 

Verilen cevapların ortalamasına göre, velilerin  kurum tercihlerinde   diğer 

velilerin sosyo-ekonomik durumlarının  kısmen önemli olduğu ifade edilebilir.  

Diğer velilerin de aynı kurumu tercih etmiş olmaları katılımcıların kurum 

tercih kararlarının doğru olduğunu orta dereceli olarak; bilinçli veli kesimi ile aynı 

kararı vermiş olmalarını orta dereceli olarak; kurumun eğitim seviyesinin üst düzeyde 

olduğunu orta dereceli olarak; veli imajının önemli olduğunu orta dereceli olarak;  aynı 

kurumu tercih etmiş olmalarını orta dereceli olarak  düşündürdüğü ifade edilebilir. Buna 

göre tüketici olarak velilerin okul öncesi kurum tercihlerinde aynı okula çocuklarını 

göndermiş olan diğer velilerden orta dereceli olarak etkilendikleri ifade edilebilir.  

Kurumdaki Eğitime İlişkin Faktörler; 

Araştırmada tüketici olarak velilerin kurum tercihlerinde;  

Çocuğun aynı yaş grubundaki çocuklarla birlikte aynı sınıfta eğitim alacak 

olmasının oldukça etkili olduğu, 

Okul ve aile arasında her türlü işbirliğinin yapılıyor olmasının orta dereceli 

etkili olduğu, 

Çocuğun gönderildiği okulda  benzer özelliklere gelir durumu, kültür, dil, etnik 

köken, din…vb. Gibi ortak özelliklere sahip çocukların ailelerin çocuklarının olmasının 

orta dereceli etkili olduğu, 

Ailenin eğitime katılımının desteklenmesinin orta dereceli etkili olduğu, 

İstenildiği zaman çocuğu okulda izleyebilme imkanın olmasının orta dereceli 

etkilediği, 

Çocuğun gönderildiği okulun farklı ailevi (gelir durumu, kültür, dil, etnik 

köken, din…vb gibi)kültürel özelliklere sahip ailelerin çocuklarının olmasının kısmen 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ailelerin okul tercihlerinde okulla iletişim halinde olmalarının orta düzeyli 

etkili olduğu sonucu Öktem(1996) ve Erçetin’in (1997) çalışmalarının bulguları ile 

benzer niteliktedir. Öktem(1996) ve Erçetin’in (1997) yaptıkları çalışmalarında okul aile 

işbirliğinin okul tercihinde etkili bir faktör olduğunu belirlemişlerdir. 

Kuruma İlişkin Güven ve Amaca ve Çocukların İhtiyaçlarına Karşılama 

Durumlarına Yönelik Faktörler; 

Tüketici olarak velilerin anaokulu/kreşi tercih kararlarında okula güven, okulun 

amaca uygun hizmet vermesi, okulun çocukların ihtiyaçlarına cevap verme düzeylerinin 

oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Kurum Tercihinde Toplam Maliyet ve Maliyetleri Karşılama İmkanlarına 

İlişkin Faktörler; 

Katılımcıların çoğunluğuna göre, okula ilişkin toplam maliyetler okul 

tercihlerinde oldukça etkili olurken okul ücreti hiç etkili olmamıştır.   

Tüketici olarak velilerin  okul tercihlerini,  okula ilişkin toplam maliyetlerin 

orta dereceli etkilediği, ödeme imkanlarının ve okul ücretinin kısmen etkili olduğu 

anlaşılmıştır.  

Kurum Tercihinde İletişim Araçlarının Etkisi; 

Anaokulu veya kreş seçiminde, gazete, televizyon, afişler, ve internet 

araçlarından hiç etkili olmadığı , çevrenin orta dereceli olarak etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Kuruma İlişkin Diğer Faktörler; 

Okulun şehir merkezine yakın veya uzak olması; Okulun trafik ve gürültüden 

uzak olması; Okulun bahçesinin çocuklar için yeterli genişlikte olması; 

Okulun(öğrenci)servis imkanları; Okulun mimarisi(kaç katlı, sınıf büyüklükleri); 

katılımcıların Okulun oyun alanı olup/olmaması gibi durumların tüketici olarak velilerin 

tercihlerini orta dereceli olarak etkileyen faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan anlamlılık testleri sonucunda kurum tercihini etkileyen yukarıdaki 

faktörlerin katılımcıların meslek, eğitim, gelir durumu gibi demografik özellikleri ve  

çocukları resmi ve özel kuruma giden katılımcıların cevapları ile  anlamlı bir  farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır(P>0,05).  Ebeveynlerin okul öncesi  kuruma ilişkin 

beklentilerini araştıran bir araştırmada, ebeveynlerin yaş ve gelir durumları ile okul 

öncesi eğitim kurumundan beklentileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu 

sonuç çalışmamızı destekler niteliktedir. Ancak aynı çalışmada ebeveynlerin eğitim 

durumları ile  kurumdan beklentileri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuş olup, 

eğitim düzeyinin yükselmesi ile kurumdan beklentinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Yeşilyurt, 2011:66).  Bu yönde yapılan bir başka araştırmada da benzer sonuca 

ulaşılmış olup anne ve babaların okul öncesi eğitim kurumlarını tercih etmede 

etkilendikleri faktörler anne ve babaların eğitim durumlarına göre farklılık göstermiştir 

(Koç, 1996:114)..  

Türkiye’deki okul öncesi kurumların sorunlarını araştırmak amacıyla 

öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak yapılan bir araştırmada, özellikle devlete bağlı 

okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki yapısının, güvenliğinin, eğitim ve araç 

gereçlerinin ve bahçe ve oyun alanı düzenlemesinin yetersiz kaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Çetinkaya, 2010:66-69).  

Günümüzde okul öncesi eğitim kurumunun önemi gittikçe artmakta ve buna 

bağlı olarak okul öncesi eğitim kurumu sayısı da artmaktadır.  Bununla birlikte 

tüketiciler daha bilinçli olmuşlar ve çocuğun okul öncesi eğitiminin gerekliliği sadece 
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anne ve babanın çalışıyor olmasından dolayı tercih etmemektedirler. Eğitimin çocuğun 

sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimi için gerekli olduğu düşüncesinden dolayı aileler  

çocuklarını okul öncesi eğitime göndermeyi tercih etmektedirler.  Tüketici olarak 

ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarını tercih ederken bir çok faktörü göz önünde 

bulundurmaktadırlar. Özellikle, eğitim kurumun eğitime yönelik faaliyetleri, 

personeline ilişkin özellikleri, fiziksel yapısı, toplam maliyetleri eğitim kurumu 

tercihinde etkili olmaktadır.  Bu bağlamda, okul öncesi eğitim kurumlarının 

faaliyetlerini gerçekleştirirken, ailelerin tercihlerini etkileyen faktörleri göz önüne 

almaları hem eğitimin kalitesi için hem de artan rekabet ortamında kurumların 

devamlılıklarını sağlaması için önemli olduğu ifade edilebilir.  
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THE PLACE OF THE CURRENT ACCOUNT IN THE BALANCE OF 

PAYMENTS AND ITS DEVELOPMENT IN TURKEY 

Yazar / Author:  Dr. Bige Küçükefei 

Doç. Dr. Dündar Murat Demirözii 

Abstract 

Balance of Payments are accounts in which all the economic activities are recorded by 

goods, services, transfers and asset transactions realized by residents in one country for a certain 

period of time - for one year. Payments Balance consists of three categories: Current account, 

capital account and financial account. Current account is current transactions of a country with the 

rest of the world. It is an economic indicator showing financial needs and saving tendencies of a 

country. In this paper, the place of the current account in the Balance of Payments and its 

development in Turkey will be examined. 

Key Words: Turkey, Balance of Payments, Current Account 

TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER HESABININ ÖDEMELER DENGESİ 

İÇİNDEKİ YERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİÖzet 

Üniversite sanayi işbirliği, modern sanayinin çıkış noktası olan İngiliz sanayi 

devrimiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. 1975-1985 döneminde 1970’lerden bu yana gittikçe 

yaygınlaşan üniversite-sanayi araştırma işbirliğinin önemi günümüzde bir kat daha artmıştır. Yeni 

bilimsel bilgiye duyulan ihtiyaç, sanayi ve akademik kurumlar arasındaki bağlantıyı artırmaktadır. 

Özellikle Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) içinde bilimsel ve teknik bilginin önemli ölçüde 

dağılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada dünyada üniversite-sanayi işbirliği önce ele 

alınacak, daha sonra Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Üniversiteler ve Sanayi, Bölgesel Kalkınma, Avrupa Birliği, 

Türkiye, Trakya Bölgesi 

1. Giriş 

Dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin belli bir sistemle kayıtlara 

geçirilmesi ve muhasebeleştirilmesi ihtiyacı sonucu Ödemeler Bilançosu hesabı 

tutulmaktadır. IMF ödemeler bilançosunu “belirli bir süre içinde bir ekonominin 

yerleşik kişileri ile diğer ekonomiler arasında meydana gelen ekonomik akımlara bağlı 

değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin 

sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tespit edildiği istatistiki bir belge” 

olarak tanımlamaktadır (IMF, 2013). Bu tanımdaki ''Ekonomi'' sözcüğü bir hükümet 

tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi ifade eder. Bir ekonomideki yerleşik kişiler ise 

Genel Hükümet, Merkez Bankası gibi kamu kurumları, tüzel ve gerçek kişilerden 

oluşur. Yerleşik olmak ile vatandaşlık aynı kavramlar değildir. Yerleşik olarak 

tanımlanan kişiler başka ülkenin vatandaşı olsalar da bir ülkede işlerini yürütmek 

amacıyla belli bir süre ikamet etmeleri yeterlidir. Turistler gibi bir ülkede geçici olarak 

bulunan kişiler ise yerleşik kabul edilmedikleri için yaptıkları harcamaların da dış 

ekonomik işlemler gibi ödemeler bilançosunda yer alması gerekir. Tüzel şirketler ise 

nerede kurulduysa o ülkede yerleşik sayılır. Tüzel şirket yurtdışında bir şube açtığında, 
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açıldığı ülkede yerleşik sayılır. Bu tanıma uygun olarak yurt içinde faaliyet gösteren 

yabancı şirketler de yerli şirketler gibidir, yurt içinde yaptıkları satışlar ve hammadde 

alımları dış ticaret kapsamında değildir (Seyidoğlu, 1993:138). Cari İşlemler Hesabı da 

Ödemeler Bilançosunun en önemli hesabıdır. 

2. Ödemeler Bilançosu Hesabi 

Uluslararası ekonomik işlemler bir ülkeden diğerine mal, hizmet ve faktör 

akımlarını kapsar. Faktör akımları da sermaye, emek ve teknolojiden oluşur. Ödemeler 

bilançosunda yer alan ekonomik işlemler ise cari işlemler hesabındaki mal, hizmet ve 

gelirle ilgili işlemler, finansman hesabındaki finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili 

işlemler, bir ekonomide yerleşik kişilerden diğer bir ekonomide yerleşik kişilere 

karşılıksız olarak reel ya da finansal kaynakların sağlandığı transferler verilebilir. Bu 

sayede ülkenin dış ekonomik ilişkileri, uluslararası ödeme gücü ve ekonomi 

politikalarının başarısı gibi konularda önemli bilgiler verir. Bu durum sadece hükümetin 

değil, aynı zamanda dış ülkelerle ticaret ve yatırım yapan kişi ve kuruluşların da 

ilgilendiği konulardır. (Seyidoğlu, 1993:135) 

Ödemeler bilançosu istatistikleri ülkelerin tercihlerine göre aylık, üçer aylık, 

yıllık gibi dönemler için hazırlanabilir. Ödemeler bilançosu ülke yerleşiklerinin 

yurtdışında yerleşik kişilerle gerçekleştirilen tüm ekonomik akımların bir göstergesidir. 

Bu istatistiklerde kullanılan hesap birimi, ekonominin kendi para birimi olabildiği gibi 

uluslararası piyasalarda geçerli ve daha istikrarlı başka bir para birimi olabilir. 

Türkiye’de ödemeler bilançosu tablosunun hazırlanıp yayımlanması TCMB’nin 

görevleri arasındadır.  

Ödemeler bilançosu istatistikleri çift kayıt muhasebe sistemini kullanmaktadır. 

Çift kayıt muhasebe sisteminin anlamı her bir işlemin, giriş ve çıkış kayıtlarının 

gösterilmesi, giriş ve çıkış kayıtlarının da eşit değerde ve karşılıklı olarak 

kaydedilmesidir. Çift kayıt muhasebe sisteminde giriş ve çıkış kayıtları ekonomik 

işlemlerin “Alacak” ve “Borç” adı altında yapılır. Ekonomik işlemler mal, hizmet ve 

gelirle ilgili, finansal varlık ve yükümlülükle ilgili işlemleri, başka ekonomilerdeki 

yerleşik kişilerle karşılıksız olarak reel ya da finansal kaynak transferlerini kapsar. 

Ödemeler Bilançosu istatistiklerinde;  Alacak kayıtlarında; ülkenin reel kaynakları olan 

mal ve hizmet ihraçlarını cari işlemler hesabında, yükümlülüklerdeki artış anlamına 

gelen borçlanmaları veya varlıklardaki azalışı ise finans hesabında, borç kayıtlarında 

ise; mal ve hizmetlerin ithalini cari işlemler hesabında, yükümlülüklerdeki azalışları 

veya varlıklardaki artışı finans hesabında gösterir. Bu açıdan ödemeler bilançosu, 

ülkenin belirli bir andaki toplam borç ve alacaklarını değil, ülkenin bir yıl içerisinde 

diğer ülkelerle yapmış olduğu ekonomik işlemlerin ne yönde değiştiğini göstermesi 

sebebiyle daha çok kar-zarar tablosuna benzer. Stok değil, akım değişken niteliğindedir 

(Karluk, 2011: 308). Normal bir kurum bilançosu belli bir dönem sonunda stok 

değişkenlerin bilgisini verirken ödemeler bilançosu belli bir zaman diliminde 

gerçekleşen akımları gösterir. Uluslararası ekonomik işlemler çok sayıda tüccar iş 

adamı ve yatırımcı gibi özel ve tüzel kişilerle hükümet kuruluşları tarafından farklı 

nedenlerle ve farklı zamanlarda gerçekleştirilir. Bu nedenle ödemeler bilançosunun her 

an dengede olmasını bekleyemeyiz. İşlemlerin yapılışını etkileyen faktörlerin dinamik 

bir yapısı olduğundan sürekli bir değişim içerisindedir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2009 yılında ödemeler dengesi ile Uluslararası 

Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerinde ödemeler dengesindeki değişiklikleri 

göstermek amacıyla “Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu 6. El Kitabı 
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(BPM6)”nı yayımlamıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’da Ödemeler 

Bilançosu istatistiklerini yeni gösterime göre uyarlamıştır. Ek 1’de Beşinci El Kitabı ile 

Altıncı El Kitabı arasındaki temel değişiklikler ve yeni Ödemeler Bilançosu hakkında 

bilgi verilmiştir. Özetle Ödemeler Bilançosunda “cari işlemler hesabı”, “sermaye 

hesabı”, “finans hesabı” ve “net hata ve noksan” kalemlerinde Beşinci El Kitabı ve 

Altıncı El Kitabı yöntemlerinde elde edilen sayılarda bir fark yoktur. Aradaki önemli bir 

değişiklik işaretleme sistemindedir. Varlık artışları ve yükümlülük azalışlarının negatif 

işaretle, varlık azalışları ve yükümlülük artışlarının pozitif işaretle takip edildiği 

sistemden vazgeçilerek ödemeler bilançolarında Cari İşlemler Dengesi ve Sermaye 

Hesapları Gelir ve Gider kalemleri pozitif (+) işaretle kaydedilecektir. Hesap bakiyeleri 

bulunurken “gelir”den “gider” çıkarılarak hesaplanır ve sonuç pozitif (+) ya da negatif 

(-) değer alır. Beşinci El Kitabı’nda Finans Hesabındaki net girişler pozitif işaretle 

gösterilirken, Altıncı El Kitabı’nda Finans Hesabındaki net girişlerin işareti negatif 

olmuştur. 

Ödemeler Bilançosu istatistikleri, IMF 6. El Kitabı’nda “Cari İşlemler 

Hesabı”, “Sermaye Hesabı” ve “Finans Hesabı”ndan oluşan başlıca üç bölümü vardır. 

Cari işlemler hesabı ile sermaye hesabı, ekonominin reel kalemlerinden oluşan mal, 

hizmet ve gelir akımlarını ve transferleri göstermektedir. Finans hesabı ise dengeleyici 

bir hesap olarak cari işlemler hesabı ile sermaye hesabı toplamının finansman 

kaynağıdır. Bilançoda net finansal varlık edinimi ile net finansal yükümlülük olarak 

gösterilir.  

Ödemeler bilançosunda, her bilançoda olduğu gibi varlıklarla yükümlülükler 

birbirine eşittir.  Çünkü borç kaydedilen bir tutarın farklı bir hesapta alacak kaydı da 

yapılır ve böylece eşitlik sağlanır. Ödemeler bilançosunun her zaman bu yapısıyla 

denktir. Ancak ödemeler bilançosunda her zaman dengenin sağlanması gerekmez. 

Denkleştirici işlem hesaba katılmadığında ödemeler bilançosundaki açık veya fazlalık 

ortaya çıkar. Ülkenin döviz rezervi bu açık veya fazlalık kadar değiştiğini gösterir. 

Ayrıca bir ülkenin açığı diğer bir ülkenin fazlası ile kapatılması gerektiğinden dünyada 

ödemeler bilançolarının açık veya fazlaları birbirine eşit olmak durumundadır.  

Bir Ödemeler Bilançosu hesabında denkliğin sağlanması aşağıdaki hesaplar 

yoluyla yapılmaktadır: 

Ödemeler Bilançosu = Cari İşlemler Hesabı + Sermaye Hesabı + Finans Hesabı 

+ Net Hata ve Noksan + Rezerv Varlıklar = 0  

Ödemeler Bilançosu içindeki hesapları göstermek amacıyla 2012-2015 yıllarını 

içeren örnek bir tablo Ek-1’de gösterilmiştir. Bu tabloda da görüleceği üzere Ödemeler 

Bilançosu tablosunun ilk hesabı olan Cari İşlemler Hesabı mal dengesi, hizmet dengesi 

ve gelir dengesinden oluşur. Mal Dengesi; İhraç edilen malları, ithal edilen malları, 

işlem görmek veya onarılmak üzere gelen veya giden malları, taşıtlar için limanlarda 

sağlanan malları ve parasal olmayan altını kapsar, Hizmetler Dengesi; hizmet ihracı ve 

hizmet ithalini içerir. Hizmetler dengesinde işlem gören mallar, tamir bakım hizmetleri, 

taşımacılık, seyahat, diğer ticari hizmetler, resmi hizmetler ve diğer hizmetler, inşaat 

hizmetleri, sigorta hizmetleri, finansal hizmetler hesapları bulunur. Gelirler 

Dengesi; “Birincil Gelir” ve “İkincil Gelir Dengesi” olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil 

gelir dengesi hesabında ücret ödemeleri, doğrudan yatırım ve portföy yatırımı ve diğer 

yatırımların gelirler ve giderlerini içerir. İkincil Gelir Dengesinde ekonomiye para girişi 

karşılıksız olarak gerçekleşir. Karşılığında bir kaynak transferi yapılmaz. Bu kalemde 

devlete yapılan ya da devletin başkalarına yaptığı hibeler ile yurtdışındaki işçilerin gelir 
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transferleri ve genel hükümet transferleri (Türk elçilik ve konsolosluklarının işlem 

gelirleri, yurtdışındaki vatandaşlarımızın bedelli askerlik tutarları) bulunur. 

Sermaye Hesabı; İçeriği üretilmeyen, finansal olmayan varlıklardan oluşur. 

İmtiyaz, telif, ticari marka ve kira, lisans gibi transfer edilebilir sözleşmeler gibi maddi 

olmayan varlıkların değişimleri bu hesapta izlenir. 

Finans Hesabı; Özel kuruluşlar ve kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen 

kısa ve uzun vadeli uluslararası sermaye akımları bu hesapta izlenir. Finans hesapları 

içinde “Doğrudan yatırımlar” (net varlık edinimi), “portföy yatırımları” (tahvil, bono, 

hisse senedi, borç senetleri gibi menkul değerlere yapılan yatırımlar), diğer 

yatırımlar (efektif ve mevduat hesapları, krediler, ticari krediler, özel çekme hakları, 

SDR), rezerv varlıklar (MB’nın Uluslararası Para Fonu nezdindeki varlıkları, yine 

MB’nın döviz ve menkul kıymetlerden oluşan Resmi Rezervleri.)        

Net Hata ve Noksan; Hesaplar arasında oluşan farklar bu kalemde izlenir. 

Ödemeler Bilançosunda bütün hesapların toplamının sıfıra eşit olması gerekir. Ancak 

verilerin farklı kaynaklardan farklı yöntemlerle derlenmesi nedeniyle değerleme, ölçme 

ve kayıt zamanı farklılıklarından dolayı farklılıklar oluşabilir. İşte bu fark taşıdığı 

işaretle birlikte net hata ve noksan kalemine kaydedilir ve böylece toplam sıfıra 

eşitlenmiş olur. 

Ödemeler Bilançosunda, hesap hareketleri yabancı para cinsinden kaydedilir. 

Örneğin bir ekonomide cari işlemler hesabı açık veriyorsa sermaye hareketlerindeki 

fazla ile cari işlemler açığı finanse edilebilir. Bu durumda döviz açığı döviz fazlasıyla 

finanse edilmiştir (Eğilmez, Kumcu, 2002:220). Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan 

açık, ülkenin ödeme gücünde meydana gelen bozulmayı gösterir. 

Cari işlemler, sermaye ve finansman hesaplarının dengeleyici hesabı 

uluslararası rezerv hesabıdır. Cari işlemler açığından daha fazla borçlanma uluslararası 

döviz rezervlerini arttırır. Ekonominin borçlanması rezerv artışında kullanılmıştır. Cari 

işlemler açığından daha az borçlanma uluslararası döviz rezervlerini azaltabilir. Bu 

durumda ülke rezervleri cari açığın ortaya çıkardığı döviz gereksinimini karşılamıştır. 

Uluslararası rezerv hareketleri bir ülkenin döviz bilançosudur (Eğilmez, Kumcu, 

2002:220).Başka bir durumda cari işlemler dengesi fazla verdiğinde sermaye hareketleri 

dengesi de fazla verebilir. Bu durumda resmi rezervler, cari işlemler hesabı ve sermaye 

hesabında verilen fazla kadar artmak durumundadır.  

3. Cari İşlemler Hesabi 

Cari İşlemler Hesabı, Ödemeler Bilançosunun en önemli ana hesabıdır. Cari 

işlemler, ülkenin ihraç ve ithal ettiği mallar ve hizmetlerin kaydedildiği hesaptır. Cari 

işlemler hesabına kaydedilen işlemler kendi arasında Dış Ticaret Dengesi ve Hizmetler, 

Birincil Gelir, İkincil Gelir (Karşılıksız Transferler) olmak üzere üç bölüme ayrılır. 

Genel olarak Dış Ticaret, yurtdışı yerleşiklerle karşılıklı mal ticaretini; Hizmetler, 

hizmet ihraç ve ithalini gösterir. Birincil Gelir yurt dışı yerleşiklerle emek, finansal ya 

da doğal bir kaynak sağlanması neticesinde karşılıklı elde edilen gelir ve ödenen 

tutarlarını; İkincil Gelir ise yerleşik birimin yurt dışı yerleşikler ile olan, karşılıksız 

olarak mal ya da hizmet gibi reel kaynak ya da finansal varlık sağlanması şeklindeki 

transferleri içerir. 

 Ülkede üretilip yabancılara satılan mallar aynı zamanda milli hâsılanın bir 

parçasıdır. Cari fazla veren bir ekonomi yatırım yapmak yerine tasarruf etmektedir ve 
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bu şekilde diğer ülke ekonomileri için kaynak sağlamaktadır. Diğer taraftan, cari açık 

veren bir ekonomi ise diğer ülkelerden borç almaktadır ve tasarruflarından daha fazla 

miktarda yatırım yapmaktadır. Cari işlemler bilançosundaki bir açık veya fazla ülkenin 

milli gelir ve istihdam düzeyi, büyüme hızı, faiz ve enflasyon oranı gibi ülkenin temel 

büyüklükleriyle yakından ilişkilidir.  

Neredeyse ekonomi biliminin başlangıcından günümüze değin ulusal birimler 

cinsinden dış ticaret dengesizlikleri, aynı para birimini paylaşan ülkelerde bile, ekonomi 

politikaları konusundaki tartışmaları önemli ölçüde şekillendirmektedir. Cari işlemler 

hesabının önemini kaybetmemesi şaşırtıcı da değildir. Ekonomik uyuşmazlıkların 

olmadığı ideal bir dünyada bile, maksimum refah üzerindeki kısıtlar dış arz ve talep 

şartlarıdır. Bu yüzden hükümetler kısıtları ülke lehine değiştirebilmek için teşvikler 

geliştirirler. Basit neoklasik teoride bütün ülkeler ticaretten kazançlı çıkarlar. Fakat 

gerçekte hükümetlerin kısa dönemde elde edecekleri avantajlar sebebiyle cari fazlayı 

daha da arttırıcı politikaları tercih etmeleri sebebiyle ekonomik ve politik tahribatlar 

olabilmektedir. Bu tür politikalar ticaret yaptıkları ülkeleri de zorunlu olarak 

etkileyecektir. Bir ülkede daha büyük cari fazla demek diğer ülkelerin toplamda daha az 

cari fazla elde etmesi anlamına gelir. Aynı zamanda cari açıkların hükümet politikaları 

sebebiyle daha da artması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Teoride hükümet 

politikaları sonucunda etkin duruma göre hükümet politikaları sebebiyle cari açıkların 

daha da az olması mümkündür (Obstfeld, 2012).  

Tamamen ülkenin mukayeseli üstünlüklerine göre geliştirilen politikalar yerine 

ülkeler makroekonomik- finansal politikalarını ve ticaretlerini koordineli olarak 

yürütmeye çalışırlar. Bu koordineli politikalarla mal ve finansal piyasalardaki ekonomik 

sürtünmelerden ticari kazançlarını arttırabilirler. Fakat aynı zamanda iç ve dış şoklara 

karşı ülkenin kırılganlığı ve krizlerin yayılımı daha da artar (Obstfeld, 2012). Bu 

politikaların etkinliğini ölçülmesi de yine birçok araştırmanın konusu olmaktadır. 

Etkinliğin ölçümü için yeni yöntemler ortaya çıkmakta ve böylece politikaların 

belirlenmesindeki yol gösterici niteliği artmaktadır. 

Şekil 2.1’de görüleceği gibi ülkelerin Ödemeler Bilançosu içindeki hesapların 

büyüklükleri dünya ölçeğinde zamanla değişmektedir. 2008 krizinde sermaye hesabı, 

cari işlemler hesabı ve finansman hesabı önceki yıllara göre büyük ölçüde azalırken 

2008 sonrasında artış trendine girmiştir.  

Şekil 1. Dünya toplam cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finansman hesabı. 

 

Kaynak: IMF, databank. 
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Şekil 1’deki bir başka önemli nokta cari işlemler, sermaye ve finansman hesaplarındaki 

dalgalanmanın süresi ve miktarının giderek artmasıdır. Bu durum özellikle 1980’lerden 

sonra küreselleşme ile birlikte belirgin hale gelmiştir. 2013 yılına kadar büyük ölçüde 

mal ve hizmet ticaretinden oluşan cari işlemler hesabı miktarı finansman ve sermaye 

miktarından daha büyük gerçekleşirken; 2014 yılında birinciliği finansman hesabı elde 

etmiştir. Bu durum dünya ülkelerinin finansal akımlara daha açık hale geldiğinin bir 

göstergesidir.   

Şekil 2. Türkiye Ödemeler Dengesi ana hesapları: cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve 

finansman hesabı, Net Hata Noksan ve Genel Denge (milyon $) 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. 

Şekil 2’de Türkiye Ödemeler Dengesi ana hesapları olan cari işlemler hesabı, 

sermaye hesabı ve finansman hesabı, Net Hata Noksan hesabının 1984’den başlayarak 

aylık verilerle Milyon $ cinsinden grafiği görülmektedir. Grafikten de görüleceği gibi 

Finans Hesabı ve Cari İşlemler Hesabı Türkiye’de birlikte hareket etmektedir. Bunda 

Cari İşlemler Hesabı’nın dış borçlarla finanse edilmesinin payı büyüktür. Dünya 

genelinde olduğu gibi Özellikle 2004 krizinden sonra Ödemeler Dengesi Hesaplarındaki 

dalgalanmalar dikkat çekicidir. Net hata noksandaki büyüme de dikkat çekicidir.  
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Şekil 3. Türkiye toplam cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finansman hesabı. 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. 

Grafikte sadelik açısından Şekil 2-3’te sadece cari işlemler hesabı, sermaye 

hesabı ve finansman hesabını ele aldık.  Bu grafikte Finans Hesabı ve Cari İşlemler 

Hesabı’nın birlikte hareketi daha net görülmektedir. 2008-2010 yılları arasında iyice 

artan cari açık 20124 yılından itibaren düşme eğilimine girmiştir. 

Ödemeler Bilançosunun cari işlemler bölümü devlet bütçesinin gelir-gider 

dengesine çok benzer. Mal ve hizmet alımının dövizle yapıldığını varsayarsak cari 

işlemler dengesi bir ülkenin döviz dengesini de gösterir. Cari işlemler açığı olan bir 

ülkenin kazandığından fazlasını harcadığı söylenebilir.  

3.1 Cari İşlemler Hesabının Ana Kalemleri 

Cari işlemler hesabının ana kalemleri aşağıdaki gibidir: 

 Dış Ticaret Dengesi ve Hizmetler 

 Birincil Gelir 

 İkincil Gelir (Karşılıksız Transferler) 

 TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Ödemeler Dengesi 

İstatistikleri”ne ilişkin yöntemsel açıklamaya göre: 

Dış ticaret dengesi hesabı, “genel mal ticareti, taşıtlar için limanlarda 

sağlanan mallar, net transit ticaret geliri, parasal olmayan altın (ticari altın) ve bavul 
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ticaretini” kapsar. Hizmetler ise “hizmet ihraç ve ithaline ilişkin gelir ve giderlerin 

kaydedildiği” hesaptır. Kapsamını “işlem gören mallar, tamir ve bakım hizmetleri, 

taşımacılık (navlun dahil), seyahat, inşaat hizmetleri, sigorta hizmetleri, finansal 

hizmetler, fikri mülkiyet hakları kullanım ücretleri, telekomünikasyon, bilgisayar ve 

bilgi hizmetleri, diğer ticari hizmetler (teknik hizmetler, ticari hizmetler, operasyonel 

kiralama dahil), kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri ile resmi hizmetler” oluşturur 

(TCMB, 2014).  

Birinci gelir hesabı, “emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması 

karşılığında elde edilen gelirler ile ödenen tutarları göstermektedir. Çalışanların 

ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım 

geliri ve giderlerini içerir” (TCMB, 2014). 

İkincil gelir, “yurtiçinde (yurtdışında) yerleşik bir birim tarafından yurtdışında 

(yurtiçinde) yerleşik bir birime karşılıksız olarak mal ya da hizmet gibi reel bir kaynak 

ya da finansal bir varlık sağlanması şeklinde tanımlanan transferleri içerir. IMF Altıncı 

El Kitabı uyarınca, kişisel transferler, işçi gelirleri, hibe vb. nakdi ve ayni tüm cari 

transferleri içermektedir”. 

Türkiye’nin cari işlemler hesabının GSYH’a yüzde oranı Şekil 2-4.’de 

gösterilmektedir. 1980-2003 tarihler arasında cari işlemler hesabının GSYH’a yüzde 

oranı ortalama -1.04 iken, 2004-2015 tarihleri arasında bu oran hızla artarak ortalama % 

-5.83 olmuştur. Cari açık 2011 yılında ise en 1980 sonrası dönemin en yüksek 

seviyesine ulaşarak GSYH’nın % 9.7’si olarak gerçekleşmiştir.  

Şekil 4: Türkiye cari işlemler hesabının GSYH’a % oranı (1980-2015) 

 

 

Cari işlemler hesabını oluşturan kalemler şu şekilde listelenebilir: 

Mallar : Ülke içi ve ülke dışı sahipler arasında el değiştiren fiziksel nitelikte hareket 

ettirilebilen malları içerir. 

Hizmetler: Turizm ve nakliyat gibi elle tutulamayan eylemleri içerir. 

Net Gelirler: Maaş gelirleri, portföy yatırımlarının ve doğrudan yatırımların gelirleri bu 

kalemde yer alır. 
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Cari Transferler : Bağış, insani yardım ve resmi destekler gibi karşılığı olmayan tek 

taraflı cari transferlerdir. 

Cari denge hesaplanırken birinci yol ödemeler dengesi veri toplama yöntemidir. Buna 

göre cari işlemler hesabı şu eşitlikte hesaplanır: 

 CA = X – M + NY + NCT     (1) 

Eşitlikte, 

 CA : Cari işlemler hesabı 

X : Mal ve hizmetlerin ihracat tutarı 

 M : Mal ve hizmetlerin ithalat tutarı 

 NY : Yurtdışı net gelirler 

 NCT : Net cari transfer 

Cari dengenin diğer hesaplama yöntemi ise temel milli gelir denklemini kullanır.  

 GSYH = C + I + G + X – M     (2) 

Eşitlikte, 

  GSYH : Gayri safi yurtiçi hasıla 

  C : Özel söktörün tüketim harcamaları 

  I : Özel ve kamu sektörlerinin yatırım harcamaları 

  G : Kamu kesimi harcamaları 

  X : İhracat tutarı 

  M : İthalat tutarı 

Gayri safi milli hasıla (GSMH) ve GSYH arasındaki fark toplam faktör 

ödemelerinden kaynaklandığı varsayılır. Buradan hareketle, 

   GSMH = C + I + G + X – M + rF   (3) 

eşitliği yazılabilir. Burada, r uluslararsı reel faiz oranını, F ise net yabancı varlıkları 

veya yükümlülükleri ifade eder. Aynı eşitlik, 

   GSMH – (C + G) = I + X – M + rF  (4) 

şeklinde düzenlenebilir. Bu durumda eşitliğin sol tarafı toplam tasarruf miktarıdır (S) 

(Mankiw, 1994).  

   CA = X – M + rF     (5) 

tanımını kullanarak, 

   CA = GSMH – (C + G) – I = S – I   (6) 

eşitlikleri elde edilir. Cari hesap açığı bir ülkenin tasarruflarından daha fazla yatırım 

yaptığını gösterir.   

 Toplam tasarruf miktarı (S) iki kısımdan oluşur:  

SP : Tüketim (C) ve vergiler (T)’den arındırılmış gelir 
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SG : Kamu kesimi net tasarrufları 

  S = SP + SG = (GSMH – T – C) + (T – G)   (7) 

Benzer şekilde, yatırım harcamaları da özel ve kamu olarak ikiye ayrılabilir: 

  I = IP + IG      (8) 

Eşitlikler (1.6, 1.7, 1.8) kullanılarak cari denge eşitliği tasarruf-yatırım farkı olarak takip 

eden şekilde yazılabilir. 

  CA = (SG – IG) + (SP – IP)     (9) 

Eşitlik (1.9)’da elde edilen ifadeye göre cari denge, tasarruf ve yatırım ile 

doğrudan ilişkilidir. Kamu tasarruf-yatırım açığındaki bir artış, özel tasarruf-yatırım 

fazlası ile karşılanmadığı durumda toplam tasarruf-yatırım açığını yani cari işlemler 

açığını arttırır. Kamu açıklarındaki bir artış, ister vergi oranlarını arttırarak ister tahvil 

satışlarıyla finanse edilsin, gelecekte vergi artışları beklentisiyle özel sektör 

tasarruflarının aynı oranda artmasına yol açacağı görüşüne Ricardo Denkliği adı verilir. 

Böyle bir durumda özel sektör tasarruf-yatırım açığı, kamu tasarruf-yatırım açığı ile 

aynı oranda azalır ve sonuçta cari işlemler dengesinin değişmez. Benzer şekilde, 

standart aktarım mekanizmasında kamu açıklarında bir artış meydana geldiğinde, 

hükümet harcamaları faiz oranlarını yükselterek, özel sektör yatırımlarını ve 

tüketimlerini azaltır. Keynesyenlere göre bütçe açıkları ile cari açık arasında kuvvetli bir 

ilişki vardır. İkiz açık durumu bir ülkede hem bütçe açığı hem de cari açık mevcut 

olmasıdır. Bu görüşe göre bütçe dengesi vergi ve kamu harcamaları ile bozulduğunda 

(kamu harcamaları arttığında ya da vergiler azaldığında), harcamalar arttığı için o 

ekonomide gelir artar ve gelir artışının etkisiyle yabancı mallara olan talep de artar. 

Talep artışı ithalatı arttırarak dış ticaret dengesi bozulur. İthalatın ihracattan yüksek 

olması durumunda da cari işlemler açığı ortaya çıkar.  

Cari işlemler hesabı, ekonominin performansını ve temel sorunlarını anlamak 

açısından önemli bir göstergedir ve politika yapıcılar tarafından karar sürecinde sıkça 

kullanılır. Yurt içi tasarruflar bir ekonomide yatırımları gerçekleştirmek içi yetersizse, 

yatırım için üretim faktörlerini karşılamak için gerekli olan sermayenin sağlanamaz ve 

bunun sonucunda yatırım azalarak, üretim ve istihdam düzeylerini de düşürecektir. Bu 

durumda, yatırımlar için ihtiyaç duyulan sermaye yurtdışı tasarruflardan sağlanır. Cari 

açığın yükselmesi sonucunu doğuran yüksek sermaye girişleri uzun vadede 

sürdürülebilirlik riskleri taşır ve ekonominin kırılganlığını arttırır.  

Yüksek sermaye girişine paralel olarak ülkenin yerli para birimi değerlenir ve 

azalan rekabet gücü nedeniyle ihracat olumsuz etkilenir. Hanehalkı tüketimi ve bununla 

birlikte ithalat da artar. Sermaye girişlerinin azalması veya tersine dönmesi, 1997 Asya 

krizinde olduğu gibi, yerli para biriminin hızla değer kaybetmesine ve güven krizine 

neden olabilir. Ekonomik büyümede dış finansmanın payının artması ekonominin dış 

şoklardan daha fazla etkilenmesi Mundell-Fleming modelinde ise, genişletici bir maliye 

politikası örneğin kamu harcamalarında bir artış ya da vergi oranlarında bir azalma ilk 

aşamada milli geliri arttırır. Para arzı sabit ise faizler yükselir, yükselen faizler esnek 

kur rejiminde sermaye girişini uyararak milli parayı değerli hale getirir. Düşen kurlar ise 

cari işlemler dengesini olumsuz yönde etkiler. İhracatın azalması milli gelirde 

başlangıçta görülen artışı geriletir. Sonuç olarak üretimde değişiklik olmazken kurlar 

yükselir ve cari denge bozulur. Kamu harcamalarının artışı ve Mundell-Fleming 

modelinde cari açıkları daha da arttırıcı sonuç doğurmaktadır. 
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Cari işlemler dengesi hem ihracat-ithalat gibi reel sektörü, hem de sermaye 

giriş-çıkışı gibi finansal sektörü içerir. Şekilde verilen aktarım mekanizmasında, bir 

vergi kesintisi sonrası, vergi gelirleri azalışı ya da kamu harcamaları artışı, kamu 

harcamalarının kamu gelirlerinden fazlalaşmasına neden olur ve bütçe dengesi bozulur. 

Bütçe dengesinin bozulması ile birlikte toplam talep artar ve faiz oranları yükselir. Faiz 

oranlarının yükselişi, yabancı sermaye girişine neden olur. Ulusal paranın değer 

kazanışı ihracatı azaltarak ithalatı arttırır ve sonuçta cari açıklara neden olur. Klasik 

ekonomi teorisine göre sermaye akışının yönü zengin ülkelerden daha fazla faiz getirisi 

olan fakir ülkelere doğrudur. Bunun sonucunda fakir ülkelerde büyüme için gerekli olan 

sermaye ihtiyacı karşılanır. Düşük gelir grubundaki ülkelerde sermaye sınırlıdır ve bu 

ülkeler yurtiçi yatırımları için yurtdışından borçlanmak zorundadırlar. Ayrıca, 

gelişmekte olan ülkelerin büyüme sürecinde hane halkının tüketimi artar. Genellikle, 

cari hesap açığı olan ülkelerin tasarruf oranları düşüktür ve yüksek ithalat nedeniyle 

harcanabilir gelirlerinin büyük kısmını harcarlar. Diğer taraftan, cari hesap fazlası veren 

ülkelerin iç talepleri düşük olup ekonomileri ihracata bağımlıdır ve yüksek tasarruf 

oranlarına neden olur. Borçlanma ile finanse edilen cari açık uzun vadede artan faiz 

yükü sebebiyle ülke için borç geri ödeme problemleri yaratabilir ve yatırımlar için 

kaynak ayırma güçlüğü ortaya çıkar. Cari açığın yurtdışı firmalara varlık satışı yoluyla 

finanse edilmesi durumunda gelir getiren varlıklar elden çıkarıldığı için uzun vadede 

gelir kaybı yaşanabilir.   

Cari hesabın bir dönemlerarası (intertemporal) dengeleyici doğası olduğu 

görüşü, cari dengenin kalıcı olarak tarihsel ortalamadan çok farklı bir seyir izlemeyeceği 

beklentisine yol açar. Buna göre iyi zamanlarda yapılan tasarruflar kötü zamanlarda 

harcanarak yıllara yayılan ortalama bir cari hesap dengesi oluşur. Şekil 5’de ABD, Çin, 

Almanya, Hindistan, Brezilya, Japonya ve Türkiye için cari işlemler hesabının 

GSYH’ya yüzde oranı yığılmış sütun grafiği şeklinde gösterilmektedir. 1980-2003 

arasında  % ± 10 bandında gerçekleşen cari işlemler, 2003-2011 arasında % ± 20 

bandında değişmiştir. 

Şekil 5. Seçili ülkeler için cari işlemler hesabının GSMH’ye oranı (1992-2014) 

 

Kaynak: IMF databank 

2000’lerin ikinci yarısında dünya çok önemli cari açık dengesizlikleri içindedir. 

2008’de sadece Çin’in cari işlemler fazlası dünya GSYH’sinin % 0.7’sini 

oluşturmaktaydı. ABD’nin fazlası ise dünya GSYH’sinin %1’inden fazlaydı. 2008 krizi, 

önceki krizlerin aksine ilk önce gelişmiş ülkeleri daha fazla etkiledi. Finansal kriz 

öncesindeki 2005-2006 yıllarında ABD GSYH’sinin %6’sını, 2007 yılında %5’ini 
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oluşturan cari açık, krizden sonra 2012 yılında % 2.8’e düşmüştür. Finansal kriz 

sonrasında toplam taleple birlikte ithalat talebinin de düşmesi, cari açığın azalmasının 

başlıca nedenidir. Cari fazla veren Çin gibi ülkeler de yaşanan talep şokundan etkilenir. 

Bu ülkeler genellikle dış talep azalmasını telafi etmek için yerli talebi canlandırma 

yoluna giderler (Gruber ve Kamin, 2005:1-2). Çin’in kriz sonrasında yerli talebi 

canlandırma çabaları dış talebin yerini tutamazken, cari fazlanın GSYH’ye oranı 2007 

yılında 10.1 iken 2011 yılında 1.9’a kadar düşmüş, 2014 yılında 2.1 civarında 

seyretmiştir.   

Türkiye’nin cari işlemler açığı 2011 yılında % 9.7 ile 1980 sonrası dönemin en 

yüksek değerine ulaşmıştır. 1980-2015 yılları arasında, Brezilya, Türkiye, ABD,  ve 

Hindistan kronik olarak cari açık verirken, Çin, Almanya ve Japonda ise çoğunlukla cari 

fazla veren ülkelerdir. Almanya 1991-2001 arası cari açık verirken, 2002 yılından 

itibaren artan biçimde cari fazla gerçekleştirmiştir. ABD cari açığının 1997-2005 

arasında GSMH’nın % 5.9’una ulaşması ve Japonya’nın 1970’lerde GSMH’nın % 4 

cari hesap açığından 2005 yılında GSMH’nın % 3.8’i oranında cari hesap fazlası verir 

duruma geldikten sonra 2010’dan itibaren cari fazla azalarak 2014 yılında % 0.5’e 

gerilemiştir. 2000’li yıllardan itibaren cari açıkta gözlenen bu dinamik tablo 

araştırmacılar tarafından incelenmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.  

Cari hesap dengesi, geçici talep ve verimlilik şoklarına karşı bir tampon işlevi 

görür (Sachs, 1981; Obstfeld and Rogoff, 1995, 1996; Ghosh, 1995; Razin, 1995). 

Şokların kalıcı veya geçici olması cari hesap dengesi üzerinde farklı sonuçlar 

doğurabilir. Yatırımları arttırıp tasarruf oranını azaltması bakımından kalıcı verimlilik 

şokları cari hesap dengesini negatif yönde etkilerken, diğer taraftan, geçici verimlilik 

şokları yeni yatırım olmayacağı için cari hesap dengesini pozitif yönde değiştirebilir. 

Dünya genelinde mali piyasaların serbestleşmesinin bir sonucu olarak ülkeler 

arası sermaye akışları artmıştır. Değişik dönemlerde belirgin küresel dengesizlikler 

ortaya çıkmıştır. Örneğin altın standardının uygulandığı 1870-1914 yılları arasında Batı 

Avrupa ülkelerinden Arjantin, Avustralya ve Kanada’ya büyük miktarda sermaye 

hareketi olmuştur. 1973 petrol krizi sonrasında varili 3 dolardan 12 dolara yükselen 

petrol fiyatları petrol ithal eden ülkelerde çok büyük cari açık yaratmıştır. 2000’li 

yılların başında başlayan sermaye akımının yönü gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş 

ülkelere doğrudur. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) cari açığı rekor 

düzeye çıkmıştır (GSYH’nın % 6’sı). 2007-2009 yılları arasında petrolün varil fiyatı 

140$’a çıkıp sonrasında 40$’a düşerek dünya genelinde cari hesap dinamiklerini 

etkilemiştir. Şekil 5’de önde gelen ekonomiler için cari işlemler hesabının GSYH’ye 

yüzde oranları gösterilmektedir. Türkiye’de ise ödemeler bilançosu dengesizliği 1994 

yılındaki krizden farklı olarak, 2001 yılında yaşanan krizdeki etkisi daha büyüktür.  

2008 küresel krizi öncesinde görülen büyük ve kalıcı cari açık dengesizlikler 

bazı araştırmacılar tarafından krizin kökeninde yatan sebep olarak değerlendirilmiştir 

(Obstfeld ve Rogoff, 2009). Sermaye akışlarının yanı sıra yurt içi kredi büyümesi ve 

varlık fiyatlarındaki artışlar da cari hesap dengesizlikleri ortaya çıkarabilir. Gete (2010), 

konut fiyatlarındaki artışların tüketim düzeltmesi yoluyla ticaret açığına neden olduğunu 

göstermiştir. Ampirik bir çalışmada Fratscher, Juvenal ve Sarno (2007), ABD varlık 

fiyatlarındaki hareketlerin ABD ticaret açığının % 32’sine kadar olan kısmını 

açıklayabildiğini bulmuşlardır. Büyük miktardaki cari açıkların kalıcı olduğu durumlar 

nadirdir ve ekonomik açıdan riskler içerseler de kesin olarak bir krizin habercisi 

olduğunu söylemek zordur (Edwards, 2001). 2008 krizinde, 1990’larda gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi güçlü sermaye akımlarına karşı ABD’nin finansal sektörünün 
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zayıf yönleri ortaya çıktı ve bu durumu giderici adımlar atıldı (Bernanke, B., S. Bertaut, 

C.,  DeMarco, L., P. ve  Kamin S.:2011). 

2.2 Türkiye’nin Cari İşlemler Hesabı 

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, 1930-1946 yılları arasında 1938 yılı hariç ve 

birkaç kriz yılı dışında cari açık veren bir hesaptır. Türkiye ekonomisinin son yıllardaki 

genel görünümüne baktığımızda mal dengesinde sürekli yüksek oranda açık verdiğini, 

gelir dengesinin yarattığı açığın da mal dengesindeki açıklara eklendiğini görürüz. 

Diğer yandan hizmetler dengesinin olumlu katkısının açığın düşmesine katkıda bulunur. 

Cari hesapta ortaya çıkan açığın dengelenmesi için finans hesabındaki fazladaki portföy 

hesabı ve diğer yatırımları arttırır. Doğrudan yatırımlar ise genelde aynı seviyelerini 

korumaktadır. Net hata ve noksanın ölçüm veya değerleme hatalarının ötesinde bir 

büyüklük taşımıştır. Rezervlerde ise ortaya çıkan açığın büyüklüğünün de etkisiyle 

artışlar yaşanabilmektedir. 

  Türkiye’nin cari işlemler hesabını inceleyebilmek için iktisadi olarak şu 

dönemlere ayırmak mümkündür: 

Kurtuluş savaşı yılları: 1908-1922; 

Açık ekonomi koşullarında Cumhuriyet’in inşası: 1923-1929;  

Korumacı ve devletçi sanayileşme: 1930-1939 ;  

Dışa kapalı İkinci Dünya Savaşı dönemi: 1940-1945;  

Dışa açılma süreci: 1946-1953; 

Ekonomide bunalım yılları ve yeniden uyum: 1954-1961; Türkiye İktisat Tarihi;  

İçe dönük, ithal ikameci modelin uygulanması (1962-1976) ve kriz dönemi (1977-

1979);  

24 Ocak 1980 finansal istikrar kararları ve ekonominin dışa açılması: 1980-1988;  

Ekonomide Mal ve Sermaye Hareketlerinde Tam Serbestleşme: 1989-2000. 

2000 ve sonrası 

Cumhuriyet döneminin ilk yılları için cari işlemler hesabı verileri sağlıklı 

olarak bulunmamakla birlikte dış ticaret rakamları mevcuttur ve açık vermektedir. 1923-

29 dönemi 1908-1922 dönemi ile şaşırtıcı bir süreklilik göstermektedir. 1923 sonrasında 

Kurtuluş Savaşından çıkmış bir ülkenin cılız sanayi yapısı görülmektedir. Dünya 

ekonomisi içinde ihracatının büyük çoğunluğunu hammaddelerin oluşturduğu, sanayi 

ürünlerini ise ithal eden olan bir ekonomik yapı söz konusudur. Devlet eliyle yerli 

sermayedar yetiştirme çabaları vardır. Lozan Anlaşması, yerli sanayiyi korumak için 

uygulanan ithal mallar ile yerli mallara farklı oranlarda tüketim ve satış vergilerine izin 

vermiyordu. Kamu gelirlerini arttırmak için yalnızca devlet tekeli olan mallara daha 

yüksek bir fiyat getirmek mümkündü. Lozan Antlaşması'na ek olarak imzalanan Ticaret 

Sözleşmesi nedeniyle Türkiye 5 yıl boyunca dış ülkelere iktisat politikaları 

uygulayamamıştır. Yine 5 yıl için ithalat ve ihracat yasakları kaldırılmış başka yasaklar 

ve kısıtlamalar getirilememiştir, gümrük tarifeleri değiştirilememiştir. En çok kullanılan 

tüketim mallarından alınacak vergiler bu sözleşmede belirlenmiş, değiştirilmesi 

önlenmişti. Bu anlaşmalar Türkiye’nin beş yıl süreyle gümrük ve ithalattan elde ettiği 
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gelirleri arttırmasını ve sanayisini dış rekabetten korumak için gerekli etkili bir politika 

değişikliği gerçekleştiremeyecektir (Boratav, 1987: 26-30). 

1923-1930 yılları arasında dış ticaret dengesi açık vermektedir. Büyük Buhran 

ve 2. Dünya Savaşı gerginliği etkisinde geçen 1930-1946 yılları arasında ise,1938 yılı 

hariç, devamlı cari fazla verdiğimiz dönem olmuştur. Büyük bunalımın yaşandığı 

dönemde dünya tarım fiyatları önemli ölçüde geriledi ve Türkiye için dış ticaret hadleri 

1930’ların ortalarına doğru yarıya düştü. İhracat gelirlerinin %80’i tarımdan oluştuğu 

için bu dönem Türkiye açısından da ihracat gelirlerinin azaldığı yıllardı. Ayrıca 

Türkiye’nin ihracat pazarı olan Avrupa’daki büyük talep düşüşleriyle de karşılaşıldı. 

1930’larda ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun borçları da ödeniyordu.  

1930-1939 döneminde dış borçların ödemesi bitirilmiş, milli gelirin %0,87’si 

kadar dış fazla verilmeye başlanmıştır. Sadece 1938 yılında dış ticarette açık verilmiştir. 

Dış borç ödemelerine ve dış fazlaya rağmen sanayi de yıllık ortalama %11,67 gibi 

yüksek bir büyüme hızı gerçekleşmiştir. Bu dönemde devletçi sanayileşme politikası 

uygulanmakta idi (Eşiyok 2006). Ayrıca 1930-1939 dönemi ilk sanayileşmenin 

yaşandığı bir dönemdir. 

1940-45 döneminde Türkiye ekonomisi dünyaya kapalı kalmıştır. Türkiye 

savaşın son yılında Batı Blokuna geçmişti. Savaştan sonra da IMF gibi yeni kurulan 

Batı blokundaki kurumlara üye oldu. 1946 yılında yüksek oranlı bir devalüasyon 

yapmak zorunda kaldı. 1948 yılında Marshall yardımının alınmasıyla tarımdaki çöküş 

giderilmeye çalışıldı. Savaş bitiminde başlayan dışa açılma çabaları 1950’den sonra hız 

kazandı.   

1950-53 arasında tarımda katma değer, tarımdaki dış ticaret hadlerinin 

iyileşmesiyle birlikte, ihracat gelirleri %30’dan fazla artış sağlandı. 1950’lerin ilk 

yıllarında büyüme oranları bu olumlu koşulların da etkisiyle %12’lere varan oranlarla 

artmıştı. Ancak 1950-52 arasında cari işlemler açığı dört kat artmıştı. 1954 yılına 

gelindiğinde dış ticaret hadleri ve ihracat gelirleri yeniden düşmeye başladı. Cari 

işlemler açığı ise miktar kısıtlamaları, takas sisteminin kullanılması, ihracata prim 

uygulanması gibi yöntemlerle kontrol altında tutulmaya çalışılmasına rağmen, 1956’ya 

kadar yıllık ortalama %5,4 gibi uzun dönem ortalamasının üzerinde bir oranda 

büyümeye devam etti (Kazgan, 2006). İhracatta 1953-56 yıllarında yaşanan azalma ile 

birlikte cari açıkların tetiklediği dış borçların yükü 1958 krizini hazırlayan koşullar 

olmuştur. O dönemde durgunluk sebebiyle ithalat da daralıyordu. Buna rağmen yüksek 

enflasyon ülkenin ekonomik koşullarını güçleştirmekteydi. Birçok özel işletme ve 

bankalarda iflaslar da yaşanıyordu. Bu olumsuz koşulların etkisiyle 1958 yılında IMF 

ile anlaşarak bir istikrar programı uygulanması kabul edildi.  

Programa göre ihracat arttırılacak, 1 dolar 9 TL’de sabitlenecekti. İthalat 

kotalarıyla tüketimin ithalat içindeki payının azaltılmasına ve yatırım mallarının 

arttırılmasına çalışıldı. Bu tedbirlere rağmen ihracat artmadı fakat dış kredilerin 

etkisiyle ithalat artarak dış ticaret açığı 1963’e kadar artmaya devam etti. Büyüme hızı 

1960’da %1’in altındaydı. Düşen büyüme hızıyla birlikte enflasyon da %3.5’a geriledi. 

27 Mayıs 1960’da bir askeri darbe yaşandı.  

1954-1958 dönemi Türkiye ekonomisinde bunalım dönemleridir. Bu dönemde 

yaşanan bunalım ve cari işlemler hesabındaki açıkların finansmanında yaşanılan 

zorluklar ithal ikame modeline geçmekte etkili olmuştur. Ekonomideki bunalımın 

atlatılabilmesi için IMF’ye başvurulmuş, 1958 yılında 4 Ağustos İstikrar Kararları 

uygulamaya konmuştur. Bu kararlarla cari açığı düşürmek için ithalat kota ve 
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kısıtlamaları bulunmaktaydı (Gülalp, 1987). İthal ikamesi modeli ile tarımda düşen dış 

ticaret hadlerinin olumsuz etkisi sanayi arttırılarak giderilme fırsatını yaratmıştır. Bu 

yöntemi izleyen tek ülke Türkiye değildi. 1960’larda ve 1970’lerde G.Kore ve diğer 

bazı Doğu Asya ülkeleri, sanayileşme programları ile büyümeyi seçen ülkelerdir. Latin 

Amerika ülkelerinden Arjantin, Brezilya, Meksika ve Şili de kalkınma plan ve 

programları ile sanayileşme çabasında olan ülkelerdir. Japonya ise İkinci Dünya 

Savaşından sonra yeniden sanayileşme sürecine geçmiştir. İkinci Dünya Savaşından bir 

başka yenik çıkan devlet olan Almanya da, yıkılmış sanayiini daha gelişmiş ve 

modernini inşa ederek yeniden kurmuştur. Türkiye için bu dönemde planlı ekonomi 

uygulanmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967, İkinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı 1968-1972, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 'ysa 1973-1977 yılları 

arasında yürürlükte kaldı. 1963-1969 yılları arasında ise diğer dönemlere göre hızlı ve 

istikrarlı büyüme sağlandı. 

1962-1976 dönemi, 1930-1939 döneminde olduğu gibi sanayileşme önemli bir 

atılım yapmıştır. Bu dönemde 1970 yılı dışında sanayi sektörünün yıllık ortalama 

büyüme hızı %10’lara çıkmıştır. İthal ikamesi ile sanayileşme 1970’lerin sonlarına 

kadar sürdü. Dış ticarette uygulanan politika tarım ve imalat sanayini geliştirme üzerine 

kurulmuştu. İç piyasada yerli üretimi teşvik etmek için, ülke içinde üretim düzeyi bir 

malın yeterli miktarda ise ithalatı yasaklanıyordu. Denetimli kambiyo rejimi 

uygulandığı için mal ve hizmet ithalat/ihracat hareketleri kontrol altında tutulabiliyordu. 

Bu dönemde ihracat/GSMH  oranı yüzde 4-5 iken, ithalat/GSMH oranı ise yüzde 6 

civarında idi. Bütün mali piyasalar da sıkı denetim altında tutulmaktaydı. İthal ikameci 

bu dönemde amaç dışarıdan alınan bazı malların üretimini yurt içinde yaparak dövizde 

tasarruf sağlamak ve yerli üretim kapasitesini arttırabilmekti (Kepenek, Yentürk; 2001). 

Türkiye 1970'ten birinci petrol krizinin yaşandığı 1973 sonu 1974 başına kadar 

geçen yılları bütün göstergelerin olumlu seyrettiği bir dönem yaşadı: Reel GSMH artış 

hızı yılda ortalama yüzde 7'ye yaklaşıyor, yurtiçi tasarruf oranı (yüzde 18.5) neredeyse 

yurtiçi yatırımı (yüzde 18.7) karşılıyordu. İhracatın ithalata oranı hızla düşüyor olsa da, 

1950'den bu yana ilk kez net turizm geliri pozitif bakiye veriyor ve işçi dövizi girişleri 

artıyordu. Gerçi bu arada enflasyon hızı yılda yüzde 20'ye yaklaşmıştı, ama Avrupa 

Topluluğu ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın Geçiş Dönemi diye tanımlanan ikinci 

dönemine geçiş için Katma Protokol imzalanmış ve bu arada pamuk ipliği, ham bez gibi 

basit de olsa birkaç sanayi ürünü ihraç edilmeye başlanmıştı (Kazgan, 2006).  

Petrol fiyatlarındaki artışlar ise bu gidişi tersine çevirdi. 1975-77 arasında 

devalüasyonlar yapılarak dolar 17.50 TL'ye çıkarıldı. Türkiye’yi ve birçok ülkeyi cari 

açıkların artmasına ve 1978’de krize sürükledi. Krizin tüm sektörlerde ve milli hasılada 

düşüşlere neden oldu.  1977 yılında %27,2 sermaye birikim oranında gerçekleşmişken, 

dönem sonunda bu rakam %21,5’e gerilemiştir.  Yüksek sermaye birikim oranının etkisi 

1977 yılında görülmüş, sanayi sektöründe %6,6 ile yüksek bir büyüme 

gerçekleştirmiştir. Ancak 1979 yılında bu büyüme düştü, sanayinin büyüme hızı da eksi 

%5 oranına geriledi. Türkiye’de dış ticaret dengesinde asıl büyük açılma ham petrol 

fiyatlarının arttığı 1974 yılından sonraki dönemde gelmiştir (Kepenek, Yentürk, 2001). 

Petrol fiyatındaki dört kat artışı, ithal edilen sanayi mamulleri fiyatlarındaki artış izledi. 

Dış ticaret hadlerindeki kötüleşme nedeniyle ihraç malları (dolar) fiyatı düşüyor, daha 

çok ithal malları (dolar) fiyatları tırmanıyordu. 1977 yılında dış ticaret 4 milyar doları 

aşarak büyük oranda açık vermeye başladı. Dış ticaret açığının bir nedeni ihracatın 

önceki yıldan 200 milyon dolar daha düşük gerçekleşmesi iken, bir diğer nedeni de 

ithalatın % 13 (660 milyon dolar) artmasıdır. İhracatın ithalatı karşılama oranı da % 
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30’a gerilemişti. İthal ikameci dönemde 1974 yılına kadar ithal edilen mallar içinde ara 

malı ve yatırım malı aynı oranlardayken 1974 yılından sonra ara malı oranı artmaya 

başlamıştır.  

 1974-75 yıllarında daha hafif bir öncü krizde yeterli önlemler alınamayınca üç 

yıl sonra, çok daha şiddetli bir bunalım yaşandı. Ekonomik bunalımı aşabilmek için 

Mart 1978 ve Nisan 1979’da iki tane istikrar önlemleri programı yürürlüğe konuldu. 

Ödemeler bilançosu finansmanını sağlamak enflasyonu azaltabilmek, bütçe açıklarını 

giderebilmek için IMF’den mali destek alınıyordu. IMF ile varılan anlaşma sonucunda 

kısa vadeli özel dış borçların 2.8 milyar dolarlık bölümü uzun vadeli devlet borcuna 

dönüştürüldü. Böylece özel kesimin yararlandığı dış borçların ödeme yükü 

devletleştirilirken, yükün bütün topluma yayılması sağlandı. Türkiye aynı zamanda 190 

milyon dolar kadar borç anaparasını da ödeyerek toplam dış borç stokunu 13.79 

milyardan 1979'da 13.6 milyar dolara indirebildi.  

OPEC üyeleri petrol fiyatını 1979 ve 1980'de ikinci kez (yüzde 150 oranında) 

artırdı. Gerçi bu kez fiyat artış oranı daha düşüktü, ama Türkiye bu sırada ekonomik 

kriz içindeydi. Dünya piyasaları, petrol ithalatçısı ülkeler tekrar daralmaya girerken, 

Türkiye'nin ihraç ettiği tarım ürünlerinin dış talebi de tekrar azaldı. 1980 ve 1981 'de 

geçici bir iyileşme olduysa da, dış ticaret hadlerindeki gerileme 1981 'den sonra 

süreklilik kazandı. Avrupa Topluluğu ile genelde Batı'nın tarımda yüksek 

sübvansiyonlu üretim ve ihracat politikasıyla hızlı teknolojik değişme yaşaması bunun 

başlıca nedeniydi. Bir diğer olumsuz gelişme, ABD'nin faiz hadlerini sıkı para politikası 

yoluyla yükseltmesiydi. Yeni borçlar için faiz maliyetleri çok yükselmişti. Dolar 

uluslararası piyasalarda değerlenirken Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler borç 

krizine sürükleniyordu. Bu ağır ekonomik ve siyasi koşullar altında 12 Eylül 1980’de 

askeri darbe yapıldı ve 24 Ocak kararları yürürlüğe kondu.  

Türkiye’de cari işlemler hesabının 1980-2015 yılları arasında genel görünümü: 

Türkiye bu dönemde IMF, Dünya Bankası, OECD, İslam Kalkınma Bankası, 

Avrupa İskan Fonu gibi kurumların kredi desteklerini aldı. IMF'den yeni krediler alma 

ve borç ertelemesi 1985 yılına kadar sürdü. Bu şekilde büyük miktarda kaynak 

Türkiye'ye aktarılmış oldu. 1980-1983 yıllarındaki bunalımdan da göreli olarak daha az 

etkilendi. 1980-1983 döneminde programın ilk aşaması uygulandı. İkinci aşamasında, 

genel olarak ekonomi ve mal ithalatı aşama aşama serbestleştirildi. Üçüncü aşamada 

1989 yılına kadar TL konvertibl oldu, mali piyasalar serbestleşme çabaları ve 

özelleştirmeler devam etti.  

24 Ocak kararlarının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Dış ticaretin geliştirilmesi ve serbestleştirilmesi: Tarım ürünlerinin dış ticaret 

hadlerindeki büyük bozulmayla bu ürünlerin ihracatının borçları ödeyemeyeceği 

anlaşılmıştı. İhraç edilebilecek ürünlerin üretilmesi sürecine geçildi. “İhracata dönük 

sanayileşme", modeli adı verilen bu süreçle döviz arzını arttırmak hedefleniyordu. Reel 

devalüasyonlar ve mali desteklerle ihracatın artırılmasının yanında ithalat uygulanan 

yasaklar ve miktar kısıtlamaları  giderek kaldırıldı. Başlarda vergi gelirlerinin çok 

azalmaması ve ithalatın birden yükselmemesi için gümrük vergileri-fonlar getirildi, 

daha sonra aşamalı olarak bu gümrük vergileri ve fonlar da azaltıldı. ithalat 1984 

yılından sonra tam serbestliği gerçekleşti. Yeldan (2002) “İhracata dönük sanayileşme" 

modeliyle iktisadi artık biçimlerinin nitelik değiştirdiğini öne sürmektedir. 1980’li 

yıllarda yurtiçi alım gücünün iyice kısılarak ve ihracat yoğun biçimde teşvik edilerek 

ihracatın arttırılması hedefleniyordu. 1980’lerin ilk yarısında özel sermaye, ihracat 
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teşvikleri ve düşük ücretlerin getirdiği avantajlarla sektörün kar marjları yükselmiş, 

ücretli emeğin payı düşmüştür. 

Sermaye girişlerinde ve döviz piyasasında serbestleşme süreci: Sabit döviz 

kuru rejiminde döviz fiyatlarını hükümet belirlerkendöviz piyasasında serbestleşme 

sonrasında fiyat belirlenmesi TC Merkez Bankası'nın görevi oldu; ayrıca kurlar günlük 

olarak yayınlanmaya başladı (Mayıs 1981). Sonrasında, ticari bankalar döviz kuruna bir 

kar marjı ekleyerek bu kuru izlediler. Sermayeyi daha çok çekebilmek için dolaysız 

yatırımlara kolaylıklar sağlandı; Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldı, serbest bölgeler 

kuruldu. Serbestçe döviz tevdiat hesaplarının açılabilmesi imkanı 1985'te geldi. 1989'da 

konvertibiliteye geçiş ile birlikte mali piyasaların serbestleşmesi tamamlanmış oldu.  

Devletin fiyat oluşturma sürecinden çekilmesi: Devletin piyasaya 

müdahalelerini azaltmak ve ekonomideki yerini daraltmak amacıyla sigara gibi tekeller 

kaldırıldı. Bazı iç fiyatlar üzerindeki denetim ve mali destekler de kaldırılarak piyasanın 

denge fiyatını oluşturması sağlandı, Mali destek yapılan KİT'lerden devlet desteği geri 

çekildi. Devletin özel sektörün yapabileceği işlerden ve girişimcilikten ayrılması 

sonucunda özel girişimin gelişmesi; özel kesimin rekabet koşullarına uyma yeteneğinin 

artması; kamu gelirleri artarken zarar eden KİT’lerin elden çıkarılması ile giderlerin ve 

kamu açıklarının azalması bekleniyordu. 

Para arzının denetlenmesi, özel girişimcilerin üzerindeki vergi yükünün 

hafifletilmesi: IMF ile yapılan anlaşmanın önemli bir amacı para arzının kısıtlanarak 

enflasyonu düşürmekti. Bu amaçla hükümetin TCMB’den alabileceği krediler 

kısıtlandı. Kamu kesiminde üretilen malların fiyatlarına yüksek oranlı zamlar yapıldı. 

Sermaye üzerindeki vergiler hafifletildi. TCMB’den kredi alımı zorlaşınca 1985'ten 

sonra ağırlıklı olarak iç borçlanma ile finansman tercih edilir oldu. İç borçlanma da reel 

faizleri yükseltti ve devlet bütçesi içinde faiz ödemelerinin payı çok arttı 

Faiz oranlarının serbestleşmesi: Sıkı para politikasının uygulanması faiz 

hadlerinin yükseltilmesinde ve pozitif reel faize geçilmesinde etkili oldu. Faiz 

hadlerinin yükseltilmesi ile birlikte tasarruflar artacak ve bu tasarruflar sermaye piyasası 

yoluyla yeni yatırımların finansmanını sağlayarak ekonomi gelişecekti. Bu sayede 

enflasyona neden olan finansman azalarak tasarruflar verimli yatırımlara kanalize 

edilecekti. Ancak artan faiz oranları enflasyon beklentilerini yükselttiği için yatırımlar 

planlandığı gibi artmadı.  

Reel ücret ve maaşların azaltılması: IMF ve Dünya Bankası ile yapılan 

anlaşmalar gereği ücretler denetlenecek ve ayarlanırken geçmişteki enflasyona değil, 

beklenen enflasyona göre ayarlanacaktı. Tarım ürünlerindeki fiyat belirlemesi de bu 

yöntemle yapılması öngörülüyordu. Bu politika neticesinde reel ücretlerde 1988 yılına 

kadar sürekli bir düşüş yaşandı. Tarım ürünleri fiyatları da aynı şekilde azalıyordu. 1988 

yılında, 1977-1978 yıllarına göre tarım ürünlerinin iç ticaret hadleri dönemine göre 

yarıya düşmüştü. Tarım destekleme politikasında kapsanan ürün sayısı azaltıldı; kamu 

kurumlarınca satın alınan ürünlerin ödemeleri de geciktirilerek enflasyon sebepli 

kayıplar yaşanmasına neden oldu. Üretici için bir olumsuz durum da kimyasal gübre 

dışındaki girdi fiyatlarının serbest bırakılması sebebiyle girdi fiyatlarının çok artış 

göstermesidir (Kazgan, 1992). Bu politikalar sayesinde rant artı faiz artı kentsel küçük 

girişimci geliri artı karın yurtiçi faktör gelirindeki payı 1976-1977 arası % 35 iken 

1988'de tam % 64'e yükselmiş, tarımın payı %30.5'ten %18.5'e düşmüştü (Özmucur, 

1992; Kazgan, 1996; Şahin, 2007 ). 

 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

175 

 

 

 

Şekil 2. İhracat, İthalat ve Cari Denge 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

1984-1989 döneminin 1987'ye kadar geçen yıllarında ekonominin serbestleşme 

sonucundaki ekonomik göstergeler başarılı görünüyordu.  Türkiye, özellikle IMF 

tarafından örnek gösteriliyordu. Örneğin, GSMH büyüme hızı 1984-1987 aralığında 

yılda ortalama yüzde 7 gibi yüksek bir düzeye ulaştı. TEFE'deki artış hızı, gerçi istikrar 

politikası dönemine oranla düşse de 38.9 gibi yüksek bir oranda idi. Atıl kapasiteleri 

ihracat sayesinde kullanabilen imalat sanayinin büyüme hızıysa yılda yüzde 8.9 gibi 

yüksek bir düzeye çıktı. Tarım ise, önceki yıllara göre daha fazlalaşarak yılda % 2 

düzeyinde gerçekleşti. Şekil 6’da da görüleceği gibi cari işlemler açığında da iyileşme 

görülüyordu. 1980-1983 arasındaki yüzde 4'ten yüzde 1.7'ye düşen cari işlemlerin 

GSMH'ya oranı 1984-1987 arasında dış borç faizleri çıkarıldığında pozitif oranlara 

ulaşıldı. 
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Şekil 3. İhracatın ithalatı karşılama Oranı 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

1980-88 döneminde dış ticaret hacmi yaklaşık iki kat artarak GSMH’nın 

%36,9’una ulaşmıştı.  İhracatın ithalatı karşılama oranı %36,8’den %81,4’e çıkmıştı 

(Şekil 7). 1980’de 3,4 milyar dolar olan cari açık 1988’de 1,6 milyar dolarlık fazlaya 

dönüşmüştür. Cari işlemler hesabındaki hızlı artış gelirlerde de görülüyordu; sanayi 

ürünlerinin ihracatı ile birlikte, turizm, taşımacılık, müteahhitlik gibi yeni gelirler 

devreye girmeye başlamıştı. Olumlu ekonomik göstergeler Türkiye’nin yeni kredi 

almasını kolaylaştırıyordu.  

Bu olumlu oranların yanında 1988 ve 1990’larda görülecek dengesizliklerin 

ekonomideki öncü göstergeleri de mevcutu. 1981-87 döneminde %27 ve %50,3 

arasında değişen enflasyon oranları vardı. 1988’de %68’e ulaşmıştı. Bu oranlar 

hiperenflasyona dönüşmese de çok yüksek düzeylerdeydi. İthalat yoluyla üretim 

maliyetleri artıyor ve tekrar tekrar devalüasyon yapılıyordu. 1981-88 arasında % 5,3’e 

ulaşan büyüme oranı 1988’de %3,7 düzeyine inmiştir. O dönemde ekonomik büyüme 

cari açığı belirliyordu. Cari açığın finansmanı için de dış borç kullanılıyordu. 1987 

sonuna gelindiğinde, iç-dış borç anapara ve faizleri vergi gelirlerinin yüzde 94'ü gibi 

çok yüksek oranlara çıkmıştı. Şekil 9’da görüleceği gibi Kamu kesimi yatırımları 1980 

sonlarında özel sektörü çok aşmıştı. Kamu kesiminin borçlanma gereği bu dönemde 

GSMH’nın %4,3 ile %10,5 arasında değişmesi iç ve dış borçlanma gereğini çok arttırdı. 

Bu dönemde yüksek faizin tasarrufu teşvik edeceği düşünülmüştür. Ancak büyümenin 

finansmanının iç tasarruflarla gerçekleşmesi sağlanamamıştır.  
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Şekil 4. İhracat, İthalat ve Cari Dengenin GSYH’ya oranı 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

Ağustos 1989'da sermaye hareketleri serbestleşti. TL 1990 yılının başında 

kovertibl oldu.1988, 1989, 1991, 1994, 1999 Türkiye için kriz yıllarıdır. 1988-1989'da 

tıkanıklar durgunluk içinde enflasyona (stagflasyon) neden oldu.  Enflasyon ortamında 

dövize olan talep çok artıyordu. TL’ye dönüşün sağlanması için faiz oranları çok 

yükseltildi. Yükselen faiz hadleriyle ve şiddetli devalüasyonla birlikte içeride talep 

daralması, ekonomiyi durgunluk içinde enflasyon sürecine sokmuştu. Bu arada şiddetli 

talep daralması sayesinde cari işlemler bilançosu 1.5 milyar dolarlık, GSMH'nin yüzde 

1.8'ine ulaşan fazla verdi (Şekil 8).  

1994'te yaşanan şiddetli krizin habercisi, 1989 yılında başlayan ve 1991 sonuna 

kadar süren kriz dönemi oldu. 1989 yılı Türkiye tarihinin ikinci stagflasyon yılıydı. 

1988 yılına kadar yüksek kur ile ihracat teşvik edilirken bu tarihten sonra düşük kur 

uygulamasına geçilmiştir. 1989'dan itibaren toplam net sermaye girişleri çok fazla 

artmıştır. 1980'li yılların ilk yarısında yılda 1 milyar dolara varmazken, 1996 ve 1997'de 

tutarı 9 milyar dolara yaklaşmıştır. Yabancı sermaye girişinin yaklaşık %40’ı cari açığın 

finansmanında kullanılmıştır.   
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Şekil 5.Mal , Hizmet ve Gelir Dengesi 

 

Kaynak: IMF databank 

Para (faiz) ve döviz kuru politikaları, sermaye hareketlerindeki  serbestleşme 

sonucunda birbirini etkiler ve Merkez Bankası bu iki politika aracından birini seçmek 

durumundadır.1994 yılının başında ihracatı teşvik etmek için TL %60 devalüe 

edilmiştir. Bu devalüasyon 1995 yılında ihracatın %19,5 oranında artmasını sağlamıştır. 

1995 ve 2000 yılları için Merkez Bankasının nominal döviz kurunu hedefleme ve 

enflasyonu bu şekilde düşürmeyi seçmesinin nedeni, 1994 ve 1999 yıllarında yapılan 

IMF anlaşmalarının bir sonucudur. 1996-1999 yılları arasında döviz kurunu istikrarlı 

hale getirerek, Merkez Bankası, döviz fiyatlarının, enflasyonla uyumlu olmasını ve 

döviz piyasalarında meydana gelen spekülatif hareketlerin bu politika ile önlenmesine 

çalışılmıştır. 2001 yılındaki finansal kriz bitiminde, serbest döviz kuru rejiminin 

yanında para politikasında sıkılaşmaya gidilmiştir. Ancak nominal kur çıpası 

uygulaması işe yaramayarak yeni krizlerin gelmesini kolaylaştırmıştır. 1994 ve 200l 'de 

ağır, 1998-1999'da ise hafif üç kriz yaşanmıştır. 

1990-98 arasında ihracat ve ithalat oranları birlikte yükselirken cari açık/ 

GSYH oranı çok fazla değişmedi. Yalnızca kriz yılları olan 1991, 1994, 1999 yıllarında 

azalmalar yaşandı (Şekil 2-8). İhracatın ithalatı karşılama oranı da kriz yılları dışında 

90’lı yıllarda yatay bir seri izledi. 1988 ve 2002 yılları arasında, ithalatın büyüme hızı 

(% 9,4), ihracat artış oranını (% 9,0) biraz aşmış ve Türkiye'nin dış ticarete açılma 
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derecesi önemli boyutlarda artmıştır. İhracatın artmasında dalgalı döviz kuruna geçiş ile 

birlikte döviz kurunun yükselmesi etkili olmuştur.  

2002-2006 döneminde öngörülenin üstünde büyüme oranları gerçekleşmiştir. 

Kısa vadeli sermayenin beklenin üstünde gelişi ile döviz kuru bolluğu yaşanmış ve Türk 

Lirası değeri çok aşınmıştır. 2003-2005 döneminde ihracat 47 milyar dolardan 73 

milyar dolara çıkmıştır. 2006 yılında cari açık 31,5 milyar dolarla yeni bir rekor 

kırmıştır (Şekil 8). 

Şekil 6. Kamu ve Özel Sektör Yatırım, Tasarruf ve Cari Açık Dengesi 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

2000’li yıllarda kriz dönemleri dışında kamu yatırımlarında dış borç oranı 

azalmış, fakat özel sektörde artma eğilimine girmiştir. Bu yıllarda yurtiçi tasarruflar da 

azalmış, toplam tasarruflar içindeki dış borçların payı yükselmiştir. Bu da Türkiye için 

gerekli büyümeyi dış borçlarla finanse ettiğimiz anlamına gelir. 2011 yılına 

gelindiğinde özel sektördeki borçluluk toplam dış borcun yaklaşık üçte ikisi 

seviyelerine ulaşmıştı.1980’lerden sonra meydana gelen kamu borcunun yerini 2010’lu 

yıllarda özel sektör borcu almıştır.   

Şekil 8’te de görüleceği gibi 2002 yılından sonra yüksek cari açıklar 

görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, ülke içi finans piyasalarındaki ve 

kurumlarındaki düzenlemelerin yetersiz oluşu, ülke ekonomisindeki kamu, reel sektör, 

bankacılık ve hanehalkı gibi temel sektörlerinin borçlarının dolarizasyonu, cari işlemler 

açıkları, borç düzeyi ve vadesi gibi ekonomik kırılganlıklarının derecesi düzeyinde 

dışsal şoklardan etkilenmeleri artabilir. 
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Sonuç 

Yukarıda sadece birkaç tanesini aldığımız araştırmada görüldüğü gibi cari 

işlemler hesabının önemi birçok çalışmanın konusudur. Türkiye’de cari işlemler hesabı, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından itibaren çoğunlukla açık veren bir ekonomi 

olmuştur. 1930-39 dönemi en uzun cari fazla verilen dönemdir. 1938 yılı dışında cari 

fazla verilmiştir. Diğer cari fazla verilen yıllar ise Türkiye için kriz yılları olmuştur. 

Türkiye’nin devamlı olarak cari açık veren bir ekonomi olmasının en önemli nedeni 

üretimin dışa bağımlı olarak yapılıyor olmasıdır. Büyüme dönemlerinde özellikle 

makine, ara malı ve teçhizat kalemlerindeki ihtiyacın ithalat ile karşılanıyor olması cari 

açıkların önemli bir nedenidir. Türkiye; ihtiyacı olan ara malı, makine ve teçhizatın 

ülkede üretimini gerçekleştirebilmek için gerekli dönüşümü yapamamıştır. Bu nedenle 

büyümenin arttığı dönemlerde cari açıklarda artmıştır. Cari açıkların bir diğer önemli 

nedeni doğalgaz, petrol gibi enerjide kullanılan doğal kaynaklardaki dışa bağımlılıktır. 

Bu sorunların uzun yıllardır çözülememesi cari açık problemini de kronik hale 

getirmiştir.  
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Abstract 

The most important aim of the norm staff studies is to determine the staff requirement 

for the tasks in terms of quantity and quality. Thus, it is aimede to achieve the organisaitonal task 

in an efficient and productive manner. However, the norm staff studies, carried out with these 

organizational aims, can be perceived in different ways by the employees positive and 

suspiciously or negative. From this point of view, the purpose of this study is to determine the 

norm staff perception of the administrative employees in a state university and the reasons and 

dimensions of this perception.  In the study, the semi-structured interview technique as qualitative 

research techniques is used to collect data. In this context,  the interviews with 18 administrative 

staff working in the Personnel Department of a state university are subjected to content analysis. 

According to the findings of the research it is possible to say that despite it is thought that the 

norm staff studies can be useful for the institution that there are concerns about its applicability. 

Keywords: HR Planning, Norm Staff, Public Sector, University, HRM 

KAMU ÇALIŞANLARININ NORM KADRO ALGISI: BİR DEVLET 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Özet 

Norm kadro çalışmalarının en önemli amacı, görev için gerekli kadronun nicelik ve 

nitelik açısından belirlenmesidir. Böylece örgütün görevini etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Ancak bu örgütsel amaçlarla gerçekleştirilen norm kadro 

çalışmaları, çalışanlar tarafından şüpheyle ve olumlu, olumsuz gibi farklı algılanabilir.  Bu 

noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, bir devlet üniversitesinin idari personelinin norm kadro 

algısını ve bu algının nedenleri ile boyutlarını tespit etmektir. Çalışmada veri toplamak için nitel 

araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 

bir devlet üniversitesinin Personel Daire Başkanlığı’nda çalışan 18 idari personelle yapılan 

mülakatlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları ışığında norm kadro 

çalışmalarının kurum için yararlı olabileceği kanaatine rağmen uygulanabilirliği ile ilgili 

kaygıların olduğunu söylemek mümkündür. 
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1. Giriş 

Norm kadro çalışmalarının en önemli amacı görev için gerekli kadronun 

nicelik ve nitelik açısından belirlenmesidir. Norm kadro çalışmaları ile örgütün görevini 

etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Norm Kadro 

çalışmaları örgütün görevini etkin ve verimli şekilde yerine getirmesini sağlayan 

çalışmalardır. En önemli amacı görev için gerekli kadronun nitelik ve sayısının 

belirlenmesidir. Kadro belirleme işlemi yapılırken idari personelin bu işin neden 

yapıldığına dair kanaati son derece önemlidir. Burada personelin norm kadroyu algılayış 

biçimi devreye girmektedir. Algı; dış dünyanın imgesinin bilinçte gerçekleşen 

tasarımıdır. Algılama yönetimi ise; belirsizliği az olan bilginin veri akışını kontrol 

etmek ve geliştirmektir. 

Özellikle 1980’lerden itibaren küreselleşmenin etkisiyle ulusal ve uluslararası 

rekabet yoğunlaşmış ve bunun sonucu olarak örgütler rekabetçi ortamda üstünlük 

sağlayabilmek adına arayışlar içine girmişlerdir. Kamu sektöründe de tam olarak özel 

sektördeki kadar yoğun bir rekabet ortamı olmasa da (hizmet etme anlayışının ön planda 

olmasından dolayı) değişen kamu yönetim algısıyla beraber rekabetçi yapı her geçen 

gün kendisini daha belirgin bir şekilde hissettirmektedir.  

Norm kadro uygulama süreci yalnızca personel sayısından tasarrufu 

gerçekleştirecek gider düşürücü bir rol oynamaz, aynı zamanda doğru iş – doğru 

personel seçimini ve bu personelin geliştirilmesini de planlayarak üretim sürecinin 

etkinleştirilmesini de gerçekleştirir. Her ne kadar norm kadro için, insan kaynakları 

yönetimi fonksiyonlarından insan kaynakları planlaması fonksiyonunun kamu 

sektöründe uygulanış şekli olarak bir tanımlama yapılsa da norm kadro yasalarla genel 

çerçevesi çizilmiş, insan kaynakları planlaması uygulamalarına göre daha az esnek 

yapıya sahip bir uygulamadır. Dolayısıyla norm kadro uygulaması algısı ile insan 

kaynakları planlaması uygulaması algısı arasında farklılıklar olacaktır.  

Bu bağlamda araştırmanın amacı idari personelin norm kadro algısının ne 

olduğunu tespit etmektir. Çünkü algının ne olduğu tespit edilirse yönetimi 

sağlanabilecektir. Araştırma kapsamında bir Devlet Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı idari personellerinin norm kadro algısı ortaya konularak genel bir yargıya 

varılması amaçlanmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmakta olup; ilk bölümde kavramsal 

boyuta yer verilerek, norm kadro ve insan kaynakları planlaması kavramları ve 

gelişimleri hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölüm olan uygulama 

kısmında ise bir devlet üniversitesindeki norm kadro uygulamalarının çalışanlar 

tarafından algısı ortaya konulmuştur. 

2. Kavramsal Boyut 

2.1.İnsan Kaynakları Planlaması Kavramı 

Toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmek için çaba harcayan 

kuruluşlar elde ettikleri kıt kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak zorunda 

kalmaktadırlar. Bu nedenle kıt kaynaklar içinde yer alan doğal faktörler ve sermaye bir 

yana insan gücü kaynağına her şeyden önce ve her şeyden çok ihtiyaç duyulduğu ve 

önem verilmesi gerektiği bilinen bir gerçektir (Özgün, 1992: 1). Bu yüzden hem özel 
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hem de kamu kurum ve kuruluşları insan kaynağını daha etkin ve verimli şekilde 

kullanılabilmek için insan kaynakları yönetim anlayışını benimsemiştirler. İnsan 

Kaynakları Yönetimi; örgütün insan kaynakları ihtiyaçlarının değerlendirildiği ve 

giderildiği, işe alınan personelden en iyi verimin alınabilmesi için gerekli teşvik ve 

çalışma ortamının sağlandığı bir süreç olup, diğer işletme fonksiyonları olan üretim, 

pazarlama ve finans gibi örgüt amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan bir işletme 

fonksiyonudur (Akçaya, 2010:345). İnsan kaynakları yönetimi anlayışının en önemli 

fonksiyonlarından olan insan kaynakları planlaması; bir örgütün ihtiyaç duyduğu, 

nicelik yönünden yeterli, nitelik yönünden geçerli, görevler yönünden tutarlı, 

zamanlama yönünden uygun, ekonomik yönden hesaplı insan kaynaklarını elde 

edilmesi sürecidir (Akçaya, 2010:345).  

İnsan kaynakları yönetimi kamu kesiminde 1980’li yıllarda küreleşmeyle 

beraber devletin küçülmesi ve faaliyet alanların sınırlanması, kamu yönetiminin rolünün 

yeniden tanımlanması, merkezciliğin yumuşatılması ve yerelleşmesi, özelleştirme 

programlarının uygulanması, kamusal mal ve hizmetlerinin sunumunun iyileştirmesi, 

demokratik -katılımcı yönetim, kamu personeli yönetimi yerine insan kaynakları 

yönetimi anlayışına bırakmasıyla görünmektedir (Aykaç ve Yayman, 2003: 300). 

Böylelikle kamu da insan kaynakları yönetimi fonksiyonları uygulamaya başlamış 

olmaktadır. Kamu sektöründe insan kaynakları planlaması aracı olarak norm kadro 

uygulaması kullanılmaktadır. Norm kadro birçok alanda yanlış kullanılan bir kavramdır. 

Dolayısıyla bu kavramın net olarak tanımlanması ve içeriğinin belirlenmesi son derece 

önem arz etmektedir. 

2.2.Norm Kadro Kavramı 

“Norm Kadro” kavramını açıklayabilmek için bu kavramı oluşturulan 

sözcüklerin anlamlarını belirlemek gerekir. Norm sözcüğü normal sözcüğünün kökeni 

olup, “düzgü, kural, doğa, yasa” anlamlarını ifade etmektedir. Bu sözcüğü bir bakıma 

“belirli bir tip üzere yapılmış ve ayrılmış” anlamında “standart ve tek düze” 

sözcükleriyle eş anlamda düşünmek mümkündür.  Bu tanımın özündeki “Norm” terimi; 

örnek, standart (tekdüze), kip, model olma durumlarını içermektedir (Kalkandelen, 

1997: 33). Kadro ise;  “bir görevin yürütülmesi için gereken, bir cinsten şeylerin 

toplamını” ifade etmektedir. Bu yapı, personelin atanmasından, görevin yürütülmesine 

ve aylık veya ücretin ödenmesine ve tüm personel işlemlerinin uygulanmasına olanak 

sağlar. Bu özellik ve niteliklerine bakarak kadroyu en kısa biçimde “görev yeri” olarak 

tanımlayabiliriz (Kalkandelen, 1997: 33). 

Norm Kadro ise örgütte benzer nitelikteki görevlerin yürütülmesine olanak 

veren yapının, amaca göre düzenlenmesidir. Norm kadro düzenlemelerinde, benzer 

nitelikteki ödevlerin organik gelişim esasına göre sıralanması ve mümkün ise kendi 

aralarında sınıflandırılarak yazılması gerekmektedir (Kalkandelen, 1997). 

Norm kadro örgütlerin amaçlarını etkin ve verimli şekilde yerine getirebilmek 

için uygulanmaktadır. Norm Kadro çalışmalarının en önemli amacı görevlerin yerine 

getirilmesi için gereken kadronun nitelik ve sayısının belirlenmesidir. Bu amaçla 

yapılan norm kadro çalışmaları, örgüt içerisinde yer alan görevlerin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan, ideal kadronun nitelik ve nicelik yönüyle 

belirlenmesidir. Burada önemli olan amaçların gerçekleştirilmesi ve bu yöndeki işlerin 

yapılması için gerekli olan ideal kadronun yani, olması gerekenden ne daha az, ne de 

daha fazla kadronun belirlenmesidir (Yılmaz ve Özdem, 2004: 116). Kısacası; norm 
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kadro kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması kamu sektöründe gerekli olan 

hizmetlerin üretilebilmesi adına ihtiyaç duyulan nitelikte, sayıda, unvanda personelin 

istihdamının sağlanabilmesi yönünde yapılan çalışmadır (İyem, 2015: 6).  

 

2.2.1.Norm Kadro Uygulamasının Yararları 

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ekonomik bir yaklaşım olarak 

şirketlerde uygulanmaya konulmuştur. Bu doğrultuda toplam kalite, kalite çemberleri, 

performans değerlendirme ve norm kadro gibi bakış açıları geliştirilmiştir (Yılmaz ve 

Özdem, 2004: 130). 

Norm kadro çalışmalarının yararlarını şu şekilde özetlemek mümkündür 

(Kalkandelen, 1997): Norm kadro çalışmaları; kadro unvanlarına açıklık getirip tarafsız 

yönetimin sağlam temellere dayandırılmasında yapısallık hizmetini görür, eşit işe eşit 

ücret sisteminin kurulmasına yardım eder, iş gören ihtiyaçlarının tahmin edilmesine, iş 

gören giderlerinin saptanmasına, kadro gereklerine uygun nitelikte iş görenlerin işe 

alınmasına, kadro gereklerine uygun nitelikli iş görenin yetiştirilmesine, iş görenlerin 

eğitim ihtiyacının saptanmasına yardımcı olmaktadır. 

Acar (2000) ise norm kadro çalışmalarının getireceği katkıları şöyle 

özetlemektedir. Norm kadro çalışmaları; kaynakların yerinde ve verimli kullanılmasını, 

fırsat ve olanak eşitliği ile demokratikleşmeyi, iş gören değerlendirmelerinin yansız, 

adil, nitelikli, verimli ve ekonomik gereklere uygun biçimde yürütülmesini 

sağlayacaktır. 

2.2.2.Norm Kadro Esasları ve Aşamaları 

Ülkemizde Norm kadro ile ilgili ilk düzenleme 2000/168 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yapılacak Norm Kadro 

Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar” yürürlüğe konulmuştur. Norm kadro 

çalışmalarda uyulacak esaslar ve yöntem şu şekilde sıralanmıştır: yapılacak örgüt 

analizine bağlı olarak örgütteki her birim için iş analizi ve iş ölçümleri her 

kadro/pozisyon için görev tanımları ve bu pozisyonda çalışacaklarda aranacak nitelikler 

tespit edilerek bu birimler için gerekli kadro/pozisyon (Norm Kadro) sayısı belirlenmesi 

ile çalışmalar tamamlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak norm kadro 

çalışmalarında yürütülecek çalışmalara veri sağlamak maksadıyla anket tekniğinden ve 

Devlet Personel Başkanlığı Norm Kadro El Kitabından yararlanılacağı belirtilmektedir 

(Tortop, 2010: 508-509). 

Norm Kadro çalışmalarına başlarken öncelikle kurumla ilgili mevzuat taraması 

yapılması kurumun yasal statüsü ve örgüt yapısı irdelenerek mevcut şema üzerinden 

kuruma ait bir veri bankası oluşturulması gerekmektedir. Norm kadro çalışmalarına esas 

teşkil etmek üzere Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanmış bulunan soru seti, 

ilgili kuruma uyarlanarak bir anket formu hazırlanması ile yöneticiler dâhil tüm 

çalışanlara uygulanır (Tortop, 2010: 510). 

Norm kadro süreci, örgüt çözümlemesi, iş çözümlemesi, görev tanımları ve 

görev gerekleri ile norm kadro sayısının belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır 

(Kalkandelen, 1997). 
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 Örgüt Çözümlemesi; Bu aşamada örgüte ilişkin mevzuat taranarak 

örgütün kuruluş amacı ve politikaları saptanmakta ve örgütün yerine getirmesi gereken 

tüm görev ve hizmetler ortaya konmaktadır. Anket ve görüşme yöntemleriyle orta ve üst 

düzey yöneticilerden gerekli bilgiler elde edilmektedir. Bu kapsamda birimlerin 

görevleri, birimler arasındaki görev geçişleri, açıkta kalan görevler, hiyerarşik 

bağlılıklar, kaldırılması gerekli birimler ile birleştirilmesi ya da yeni oluşturulması 

gereken birimler ve görevi aksatan sorunlar ortaya konularak çözüm önerileri 

tartışılmaktadır. Örgütsel analiz sonucunda, örgütlenmeye ilişkin ilke ve esaslar 

doğrultusunda mevcut örgüt yapısında değişikliğe gidilmesi gerektiği kararlaştırılır ise, 

yeni düzenlemeye bağlı olarak birimlerin görev tanımları yapılmaktadır. En son olarak 

da “Örgüt analizi Raporu” ile “ Organizasyon El Kitabı” hazırlanmaktadır (Eken ve 

Şen, 2004: 614). 

 İş Analizi; İş analizi, iş görenler tarafından tek tek ya da toplu olarak 

yerine getirilen işin ayrıntılı biçimde incelenmesini amaçlar (Sabuncuoğlu, 2013: 60). İş 

analizi, bir işin niteliği, inceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle 

araştıran bilimsel bir çalışmadır. Yapılan çalışma sonucu, bir işin ne olduğu, niçin ve 

nasıl yapıldığı ve o işin yerine getirilmesi için ne gibi bilgi, yetenek, ustalık ve 

sorumluluk gerektiği saptanmış olur (Sabuncuoğlu, 2013: 60). İş analizi çalışmaların 

sonucunda her kadro için Görev/İş Tanımı Formu hazırlanmaktır. Görev/İş tanımı 

formunda, görev yetki ve sorumlulukları, çalışma koşulları ve kadroya atanacak 

personelde aranacak nitelikler yer almaktadır. Görev/iş tanımları yapıldıktan sonra iş 

ölçümü yapılmakta ve norm kadro sayıları belirlenmektedir. İş analizi sürecinin 

sonucunda iş süreçleri basitleştirilmekte, gereksiz kadrolar kaldırılmakta, unvan 

standardizasyonu sağlanmakta, mevcut personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçları sağlıklı 

bir şekilde saptanmaktadır. Görev, yetki ve sorumluluklar net bir şekilde ortaya 

konulduğu için, “sorumluluktan kaçma” önlenmekte, personel objektif bir biçimde 

değerlendirilebilmekte ve performans ölçülebilmektedir (Eken ve Şen, 2004: 614-615).  

 Norm Kadro Saptanması; Saat açısından elde edilen toplam iş 

yükünün bir kişinin açısından bir yıllık çalışma süresine bölünmesi suretiyle norm 

kadrosu sayısına ulaşmış olur. Ülkemizde bir memurun yıllık çalışma belirlenmesi farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin Timur (2004: 207) göre, memurun yılda çalışmak 

zorunda olmadığı milli/dini bayramlar, hafta sonu tatilleri ve yılda ortalama ücretli izin, 

mazeret izni ve hastalık izinlerinin toplamını 153 gün olarak kabul etmekte ve bir 

memurun yıllık net çalışma süresini 212 gün olarak hesaplamaktadır. 212 günün saat 

olarak ifadesi (212 x 8 = 1696) 1696 saattir. Aslında bir memurun her sene çalışması 

gereken gün sayısı, dini ve milli bayramların hafta sonu tatillerine isabet edip etmemesi 

nedeniyle değişebilir. Başbakanlık Devlet Başkanlığı’nca hazırlanan norm kadro el 

kitapçığında bir memurun yıllık çalışma süresi gün açısından bakıldığında 200 gün, saat 

açısından bakıldığında 1600 saat olarak saptanmıştır (Timur, 2004: 207). 

Norm kadro sayısını tespit ettikten sonra  “Norm Kadro Kılavuzu” oluşturulur. 

Norm Kadro Kılavuzu’nun kurumlara sağladığı yararlar ise kısaca şunlardır (Akçakaya, 

2010: 271);  

 Örgütlerin, yerine getirmek zorunda bulundukları tüm görevler için 

ihtiyaçları bulan kadro sayısını bulur ve kadroları tüm birimlere rasyonel şekilde 

dağılımını sağlar. 

 Örgütlerin tüm üretim giderleri arasında personele ayıracakları 

paranın gerçek miktarının hesabında en güvenilir verileri sağlar,  
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 Örgütlerde “çok veya az sayıdaki kadronun” yaratacağı iş kayıplarını 

önler. 

 Denetim kuruluşları ve denetçilerin, kadro kontrolleri yapmasında 

güvenilecek tek veri veya kaynak hizmetini görmektedir. 

 Kadroların performans standartlarının tespitinde, ilgililere, standartları 

oluştururken performanslara konu ödevleri belirtmelerinde destek hizmetini görür. 

 Kadroların performans standartlarının yükseltilmesine yönelik iş 

etütlerinde daha önceki araştırmalarda kullanılan yöntemleri ve elde edilen sonuçları 

belgeleriyle birlikte sunması bakımından örgütlerde bilgi birikimine imkân sağlar, bu 

konuda arşiv görevi yerine getirir. 

 Norm kadro kılavuzu, bilimsel ve teknik gereklere göre 

hazırlandığında, personel yönetiminin temel işlemlerinde ana madde veya veri görevini 

yapar. Bu yolla, liyakate dayalı ve kayırmadan uzak bir yönetimin insan gücü gibi en 

önemli kaynağının en verimli ve etkin şekilde kullanılmasını sağlar. Bu saye de işe 

alma, istihdam, eğitim, adil ücret doğru şekilde yapılır. 

Genel olarak Norm kadro; kadro sayısını belirlemek, iş kayıplarını önlemek, 

denetimde kaynak oluşturmak, performans standartları oluşturmak gibi faydalar 

sağlamaktadır. 

2.2.3.Norm Kadro Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar 

Örgütlerdeki birçok uygulamaya benzer şekilde norma kadro çalışmalarının 

yukarıda ifade edilen yarar ve katkılarının yanısıra sorunlara neden olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Norm kadro çalışmalarında karşılaşılan sorunlar şu şekildedir (Tortop ve diğ., 

2010: 514-519): 

 Norm kadro çalışmaların bir kısmında teorik sorunlar varken en 

önemli sorunu uygulamada karşılaşılan sorunlardır. Bakanlar Kurulu norm kadro 

çalışmaları ile ilgili kararları vardır ama bu projelerin sonuçlarının nasıl hayata 

geçirileceği ile ilgili net bir durum bulunmamaktadır. 

 Bazı kam kurumları dışında görev tanımına, iş analizine ve iş 

ölçümlerine ait veri tabanı bulunmamaktadır. Böyle bir veri tabanının olmaması yapılan 

çalışmaların kıyaslama yapma imkânını ortadan kaldırmaktadır. 

 Norm kadro çalışmaları yapılmadan önce kamu yönetimi sisteminin 

bütününü içine alan bir idari reform çalışmasına bağlı olarak yeni oluşan durum 

bağlamında norm kadro çalışması yapılmalıdır. Böyle bir yeniden yapılanma çalışması 

yapılmadan, yapılacak olan her türlü çalışma eksik ve yetersiz olacaktır. 

 Kamuda yapılan norm kadro çalışmalarında karşılaşılan sorunlardan 

bir diğeri özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren kamı örgütlerinde iş analizlerin 

sağlıklı bir biçimde yapılıp yapılamadığı sorunudur.  

 Türk kamu yönetimine ait bürokratik kültür ve değişime karşı oluşan 

direnç, bu çalışmalara kamu personelinin isteksiz katılmasına neden olmaktadır. 
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 Norm kadro çalışmalarında ön yargı olması çalışanların bu çalışmalara 

katılımlarının düşük neden olurken çalışmayla ilgili yapılan anket uygulamasında da 

yeterli ve doğru bilgilerin verilmesinde sorunlar yaşanabilmektedir. 

 Norm kadro çalışmaları ile ilgili mevzuatın norm kadro çalışmalarının 

amacına yönelik birkaç maddeden oluşan çerçeve bir metin şeklinde olması uygulamaya 

ilişkin net ve açık kriterler koymaması çalışmaların değerlendirilmesi konusunda 

sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. 

 DPB norm kadro çalışmaları ile ilgili bütün kurumları için standart bir 

soru seti hazırlanması, uygulamada sorunlar yaratırken bu soruların ağır bir dille ve 

akademik bir üslupla hazırlanması sorunların çalışanlarca yeterince anlaşılmasını 

engelleyecek cevapların aksamasına neden olmaktadır. 

 Uzun zamandır devam eden devletin bir istihdam kaynağı olarak 

görülmesi anlayışının devamı olarak liyakatsiz ve ehliyetsiz kişilerin kamuya alınması 

sonucu, nitelik bakımından ciddi sorunları bulunan kamu personelinin nüfusa oranla 

fazla olmamasına rağmen çıktılar bağlamında ortada istenilen sonuçların olmaması, 

ülkemizde kamu personelinin fazla olduğuna ilişkin yargılara destek olarak kamu 

görevlilerin sayısın tartışmasına neden olmaktadır. 

Bu tür bir yapıda; istihdam, işe alım, görevde yükselme ve ücret esaslarının 

belirlenmesinde; hizmet gereği, işlevselliği, etkinlik ve başarı gibi performans ve 

amaçların gözetilmesine dayalı unsurların yerine; diploma, kadro dağılımı, kıdem, süre 

şartı gibi sınırları belirlenmiş biçimsel ve katı ölçütler esas alınmaktadır. Bu durum, 

sürekli bir koruma kalkanına sahip kamu görevliliğinde; kişisel başarı ve performansa 

göre ücretlendirme yerine hiyerarşik derecelere ve kadro/pozisyon unvanlarına göre 

ücretlendirme yapılması; mali haklar yönünden kurumlar arasında ciddi dengesizlikler 

bulunması; ödev, yetki ve sorumlulukların kadro ve pozisyon tanımlarıyla ortaya 

konulamaması yüzünden yerinde ve dengeli bir istihdamın sağlanamaması gibi yeni 

sorun alanlarına yol açmaktadır (Yılmazöz, 2009: 301). 

2.2.4.Türkiye’de Kamu Personel Yönetimi Anlayışı ve Gelişimi 

Personel Yönetimi; dar anlamında personelin işe alınması, sınıflandırması, 

terfisi, işten çıkarılması, yetiştirilmesi ve mali hakları gibi teknik konular üzerinde 

dururken diğer yandan geniş anlamında ise; yönetimle ilgili kavram ve kuramlar 

üzerinde durur (Eryılmaz, 2006: 243-244). Ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı 

Osmanlı Devleti’ne kadar uzanan dört dönemi kapsamaktadır. Bu dönemler (Yılmazöz, 

2009:295): 

 Cumhuriyetin ilk yıllarından ikinci dünya savaşına kadar olan dönem,  

 Yerli ve yabancı uzmanlara hazırlatılan raporlar dönemi,  

 Planlı kalkınma dönemi, 

 1980 sonrası liberal etkiler altındaki günümüze kadar süregelen 

dönemdir.  

Türkiye’de kamu personel yönetimi anlayışı kamu yönetimi anlayışının 

uzantısı şeklinde gelişmiştir. İmparatorluk döneminde gelişen kamu yönetim sisteminin 

dayandığı felsefe ve nitelikler şu şekilde özetlenebilir (Canman, 1995: 248): “Yönetim 

sistemi merkezcidir; yani yetkiler tepede toplanmıştır, kararlar merkezde alınır. 
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Yönetim sistemi kuralcı ve mevzuatçıdır; kurallara ve yasalara sıkı sıkıya bağlılık 

esastır. Gelenekçidir; yani, alışılageldiği gibi çalışmak, mevcudu korumak, yeniliklere 

direnç göstermek, idari geleneklere bağlılık esastır. Nihayet, seçkincidir, yani devlet 

memuriyeti sadece okumuş olanların mesleğidir, bu durumuyla da devlet hizmetine 

değer veren bir modeldir.” Bu dönemde temelleri atılan kamu yönetimi anlayışı 

özelliklerini muhafaza ederek Cumhuriyete kadar taşınmış ve kamu personel yönetimi 

anlayışına yön vermiştir. 

1965 yılında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamu personeli 

sorunu dile getirilmeye başlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; personelin 

haklarını, görevlerini, sorumluluklarını, yükselme esaslarını, göreve giriş, sicil, 

emeklilik, disiplin gibi konuları düzenler. Ülkemizde iyi bir personel sistemi geliştirmek 

ve kamu personelinin yasal durumunu düzenlemek amacıyla 13.12.1960 tarih ve 160 

sayılı kanunla Devlet Personel Dairesi (DPD) kurulmuş; 8.6.1984 tarihli ve 2017 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile DPD’nin adı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) olarak 

değiştirilmiştir.  

Türk kamu yönetiminin son otuz yıllık gelişme sürecinde önemli dönüm 

noktalarını oluşturan değişim ve dönüşümler incelendiğinde, bütün bu değişim ve 

dönüşüm çabalarının, daha çok devlet teşkilatının yeniden yapılandırılması, 

kırtasiyeciliğin azaltılması, kurumlar ve hiyerarşik kademeler arasındaki görev ve 

sorumluluk ilişkilerinin tekrar belirlenmesi gibi genel çerçevedeki örgütlenme ve işleyiş 

sorunlarına odaklandığı görülmekte; kamu yönetimi sisteminin insan gücü kaynağını 

oluşturan personel rejiminin yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede, kamu personelinin 

işe alınması, yetiştirilmesi, görevlendirilmesi gibi sorun alanlarına yönelik kapsamlı ve 

sistematik çözümlere yeterince yer verilmediği dikkat çekmektedir (Saran, 2006). 

Türkiye’de kamu personel yönetimi hem anlayış hem de yapısal olarak kriz 

durumundadır. Bu kriz ancak değişimle aşılabilir. Değişim sürecinin en önemli 

ayaklarından birisini de hiç kuşkusuz, kamu personel yönetimi anlayışının yenilenmesi 

ve kamu personel sistemimizin buna göre revize edilmesi oluşturmaktadır (Yılmazöz, 

2009: 294).  

1980’li yıllar dünya tarihinde birçok değişim ve dönüşümün yaşandığı bir 

dönemdir. Ekonomik liberalleşme, mal ve hizmet dolaşımının yaygınlaşması, 

uluslararası rekabetin artması, insan hakları, insan değerleri, katılımcı yönetim, 

küreselleşme, demokratikleşme, iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, eğitim düzeyinin 

yükselmesi gibi birtakım gelişmelere dönüşümler devletin sorgulanmasına, yönetimde 

yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Tortop ve diğerler, 2010: 500). Bu 

değişimler, geleneksel kamu yönetimde farklılığa neden olarak; devletin küçülmesi, 

ulusal rekabetin azalması, ekonomideki zayıflama ile beraberinde refah devlet anlayışı 

ve özelleştirme gibi yeni yapılar ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemizde kamu personel sistemi, çağdaş insan kaynakları yönetiminde olması 

gereken, çalışanların karar süreçlerine katılımını sağlayan, performans denetimlerinin 

yapıldığı, ödül-külfet dengesinin kurulduğu, eşit işe eşit ücretin verildiği ve çalışanların 

yeteneklerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan sağlayan niteliklerden yoksun, 

varlığı ve karmaşık yapısıyla sorun üreten bir duruma gelmiş bulunmaktadır (Yılmazöz, 

2009: 300). 

Yürürlükteki personel sistemi, geniş kapsamlı bir sınıflandırmayı benimsemiş, 

bu nedenle farklı özelliklere sahip olan ve ayrı personel işlemleri uygulanması gereken 

meslek ve uzmanlık dalları, özelliklerini yitirmiş olarak bir araya getirilmiştir 
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(Kaya,1991; akt.Yılmazöz, 2009: 298-299). Mevcut kamu personel yönetiminin, insan 

kaynakları yönetimi yaklaşımının esneklik, verimlilik ve yaratıcılık öngörüsünden 

oldukça uzak olduğu gözlemlenmektedir. Sistemin temel sorun alanları: 

• Liyakat (yeterlik) ilkesine işlerlik kazandırılamamış olması, 

• Kariyerleri geliştirme düşüncesinin gerçekleştirilememiş olması, 

• Kamu kesiminde ücret dengesinin kurulamamış olması, 

• İhtiyaçları karşılayacak bilimsel bir sınıflandırmanın yapılamamış olması, 

• Personel rejimini kanunlarla düzenleme ilkesine işlerlik kazandırılamamış 

olması, 

• Profesyonel bir yönetici sınıfının kurulamamış olması olarak sıralanabilir 

(Canman, 1995: 252-253). 

Bunlara ek olarak; mevcut personelin nitelik olarak yetersiz olduğu inancı, işe 

uygun kişiyi bulma sorunu, personelin farklı statülerde çalıştırılmasından kaynaklı ücret 

adaletsizlikleri, denetim sorunu, eğitim kıstı, örgütlenme sorunu, emeklilik 

düzenlemelerine ilişkin sorunlar ve coğrafi dağılım sorunları vardır. Bütün bu 

anlatılanlardan yola çıkarak, kamu personel sistemimizin dört temel sorun alanına sahip 

olduğu söylenebilir (Şeylan, 2000: 20-22, TESEV, 2007, TÜGİAD, 1997): Verimsizlik, 

Liyakat İlkesinin Çökmesi, Sınıflandırma, Statü Karmaşası ve Yolsuzluk.  

Üzerinde önemle durulması gereken bir başka nokta ise, kamu personel 

sistemimize bir anlamda ruh veren mevcut yapının dayandığı felsefe ve ilkelerin, 

öngördüğü yapı ile uygulama mekanizmalarının, değişim ve gelişim fırtınaları yaşayan 

küreselleşen dünyanın ve bu yeni durumun doğurduğu ihtiyaçların ve toplumun 

hizmetine yönelik beklentilerin çok gerisinde kalmış olduğu gerçeğidir (Yılmazöz, 

2009: 301). 

Kamu yönetimindeki değişim ve dönüşümlerle birçok kavram sorgulanmaya 

başlanmıştır ve bu sorgu yeni kavramların gündeme gelmesine neden olmaktadır. 

Örneğin; “geleneksel yönetim anlayışındaki ‘hizmet’ kavramı sorgulanmış ve hizmetten 

verimlilik, etkinlik, yaratıcılık ve katılımcılık gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır” (İyem, 

2015: 6). Tüm bu sorunlar insan kaynakları yönetimin kamu yönetiminde de 

benimsenmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir.  

Ayrıca norm kadro uygulamalarında “Kariyer – Kadro Sistemi” karşılaştırması 

da son derece önemlidir. Özellikle değişen kamu yönetim sistemi algısında işgörenlerin 

kariyer beklentileri ile kurumların çalışanlardan beklentileri arasında bir uyumun olması 

örgütsel performans ve bağlılığı arttırıcı bir unsurdur. 

Kariyer sistemine göre kişi; belirli bir anda yapmakta olduğu işin yetki ve 

sorumlulukları ne olursa olsun, yeterlilik derecesine ve hizmette geçirdiği süreye göre 

bir rütbeye sahip olur (Demirci, 2010: 152-153). Kadro anlayışında ise; sınıflandırmaya 

esas olarak kadro ödev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınır. Kadroyu dolduracak 

personelde aranacak nitelikleri, kadroya ödenecek ücreti belirleyen tek etken; kadronun 

ödev, yetki ve sorumluluklarının güçlük ve ağırlık derecesidir (Demirci, 2010: 153). Her 

iki sistemin temelini de sınıflandırma ilkesi oluşturur. Ancak iki sistem arasındaki tek 

farkın, sınıflandırma işleminde birinin daha çok göreve, diğerinin ise özellikle kişiye 

önem vermesi gibi basit bir ayırım olarak görülmemesi gerekir (Demirci, 2010: 153). 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1- Kariyer- Kadro Sistemi Karşılaştırması 

  

Kadro sisteminin genel yapısını özetlersek: Sistemin temeli işe dayanmaktadır. 

Sınıflandırma, benzer işlerin gruplandırılması ile iş temelli yapılmaktadır. Sınıflar 

Konusu  Kariyer Sistemi  Kadro Sistemi  

Genel Şekil 
Derece ve Kademeye 

Dayalı  
Basamak ve Pozisyona Dayalı  

İstihdam Şekli Sürekli  Esnek  

Asli Personel   Memur  Sözleşmeli- Geçici Personel  

Kadro Şekli Daimi  Geçici  

Çalışma Şekli İşbirlikçi  Rekabetçi  

Temel İlkeleri  
Liyakat, Sınıflandırma, 

Kariyer, Gizlilik  

Verimlilik, Girişimcilik, Performans, 

Açıklık  

Belirleyici  Hizmet  İş  

Hizmetin Ulaştırılacak Kitle  Vatandaş  Müşteri  

Öncelik  Kamu Hizmeti  Piyasa Hizmeti  

Statü  Güvenceli  Güvencesiz  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

192 

 

 

uzmanlaşmış birimlerden oluşmaktadır. Yaşam boyu meslek söz konusu değildir. İşler 

tek tek sayılıp tanımlanmıştır. Bu işlere en uygun kişilerin içerden ve dışardan atanması 

mümkün kılınmıştır. Kamu hizmetine herhangi bir pozisyon ve kademeden 

girilebilmektedir. Personel, ilerlemeden ya da yükselmeden de girdiği işten emekli 

olabilmektedir. Personelin nitelik ve yapacağı iş kadro tanımında yer almaktadır ve 

tanımlı iş dışında iş yaptırılamaz. Eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmaktadır. Bu 

bağlamda norm kadro çalışmaları ile beraber kariyer – kadro sistemindeki eksikliklerde 

daha net bir şekilde görülebilir. Çalışmanın ikinci bölümünde, birinci bölümde 

yapılmaya çalışılan teorik tartışma örnek olay çalışmasıyla desteklenmektedir. İkinci 

bölümde bir devlet üniversitesi örneğinden hareketle kamu sektöründe çalışanların norm 

kadro uygulamalarına ilişkin algıları ölçülmüştür. Uygulama kısmında nitel araştırma 

yöntemlerinden veri toplama tekniği olarak yarı-biçimsel (yarı-yapılandırılmış) mülakat 

tekniğine yer verilmiştir.  

 

3.Kamu Sektörü Çalişanlarinin Norm Kadro Uygulamalarina 

İlişkin Algisinin Belirlenmesine Yönelik Araştirma: Bir Devlet Üniversitesi 

Örneği 

3.1.Araştırmanın Çerçevesi 

Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler 

yetiştirmeyi amaç edinmiş olan bu devlet üniversitesinin personel sayısı; 

Tablo 2- 2015 Yılı Bir Devlet Üniversitesi Personel Sayısı 

Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 719 

Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 1.453 

(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı 45 

Toplam İdari Personel Sayısı 650 

Toplamda 2.822 personele sahip olan bir devlet üniversitesinde araştırma 

gerçekleştirilmiştir. 

3.2.Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacından önce kısaca neden algıyı ölçtüğümüze değinmeliyiz. 

Algının sözlük anlamı, nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarmaktır. Algı 

terimi almak kökünden türetilmiştir. Algılar gerçektir, çünkü insanlar onlara inanırlar 

(Saydam, 2005:38). Yani algılar değer yaratırlar yada eksiltirler, genelleştirilirler ya da 

sorunları çözerler. Bunun yanında algı bir belirtidir, kişiseldir ve bireyseldir (Bijoor, 

2003; akt. Özer,2012:148). Deneme ve öğrenme yoluyla ortaya çıkarlar (Stupak, 

2006:235). Bu durum bizi, algının biyolojik bir unsur olarak dış dünyadan yapılan 
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uyarımların fiziksel duyumlar şeklinde zihinde birleştirilmesi (Ronnie, Johanson, 

Xiong, 2006;akt. Özer, 2012:148) şeklindeki tanımına götürmektedir.  

Algılamayı duyumsal bir bilgilenme olarak tanımladığımızda beş duyu 

organımız aracılığıyla duyma, tatma, görme, koklama, dokunma duyuları yardımı ile dış 

dünyadan bilgi edinmeyi kastetmiş oluyoruz (Saydam, 2005:69). Algılama deneysel ve 

zihinsel algılama olarak iki şekildedir. Deneysel algılamalar; görme, dokunma, işitme, 

tatma ve koklama yoluyla algıladıklarımız; zihinsel algılamalar ise altıncı hissimizle 

yani bir konu hakkında var olan fikirlerimiz aracılığıyla algıladıklarımızdır (Stupak, 

2000:253). Zihinsel algılamaları sağlamak için karşı tarafın algılamasındaki sınırları ve 

engelleri bilmek ve mesajı bu çerçevelere göre vermek gereklidir. Kesinlikle 

unutulmaması gereken, davranış biçimlerini akıl ve mantıktan çok duyguların 

yönettiğidir (Saydam, 2005:89). Algı duyusal‐ansal bir işlevdir ve aktiftir.  Algılama 

süreci sadece fiziksel çevrenin algılanması ile sınırlı değildir. Sosyal olayların 

algılanmasında da aynı süreçler söz konusudur (Başkaya vd.; 2003:1). Algılama bir 

farkına varma, farkına varılma, bilgi setimiz içinde yer bularak yakıştırma ve söz 

konusu olguyu nitel ve nicel olarak yargılayıp değerleme sürecidir (Kaynak, 1990:63).  

Algılama oluştuktan sonra ise davranışın temel belirleyicisi olan motivlerin oluşumunda 

rolü olan dürtü, güdü, gereksinme, istek gibi alt etmenler birincil olarak duygusal 

algılama süreçleri ile oluşumlarını tamamlamakta ve fonksiyonel hale gelmektedir 

(Kaynak, 1990:64).  

Kamu personelinin norm kadroyu nasıl algıladıkları çalışmanın temelini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın temel amacı; günümüzde Kamu kurumlarında 

yaygınlaşan norm kadro uygulamasının ne olduğu ve çalışanların norm kadro 

uygulamalarına karşı algılarının ne olduğunu tespit etmektir. 

3.3.Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 

uygulanmıştır. Çünkü; nitel araştırmalar araştırma yapılan kişilerin sahip olduğu 

deneyimlerinden doğan anlamların sistematik olarak incelenebilmesinden dolayı tercih 

edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinin ortama duyarlılığı, araştırmacının katılımcı 

rolü olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, esnek ve tümevarımcı bir teknik 

olması seçilme nedenleri arasındadır. Görüşmeler bir Devlet Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığında görev yapan otuz dokuz çalışandan; biri daire başkanı, dördü şube 

müdürü, biri doğum izinde, biri ücretsiz izinde ve bir birimin tamamı araştırmaya dâhil 

olmak istemedikleri için geriye kalan yirmi dört kişiden gönüllü olan on sekiz kişiyle 

yapılmıştır. Şube müdürlerinden bir tanesi araştırmanın yapıldığı devlet üniversitesinde 

gerçekleştirilen norm kadro çalışmalarında uygulayıcı olarak görev aldığı için mülakata 

dahil edilmiştir. Aslında görüşme yapılan kişiler norm kadro sürecinin hem uygulama 

kısmında yer alan hem de uygulamanın sonuçlarından etkilenen kişiler olmaları 

çalışmaya ayrı bir önem katmaktadır. Çalışmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden 

yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile edinilmiştir. 

Mülakat yöntemi, “araştırmalarda temel veri toplama araçlarından, başkalarını 

anlamak için kullanılan en güçlü, sosyal bilimlerde de en sık kullanılan araştırma 

yöntemlerinden biridir” (İyem, 2012: 114). Görüşme esnasında on sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.v Görüşme tekniğinde amaç, “görüşülen 

                                                 
v Mülakatlarda kullanılan görüşme formu örneği Ek 1’dedir. 
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bireylerin verdikleri bilgiler arasındaki paralelliği ve farklılığı saptamak ve buna göre 

karşılaştırmalar yapmaktır” (İyem, 2012: 114). 

Yarı yapılandırılmış mülakat yönteminde kullanılan sorular daha önce norma 

kadro ile ilgili yapılmış iki çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur (Yılmaz ve 

Özdem, 2004; Akçakaya, 2010). Görüşmeye başlamadan önce görüşme yapılacak 

kişilere araştırmanın konusu ve amaçları hakkında genel bilgi ve gizlilik konusunda 

güvence verilmiştir. 

3.4.Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın temel kıstı, evreni oluşturan idari personelin önyargıları, 

tedirginliği ve bilgi paylaşımı konusundaki gönülsüzlüğü, bu bakış açısını belirli bir 

düzeyde diğer personele yansıtmış olmasıdır. Bu nedenle otuz dokuz kişilik dairede on 

sekiz kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca doğum izni ve ücretli izni olan iki kişi ile de 

görüşülememiştir. 

Mülakat yapmak üzere seçilen birimin bir yandan norm kadro çalışmasından 

etkilenebilecek olan çalışanlardan oluşması diğer yandan norm kadro çalışma sürecinin 

bir parçası olması çalışma açısından önemlidir.  

3.5.Araştırmanın Bulguları ve Yorumu  

Araştırma kapsamında, katılımcılar ile yapılan görüşmelerde on temel soru 

yöneltilmiştir. Bu sorular; norm kadro çalışmasının ne olduğu, norm kadro çalışmasının 

sonuçları, norm kadro hakkında genel düşünce, norm kadro çalışmasından beklentiler ve 

norm kadro çalışmasının zorluklarını içermektedir. Bu çerçevede görüşme yoluyla elde 

edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi; “birbirine benzeyen 

verilerin belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek ve anlaşılır bir 

şekilde düzenlenip yorumlanmasında kullanılmaktadır” (İyem, 2012:116). Katılımcılar 

görüşme sırasına göre numaralandırılmıştır.   

Kamu kurumlarındaki çalışanların norm kadro algısını belirlemek amacıyla ilk 

önce mülakat ile toplanılan veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

incelenen devlet üniversitesinin idari çalışanların norm kadro hakkında düşünceleri, 

tanımı, sonuçları, norm kadrodan beklentileri ve zorlukları belirlenmiştir. Ayrıca norm 

kadro uygulamalarında neler yapılması gerektiği ile ilgili görüşler alınmıştır. Konu ile 

ilgili olarak yapılan içerik analizi ile norm kadro algısı ile ilgili altı tema çıkarılmıştır. 

Bu temalar; norm kadronun anlamı, norm kadro uygulaması ile ilgili genel düşünce, 

norm kadro uygulaması zorluk ve engelleri, norm kadro çalışmasının sonuçları, norm 

kadro çalışmasından endişe ve beklentiler ve norm kadro uygulama süreci yöneten siz 

olsaydınız şeklindedir. 

Tema 1: Norm Kadronun Anlamı 

Norm kadro çalışması tanımının ne olduğu hakkında ifadeler şu şekildedir: 

K2 “Bir kurumdaki personelin niteliklerine göre istihdam 

edilmesidir. Ayrıca doğru sayıda personelin doğru iş 

miktarı ile görevlendirilmesi anlamı taşıdığını da 

düşünüyorum.” 
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K7 “Kamu kuruluşlarında görevlerin yerine getirilebilmesi için 

gerekli personelin nitelik ve sayısal yönden ihtiyacını ifade 

eder.” 

 

 

 

 

 

Kurumun daha etkin ve verimli 

çalışabilmesi için doğru yerde 

doğru kişiyi çalıştırmasıdır. 

K8 “Kamu kurumlarının daha etkin ve verimli şekilde işlemesi 

için olması gereken personel kadrosudur.” 

K14 “İş analizleri sonucunda bir birimde sabit iş yükü altında söz 

konusu birimde en az ve ideal kaç personelle çalışılması 

gerektiğini ölçen çalışmadır.” 

K16 “Birimlerin iş yüklerinin belirlenip yıllık çalışma süresi de 

dikkate alınarak olması gereken kişi sayısının belirlenmesidir. 

Bununla birlikte kadro bazında kişilerin sahip olması gereken 

nitelikler de tespit edilmiştir.” 

K11 “Kamu kurum ve kuruluşlarında personelin görevlerini etkin 

ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için kadroların nitelik ve 

sayısal yönüyle belirlenmesidir.” 

 

 

Tema 1 Değerlendirme: 

Norm kadro kavramı mülakat yapılan herkes tarafından açıklanmıştır. Tanım 

hakkında herkesin bilgisi vardır. Fakat norm kadronun neye göre yapıldığı 

bilinmemektedir. Kamu kurumu olduğu için boşalan kadroların sadece sınav sistemi ile 

gelen kişiler olmadığı ya da görevde yükselmelerin sınavsız da olabildiği görüşü vardır. 

K1 şu cümleyle bu ifadeye açıklık getirmektedir: 

“Görev de yükselmek için kadro boşluğu olması gerekiyor fakat bir şekilde o 

kadrodaki kişinin yeri değiştirilerek yerine başka kişi getiriliyor. Neye göre bu 

değişiklik olduğu ya da hangi kriterlere göre değerlendirildiği bilinmiyor. Kurumda 6 

yıldan beri yükselme sınavı olmadı ama görevde yükselenler oldu”   

Norm kadro; doğru işe doğru kişi yerleştirilmesi ya da işlerin yürütülebilmesi 

için gerekli nitelik ve sayının belirlenmesi şeklinde tanımları yapılmıştır. Bu tanımların 

çoğunda etkin ve verimli çalışma olabilmesi için gereken sayıda çalışanın olması 

gerektiği şeklindedir. 

Tema 2 Değerlendirme:  

Norm Kadro çalışması doğru şekilde iş analizleri yapıldıysa ve doğru veriler 

elde edildiyse kuruma faydalı olacağı görüşleri çoğunluktadır. Bu görüşlerin karşıtı 

olarak K1: “Eğer norm kadronun amacı belli değilse, yapmak için yapılıyorsa ve Kamu 

kurumlarında işten çıkarmalar olmadığı için çalışmayan personelin sadece yerini 

değiştiriliyorsa kuruma hiçbir faydasının olmayacağı için norm kadro çalışmaların 

yapılması gereksizdir” ifadesinde bulunmuştur. 

Norm Kadro çalışmaları ile ilgili K18’in görüşü ise; 
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“Kurumların check-up yaptırması gibi düşünülebilir. Koruyucu/engelleyici 

önlemler alabilmek, hastalıklı bölgeyi teşhis edebilmek nihayetinde neyin gereksiz neyin 

kaçınılmaz neyin gerekli/yeterli olduğunu resmedebilmek için gereklidir.” 

Tüm bu ifadeler norm kadro çalışmasının zor ve zaman alıcı bir iş olduğunu 

eğer sonuçları istenilen amaca uygun sonuçlanırsa kuruma fayda sağlayacağı ile ilgili 

genel bir düşünce vardır. 

 

Tema 2: Norm Kadro Uygulaması İle İlgili Genel Düşünce 

K2 

“İş analizi faydalı olduğu görüşündeyim. Hangi birimin ve 

hangi personelin toplamda yaptığı işin rakamsal olarak 

analiz edilmesi ve yorumlanması, işlerin adil dağılımı başta 

olmak üzere birçok değerlendirmede başvurulacak bir 

kaynak olma özelliği taşıyacaktır.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norm kadro çalışması verilerin 

doğru şekilde toplanması ve 

değerlendirilmesi ile kuruma 

maksimum seviye de fayda 

sağlar ve kurumun verimliliğini 

artırır. 

 

 

 

K6 

“Kurumumuzdaki iş gücünün doğru kullanılması için 

güzel bir çalışmadır. Eğer doğru bir şekilde uygulanırsa 

kuruma katkısı olacağını düşünüyorum.” 

K10 
“Veriler doğru toplandıysa yapılan çalışma amacına 

ulaşacaktır.” 

K13 

“Son yapılan çalışmaların verimli olduğunu ve tespit edilen 

noksanlıkların uygulanabilir yöntemlerle giderileceğini 

düşünüyorum. Fakat kurumda çalışanların genel algısı, 

norm kadro çalışmalarının bir şeyleri değiştirmeyeceği 

yönünde olduğunu gözlemliyorum.” 

K14 

“Norm kadro çalışması fikri, kurumun daha verimli işleyişini 

sağlayabilir. Ancak sonuçların ölçülmesi, değerlendirilmesi 

konusunda ve ölçüm yöntemi hakkında fazla bilgim 

olmadığı için sonuçlar olanı yansıtmakta mıdır bilmiyorum. 

Gerçeğe yakın veriler elde edildiyse eğer, iş yükünün 

personel arasında dengeli dağılımı da sağlanırsa, personelin 

motivasyonu ve iş gücü verimliliği artabilir.” 

K1 

“İyi niyetli bir çalışma olarak görüyorum fakat kamu 

kurumlarında çok uygulanabilir olduğunu 

düşünmüyorum.” 

K10 
“Norm kadro çalışması devlet dairesinde verimliliği tartışılır 

ama özel sektörde evet” 

K11 

“Norm kadro eğer bir birimde aksaklık görüyorsa 

yapılmalıdır. Yoksa işleyişin ve işlerin iyi yapıldığı bir 

yerde gerek yoktur.” 

K13 
“Son yapılan norm kadro çalışmasına kadar kadro sayısı ile 

ilgili olduğunu düşünüyorum. Fakat son çalışmada hem 
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kadro sayısı hem de nitelikleri birlikte değerlendirildi.”  

 

Norm kadro çalışması hem 

kadro sayısı hem de çalışan 

niteliği ile ilgilidir. K16 

“Norm kadro çalışması hem kadro sayısı hem de çalışan 

niteliği ile ilgilidir. Fakat kamu kurumu olduğumuz ve KPSS 

ile atandığımız için çalışan niteliği, kadro sayısına göre daha 

geri planda kalmaktadır. Yani çalışanların niteliği zamanla 

işi öğrendikçe artmaktadır. Kadro sayısı da çalışanların iş 

yüklerinin olması gerekenden az ya da çok olmaması için 

önem arz etmektedir.” 

Tema 3: Norm Kadro Uygulamasının Zorluk ve Engelleri 

K1 “Kanun,  yönetmelikler ve siyasi baskılar…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlerin aktarılması, üst yönetimin 

çalışmaya karşı güvensizliği ve iş 

analizi yapan kişilerin iş hakkında 

bilgisizliği nedeniyle zorluklar ve 

engeller yaşanmıştır. 

K4 “İş analizleri için araştırmaya gelen kişiler, iş ölçümleri hakkında 

verdiğimiz bilgilerin doğru olduğunu kabul etmediler. Bir de iş 

yoğunluğu ve iş adımlarının çok olması nedeniyle işi anlatmak zor 

oldu.” 

K6 “Birimimizde yapılan işler çok detaylı olduğundan bizimle görüşen 

kişilere bunları anlatmak ve süre açısından hesaplamak oldukça 

vakit aldı.” 

K11 “Yaşanan zorluk norm kadro çalışması yapan kişilerin çalışma 

yaptıkları birimdeki işleyişi bilmediklerinden tam olarak verim 

alınamamıştır.” 

K12 “Analizi yapanlarda yetkinlik yoktu ve yapılan işle ilgili fikirleri 

olmamasına rağmen personeli zor duruma düşüren kişilerin analizde 

görevlendirilmesidir.” 

K13 “Personelin üst yönetime karşı güvensizliği en büyük engeldir. 

Çalışmalardan bir sonuç çıkacağını düşünmemektedir. Ayrıca kurumda 

çalışmaları yapan kişilerin yapılan işlere hâkim olmaması da önemli 

sorunlardan bir tanesidir.” 

K16 “Öncelikle çalışanlara bu süreç hakkında yeterince bilgi verilmelidir ki 

hem uygulayıcılar hem de uygulananlar tarafından zorluk oluşturmasın. 

Bazı çalışanların kurumda yapılan çalışmayı desteklemek istememesi, 

kabullenmemesi ve inanmaması uygulayıcılar açısından zorluk 

oluşturmuştur. Örneğin; Birim yöneticisinin uygulanan sürecin kendi 

çalışanlar açısından zaman kaybı olduğunu düşünüp uygulayıcılara bunu 

uygunsuz şekilde aktarması” 

Tema 3 Değerlendirme: 
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Norm kadro çalışmalarında yaşanan zorluklar ve engeller genel olarak aynı 

ifadelerde dile getirilmiştir. Görüşmecilerin tüm ifadeleri K18’nin cümlesiyle 

özetlenirse: 

“ Sürecin amirler tarafından öneminin anlaşılmaması ve çalışanlarına 

aktarılmaması dolayısıyla çalışmaya karşı önyargı ve güven eksikliği. Kamu 

kurumlarında, hizmet sektöründe işleri ölçümleme zorluğu (zamanlama/ iş sıklığı 

hesaplama).”şeklinde genel bir düşünce vardır. 

İş analizi yapan kişilerin işlerin işleyişi hakkında bilgisi olmaması ve analize 

zaman ayrılırken iş yoğunluğunun olması, çalışanların ve amirlerinin ön yargılı 

tutumları norm kadro çalışmalarında yaşanan zorluklar olarak algılanması görüşü 

hakimdir. 

Tema 4: Norm Kadro Çalışmasının Sonuçları 

K2 “Bize yansıyan olumsuz bir sonuç olmadı. Yaptığımız işin 

mevcut personel sayısı ile doğru orantılı bulunmasını olumlu 

bir sonuç olarak değerlendirebiliriz. Neticede fazla personel 
var denilseydi iş yüküm daha da artabilirdi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumlu sonuç: Doğru işe doğru kişi 

yerleştirilmesidir. 

 

 

Olumsuz sonuç: Yapılan çalışma 

kamu kurumunda uygulandığı için 

sınırlamaya tabidir. 

K4 “Norm kadro çalışmaları sonucunda doğru işe doğru kişi 

yerleştirildiği için olumlu bir sonuç olmuş olur. Bence 

olumsuz sonucu olamaz.” 

K5 “Personelin eğitilmesi ve iletişim kurulması daha kolay 

olur.” 

K6 “Birimizde ihtiyaç duyulan personel sayısı, norm kadro 

çalışmaları sonucunda resmiyet kazandı. Olumsuz bir sonuç 
olmadı.” 

K7 “Uygun şekilde değerlendirilir ve uygulanırsa işleyişi açısında 

verimi arttırır ama yapılan tespitler uygunsuz veya ihtiyacı 
karşılamayacak şekilde ayarlanırsa personelin iş gücü ve 

motivasyonunda olumsuz sonuçlar nedeniyle çalışma verimi 

düşer.” 

K13 “Olumlu sonuçları; ihtiyacın nitelikli personelle giderilmesi, 
hakkaniyetin oluşması, personelin motivasyonunu ve kuruma 

aidiyetinin artırılmasıdır. 

Olumsuz sonuçları; personel üzerinde tedirginlik yaratmakta, 

pozisyonlarını kaybetme hissiyatı oluşmaktadır.” 

K14 “Özel sektörde uygulandığında bir işletmenin verimliliğini 

direkt olarak etkileyebilecek bir yöntemdir. Ancak 657 Sayılı 
Kanun ve ilgili mevzuata tabi olduğumuz için alınacak 

sonuçlar sınırlamaya tabidir.” 

 

K16 “Kurumumuzdaki birimler iş yüklerinin, çalışan niteliğine 

oranla daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple 

olması gereken çalışan sayısının belirlenip az çalışan var ise 
çalışan sayısının artırılmasını, çok çalışan var ise çalışan 

sayısını azaltılmasını isterdim 
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Ayrıca süreç tamamlanınca çalışanlarında dâhil olduğun genel 

bir toplantı düzenlenmesini, çalışmanın sonuçlarının 

gerektirdiği ölçüde aktarılmasını ve çalışanların bu konu da 

fikirlerin alınmasını isterdim.” 

K17 “Çalışmayı yapan kişinin bilgi sahibi olması gerekir ki 

çalışma verimli geçsin. Amaç verimlilik olmalı, iş kaybı 

değil. Eğer doğru yapılırsa herkes hak ettiği yerde görev 

yapar.” 

Tema 4 Değerlendirme: 

Kurumda çalışanların norm kadro çalışmaları sonuçları hakkında olumlu ve 

olumsuz iki görüşleri vardır. Genel olarak olumlu görüşler daha fazladır. Çalışmanın 

olumlu sonuçları hakkında genelleme yapılırsa, doğru işe doğru kişi yerleştirileceği, adil 

iş paylaşımı ve bu sayede kurumun verimliliği ve çalışanların motivasyonun artacağıdır. 

Olumsuz sonuçlar ise; devlet kurumu olduğu için çalışmaların sonuçları tam anlamıyla 

uygulanamayacağıdır. 

Tema 5: Norm Kadro Çalışmasında Endişe ve Beklentiler 

K13 “Şuanda bir değişiklik olmadı. Beklentiler de karşılanmadı. 

Bu çalışmada idareciler tarafından yeterince bilgilendirme 
yapılmadığından personel yapılmak isteneni tam 

anlayamadı.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beklenti: Hakkaniyetli kadro 

dağılımı, verimli çalışma ortamı 

çalışmaların belli aralıklarla 

güncellenmesidir. 

 

 

Endişe: Çalışma sonucunda ne 

ile karşılaşılacağını 

bilinmemesidir. 

K15 “Kamu kuruluşlarında iş tanımlarının çok 
genel(yüzeysel)olması, ölçütlerin sağlamamasına neden 

olmaktadır. Birim yöneticileri sayı ve nitelik belirlemede en 

yararlı kişiler olacaktır. Yapılan analizlerin bir değişikliğe 

neden olmayacağını düşündüğüm için çok anlamlı 

bulmuyorum.” 

K2 “Beklentim: Biriminde personel eksiği bulunduğunun tespit 
edilmesiydi. Fakat olmadı. Bu eksikliğin tespit edilebilmesi 

için iş analiz sonuçlarının bir kez yapılması değil. Belirli ve 

kısa aralıklarla güncellenmesi (eklenen işlerin, eksilen 
personelin analize dahil edilmesi) gerektiğini düşünüyorum.” 

K12 “Daha adaletli iş dağılımı olacağını düşünerek olumlu bir 

beklenti içerisine girdim.” 

K13 “Beklentimiz, hakkaniyetli kadro dağılımı ve daha 

disiplinli ve verimli çalışma ortamının oluşmasıydı. 

Yapılacak çalışma ile atıl personellerin aktif çalışmaya 

katılacağı ve adaletli iş paylaşımı sağlanacağıydı.” 

K16 “Sürecin başlangıcında tam olarak ne ile karşılaşacağımızı 

bilmediğim için bazı endişelerim vardı. Sürecin nasıl devam 

edeceği, nasıl bir sonuçla karışılacağımızı hakkında fikrim 

yoktu fakat zaman ilerledikçe ve süreç hakkında net fikirlere 
sahip oldukça endişelerim azaldı.” 

K17 “Ben gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Beklentim şu ki  her 

personel eşit düşünülmemek, nitelikli olan ve bu niteliklerini 
geliştirenler daha iyi fırsatlarda ve imkanlarda devam etmeli.” 
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Tema 5 Değerlendirme:  

Norm kadro çalışmasından beklentiler; doğru sonuçlar elde etmek ve olması 

gerektiği gibi niteliğe göre kadro sayısı dağılımı yapılmasıdır. Görüşmeciler,  norm 

kadro çalışmasının nasıl ilerleyeceği ya da ne ile sonuçlanacağını bilmediği için endişe 

duyduklarını belirtmişlerdir. Bazı görüşmeciler yaptıkları işten emin oldukları ya da 

çalışmanın sonucunda herhangi bir değişiklik yaşanmayacağı için herhangi beklenti ve 

endişe içine girmediklerini söylemişlerdir. 

 

 

 

Tema 6: Norm Kadro Uygulamasında Süreci Yöneten Siz Olsaydınız 

K6 “Belki süreci daha da uzatacaktır ama mülakat yapan kişilerin 

belli bir süre bizimle çalışıp en azından akışı gördükten 

sonra görüşmeleri yapsalardı daha verimli olurdu diye 
düşünüyorum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara çalışma hakkında 

bilgi verilmesi, çalışma sürecine 

dâhil edilmesi ve sonuçlarını 

çalışanlara bildirilmesidir. 

K11 “Norm çalışmasını ben yapıyor olsaydım, çalışmayı 

yapacağım birimdeki işleyişi öğrenmeye çalışırdım. İşi 

bilmeden çalışmasının pek verimli olacağını düşünmüyorum.” 

K13 “Öncelikle bu çalışmanın amacının personele eksiksiz bir 

şekilde anlatılmasını sağlardım. Çalışanların işlerini ve 

özgeçmişlerini inceler çalışma yapmadan önce bilgi sahibi 
olurdum. Personelin şikâyet ve önerilerini dinler sürece onları 

da dâhil ederdim. Ayrıca bu çalışmaları ofis yerine birebir 

görüşme şeklinde gerçekleştirirdim.” 

K14 “Ölçümü yapacak kişilerin, makul bir süre o birimlerde fiili 

olarak bulunmaları ve orada yapılan işin niteliği ve süresi 

hakkında çok daha fazla fikir sahibi olmalarını sağlardım. 
Ancak bu durum sonuçları daha iyi ölçse de çalışmanın 

süresini ve maliyetini arttırıldı.” 

K16 “İlk aşamada kurum genelinde idari birimlerde görev yapan 

çalışanlar için “ bilgilendirme toplantısı” düzenlendi. 
Çalışanların bu şeklide endişelerinden ve ön yargılarında 

kurtulmalarını sağlardım.” 

K17 “Ben öncelikle norm kadro çalışmalarında görevli olacak 
personelin en azından o konuya vakıf bir elemanı dâhil eder.” 

K18 “ Öncelikle örgüt analizi, profesyonel uygulayıcılar, tüm 

çalışanları süreç ile bilgilendirme ve güven verme, sonuçların 

paylaşılacağı nihayetinde bir yaptırımı olacağı” 

Tema 6 Değerlendirme: 

Norm kadro çalışması yapılmadan önce çalışanları bu konu hakkında 

bilgilendirmek böylelikle çalışanların ve yöneticilerin önyargılarını kırmak, çalışmayı 
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yapan kişilere analiz yapacağı iş hakkında gözlem yapma fırsatı vermek, çalışmanın 

sonuçlarını çalışanlara bildirmek ve sonuçlarını nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi 

vermek şeklinde olması gerektiği ile ilgili genel bir görüş vardır. 

Sonuç Ve Değerlendirme 

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik değişimler ve gelişmeler toplumların 

refah düzeyi ve yaşam standardını yükseltmektedir. Bu değişime ayak uydurarak 

gelişmeler kaydeden ülkelerin veya kuruluşların başarılarının ana nedeni, kaynağı iyi 

kullanmasını bilen, gelişmeler doğrultusunda eğitilmiş, deneyimli, yetenekli işgörenleri 

istihdam etmeleridir. Başka bir değişle doğru iş doğru eleman eşleşmesini 

yapılabilmeleridir. Ülke şartlarına göre sosyo-ekonomik ve politik sebeplerle kurulan 

kamu teşebbüslerinde üretim faktörlerinin sahibi devlet, özel idare, belediye, üniversite 

ve 3289 sayılı kanunun 28.maddesi ile özel teşebbüslerdir. Kamu teşebbüslerinin üretim 

faktörlerinin sahibi olan devlet ve kuruluşların en önemli üretim faktörü olan insan 

kaynağını bu değişim ve gelişmelere paralel olarak yönetmeleri gerekmektedir. Bu da 

aslında kamunun alışagelmiş yönetim anlayışının ve algısının değişimi demektir. Tam 

da bu noktada norm kadro çalışmaları kamu kurumlarının nasıl bir yönetsel anlayış 

geliştirecekleri konusunda önemli bir destek sağlamaktadır. Norm kadro çalışması ile 

kamu kurumları mevcut insan kaynağının durumu hakkında bilgi sahibi olurken, bu 

kaynağın gelecekteki rolü ve gelişimi hakkında da doğru tahminlerde 

bulunabilmektedir. Norm kadro uygulamasının işveren boyutu bu şekilde 

değerlendirilirken, işgören tarafı hala özellikle norm kadro uygulamalarının algılanması 

boyutunda ciddi eksiklikleri içermektedir. Norm kadro uygulamalarının işgörenler 

tarafından algısını ölçen bu çalışma da elde edilen sonuçlar bu yargıyı destekler 

niteliktedir. 

Çalışanlar norm kadro tanımını bilseler bile bu çalışmanın sonucunda onlara ve 

kuruma ne gibi getirisi olacağını tam bilmediklerinden norm kadro çalışmasına pek 

sıcak bakmamaktadırlar. 2000’li yılların başında kurumda yapılan norm kadro 

çalışmalarının sonucunda kurumda herhangi bir değişim yaşanmadığı için 2015 yılında 

yapılan çalışmanın da neticesiz kalacağı düşüncesi hâkimdir. 

Yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar ışığında kamu kurumu olduğu için 

personel tedarik, seçim ve yerleştirilmesinde doğru işe doğru eleman eşleşmesinin zor 

olduğu daha çok işin matematiksel boyutu ile ilgilenip, kadro sayısını doldurmanın ön 

planda olduğu görülmektedir. 

Çalışanlar norm kadronun kuruma faydalı olabileceğini ile ilgili bir takım 

görüşlere sahiptirler fakat bunun nasıl gerçekleşeceği ile ilgili düşünceleri yoktur. Norm 

kadro çalışması sağlıklı bir şekilde yapılırsa kurumun verimliliğinin artacağı ve 

çalışanların motivasyonlarının da bununla doğru orantılı olarak artacağı ile ilgili ifadeler 

de bulunmaktadır.  

Sonuç olarak, norm kadro uygulamasına işgörenlerin bakışı özellikle 

uygulanabilirliği ve yaratacağı etkiler boyutlarında olumsuzdur. Çalışanlar üzerindeki 

bu genel olumsuz algıyı yok etmek gerekmektedir. Özellikle norm kadro uygulamaları 

öncesi çalışanlara verilecek eğitimler ve yapılacak bilgilendirmeler sürecin işleyişi ve 

etkinliği bakımından son derece önemlidir. 
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EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN 

LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS OF THE CHAIN STORES 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Cengiz Durani 

Doç. Dr. Sema Behdioğluii 

Abstract 

This study aims to analyze the effectiveness of logistics information technologies and 

logistics information systems of the retail chain stores operating in the Province of Ankara, 

Turkey. In the study, 300 retail chain stores operating in Ankara were surveyed. The information 

technologies used in logistic information systems of the retail chain stores, their duration of use, 

and the resulting benefits were identified. Considering the retail chain stores in terms of their 

technologies, it was observed that 71% of the respondents was using Internet, 51% was using a 

commercial (inventory, accounting and warehouse management, etc.) software. Looking at the 

duration of use of the technologies, the barcode and RFID technologies rank first in terms of the 

shortest time spent, which is followed by the use of Internet. And, in terms of the software and 

hardware, the traveling salesman system was found to be the most inadequate, whereas the 

Internet technology was deemed the most adequate. In terms of the desired benefits, all the 

information system applications are above the average; however, most of the benefits are obtained 

from the customer relationship module, followed by the Internet applications. It was determined 

that the barcode and RFID applications have the least benefits. 

Keywords: Logistics Information Systems, Chain Stores, Logistics Information 

Technologies 

MAĞAZA ZİNCİRLERİNİN LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİNDE 

KULLANILAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİNLİĞİ 

Özet 

Bu çalişmanin amaci ankara’da faaliyet gösteren perakende zinciri firmalarinin lojistik 

bilgi teknolojilerinin ve lojistik bilgi sistemlerinin etkinliğini analiz etmektir. Yapilan çalişmayla 

ankara’da faaliyet gösteren 300 perakende zinciri firmaya anket yapilmiştir. Perakende zinciri 

firmalarinin lojistik bilgi sistemlerinde hangi bilgi teknolojilerini ne kadar süreyle kullandiklari ve 

bunlardan elde edilen fayda belirlenmiştir:. Perakende zinciri mağazalarin teknolojiler açisindan 

değerlendirildiğinde ankete katilanlarin %71’i internet ağlarini %51ile ticari paket (stok, 

muhasebe ve depo yönetimi vb.) Uygulamalarinin kullandiği görülmektedir. Teknolojiler 

kullanim zamani açisindan bakildiğinda; en kisa süre kullanilan barkod ve rfid teknolojisi iken 

bunu internet takip etmektedir. Yazilim ve donanimi açisindan değerlendirilir ise gezgin satici 

sisteminin en az yeterli bulunur iken internet teknolojisi en yeterli olarak bulunmaktadir. İstenilen 

fayda açisindan tüm bilgi sistemi uygulamalarinin ortalamasinin yükseğin üzerindedir. Ama en 

fazla faydayi müşteri ilişiklileri modülünden ve daha sonrada internet uygulamalarindan elde 

etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ettikleri belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: lojistik bilgi sistemi,  mağaza zincirleri, lojistik  bilgi teknolojileri 

1. Giriş 

Bilgi teknolojileri ile ilgili farklı tanımlar verilebilir.  Bennet tarafından yapılan 

bilişim teknolojileri tanımı, bilginin bilgisayar aracılığıyla elde edilmesi, işlenmesi, 
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saklanması ve gerekli görülen yerlere aktarılmasıyla ilgilidir.  Gibson ve Jackson 

tarafından yapılan tanımda ise, verinin ve bilginin işlenmesini, dağıtılmasını, manipüle 

edilmesini analiz edilerek kullanımını mümkün kılan her türlü araç olarak ele alır.  Buna 

göre bilişim teknolojisi en geniş şekliyle bilgisayar ve iletişim teknolojilerini 

içermektedir. Ceyhun ve Çağlayan tarafından yapılan tanımda ise bilgi teknolojileri,  

bilginin toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını ve gerekli olan yerlere iletilmesini ya 

da herhangi bir yerden bu bilgilere ulaşmayı (elektronik optik vb. teknikler ile) sağlayan 

teknolojilerin bütününü bilgi teknolojileri altında toplamaktadır.  Cole tarafından 

yapılan bilişim teknolojileri tanımı, metin ve sayısal formattaki bilginin, bilgisayar ve 

iletişim kanalları aracılığıyla elde edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtımı olarak 

ele alınır (Tekin vd., 2003). Lojistik sektöründe bilgi teknolojileri uygulamaları, 

özellikle Internet’in işletmelerde yaygın bir biçimde kullanılmasıyla ivme kazanmıştır. 

Sektörde kullanılan bilgi sistemleri; kurumsal kaynak planlama, depo yönetim 

sistemleri, nakliye yönetim sistemleri, ileri planlama sistemleri, uydu araç takip 

sistemleri, sipariş sistemleri, veri tabanı yönetimi, elektronik veri değişimi, Intranet ve 

ekstranet, POS takip sistemleri, web tabanlı kataloglar ve operasyonel programlar olarak 

sıralanabilir (Kanalcı, 2005),  

2.Lojistik Bilgi Sistemlerinde Kullanilan Bilgi Teknolojiler 

Radyo frekanslı tanıma (RFID) nesneleri temas etmeden belirli bir mesafeden 

tanımak ve izlemek için kullanılan bir teknoloji uygulamasıdır. Bu teknoloji dünyada ve 

ülkemizde hızla yaygınlaşmıştır. Kullanım alanı olarak tarım sektöründen sağlık ve 

tekstil sektörü gibi birçok sektör bulunmaktadır. RFID teknolojisi ikinci dünya 

savaşında savaş uçaklarını tanımlamak için geliştirildi. İkinci dünya savaşından sonra 

ise üretim bandında üretilen ürünlerin izlenilmesi ve hayvanların takibinde 

kullanılmıştır (Higgings ve Cairney, 2006). 

RFID teknolojisinin tedarik zincirinde kullanımın büyük faydalar 

sağlayacağına dair birçok çalışma var ise de,  diğer teknolojilerine göre kullanımının 

daha az olduğu görülmektedir (Kaynak vd., 2016). 

İntranet sadece bir şirketi kapsayan internet sitesi olarak tanımlanabilir. 

İntranet bir işletmenin bütün bölümlerinin çeşitli bilgilerini paylaşabildiği bir ağdır. 

Intranet sayesinde işletme içinde gündelik bilgilere daha hızlı ulaşım sağlanarak 

maliyetlerin aşağı doğru çekilmesi sağlanır. İntranet yalnızca bir kuruluşa ait olan özel 

bir internettir. (Güler,  2006) 

Satış noktası sistemleri (Point of Sale, POS)  veri toplamak için ya da 

perakende satılan ürünlerin yer alan barkodlarını taramak için geliştirilmiş bir sistemdir. 

POS verileri ya da satış verilerini stok ikmali yapan tedarikçiler ile paylaşmakta 

böylelikle sipariş girişi yapılmaksızın mallar ile ilgili sorumluluğun doğrudan 

tedarikçiye yüklenmesi söz konusudur (Lambert vd., 1998). 

1980’li yıllarda etiketlemenin en ilkel yolu olan barkodların kullanıldığı 

görünmektedir.  Barkodlar kullanılarak bir ürün hakkındaki bilgiye optik barkod 

okuyucular ile ulaşmak mümkündür. Yatay ya da dikey çok sayıdaki çizgiden 

barkodların oluştuğu görülür. Bu çizgiler bir araya gelerek bir yazı ya da harfi temsil 

eder. Farklı işletmeler barkod olarak çok çeşitli amaçlar için semboller de 

oluşturmuşlardır. Tüketiciye satılan paketlenmiş tüm ürünlerde barkodlar 

görünmektedir. Barkodlar elektronik veri değişimi sistemiyle, işletmenin lojistik bilgi 

sisteminin bir uzantısı olarak görülebilir.(Delice, 2013) 
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Filo yönetimi ve araç takip sistemleri, otomobil, motosiklet, kamyon gibi tüm 

araçların ve personelin ya da her türlü mobil kaynağın internet üzerinden herhangi bir 

bilgisayar ya da cep telefonuyla izlenebilmesi, o anda bulundukları yerin konumunun 

detaylıca şehir haritasında görülmesini sağlamaktadır. Bu uygulamalar araç ya da 

personelin güvenliğini sağlar iken onlara yapılacak yönlendirmeler ile daha verimli 

çalışabilme fırsatını da vermektedir. (Güler,  2006) 

Kuramsal kaynak planlaması, bir işletmenin tüm bölümlerini birleştiren bir 

bilgi sistemidir. ERP insan kaynaklarını, muhasebeyi, satışı, üretimi, dağıtımı tedarik 

zinciri yönetimini üst seviyede entegrasyonunu sağlar. Bu entegrasyonla işletme şu 

faydayı elde eder (Bingi vd 1999): 

 Rakip baskılara daha hızlı cevap verebilme 

 Daha esnek üretimi gerçekleştirebilme, 

 Stokları azaltabilme,  

 Müşteriler daha iyi mal ve hizmeti sunabilmeyi sağlar.  

ERP sistemi işletmeyi süreç temelli olarak ele alan işletmenin hedeflerini, tüm 

fonksiyonlarını gözeterek sıkı bir şekilde bütünleşmiş işletmenin ihtiyacı olan bilgiyi ve 

veriyi karşılamak amacıyla çok sayıda alt sistemi bünyesinde içeren bir yazılımdır (Acar 

vd, 2003). 

Müşterisi ilişkileri yönetimi uygulamaları, web sitesi kullanıcılarının ilgisinin 

süreklilik göstermesi, mevcut müşteriyi elde tutma ve bunlarda sadakat oluşturma ve ya 

terk etmiş müşterinin yeniden kazanılması gibi birçok faydayı sağlar. Bunun 

yapılabilmesi için, müşteri ilişkileri otomasyonu, satış gücü otomasyonu ve ya 

pazarlama otomasyonu ile müşterilerin kayıt altına alınması ve bu verilerin 

depolanması, raporlanması, nicel ve nitel araştırmaların ve analizlerin yapılması gerekir. 

(Müşteri ilişkileri modülüyle ilgili olarak,  birçok bilgisayar, yazılım ve donanım 

üreticisi, diğer teknolojilerle uyumlu, internet ortamında faaliyet gösterecek modüller 

sunmaktadırlar. ( Erdem 2010 ) 

Elektronik veri değişimi, örgütler arası bir bilişim sistemidir. İki ya da daha 

fazla örgütün bilgisayarları arasında doğrudan kullanıma veya aktarıma uygun olarak 

yapılandırılmış verilerin aktarılmasını mümkün kılan bir sistemdir. Diğer bir ifade ile 

EVD bir işletmeyi müşterilerine ya da tedarikçilerine bağlayan sistemdir.  Tedarik 

zincirindeki taraflar EVD yoluyla birbirine elektronik ortamda bağlanabilmektedirler. 

Böylelikle müşterilerin istek ve beklentilerinin en etkin şekilde karşılanabilmesi için 

gerekli olan faaliyetlerin ve bilgilerin karşılıklı olarak serbestçe paylaşılmasıdır. EVD 

uygulamaları tedarikçi ve müşteri uygulamaları olarak ikiye ayrılmıştır. Tedarikçi 

odaklı EVD tedarikçiler ile olan ilişkilerin düzenlenmesi için kullanılır. Böylelikle 

tedarikçiler işletmenin stokunu takip ederek ihtiyaç duyulan girdileri işletmenin ihtiyacı 

olduğunda sunma fırsatı yaratır.  Wal-Mart tedarikçilerine kendi stok sistemini açarak 

tedarikçilerin bunu izlemesini ve kendi ihtiyacı olduğu zaman tedarikçilerin mal 

göndermesini yaptığı anlaşmalar ile sağlamıştır. Müşteri odaklı EVD ise, müşterilerin 

ve satışların artırılması amacıyla kullanılır. (Güleş, 1999) 

(dergipark.ulakbim.gov.tr/selcuksbmyd/article/download/5000084317/5000078414) 

Ngai vd., (2008) Hong-Kong’da 195 lojistik firması üzerinde, lojistik bilgi 

sisteminin bilgi teknolojilerine adaptasyonuyla ilgili analiz yapmıştır.  Anket soruları, 

Hong Kong’da güncel olarak kullanılan bilgi teknolojileri, tedarikçileri ve onların 
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müşterileriyle ilgilidir.  Yapılan araştırmada,  veri iletişimiyle ilgi teknolojiler 

(Elektronik Veri Değişimiyle, e-posta, internet ve intranet) en yaygın olarak kullanılan 

iletişim sistemi olarak bulunmuştur. 1994’de en popüler olan barkod ikinci sırada ve 

daha sonrada ERP kullanımı gelmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda büyük 

firmaların Lojistik Bilgi Sisteminden elde ettiği fayda küçük işletimlere göre daha 

fazladır.  Aynı zamanda firmanın sahip olduğu kaynak engelleriyle, lojistik bilgi sistemi 

adaptasyonu arasında negatif bir bağlantı bulunmuştur. Firmanın sahip olduğu kaynak 

engellerine; kısıtlı finansal imkânlar ve bilgi sistemini uygulamak için yeterli uzmanlığa 

sahip olmayan çalışanlar örnek olarak verilebilir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu kısımda araştırmanın amacı, evreni, örneklemi hakkında, veri toplama aracı 

ve tekniği hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

3.1. Araştırmanın Amacı Ve Evreni 

Bu çalışmanın amacı perakende zinciri firmalarının lojistik bilgi sistemlerinde 

kullanılan bilgi teknolojilerinin etkinliğini analiz etmektir. Bilgi sisteminde kullanılan 

bilgi teknolojilerinin kullanım zamanından elde edilen faydaya göre değerlendirmesi 

yapılacaktır. Araştırmanın evreni Ankara’da faaliyet gösteren perakende zinciri 

mağazalarıdır.  Bu evrenden yola çıkarak kolayda örneklem yöntemi ile örneklemi 

oluşturan mağaza zincirlerine ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemi Ankara Büyükşehir 

İl Sınırında olan mağaza zincirlerinde satın alma ve tedarik bölümünde çalışan ve bu 

bölümden sorumlu olan mağaza yöneticileridir. Anket soruları sorulur iken tüm 

sektörlerdeki mağaza zincirleri seçilmiştir. 

3.2.Veri Toplama Aracının Oluşturulması ve Toplama Tekniği 

Proje çalışmasında anket geliştirilir iken  Ketikidis, P.H.; Koh, S.C.L; 

Dimitriadis, N.; Gunesekaran, A.; Kehajova, M ( The use of information systems for 

lojistics and supply chain management in South East Europe: Current Status and Future 

direction ) lojistik için bilgi yönetiminin kullanımı ve Güney Asya’da Tedarik zinciri 

yönetimi: şimdiki statüsü ve geleceğe  ait yönlendirme adlı makale temel alınmıştır. 

Ayrıca Öksüz (2010) tarafından İnönü Üniversitesinde yazılan “Lojistik ve Lojistik 

Bilişim Sistemleri, Malatya Gıda Toptancılık Sektöründe Bir Uygulama “ adlı yüksek 

lisans tezindeki anketten de yararlanılmıştır. Makaledeki anket soruları proje ekibiyle 

sentezlenerek yeni bir anket sorusuna dönüştürülmüştür..  

3.2.1. Faktör ve Güvenirlik Analizi  

Geliştirilen ankete soruları homojen olmadığı için faktör ve güvenirlik analizi 

yapılmamıştır.  

3.2.2. Araştırmaya Katılanlara Ait Demografik Veriler 

Araştırmaya katılanlara ait demografik veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Perakende Mağazalara Ait Demografik Bilgiler      (n=300) 

    Frekanslar (F) Yüzde(%) 

Firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler     

Otomotiv 38 12,7 

Cam ve cam ürünleri 6 2.0 

Oto aksesuar 1 0.3 

Kimya 13 4,3 

Makine teçhizat 2 0.7 

Tekstil 51 17.0 

Gıda 65 21,7 

Elektronik 20 6,7 

Zücaciye 12 4.0 

Bahçe  3 1.0 

Mobilya 58 19,3 

Mutfak araç ve gereçleri 3 1.0 

Aydınlatma araç ve gereçleri 7 2,3 

Ofis araç ve gereçleri 6 2.0 

Yapı malzemeleri 13 4,3 

Temizlik araç ve gereçleri 2 0.7 

Toplam 300 100.0 

Firmalarda çalışan sayısı     

18264 272 90.7 

51-150 12 4.0 

151-350 8 2,7 

351-500 4 1,3 

501 ve üzeri 4 1,3 

Toplam 226 100.0 

Firmaların yıllık cirosu     

          0-100000 TL 135 59.5 

100000-500000 TL 62 27,3 

500000-1000000 TL 16 7.0 

1000000 TL ve üzeri 14 6,2 

Toplam 227 100.0 

Firmaların faaliyet alanı     

Bölgesel 229 76.8 

Ulusal 31 10,4 

Uluslararası 38 12,8 

Toplam 298 100.0 

Firmaların sermaye yapısı     

Yerli sermayeli 273 92.2 

Yerli-yabancı sermayeli 20 6,8 

Yabancı sermayeli 3 1.0 

Toplam 296 100.0 

Anket yapılan tüm mağaza zincirleri bu soruya cevap vermişlerdir. 

Perakendecilerin bulunduğu sektörler, payları açısından büyükten küçüğe doğru 

sıralanırsa %21,7 gıda, %19,3 Mobilya, %17 tekstil, %12,7 otomotiv, % 6,7 ile 

elektronik gelirken diğer sektörlerin oranın % 5 den az olduğu görülüyor. Ankete 

katılanlardan %5 den az olan sektörler büyükten küçüğe göre sıralanırsa %4,3 ile kimya 
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ve yapı malzemeleri, %4 zücaciye , % 2 ile ofis araç gereçleri ile cam ve cam ürünleri, 

%1 mutfak araç ve gereçleri gelir iken %0,7 temizlik araç ve gereçleri ile makine 

teçhizat ve /0,3 oto aksesuarı gelmektedir. 

Anket katılan tüm mağaza zincirleri bu soruya cevap vermişlerdir. Mağaza 

zincirlerinin çalışan sayısı büyükten küçüğe doğru sıralanır ise %90.7’si 1-50 , %4’ü 

51-150, %2.7’si 151-350, %1.3 ‘ü 351-500 ve %1.3’ü 500 ve üzeri kişi çalıştırdığı 

belirtilebilir. Buna göre ankete katılanların ortalama %90.7 küçük, %6.7 orta, 

%2.7’sinin ise büyük mağazalar olduğu belirtilebilir.” 

Perakendecinin sermaye yapısı açısından; %91 yerli iken yerli ve yabancı 

ortaklı sermayeye sahip firmaların oranı %6,7, yabancı sermayeye sahip 

perakendecilerin oranı ancak %1’dir. Perakendecilerin %25,7’si yıllık ciro ile ilgili 

soruya cevap vermez iken, % 45’in cirosu 1-100.000 TL arasında, %20,7 cirosu 

100.000-500.000 arasında görülmektedir. 500.000-1.000.00 arasında bulanan 

perakendecilerin oranı %4,3 iken 1.000.000 TL aşan perakendecilerin oranı da 

%4,3’tür. Ankette bu soruya cevap veren perakendecilerin %60,5’i küçük ölçekli, 

%27,8’i orta ölçekli, %11,6’sının ise büyük ölçekli olduğu belirtilebilir. 

Perakendecilerin %76,3’sı bölgesel olarak çalışır iken % 10,3 ulusal, %12,3 uluslararası 

alanda faaliyet göstermektedir. 

3- Araştirmanin Bulguları 

Araştırmanın bulgularında araştırmaya katılanların anket sorularına verdikleri 

cevapların ortalaması alınarak tabloda gösterilmiştir. Daha sonra bu tablodaki veriler 

detaylıca değerlendirilmiştir. 

Tablo 2: Anket Sorularının Ortalamaları 

Ankete cevap verir iken; 

1-Evet   2-Hayır 

  

Firmanızda Kullandığınız Bilişim Sistemleri   

Firmanızın kullandığı ‘internet ağı’ var mı?  %70,3 

Ticari Uygulamalar paket programı(stok, muhasebe, depo vb.) 

kullanıyor musunuz? 

 %55,3 

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)Uygulamaları(depo/stok 

kontrol, müşteri ilişkiler modüllerini kullanıyor musunuz 

 %29 

Otomatik Tanımlama sistemlerini(Barkod ve RFID vs) kullanıyor 

musunuz? 

 %20,8 

CRM(Müşteri ilişkileri yönetimi)kullanıyor musunuz?  %19 

Araç takip sistemleri ve İzleme sistemlerini kullanıyor musunuz?  %18,1 

Gezgin satıcı sistemlerini( el terminali, mobil yazıcı vs.) kullanıyor 

musunuz? 

 %14,7 
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Ankete cevap verir iken; 

Bir 1yıldan az,  İki 1-3 yıl,  Üç 4-6yıl,  Dört 7-9yıl, Beş 10 yıldan 

fazla 

  

Bilgi Teknolojilerini Kullanma Zamanı Ortalamalar Standart 

Sapma 

ERP(Kurumsal Kaynak Planlaması)Uygulamaları(depo/stok kontrol, 

müşteri ilişkiler modüllerini ne kadar zamandır kullanıyor musunuz? 

3,49 1,33 

Ticari Uygulamalar paket programı(stok, muhasebe, depo vb.) ne 

kadar zamandır kullanıyorsunuz? 

3,44 1,39 

Gezgin satıcı sistemlerini( el terminali, mobil yazıcı vs.) ne kadar 

zamandır kullanıyorsunuz? 

3,27 1,50 

Araç takip sistemleri ve izleme sistemlerini ne kadar zamandır 

kullanıyorsunuz 

3,04 1,36 

Firmanızın kullandığı  ‘internet ağını’ ne kadar zamandır 

kullanıyorsunuz? 

2,92 1,16 

Otomatik tanımlama sistemlerini(Barkod ve RFID vs.) ne kadar 

zamandır kullanıyorsunuz 

2,87 1,36 

   

Ankete cevap verir iken; 

1-Çok Düşük ,2- Düşük, 3- Normal, 4-Yüksek , 5-Çok Yüksek 

  

Yazılım Ve Donanım Ekibinin Yeterli Olma Derecesi Ortalamalar Standart 

Sapma 

Firmanızın kullandığı internet ağının yazılım ve donanım ekibinin 

yeterli olma derecesi 

4,36 0,81 

Otomatik tanımlama sistemleri(Barkod ve RFID vs) yazılım ve 

donanım Ekibinizin yeterli olma derecesi 

4,26 0,74 

CRM(Müşteri ilişkileri yönetimi) yazılım ve donanım ekibinizin 

yeterli olma derecesi 

4,14 0,75 

ERP(Kurumsal Kaynak Planlaması)Uygulamaları(depo/stok kontrol, 

müşteri ilişkiler modülleri yazılım ve donanım ekibinizin yeterli 

olma derecesi 

4,07 0,83 
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Gezgin satıcı sistemlerini( el terminali, mobil yazıcı vs.) yazılım ve 

donanım ekibinizin yeterli olma derecesi 

3,94 1,06 

Ankete cevap verir iken; 

1-Çok Düşük ,2- Düşük, 3- Normal, 4-Yüksek , 5-Çok Yüksek 

  

Bilgi Teknolojilerinden İstenilen Faydanın Elde Edilme Derecesi Ortalamalar Standart 

Sapma 

CRM istediğiniz faydayı elde etme dereceniz 4,76 0,95 

Firmanızın kullandığı internet ağından istediğiniz faydayı elde etme dereceniz 4,47 0,74 

ERP Uygulamalarından istediğiniz faydayı elde etme dereceniz 4,44 0,74 

Ticari Uygulamalar paket programından istediğiniz faydayı elde 

etme dereceniz 

4,36 0,84 

Gezgin satıcı sistemlerini programlardan istediğiniz faydayı elde 

etme dereceniz? 

4,31 1,04 

Otomatik tanımlama sistemlerinden istediğiniz faydayı elde etme 

dereceniz 

4,19 0,77 

 

Perakende zinciri mağazaların teknolojiler açısından değerlendirildiğinde 

ankete katılanların %71’inin internet ağlarını %51’inin ticari paket (stok, muhasebe ve 

depo yönetimi vb.) uygulamalarını kullandığı görülmektedir. Teknolojiler kullanım 

zamanı açısından bakıldığında; en kısa sure kullanılan Barkod ve RFID teknolojisi iken 

bunu internet takip etmektedir. Yazılım ve donanım açısından değerlendirilir ise gezgin 

satıcı sisteminin en az yeterli, internet teknolojisinin en yeterli olarak bulunduğu 

görülmektedir. İstenilen fayda açısından hepsinin ortalama değerlerin üzerindedir. En 

fazla fayda müşteri ilişiklileri modülünden ve daha sonrada internet uygulamalarından 

elde edilmektedir. En az faydayı barkod ve RFID uygulamalarından ile elde ettikleri 

belirlenmiştir. 

Perakende zinciri mağazaların kullanılan teknolojiler açısından 

değerlendirildiğinde ankete katılanların %71’i internet ağlarının olduğunu ve bunu 

kullandıklarını belirtmiştirler. Kullanılan en yaygın teknoloji olarak %51ile ticari paket 

(stok, muhasebe ve depo yönetimi vb.) uygulamalarının geldiği görülüyor. Kullanılan 

teknoloji olarak %29.5 ile üçüncü sırayı ERP uygulamalarının aldığını görüyoruz. Bunu 

takiben barkod ve RFID teknolojisi dördüncü sırada %20.8 ile yer almaktadır. Müşteri 

ilişki modülünün kullanım oranı %19.3 iken, araç takip ve izleme sistemleri %18.1’dir. 

En son sırada gezgin satıcı el terminali ve mobil yazıcı sistemleri %15.4 ile gelmektedir. 

Teknolojide kullanılan zamanla ilgili değerlendirme yapılırken 2. sıranın 1-3 yıl 3. 

olarak 4-6 yıl ve 4. olarak 7-9 yıl alınması gerekir. Teknolojiler kullanım zamanı 

açısından bakıldığında; Barkod ve RFID teknolojisi 2.87 ortalama zamanı, daha sonra, 

internet ağı ortalama zamanı 2.93 ile görülürken Diğer Araç takip ve izleme sistemleri 

3.04, gezgin satıcı teknolojisi 3,27 ve ticari paketi kullanma zamanı 3.44, ERP kullanma 
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zamanın 3.49 ile görülmektedir. İnternet uygulamalarının en yakın zamanda hayata 

geçtiği ya da yaklaşık olarak 3 yılın üzeninde uygulandığı ve perakendecilerin %71’nin 

uyguladıkları görülüyor. Aynı zamanda ticari paket uygulamalarının ise ortalama 6 

yıldır uygulandığı ve yaygınlık oranın %51 olduğu görülmektedir. Kullanım zamanı 

açısından ERP uygulamalarının uzun zamandır uygulanan ama kullanım oranın %29,5 

olduğu görülmektedir. ERP Uygulamalarını genellikle büyük perakendecilerin 

uyguladığı belirtilebilir.  

Yazılım ve donanımı yeterli bulma açısından değerlendirilir ise gezgin satıcı 

sisteminin 3.93 ile en az ortalamaya sahip olduğu görülüyor. Bununda az çok yeterliden 

yeterliye çok yakın olduğu belirtilebilir. Diğer sistemler değerlendirildiğinde hepsinin 

yeterliden az da olsa yüksek olduğu belirtilebilir. En yüksek ortalama 4.34 ile internet 

teknolojisi olarak gelmektedir. İstenilen fayda açısından hepsinin ortalamasının da 4’ün 

üzerinde olduğu belirtilebilir ama en fazla faydayı müşteri iliklileri modülünden elde 

edildiği görülüyor. 4.77 ile çok yükseğe yakın bir ortalamaya sahip olan internet 

uygulamaları gelmektedir. En az faydayı barkod ve RFID uygulamalarından 4.19 

ortalama ile elde ettikleri belirlenmiştir. Müşteri ilişikleri modülünden en fazla faydanın 

elde edilmesi, bu sistemden bilginin hemen elde edilmesi ve bu sistemin ürettiği 

bilgilerin perakendeciler tarafından hızlı uygulanarak çıktıya dönüşmesinden 

kaynaklanabilir. Aynı zamanda internet ağında elde edilen bilgilerin perakendecilik 

sisteminde kısa zamanda uygulamaya konabilir olması da elde edilen fayda açısından 

önemlidir. 

Sonuç 

Mağaza zincirlerinde kullanılan bilişim sistemleri açısında bakıldığında en 

fazla internetin olduğu görülüyor.  Kullanım zamanı açısından internet diğer 

teknolojilere oranla yeni iken elde edilen fayda açısından ise ikinci yüksek sırada 

olduğu görülüyor. İnternetin donanım ve yazılı açısından yeterli olmasının ise en 

yüksek seviyede olduğu görülüyor. Perakende işletmelerin internet, donanım ve yazılım 

için gerekli olan tüm alt yapıyı sağladıkları belirtilebilir. 

Elde edilen fayda açısından bakıldığında müşteri ilişkileri modülünden 

işletmeler en fazla faydayı elde etmişlerdir. Bu teknolojiyi kullanan işletmelerin oranın 

ancak %19 olduğu görülüyor. Gerekli donananımın sağlanması açısından bakıldığında 

üçüncü sırada olduğu görülüyor. 

Yaygın kullanılan teknolojiler açısından bakıldığında ticari paket programı ve 

uygulamalarının %55.3 ile ikinci sırada olduğu görülüyor. Kullanım zamanı açısından 

en uzun kullanılan ikinci teknoloji olduğu görülmektedir.  Yazılım ve donanım 

açısından 4. önem sırasında yer aldığı belirtilebilir. Elde edilen fayda açısında 3. önem 

sırasına sahiptir. 

En fazla kullanılan teknoloji açısından bakıldığında ilk sırada ERP 

uygulamalarının geldiği görünmektedir. Yazılım ve donanım açıcısından 5. önem 

derecesinde olduğu görülmektedir. Elde edilen fayda açısından ise 3. önem sırasında 

olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak mağaza zincirlerinin teknoloji kullanım yaygınlığının çok düşük 

seviyede olduğu. Elde edilen fayda açısında hepsinin ortalamasının yüksek seviyede 

olduğu belirtilebilir. İşletmelerin özellikle gezgin satıcı sistemlerinde donanım 

eksikliğinin diğer sistemlere göre daha fazla olduğu belirtilebilir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL DECISION MAKING 

STYLES AND MANAGERIAL VALUE 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Füsun Çınar Altıntaşi 

Arş. Gör.Ceyda Kavurmacıii 

Abstract 

Management studies remark the importance of  individual values to understand 

managerial behaviours and propose a relation between individual values and decision making 

behavior. Values consist the individual’s preference criteria related to certain situations so they 

have an impact on decision behaviors. The relationship of personal value systems and managerial 

decision making behavior is starting point of this study. The sample of research is composed of 

157 university student. Rokeach’s Personal Value Survey and Scott and Bruce’s General Decision 

Making Style Scale was used. At the end of the study, the series of findings depends of the 

relationship between  instrumental and terminal values with the most frequency and avoidant 

decision making style was obtained and these findings was discussed.  

Keywords: Personal values, decision making, Rokeach Değer Envanteri 

 

BİREYSEL KARAR STİLLERİ VE YÖNETSEL DEĞER İLİŞKİSİ 

Özet 

Yönetim alanında yapılan çalışmalar, yönetsel davranışların anlaşılmasında kişisel 

değerlerin  önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekmişlerdir. Yapılan çalışmalarda yöneticilerin 

sahip oldukları bireysel değerler ile karar alma davranışı arasında ilişki olduğu ileri sürülmektedir. 

Değerler bireylerin belirli durumlara ilişkin tercih kriterlerini oluşturması nedeniyle karar 

davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bireysel değer sistemleri ile yönetsel karar verme 

davranışı arasındaki ilişki bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Rokeach’ın  

bireysel değer ölçeği ile Scott ve Bruce tarafından geliştirilmiş olan Genel Karar Verme Stilleri 

ölçeğinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 157 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda Rokeach’ın değer envanterindeki en yüksek frekansa sahip olan amaçsal ve 

araçsal değerler ile kaçınmacı karar verme stili arasında ilişki olduğu temeline dayalı bir dizi 

sonuç elde edilmiş, bahse konu sonuçlar tartışmaya konu edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bireysel değerler, karar alma, Rokeach Value Survey 

1.  Giriş  

Yönetim alanında yapılan çalışmalar, yönetsel davranışların anlaşılmasında 

kişisel değerlerin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekmişlerdir. Değerler, 

bireylerin tutum ve davranışlarına rehberlik eden standart eylemlerdir ve liderlik türleri 

ve yönetsel karar mekanizmaları ile ilişkili olması nedeniyle bireylerin yaşamları 

boyunca tutum ve davranışlarını etkiler. Schwartz (2006)’a göre bireylerin sahip 

oldukları değerlerin yaşamlarındaki rehber prensipler olarak ulaşılması arzu edilen 

amaçlardır. Değerler, temel anlamda insanların neyin doğru neyin yanlış olduğuna 

yönelik oluşturdukları inançlar olmasına karşın iş değerleri, işgörenlerin iş ortamından 

beklentilerinin ne olduğuna yönelik tutumlarını yansıtmaktadır. Bu nedenle iş değerleri, 
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işle ilgili değerlendirme standartlarıyla, iş çevresinde bireylerin farkına vardığı kurallar 

veya önemli tercihlerine ilişkin değerlendirmelerdir. Yazında yöneticilerin bireysel 

değerleri ile karar verme yöntemleri arasında ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma 

mevcuttur (England & Whitley, 1980; Guth & Taigeri, 1965; Singer, 1975; Ralston 

vd.,1993, Connor & Becker, 2003, Mc Guire vd., 2006). Karar verme becerisi yönetim 

fonksiyonlarını yerine getiren yöneticiler için temel niteliktedir. Guth & Taigeri ye 

(1965) göre üst kademe yöneticilerin değer sistemleri karar verme davranışlarını 

etkilemede kritik bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla yönetsel değerler, profesyonel bir 

yapıda kendi kararları ve davranışlarıyla örgütlerine rehberlik eden yöneticilerin 

kullandığı genel kabul görmüş idealler ve normlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 

bağlamda mevcut çalışma ile bireylerin sahip oldukları mevcut değer boyutlarının 

yönetsel karar verme davranışı ile olan ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece 

mevcut çalışma neticesinde, çalışanların kişisel değer sistemlerinin karar verme 

stillerine yansıdığı yönünde sonuçlar bulunması beklenmektedir. Bu kapsamda 

çalışmada, hem söz konusu kuramsal ve görgül gelişmeler sistemli olarak incelemeye 

konu edilecek hem de araştırma evreninde elde edilen sonuçlar bakımından 

tartışılacaktır. 

2. Değer Kavrami 

Değer teorisyenlerine göre değerler, bireylerin tutum ve davranışlarına 

rehberlik eden standart eylemlerdir ve liderlik türleri ve yönetsel karar mekanizmaları 

ile ilişkilidir (Mellahi, 2001:46). Değer kavramının tüm sosyal bilimlerin merkezinde 

bir kavram olduğunu ifade eden Rokeach’a göre değer, “belirli bir eylem 

biçiminin(mode of conduct) veya bireyin ulaşmak istediği nihai durumun (end state of 

existence) onun karşıtı olan başka bir eylem biçiminin ya da varılmak istenen nihai 

durumun bireysel, toplumsal olarak tercih edilmesine ilişkin süreklilik gösteren bir 

inançtır” (Rokeach, 1973:5). Wiener’a (1988) göre değerler, “içselleştirilmiş normatif 

inançlardır”. Dolayısıyla değerler inançların “özel bir hali” olarak düşünülebilir. Bu 

özel hal,  değerlere, sunduğu normatif kalıplar nedeniyle kişinin belirli durumlar, kişiler 

ve nesneler karşısında gösterilebilecek davranış biçimleri arasından, belirli bir davranış 

biçimini seçmesine etki etme potansiyeli kazandırmaktadır. Belki de bu nedenle 

değerler kültürün temel yapı taşları olarak değerlendirilmektedir. Değerlerin davranışlar 

üzerindeki etkisi “şekillendirme”, “kalıplama”, biçiminde potansiyel bir e tki  olarak 

anlaşı lmalıd ır .  Değerler bu potansiyel etkiyi taşıma derecelerine göre iki gruba 

ayrılmaktadır;  kabullenilmiş değerler ve içselleştirilmiş değerler*. Genellikle sosyal 

beğenilirlik etkisiyle kişinin olması gerektiğini düşündüğü tercihleri yansıtan 

kabullenilmiş değerlerin davranışları etkileme potansiyeli, kişi tarafından 

gerçekleştirilen içselleştirilmiş değerlerden daha düşüktür. İki değer türü arasındaki 

fark, kişinin inandığını söylediği şeyle, gerçekten inandığı şey arasındaki farklılıktır 

(Özen, 1996: 13). Hofstede (1980), değerleri, “belirli durumları diğerlerine tercih etme 

eğilimi” şeklinde tanımlayarak değerlerin bireylerin neyin doğru neyin yanlış olduğuna 

ilişkin belirledikleri inanç standartları olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir deyişle 

değerler, seçim ya da tercih kriterleri, yargılar, davranış biçimleri şeklinde bireyler 

tarafından kabullenilmiş kavramlardır ve yargılara ilişkin normatif standartlar ile 

alternatif davranış biçimleri arasındaki seçimlerdir (Ericson, 1969; Elizur vd.,1991). 

Dolayısıyla değerler, diğer bireyleri ve durumları değerlendirmede bir yansıtıcı vazifesi 

                                                 
*  H o f s t ed e  ka b u l le n i lm i ş  d eğ er le r i  “ v a l ue s  as  de s i r a b le ” ,  i ç s e l l eş t i r i lm iş  d eğ e r le r i  “  
v a l ue s  a s  de s i r e d ”  o la r a k  a d l a n d ı rm a kt a d ı r .   
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görür (Gandal & Roccas 2002). Bu açıdan değerler, ulaşılması mümkün olanı değil, 

ulaşılma arzusu duyulan “ideal hedefleri” temsil ederler. 

Diğer taraftan değerlerin bireylerin yaşamlarındaki önemli hedefler ya da 

prensiplerdir olması nedeniyle bireyler, yaşamlarında belirli tutum ve davranışlara 

rehberlik eden genel değerleri kullanmaktadırlar (Kristiansen & Hotte, 1996). “bir 

bireye atfedilen ve onun psikolojik obje ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını 

düzenli bir biçimde oluşturan eğilim” (Kağıtçıbaşı, 1996: 84) olarak tanımlanan 

tutumlar, bireyin bir objeye karşı nasıl davranacağını belirleyen “davranışsal bir unsur” 

şeklinde betimlenmektedir (Oktay,1996:211). Ancak, tutumlar somut objeler veya 

durumlara yönelik genel bir değerin uygulanmasıyla sonuçlanırken (Davis & Rasool, 

1988) değerler ise daha soyut kavramlardır (Shrum & Shrum, 2000). Dolayısıyla 

davranış nihai olarak bireyin temel değerlerinin ve tutumlarının bir göstergesidir. 

3. Yönetsel Karar Alma 

Karar verme, yönetim ile ilgili çalışmalarda popülerliğini koruyan, iyi 

seçimlerin neler olduğu, doğru kararın nasıl geliştirileceği gibi konular üzerine modeller 

geliştirilmiş olan bir alandır. Geliştirilen modellerde psikolojiye olan ihtiyacın 

gerekliliği ortaya konarak, karar vermede söz konusu olan yargılama, sınırlılık gibi 

faktörler ele alınmıştır. (Basel & Brühl, 2013: 745; Simon, 1972, 1979; Cyert & March, 

1963; March, 1978;  Kahneman, 1991; Mintzberg, 1976; Lyles & Mitroff, 1980; 

Schwenk, 1984, 1988;  Harrison & Pelletier, 2000) çalışmalarıyla alana büyük katkı 

sağlamışlardır. Karar verme, ulaşılması arzu edilen duruma rehberlik eden bir arama 

sürecidir. Ulaşılmak istenen durum ise, ulaşılması gereken veya ulaşılması ile ilgili 

baskı görülen amacın değerini ifade etmektedir (Selten, 1999: 2). Farklı bir bakış ile 

karar verme, bir alternatifi diğerlerinden farklılaştırma sürecidir. Bu farklılaştırma, karar 

vericiyi mevcut alternatifin denemeye değer olduğuna dair ikna eder. (Lipshitz & 

Strauss, 1997: 152). Bir süreç olarak karar verme belli bir başlangıç noktası olan, 

buradan itibaren değişik iş, faaliyet ve düşüncelerin birbirini izlediği ve tercih yapma ile 

sonuçlanır. Bu süreçte, karar vericinin aralarında seçim ve tercih yapabileceği 

alternatifler vardır ve bu alternatifler sürecin başında belli değildir. Arama sürecinde bu 

alternatiflere ulaşılır. Dolayısıyla bu süreç, tatmin edici alternatife ulaşılana dek 

süregider (Selten, 1999: 2). Karar verme süreci, kararın verilmesi için gereken bilginin 

oluşturulması, bu bilginin değerlendirilmesi ve değerlendirmelere dayalı olarak 

yapılacak bir tercih şeklinde ele alınabilir. Robbins’e (2012: 144-145) göre ise sürecin 

aşamaları, problemi tanımlamak, karar kriterlerini tanımlamak, kriterlerin ağırlıklarını 

belirlemek, alternatifleri geliştirmek, alternatifleri değerlendirmek, en iyi alternatifi 

seçmek şeklindedir. Robbins, problemin var olan ve istenen arasındaki uyuşmazlıktan 

dolayı ortaya çıktığından aynı zamanda karar vericilerin karar kriterlerini belirlerken, 

ilgilerini, değerlerini, kişisel tercihleri ön plana çıkarabileceğinden bahsetmiştir. 

Ardından karar verici, bu kriterleri öncelik sıralamasına sokar. Alternatifleri 

belirlemenin ardından, bunları her bir kriter için değerlendirir.   

Aynı zamanda kararlar örgütlerin temel işlemleridir ve başarılı örgütler, daha 

iyi ve daha hızlı kararlar vererek veya alınan kararları daha çok uygulayarak rakiplerini 

geçerler (Harrison & Pelletier, 2000: 463). Simon (1979: 500) karar vermenin 

yönetimin kalbi olduğunu ve yönetsel teoriye ait kelime dağarcığının mantık ve insan 

seçimlerini konu alan psikolojiden sağlanması gerekliliğini belirtmiştir. Dolayısıyla, 

etkin ve verimli karar vermenin örgüt için hayati olduğu kolayca anlaşılabilmektedir. 

Benzer şekilde yazında Simon’un (1979) belirttiği gibi diğer çalışmalarda da yönetimin 

temel odağının karar verme olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu açıdan yönetim kararının 
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önemi, bu kararların tüm yönetim fonksiyonlarını etkileyecek olmasından gelir 

denilebilir. Şüphesiz bir yönetici etkisi böyle büyük olan sancılı kararları vermeye hazır 

olmalıdır (Harrison & Pelletier, 2000: 463). 

4. Bireysel Değerler Ve Karar Alma 

Yazında bireysel değerler ve karar alma ilişkisini inceleyen araştırmalar 

mevcuttur. Yönetim alanında yapılan çalışmalar, yönetsel davranışların anlaşılmasında 

kişisel değerlerin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekmişlerdir. Guth & 

Tagiuri’nin (1965) çalışması konuya ilişkin ilk araştırmalardan biridir. Yaptıkları 

çalışmada yöneticinin bireysel değerleri ile karar alma süreçleri arasında ilişki olduğu 

bulgusuna ulaşmışlardır. Singer (1975), değerler ve liderlik arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında, başarılı yöneticilerin ahlaki standartlar ve bireysel bütünlük üzerinde 

yüksek bir önceliğinin bulunduğunu ifade etmiştir. England & Whitely (1980) yapmış 

oldukları uzun dönemli araştırmalarında yöneticilerin bireysel değer sistemlerinin 

yönetsel davranışları nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Araştırmacılara göre 

yöneticilerin bireysel değerlerinin bireysel ve örgütsel çıktılar üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu, kararlara katılım, yeniliklere uyum sağlama gibi örgütsel 

mekanizmalar ve örgütsel etkinlik üzerinde olumlu yönde etkide bulunmaktadır. 

Dolayısıyla yönetsel değerlerin tam olarak anlaşılabilmesi, yönetsel davranışların 

açıklanmasını, tahmin edilmesini ve yöneticilerin hangi değerlere göre hareket ettiğinin 

bilinmesini gerekli kılmaktadır. Yöneticilerin sahip oldukları bireysel değerlerin 

bilinmesi örgüt içerisinde neyin arzu edildiğinin bilinmesine yardımcı olmakta, algısal 

seçimler ve yorumlama süreciyle davranışları etkilemektedirler. Ralston vd. (1993), 

yönetim uygulamalarında yönetsel değer sistemlerinin çok boyutlu etkileri olduğunu 

ifade ederek belirli bir kültürdeki yöneticilerin değer yapısını anlayabilmek için yönetsel 

ilişkilerin birçok unsurunun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir. 

5. Araştırma Yöntemi  

5.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı bireysel değer sistemleri ile yönetsel karar verme 

davranışı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma neticesinde, çalışanların kişisel 

değer sistemlerinin karar verme stillerine yansıdığı yönünde sonuçlar bulunması 

beklenmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışmada, hem söz konusu kuramsal ve görgül 

gelişmeler sistemli olarak incelemeye konu edilecek hem de araştırma evreninde elde 

edilen sonuçlar bakımından tartışılacaktır. 

5.2. Araştırmanın Örneklemi 

Bireysel değerlerin ve karar alma davranışının toplumun genelinde oluşan bir 

olgu olmasından hareketle araştırmanın örneklemini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi 

ve idari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 4. Sınıf İşletme bölümü öğrencileri 

oluşturmaktadır. araştırmada 82 kadın, 75 erkek olmak üzere 157 kişiden yanıt 

alınmıştır. Araştırmaya katılan kişilere konuya ilişkin açıklamalar yapılarak konuya 

ilişkin hâkimiyetleri sağlanmıştır. Araştırmada kavramsal model içerisinde kullanılan 

yapıları temsil eden değişkenlerin ölçülmesinde yapılandırılmış anket formu 

kullanılmıştır.  

5 .3.  Kullanılan Ölçekler  
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Araştırmanın modeline uygun olarak değişkenler iki adet farklı ölçekle 

toplanmıştır. Söz konusu ölçekler aşağıda açıklanmıştır. 

Rokeach Bireysel Değer Ölçeği: Rokeach (1973) bireylerin benimsedikleri 

kişisel değerleri belirleyebilmek amacıyla kendi adıyla anılan (Rokeach Value Survey) 

değer ölçeğini geliştirmiştir. Ölçek, amaçsal değerler araçsal değerler olmak üzere iki 

değer setinden oluşmaktadır.  Amaçsal değerler, sosyal değerlerle ilişkilidirler ve tercih 

edilen, içinde bulunulmak istenilen durumu ifade ederler. Bu değerler hedefler ve 

amaçlar şeklinde tanımlanırlar, daha evrensel boyutu olan, soyut ve değişim konusunda 

katı bir yapıya sahiptirler. Barış dolu dünya, özgürlük, eşitlik ve ulusal güvenlik gibi 

değer ifadelerini içerir. Araçsal değerler ise amaca ulaşmak için izlenen yolları 

içermektedir. Araçsal değerler amaçsal değerlere giden yolda araçtır ve daha somut 

değerlerdir. Dürüstlük, temizlik ya da dost canlısı olmak, itaatkarlık gibi ifadeleri içerir. 

Ölçekte her bir değer seti 18 ifadeden oluşmakta ve tüm ölçekte toplamda 36 ifade yer 

almaktadır. Çalışmada Rokeach (1973) tarafından geliştirilen envanterin Bilgin & Araz 

(1993) tarafından Türkçeye uyarlanan formu kullanılacaktır. Ölçekte yer alan 36 unsur 

maddesel olarak ele alınacaktır. Tablo 1 de Rokeach değer seti yer almaktadır. 

Tablo 1:  Rokeach Değ er Ölçeği -  araçsal  ve  a maçsal  değerler  

Karar verme ölçeği: Scott & Bruce (1995) tarafında geliştirilen, Karçkay 

(2004) tarafından uyarlama çalışması yapılan Karar Verme Stilleri Ölçeği rasyonel, 

sezgisel, bağımlı, kaçınmacı ve ani alt boyutlarını içeren 25 maddeden oluşmaktadır. 

Karar verme ölçeğine ilişkin ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeği 

kullanılmıştır. 

5.4. Analiz 

Öncelikle, 18 amaçsal ve 18 araçsal değer kendi içerisinde 1’den 18’e kadar 

sıralatılmıştır. Elde edilen veriler, yüksek frekanslı 1 olarak sıralanan - en çok önem 

verilen - ve zıttı olarak yüksek frekanslı 18 olarak sıralanan –en düşük önem verilen 

değerler olarak sıralanmıştır. Sıralama hem amaçsal hem de araçsal değerler için 

Ara çsa l  Değ er l er :  

Terc ih  ed i l en  da vra nı ş  b i ç imi  

A ma çsa l  Değ er l er :  

Terc ih  ed i l en  duru m  

Bağıms ı z                    Bağı ş l a yı c ı  

Cesa r e t l i                    Dü rü s t  

En te l ek tü e l                 Gen i ş  

gö rü ş lü  

Ha ya l  gü cü  k u vvet l i    Hı r s l ı  

İ t aa tk a r                      Kib a r  

Ken d in i  k on t ro l  ed en   Man t ık l ı  

Mu k ted i r                    Neşe l i  

Sev ec en                     Temiz  

So ru mlu lu k  sah ib i       

Yard ıms eve r  

Ah i re t  s e la met i                       Ai l e  gü v en l iğ i  

Bar ı ş  i ç i n d e  b i r  d ü n ya             Başa r ı  h i s s i  

Bi lg e l i k                                  Eş i t l i k  

Gerç ek  d os t lu k                       Gü ze l l i k l e r  

d ü n yas ı  

Heyecan l ı  b i r  ya şam              İç  h u zu r  

Ken d in e  sa yg ı                        Mu t lu lu k   

Olgu n  s ev gi                           Özgü r lü k  

Rah a t  b i r  ya şam                    Sos ya l  on a y  

Ulu sa l  gü v en l ik                     Zevk  
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gerçekleştirilmiştir. Aşağıda sıralama sonucunda elde edilen en yüksek ve en düşük 

frekanslı ifadeler yer almaktadır. 

 En Yüksek ve En Düşük Frekanslı Amaçsal Değerler 

Amaçsal değerler içerisinde birinci sırada yüksek frekanslı olarak yer alan 

değerler ifadeleri şunlardır: 

Aile güvenliği D1(45);   

Ahiret selameti D2(42) 

İç huzur D10(19) 

Özgürlük D14(18) 

Toplam frekans 124 

Amaçsal değerler içerisinde onsekizinci sırada yüksek frekanslı olarak yer alan 

değer ifadeleri şunlardır: 

Sosyal onay D16 (36)  

Zevk D18 (35)  

Ahiret selameti D2(22)  

Güzellikler dünyası D7 (15)  

Heyecanlı bir yaşam D9 (14)  

Bilgelik D5 (11) 

Toplam frekans 133 

 En Yüksek ve En Düşük Frekanslı Araçsal Değerler 

Araçsal değerler içerisinde birinci sırada yüksek frekanslı olarak yer alan 

değerler ifadeleri şunlardır: 

Bağımsızlık D19 (55) 

Dürüstlük D22 (40) 

Neşeli olmak D32 (12) 

Toplam frekans 107 

 Araçsal değerler içerisinde onsekizinci sırada yüksek frekanslı olarak yer alan 

değer ifadeleri şunlardır:  

İtaatkârlık D27 (50) 

Entelektüellik D23 (31) 

Muktedir olmak D31 (29) 

Hırslı olmak D25 (13) 

Toplam frekans 123 
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Sonraki aşamada bu değerlere yönelik olarak hangi yönetsel karar stillerinin 

tercih edildiği ilgili karar stillerinin madde ve toplam olarak ortalamaları verilmiş ve 

değerlendirilmiştir.  
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Tablo 2. En çok önem verilen amaçsal değerler ve karar alma stilleri ortalamaları 

  Yüksek Frekanslı Amaçsal Değerler Düşük Frekanslı Amaçsal Değerler 

Karar Stili 

Maddeleri 

Aile 

Güvenliği 

Ahiret 

Selameti 

İç 

Huzur 
Özgürlük  

Sosyal 

Onay  
Zevk 

Ahiret 

Selameti 

Güzellikler 

Dünyası 

Heyecan 

Dolu 

Yaşam 

Bilgelik 

Rasyonel 1 
1,62 1,48 1,63 1,72 1,69 1,37 1,23 1,53 1,57 2,00 

Rasyonel 2 
1,67 1,67 1,68 1,67 1,86 1,57 1,41 1,73 1,64 1,91 

Rasyonel 3 
1,60 1,45 1,63 1,61 1,78 1,37 1,32 1,60 1,50 1,91 

Rasyonel 4 
1,80 1,68 1,58 1,67 1,69 1,51 1,50 2,13 1,71 2,00 

Rasyonel 5 
1,87 2,10 2,05 2,00 2,17 2,09 2,00 1,93 2,00 2,18 

Sezgisel 1 
2,07 1,69 2,26 2,06 2,11 2,09 2,23 2,33 1,93 2,00 

Sezgisel 2 
2,29 2,29 2,58 2,39 2,28 2,40 2,50 2,33 2,50 2,09 

Sezgisel 3 
2,24 2,05 2,54 2,22 2,37 2,31 2,59 2,27 2,14 1,82 

Sezgisel 4 
2,09 2,02 2,26 2,00 2,31 2,20 2,34 2,47 1,79 2,00 

Sezgisel 5 
1,96 1,71 2,00 1,94 2,06 1,71 1,86 2,33 1,86 1,91 

Bağımlı 1 
2,18 2,00 1,95 2,22 2,17 2,11 2,32 1,47 1,86 2,27 

Bağımlı 2 
2,33 2,02 2,58 2,78 2,39 2,17 2,82 2,33 1,93 2,27 

Bağımlı 3 
2,50 2,24 2,63 2,89 2,51 2,42 3,05 2,53 1,86 2,18 

Bağımlı 4 
2,33 2,15 2,53 2,17 2,50 2,12 2,50 2,27 1,93 2,00 

Kaçınmacı 1 
3,13 3,41 3,32 3,33 3,06 3,49 2,82 3,87 3,07 3,91 

Kaçınmacı 2 
3,27 3,07 3,68 3,78 3,43 3,37 3,36 3,60 3,21 3,82 

Kaçınmacı 3 
3,87 3,81 3,95 3,77 3,67 3,91 3,63 4,53 3,79 4,09 

Kaçınmacı 4 
3,69 3,85 4,05 3,67 3,69 3,97 3,55 4,07 3,71 4,18 

Kaçınmacı 5 
3,75 3,69 4,20 3,71 3,67 4,08 3,64 4,19 3,93 4,09 

Ani Karar 

Verme 1 3,20 3,69 3,79 3,44 3,28 3,66 3,36 3,40 3,64 3,64 

Ani Karar 

Verme 2 3,18 3,62 3,47 2,83 3,17 3,43 3,09 3,13 3,64 3,91 

Ani Karar 

Verme 3 3,56 3,98 3,90 3,67 3,64 3,97 3,81 3,53 3,86 4,09 

Ani Karar 

Verme 4 3,49 4,10 3,72 3,33 3,75 3,82 3,50 3,40 3,71 3,73 

Ani Karar 

Verme 5 3,11 3,62 3,21 2,94 3,03 3,40 3,41 3,27 3,57 3,00 

Karar Stilleri 

Genel 

          
RASYONEL 

1,71 1,67 1,72 1,73 1,84 1,58 1,49 1,79 1,69 2,00 

SEZGISEL 
2,13 1,95 2,33 2,12 2,22 2,14 2,30 2,35 2,04 1,96 

BAĞIMLI 
2,34 2,10 2,42 2,51 2,39 2,21 2,67 2,15 1,89 2,18 

KAÇINMACI 
3,54 3,57 3,84 3,65 3,50 3,76 3,40 4,05 3,54 4,02 

ANİ KARAR 
3,31 

3,80 
3,62 3,24 3,37 3,66 3,43 3,35 3,69 3,67 
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Tablo 3: En çok önem verilen araçsal değerler ve karar alma stilleri ortalamaları 

  Yüksek Frekanslı Araçsal Değerler Düşük Frekanslı Araçsal Değerler 

Karar Stili Maddeleri Bağımsızlık Dürüstlük  
Neşeli 

Olmak 
İtaatkârlık Entelektüellik  

Muktedir 

Olmak 
Hırslı Olmak 

Rasyonel 1 
1,56 1,40 1,33 1,54 1,61 1,55 1,46 

Rasyonel 2 
1,71 1,73 1,83 1,76 1,52 1,55 1,69 

Rasyonel 3 
1,62 1,65 1,50 1,50 1,65 1,62 1,69 

Rasyonel 4 
1,69 1,87 1,67 1,59 1,90 1,52 1,77 

Rasyonel 5 
2,02 2,25 2,17 2,24 1,84 2,00 2,39 

Sezgisel 1 
2,07 2,23 1,92 2,08 1,87 2,00 2,15 

Sezgisel 2 
2,44 2,35 2,83 2,32 2,36 2,35 2,39 

Sezgisel 3 
2,33 2,28 1,86 2,35 2,23 2,31 2,23 

Sezgisel 4 
2,18 2,24 2,10 2,16 2,07 2,10 2,15 

Sezgisel 5 
1,93 1,83 1,75 1,80 1,81 1,90 2,00 

Bağımlı 1 
2,22 2,08 1,92 2,28 2,07 1,76 2,08 

Bağımlı 2 
2,33 2,55 2,25 2,50 2,52 2,21 2,23 

Bağımlı 3 
2,57 2,53 2,42 2,89 2,48 2,40 2,46 

Bağımlı 4 
2,26 2,43 1,83 2,52 2,26 2,22 2,39 

Kaçınmacı 1 
3,44 3,10 3,25 3,30 3,42 3,41 2,85 

Kaçınmacı 2 
3,46 3,46 3,17 3,37 3,58 3,66 3,15 

Kaçınmacı 3 
3,89 4,00 3,57 3,98 3,77 4,00 3,62 

Kaçınmacı 4 
3,69 4,05 3,92 3,92 3,74 3,86 3,69 

Kaçınmacı 5 
3,65 3,87 3,99 3,94 3,61 4,00 3,62 

Ani Karar Verme 1 
3,44 3,60 3,50 3,72 3,29 3,45 3,46 

Ani Karar Verme 2 
3,18 3,40 3,17 3,50 2,90 3,24 3,54 

Ani Karar Verme 3 
3,72 3,73 3,75 3,82 3,65 3,83 3,77 

Ani Karar Verme 4 
3,55 3,72 4,00 3,93 3,29 3,52 3,54 

Ani Karar Verme 5 
3,18 3,23 3,17 3,48 2,87 3,24 3,39 

Karar Stilleri Genel 

       
RASYONEL 

1,72 1,78 1,70 1,73 1,70 1,65 1,80 

SEZGISEL 
2,19 2,18 2,09 2,14 2,07 2,13 2,18 

BAĞIMLI 
2,34 2,40 2,10 2,55 2,33 2,14 2,29 

KAÇINMACI 
3,63 3,70 3,58 3,70 3,62 3,79 3,38 

ANİ KARAR 
3,41 3,53 3,52 3,69 3,20 3,46 3,54 
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Sonuç Ve Değerlendirme 

Sosyal bağlamda değer araştırmalarına yön veren bireysel değerlere odaklı 

Rokeach'ın değer kuramı ve geliştirmiş olduğu değer ölçeği, araştırmacıların en çok 

yararlandığı ölçek olmuş; Schwartz gibi bazı araştırmacıların ölçeklerine de temel 

oluşturmuştur (Bacanlı, 1999). Bireysel değerlerin yönetim tarzı ve karar verme 

açısından önemli olması nedeniyle örgütsel davranış araştırmalarında sıklıkla çalışılan 

konuların başında gelmektedir. Yönetsel değer profilleri hakkında bilgi sahibi olmanın 

örgütler açısından önemli olduğu özellikle liderlik, iletişim ve karar verme gibi örgütsel 

süreçlerin örgüt üyelerinin sahip olduğu değer boyutlarından etkilendiği ve değerlerin 

karar verme ve yönetsel başarılarla ilgili olduğu ileri sürülmektedir (Posner & 

Munson,1979). Bireylerin sahip oldukları bireysel değerlerin karar verme stili 

arasındaki ilişkisi incelenen mevcut çalışmada bireysel değerlerin karar verme davranışı 

açısından karar stillerine yönelik tercihler üzerindeki rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma ile konuya ilişkin genel bir bakış açısı yakalanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın 

odak noktası genel bir yapı olarak bireysel değerler ile karar verme stilleri arasındaki 

ilişkinin hangi boyutlarda ortaya çıkabileceğini belirlemektir. Gerçekleştirilen araştırma 

neticesinde Rokeach’ın (1973), değer envanterinde yer alan bireysel değer türlerinin 

hangi karar stilleri ile ilişkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılan 

istatistik analizler neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Rokeach’ın değer envanterindeki amaçsal değerler kapsamında 

değerlendirildiğinde araştırmada en yüksek frekanslı değer ifadeleri “ aile güvenliği, 

ahiret selameti, iç huzur, özgürlük”  olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin ağırlıklı 

olarak manevi ve geleneksel değerleri yansıttığı ifade edilebilir. Türk toplumunun 

kültürel özellikleri hakkında bilgi veren ilk çalışma olan Hofstede’in (1980), kültürler 

arası farklılıkları tanımladığı araştırmasında Türk toplumu kollektivist toplumlar 

arasında yer almaktadır. Mevcut çalışmada geleneksel ve manevi değerlerin yüksek 

frekansa sahip olması kültürel bağlamda Türk toplumunun kollektivist özelliklerinden 

kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir. Özellikle Türk toplumunun manevi değerlerine ve 

geleneklerine bağlı bir toplum olması bireylerin karar alma davranışlarına da etki 

edecektir. Nitekim yöneticilerin karar alma sürecinde alternatifler arasından seçim 

yapma sorumluluk ve yetkisine sahip olduğu düşünüldüğünde bu durum onların değer 

seçenekleri ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Değerler bireylerin belirli 

durumlara ilişkin tercih kriterlerini oluşturması nedeniyle karar davranışları üzerinde 

etkili olmaktadır. Diğer taraftan araştırmada en yüksek frekanslı amaçsal değerlerin 

karar alma stilleri içerisinde ilk sırada kaçınmacı karar alma stili ile ilişkide olduğu 

görülmektedir. Amaçsal değerler açısından kaçınmacı karar alma stilinin tercih edilmesi 

risk ve belirsizlik algısının yüksek olması şeklinde yorumlanabilir. Bu durumu 

bireylerin manevi ve geleneksel değerlerine verdikleri önem arttıkça risk ve belirsizlik 

algılarının yüksek olduğu şeklinde açıklamak mümkündür. Özellikle Türk toplumunun 

kültürel değerleri konusundaki diğer çalışmalara bakıldığında genelde değerlerin 

kültürel boyutlar içerisinde ele alındığı, kültürel boyutlar olarak da kolektivizmin 

yansıra ve belirsizlikten kaçınma üzerinde durulduğu görülmektedir (Boyacıgiller, 

2000:3).  Dolayısıyla gelenekselci ve manevi değerler ile kaçınmacı karar alma 

arasındaki ilişki bu kapsamda açıklanabilir. Yine araştırmada araçsal değerler açısından 

elde edilen sonuçlar incelendiğinde en yüksek frekanslı değer ifadelerinin “ bağımsızlık, 

dürüstlük, neşeli olmak” şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Araçsal değerlerin, amaçsal 

değerlere ulaşmada izlenen yolları içermesi nedeniyle bu değerlerin karar alma 
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davranışı açısından amaçsal değerlerde de olduğu gibi kaçınmacı karar alma stili ile 

ilişkide bulunduğu görülmektedir. Bu durum bireylerin karar almada risk ve 

belirsizlikten kaçınmasının yanı sıra karar alma süreçlerinde bağımsız olma ve 

dürüstlükten yana bir davranış eğilimi içerisinde oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

Neşeli olma faktörü ise bireylerin yaşamlarından zevk ve eğlence aradıkları bu faktörün 

düzeyinin risk ve belirsizlik algısını da beraberinde getirdiği şeklinde ifade edilebilir. 

Sonuç itibariyle araştırma kesit bir çalışmadır. Araştırmadan elde edilen bulgular genel 

bir yapıyı göstermektedir. Araştırmaya dâhil edilen örneklem hacminin sınırlı olması, 

öğrenci örnekleminin kullanılması çalışmanın kısıtları arasında yer almaktadır. Ancak, 

çalışmanın gelecek dönemlerde örneklem hacmi genişletilerek ve yönetici örneklemi 

kullanılarak daha kapsamlı çalışmalara katkıda bulunması amacıyla yapılacak 

çalışmalarda derinlemesine incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu sayede konuya 

ilişkin yazının, yapılacak araştırmalarla genişletilmesi mümkün olabilecektir. 
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AN INVESTIGATION OF THE IMPACTS OF SUSTAINABILITY 

CONCEPT ON PACKAGING DESIGN 

Yazar / Author:  Dr. Ceyda Özgen1 

Prof. Dr. Nigan Bayazıt2 

Abstract 

The concept of sustainability refers sustainable development or sustainable living. A 

broad concept of sustainability has taken place in the United Nations Bruntland Report in 1987. . 

In the report, sustainable development was defined as "development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". With the 

understanding of sustainable environment, development of sustainable product design model 

including conservation of the resources, ecomomic benefits of recycling, product service system 

and production methods etc. is required. The concept of sustainability must be taken into 

consideration not only political and economical aspects, but company management decisions and 

strategies, designer approaches and environmental impacts including energy use, material 

consumption and labor costs be addressed in terms of the current preferences and trends. Within 

the scope of this study, ‘Concept of Sustainability’ effects on company management decisions 

and these decisions  impacts on sustainable product design will be emphasized. “Sustainable 

product design stages of producer in the process of decision making requires taken in to account 

the important points to uncover and to ensure their use” and “develop a model of product design 

to assess of sustainability, global energy use, labor costs, material consumption, product service 

system and recycling” constitutes the aim of the study. The study area was chosen as the 

Packaging Industry. Impact of sustainable design criteria on company’s organizational structure 

has been determined by a case study in the packaging industry. Selected evaluation units were 

researched with the life cycle assessment (LCA) steps for analysing sustainability of  material and 

energy.  

Key Words: sustainable design, packaging design, life cycle assessment 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ AMBALAJ TASARIMINA 

ETKİLERİNİN İRDELENMESİ  

Özet 

Sürdürülebilirlik kavramı sürdürülebilir gelişimi ya da sürdürülebilir yaşamı ifade 

etmektedir. Birleşmiş Milletler 1987 Bruntland Raporu’nda sürdürülebilirlik kavramı geniş bir 

şekilde yer almıştır. Bruntland Raporunda “Sürdürülebilir Gelişim: günümüz ihtiyaçlarının 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarının buluşmasını tehlikeye atmaksızın buluşması” olarak 

tanımlanmıştır. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde, kaynakların korunduğu, ekonomik 

açıdan faydaları olan geri kazanımı, ürün servis sistemlerini ve çevreci üretim yöntemlerini vb. 

içeren sürdürülebilir ürün tasarımı modeli geliştirilmesi gereklidir. Sürdürülebilirlik kavramı 

sadece politik ve ekonomik yönüyle değil, firma yönetim kararları ve stratejileri, tasarımcı 

yaklaşımları ve çevresel etkileri içeren, enerji kullanımı, malzeme tüketimi ve işçilik maliyetleri 

açısından ele alınarak, bugünkü tercih ve eğilimlere, malzeme seçimine ve ürün yaşam döngüsüne 

olan etkileri göz önüne alınmalıdır.  Bu çalışma kapsamında ‘Sürdürülebilirlik Kavramının’ firma 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
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yönetim kararlarına etkisi ve bu kararların sürdürülebilir ürün tasarımına etkisi üzerinde 

durulacaktır. “Üreticilerin sürdürülebilir ürün tasarımı sürecinde karar verme aşamalarında göz 

önünde bulundurmaları gereken önemli noktaları ortaya çıkarmak ve bunların kullanımını 

sağlamak” ve “ürün tasarımı için sürdürülebilir; global enerji sarfiyatı, işçilik maliyetleri, 

malzeme tüketimi, ürün servis sistemleri ve geri dönüşüm faaliyetlerini değerlendirmeye yarayan 

bir model geliştirmek”  çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ambalaj sektörü çalışma sahası 

olarak seçilmiştir. Ambalaj sektörü çerçevesinde yürütülen örnek olay çalışması ile ambalaj 

ürünlerinde sürdürülebilir tasarım kriterlerinin firma organizasyonel yapısı üzerinde etkilerinin 

saptanması sağlanmıştır. Seçilen değerlendirme birimlerinin incelenmesinde yaşam döngüsü 

analizi aşamalarında  “enerji ve malzeme”nin sürdürülebilirliği araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir tasarım, ambalaj tasarımı, yaşam döngüsü analizi 

1. Giriş  

Sürdürülebilirlik kavramı sürdürülebilir gelişimi ya da sürdürülebilir yaşamı 

ifade etmektedir. Bruntland Raporunda “Sürdürülebilir Gelişim: günümüz ihtiyaçlarının 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarının buluşmasını tehlikeye atmaksızın buluşması” olarak 

tanımlanmıştır. Daha sonra Birleşmiş milletler tarafından düzenlenen çevre ve gelişme 

konferansında (UNCED, The Earth Summit) çevre ile ilgili önemli kararlar alınmasının 

ardından sürdürülebilir tüketim ve kalkınma kavramları giderek önem kazanmaya 

başlamıştır. 

Bu çalışma kapsamında ‘Sürdürülebilirlik Kavramının’ firma yönetim 

kararlarına etkisi ve bu kararların sürdürülebilir ürün tasarımına etkisi üzerinde 

durulacaktır. “Üreticilerin sürdürülebilir ürün tasarımı sürecinde karar verme 

aşamalarında göz önünde bulundurmaları gereken önemli noktaları ortaya çıkarmak ve 

bunların kullanımını sağlamak” ve “ürün tasarımı için sürdürülebilir; global enerji 

sarfiyatı, işçilik maliyetleri, malzeme tüketimi, ürün servis sistemleri ve geri dönüşüm 

faaliyetlerini değerlendirmeye yarayan bir model geliştirmek”  çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Ambalaj sektörü çerçevesinde yürütülen örnek olay çalışması ile 

ambalaj ürünlerinde sürdürülebilir tasarım kriterlerinin firma organizasyonel yapısı 

üzerinde etkilerinin saptanması sağlanmıştır. Seçilen değerlendirme birimlerinin 

incelenmesinde yaşam döngüsü analizi aşamalarında  “enerji ve malzeme”nin 

sürdürülebilirliği araştırılmıştır. Ambalaj Sanayicileri Derneği bünyesinde yer alan 

Anadolu Cam Sanayi ve Plaş Plastik AŞ. Firmaları ile bu çalışma yürütülmüştür. 

2. Sürdürülebilirlik Kavramı 

Sürdürülebilir gelişmeye olan ilginin kaynağı 1987 de yayınlanan Bruntland 

Raporu uyarınca mevcut insan aktivitelerinin çevreye zarar vermesi ve insanlık için 

ciddi olumsuz sonuçlara yol açacağı inancıdır (Bhamra ve diğ., 2001). Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan (Annan, 2001): "Yeni yüzyıldaki en büyük 

hedefimiz ve uğraşımız soyut olarak görünen sürdürülebilir gelişme fikrini almak ve 

onu dünya insanları için güncel gerçekliğe dönüştürmektir" demiştir. Sürdürülebilir 

gelişme kavramı Dünya Gelişim ve Çevre Komisyonunun 1987'de yayınladığı "Our 

Comman Future" isimli raporun yayınlanmasıyla halk arasında tartışılmaya başlamıştır. 

Raporda küresel bir katılımın gerekli olduğu sürdürülemez sanayi gelişimini de içeren 

bir dizi toplumsal ve çevresel engeller belirlenmiştir. Bu engelleri kaldırmak için tavsiye 

edilenler: sanayi ve sanayiyle bağlantılı işlerde verimli kaynak kullanımı, daha az 

kirlilik ve atık üretimi, yenilenemez kaynakların yerine yenilenebilir kaynakların 

kullanılması, insan sağlığı ve çevreye olan yan etkilerin azaltılmasıdır (Gertsakis ve 

Lewis, 2003). 
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Daha sonra 1992 yılında Rio' da Birleşmiş milletler tarafından düzenlenen 

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED, The Earth 

Summit)’da çevre ile ilgili önemli kararlar alınmasının ardından sürdürülebilir tüketim 

ve kalkınma kavramları giderek önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma 

kavramında hedef, çevresel değerleri koruyarak doğal kaynakların rasyonel kullanımı, 

kaynak kullanımının azaltılması ve yaşam standardının yükseltilmesidir (Tischner ve 

Charter, 2001). 

2.1 Sürdürülebilir Ürün Tasarımı 

Tasarlamak kelimesi “tasarlama eyleminin çeşitli adımlarında, tasarımın 

amaçlarına ulaşmak için verilen kararlardan oluşan problem belirleme, problem çözme 

yaratıcı eylemi” (Bayazıt, 1994) olarak tanımlanmaktadır. Otto (2005) sürdürülebilir 

ürün tasarımını “Sürdürülebilir tasarım en iyi toplumsal, ekonomik ve çevresel 

performansta ya da en az toplumsal, çevresel ve ekonomik maliyetle olan tasarımdır” 

şeklinde tanımlamaktadır. Bu stratejik yaklaşım ürünlerin, işlemlerin, hizmetlerin ve 

sistemlerin tasarımı olarak tanımlanmaktadır. Toplumun, çevrenin ve ekonominin 

talepleri arasındaki dengesizliklerle ilgilenmektedir. Dengesizlikleri çözmeye çalışan, 

şimdi ve gelecekte bu üç alandaki etkilerin toplu olarak düşünülmesini kapsayan sistem 

olarak tanımlanmaktadır (Otto, 2005). 

Papanek (1984), “Endüstriyel tasarımcılar, endüstriler ve yönetimler, 

toplumumuza sosyal ve ekolojik ne kadar zarar veriyoruz cevabını birlikte saptamalılar” 

ifadesini kullanmaktadır. “Design for The Real World” adlı kitabında çevre 

sorumluluğunu endüstriyel tasarımcılar, endüstri ve yönetimler eşdeğer  kabul 

etmektedir. 

Tischner ve Charter (2001) sürdürülebilir tasarımın, eko tasarımdan ya da 

çevre için tasarımdan daha fazlasını ifade ettiğini açıklamışlardır. Çevre için tasarım ve 

eko tasarım, ürün tasarımında çevresel düşünceyi bütünleştirmek amacındadır. 

Sürdürülebilir tasarım ise, ekonomik ve çevresel düşüncelerle birlikte toplumsal ve etik 

unsurları da ürünün hayat döngüsüyle bütünleştirmektedir. Sürdürülebilir tasarım ürün 

yaşam döngüsü perspektifine sahip, iş, kültür ve organizasyon yetenekleri entegre 

yaklaşımları içeren çevreye duyarlı ürün tasarımı ve gelişimi olarak 

tanımlanabilmektedir (Kim, 2008). 

The eco-design of energy-using products, (EUP) direktifleri sürdürülebilir 

tasarımı; “çevresel yönler performansı artırmak için ürün tasarımına entegre edilmeli, 

tüm yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir tasarım kriterleri sağlanmalı, sürdürülebilir 

tasarım ihtiyaçlarına dayalı hammadde satın alma, üretim, paketleme, taşıma ve dağıtım, 

kurulum ve bakım, kullanım ve yaşam sonu aşamalarını kapsamalıdır” şeklinde 

tanımlamışlardır (EC, 2003b; EU, 2005; Goosey, 2004). Sürdürülebilir tasarım 

ekonomik değeri arttırmak ve çevresel zararların azaltılması konusunda mevcut 

kurumsal kültür ile uyumlu olmalıdır. Sürdürülebilirlik kelimesi tasarım prosedüründe 

iyi tasarıma ayrılmaz şekilde adapte edilmiş ekoloji ve ekonomiyi ifade etmektedir 

(Tischner, 2001). 

3. Ambalaj Sektörüne Genel Bakiş        

3.1 Ambalaj Nedir? 

Bugünkü anlamda ticari ambalaj kavramının gelişmesi 1700' lü yıllarda 

olmuştur. Bu yıllarda yapılan çalışmalarda ambalajın estetik fonksiyonundan ziyade 
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pratik fonksiyonu ön plana çıkmıştır. 19. yüzyılla birlikte özellikle ulaşımda olağanüstü 

gelişmeler ortaya çıkmıştır. Endüstri devrimi sonucu üretim patlamasına ulaşım 

olanaklarının artması eklenince ürünlerin satış hızı artmış, ürünleri satışa hazırlamak 

için gereken zamanın kısalması, tartma, doldurma, etiketleme, kapatma gibi işlemleri 

yapabilen makinelerin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir.  Kıtalar arası 

yolculukların başlaması, bu yolculukların çok zaman alması, bu ürünlerin bozulmadan 

ve güvenle taşınması gereksinimini doğurmuştur (Ertem, 1999). 

Robert Opei (1991)’nin söylediği gibi; “ambalajın temel görevi ürünü 

korumak- bunu yaparken varoluşunu genişletirsek ve dağıtımını sağlarsak- diğer 

ürünlerle buluşturmak, ama ürünü kendi duruşundan uzaklaştırmamaktır”. Opei 

pazarlama unsuru olarak ambalaj tasarımına işaret etmekte ve bunun günümüzde 

önemini göstermektedir. Paul Southgate ‘Total Branding By Design (1994)’ ve James 

Pilditch ‘The Silent Salesman (1973)’ adlı kitaplarında ambalajın önemini pazarlama 

aracı olarak göstermişlerdir.  

Endüstri tarafından üretilen her endüstriyel ürün, bir şekilde ambalajlanarak 

tüketicisine ulaşır. Bu nedenle ambalajın temel fonksiyonu içinde taşıdığı ürünü 

muhafaza etmek ve korumaktır. Ancak ambalaj ürünün perakende alanında tüketiciyle 

iletişim kurmasında aracı rolü oynar (Bayazıt, 2005). 

International Association of Packaging Research Institutes (IAPRI) 2004 

konferansında sunulan araştırmanın sonuçları çoğu katılımcı için ambalaj ve 

sürdürülebilirliğin tamamlayıcı olarak tanımlanmasının zor olduğunu ortaya koymuştur 

(Lewis ve Sonneveld, 2004). Organizasyon, sürdürülebilir ambalaj tasarımı için 

ürünlerin  dört kritere uygun olması gerektiğini savunur: Verimli: Sosyal ve ekonomik 

hedeflere ulaşmayı sağlayacak, Etkili: Malzeme kullanımı, enerji ve suyun mümkün 

olduğunca verimli kullanımı konularında  hedeflere ulaşmayı sağlayacak, Döngüsel: 

Endüstriyel ve çevresel sistemler içinde dönüştürülebilir ve Güvenli: Çevreyi 

kirletmeyen ve toxic olmayan. 

Diğer organizasyon olan Sustainable Packaging Coalition (SPC)’den yedi yönü 

içeren tanım gelmiştir (Lewis ve diğ., 2007). SPC (2006)’ya göre sürdürülebilir ambalaj 

tasarımı aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:  

1. Ürün yaşam döngüsü süresince ürünü kullanan kişiler tüm toplum için güvenli 

ve sağlıklı olmalıdır. 

2. Performans ve fiyat konusunda pazarın ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 

3. Üretim, dağıtım, geri dönüştürülmüş malzeme kaynağı vb. konularında 

yenilenebilir enerji kullanılmış olmalıdır. 

4. Maksimum miktarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmasıdır. 

5. Çevreye saygılı üretim yöntemlerinin ve uygulamaları seçilmesidir. 

6. Ürün yaşam döngüsü çalışmasının yapılması ve malzemenin tüm bu 

aşamalarda sağlıklı çözümler içinde yer almasıdır. 

7. Fiziksel olarak malzeme ve enerji kullanımını dengeleyen bir şekilde 

tasarlanmasıdır. 

8. Tekrar kullanılabilme ve iyileştirilebilme özelliklerini içermeli ve endüstriyel 

beşikten-beşiğe döngüsüne sahip olmalıdır.  
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3.2 Türkiye’de Ambalaj Sanayi ve Pazarı  

Türkiye’de mevcut ve son yıllarda gelişme eğilimi gösteren sanayi dallarında 

üretilen çeşitli tarım ve gıda ürünleri ile diğer gıda dışı ürünlerin amaca yönelik 

pazarlanmasında, özellikle ihraç mallarında ambalaj giderek çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Türk ambalaj sanayi her yıl % 10 büyümekte ve küresel pazarda önemli bir 

rakip durumuna gelmektedir. Yaklaşık olarak Türkiye’de 5000 firma ambalaj 

malzemesi üretmektedir. Ambalaj üreticilerinin büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir, 

Kocaeli, Gaziantep, Adana, Ankara, Konya ve Balıkesir’de faaliyet göstermektedirler 

(Bektaşoğlu ve Esen, 2007). 

Son on yılda kişi başına isabet eden ortalama gelirdeki artışlar nedeni ile yaşam 

standartlarında önemli değişimler yaşanmaktadır. Büyüyen şehirleşme eğilimi, ortalama 

ömrün uzaması, tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentilerinin değişime uğraması, 

tüketim merkezlerinde self-servis yöntemlerini geliştirmekte ve tüketiciye doğrudan 

satış yapan hipermarket, süpermarket ve market zincirlerinin tüm ülke sathına 

yayılmasını teşvik etmektedir. Bu sırada söz konusu perakende satış sistemleri parça 

tarzı ambalajın gelişim ve kullanımına destek vermektedir.  2000’li yılların başlarında 

%20’lerin biraz üstünde telaffuz edilen organize perakende ticaret oranının artık 

%40’ları geçtiği belirtilmektedir. Ekonomisi gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri ile Kuzey 

Amerika ülkelerinde % 80’leri aştığı göz önüne alınırsa Türkiye’de de ambalajlı ürün 

talebinin giderek önem kazanacağını düşündürmektedir (ASSR, 2012). Türkiye ambalaj 

sektörü toplam üretim kapasitesi miktarları Çizelge 2.1’de özetlenmektedir. 

Çizelge 2.1: Ambalaj sanayi üretim miktarları 2007-2011 yılları arası (ASSR, 2007-

2012). 

2001- 2011 verileri doğrultusunda cam ambalaj üretimi 382.000 ton’dan 

772.000 ton’a artış göstermiştir. Plastik ambalajlarda ise bu üretim artışı 601.000 

ton’dan 2.012.700 ton’a olduğu görülmektedir. On yıllık süreç içerisinde Türkiye 

ambalaj üretiminde plastik ambalaj üretim hacminin üç buçuk katına ulaştığı, cam 

ambalaj üretim hacminin iki katına ulaştığı gözlemlenmektedir. Türkiye ambalaj sektörü 

üretim oranları grafiği Şekil 2.1’de yer almaktadır.  

Üretim Dalı 2007 (ton) 2008 (ton) 2009 (ton) 2010 (ton) 2011 (ton) 

Kağıt 60.000 80.000 80.000 117.000 106.200 

Karton 415.000 390.000 418.000 503.000 564.000 

Oluk. Muk. 1.370.000 1.387.000 1.389.000 1.564.000 1.702.500 

Plastik 1.470.000 1.530.000 1.560.000 1.834.500 2.012.700 

Metal  299.500 328.500 309.500 365.500 364.000 

Cam  659.000 697.000 567.000 734.000 772.000 

Ahşap  385.000 385.000 385.000 420.000 453.600 

Toplam  4.658.500 4.802.500 4.708.500 5.538.000 5.975.000 
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Şekil 2.1: Türkiye ambalaj sektörü üretim oranları 2011 (ASSR, 2012). 

 

Kişi başına ambalaj tüketimi bir yaşam standardı göstergesi olarak 

düşünülmektir. Dünya ortalaması 2010 yılı için 110 $/kişi seviyesinde 

hesaplanmaktadır. Kişi başı ambalaj tüketimi 350-400$ olan Kuzey Amerika/Kanada, 

250-300$ olan Batı Avrupa ve 550$ olan Japonya ile kıyaslandığında alınacak çok yol 

olduğu görülebilmektedir. Şekil 2.2’de Türkiye ambalaj sanayi büyüklüğü yer 

almaktadır. 

Şekil 2.2: Türkiye ambalaj sanayi büyüklüğü (ASSR, 2012). 

 

3.3 Sonuç 

Türkiye’de mevcut ve gelişmekte olan sanayi sektörü için ambalaj tasarımının 

önemli bir konu haline geldiği görülmektedir. Üçüncü bölümde yer alan Ambalaj 

sektörü hakkında yapılan araştırma Türk Ambalaj Sanayi’nin ortalama olarak her yıl 

%10 büyümekte ve küresel pazarda önemli bir rakip durumuna geldiğini açıkça 

göstermektedir. Türkiye Ambalaj Sanayi 2011 yılında 12 milyar dolara yakın bir boyuta 

erişmiştir. On yıllık süreç içerisinde Türkiye ambalaj üretiminde plastik ambalaj üretim 

hacminin üç buçuk katına ulaştığı, cam ambalaj üretim hacminin iki katına ulaştığı 

gözlemlenmektedir. Tüm bu edinilen bilgiler doğrultusunda ambalaj tasarımının Türk 

Sanayi için çok önemli olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir ambalaj tasarımı 
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konusunda yapılacak çalışmalar gerek ambalaj sektörü gerekse de ülke ekonomisi için 

önem teşkil etmektedir. 

 

 

 

4. Araştirma Yöntemi 

4.1 Yöntemin Çerçevesi 

Gerçek yaşam bağlamında yapılan araştırmalarda, betimleyici ve ortaya 

çıkarıcı örnek olay çalışmaları araştırma bulgularını toplamak için kurgulanmaktadır 

(Yin, 2003). Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır: 1. arka plan çalışmaları, 2. Örnek 

olay çalışmaları. 

Arka plan çalışmaları, akademik literatüre dayalı sürdürülebilir tasarımla ilgili 

yayınlar ve basılı sektörel bilgilerin taranması ve akademisyen ve profesyoneller ile 

konunun tartışılması aşamalarından oluşmaktadır. Bu arka plan çalışmaları örnek olay 

çalışması dahilinde yapılacak olan görüşmeler için temel bilgi birikimlerini 

oluşturmuştur.  

Örnek olay çalışması, gerçek yaşam bağlamında araştırmacının deney 

sonuçlarını kontrol ve tahmin edemediği araştırmalarda en etkin yöntem olarak 

görülmektedir (Yin, 2003). Örnek olay yönteminin en uygun olarak kullanılabileceği iki 

durum şu şekilde tanımlanmaktadır. Bunlardan biri araştırmanın doğrudan betimsel bir 

soru olan “ne oldu?” sorusuna ya da açıklayıcı bir soru olan “neden ve nasıl oldu?” 

sorusuna cevap araması durumu olup, bir diğeri araştırmanın doğrudan gözlem ve veri 

toplama yoluyla derinlemesine bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediği doğal ortam 

araştırmalarında kullanılmaktadır. Bu araştırma günümüzün ambalaj üreticisi 

firmalarında tasarım ve üretim modelleri üzerinden bilgi üretmeyi hedeflemektedir.  

Anadolu Cam Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Plaş Plastik A.Ş. firmalarında tasarlanan 

ambalajlar; sürdürülebilir ambalaj tanımını oluşturan kriterlere ve ürün odaklı çevresel 

yönetim sistemleri bileşenlerine göre araştırılmıştır. Değerlendirme birimi olarak şeçilen 

ürünlerde sürdürülebilir tasarımın etkilerinin ne şekilde görüldüğü yaşam döngüsü 

analizi yöntemi örnek alınarak (enerji sarfiyatı, malzeme kullanımı) saptanmaya 

çalışılmıştır. Şekil 3.1’de değerlendirme birimlerinin analizi şematik olarak 

anlatılmıştır. 
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Şekil 3.1: Değerlendirme birimlerinin analizi 

 

Görüşme, belgelemeler ve fiziksel objeler olmak üzere üç tür bilgi 

kaynağından yararlanılmıştır. Chung'un (1992) açıkladığı modele uygun olarak, üç 

düzeyde görüşmeler yapılmıştır. Bu araştırma için stratejik düzeyde, taktik düzeyde ve 

operasyonel düzeyde kapalı uçlu ve açık uçlu olmak üzere iki tür görüşmeler 

gerçekleştirilmiş ve alınan bilgiler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir.  

Veri toplama ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi için değerlendirme 

birimine ihtiyaç duyulmaktadır (Yin, 2003). Cam ve PET ambalajlar değerlendirme 

birimi olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme birimleriyle ilgili üç tür delil 

kaynağından yararlanılmıştır. Bunlar: fiziksel obje olarak ürünlerin kendisi, 

belgelemeler olarak ürünlere ait firma belgeleri-raporları ve görüşmelerdir.  

Van Hemel ve Brezet (1997) firmaların sürdürülebilir tasarım düzeyini ölçmek 

için ürün tasarımı strateji çarkını oluşturmuşlardır. Otuzüç kriter içinden, Van Hemel 

(1998) on kriteri en önemliler olarak önermektedir. SPA ve SPC gibi bir çok 

organizasyon da sürdürülebilir ambalajı ölçmeye yarayan sürdürülebilir tasarım 

değerlendirme aracı geliştirmişlerdir (Lewis ve diğ., 2007). Araştırmada kapalı uçlu ve 

açık uçlu görüşme soruları bu değerlendirme araçlarından yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Görüşmelerin analizinde karma yöntem kullanılmış; nicel ve nitel 

araştırma yöntemleri birlikte yer almıştır. Elde edilen sonuçlar raporlanmıştır.  

Langrish (1993) örnek olay seçiminin altı temel türünü belirtmektedir. Bu 

çalışma, en iyi uygulamaları yapan ambalaj üreticisi iki firma üzerinden “sürdürülebilir 

ürün tasarımı ve üretim uygulaması” konusunda temsili bilgi almayı hedeflemektedir. 

Bu şekilde, “temsili”, “bir sonraki kapı” ve “en iyi uygulama” yaklaşımları örnek olay 

seçiminde kullanılmaktadır. Bu çalışma Stake (1995)’in sınıflandırmasına göre çoklu ya 

da karşılaştırmalı örnek olay türüne girmektedir. Yürütülen çoklu örnek olay 

çalışmasında tekrarlama mantığı kullanılmıştır. 

5. Bulgular 

Bu çalışma, “Sürdürülebilirlik Kavramının Firma Stratejisi Açısından Ambalaj 

Tasarımına Etkilerinin İrdelenmesi” (Özgen,  2013) başlıklı tezin verilerine 

dayanmaktadır. Bulgular bölümünde kullanılan tüm veriler bu kaynakta yer alan kapalı 

uçlu ve açık uçlu görüşmeler ile üretim tesislerinin raporlarından sağlanmıştır. 

5.1 Genel Değerlendirme 

5.1.1 Sürdürülebilir Tasarım Konusuna Farkındalık 
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Kapalı uçlu görüşme katılımcıları sürdürülebilir tasarım ile ilgili konularda 

kararların ağırlıklı olarak Tasarım Bölümü ve Pazarlama bölümü tarafından verildiğini 

belirtmektedir. Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda, 

çevresel konular ve sürdürülebilirlik konusuna karşı olan sorumlulukların 

derecelendirilmesinde devlet ve üreticilerin rolünün büyük olduğu Çizelge 4.1’de 

görülmektedir. 

Çizelge 4.1: Kurumların çevresel konular ve sürdürülebilirlik konusuna karşı 

sorumlulukları. 

 Belirten kişi 
sayısı 
( n= 3) 

Likert 
değerlendirme 
ölçeği 

Belirten kişi 
sayısı 
( n= 4) 

Likert 
değerlendirme 
ölçeği 

 Anadolu Cam Averaj değer Plaş Plastik Averaj değer 

Devlet 3 4,33 4 4,00 

Holdingler/ Büyük 
üreticiler 

3 3,66 4 3,25 

Küçük ve orta ölçekli 
üreticiler 

3 3,33 4 2,50 

Tüketici 3 3,00 4 1,75 

Meslek birlikleri 3 3,66 4 2,25 

 

5.1.2 Ana yönlendiriciler 

Uygulanan kapalı uçlu görüşmeler kapsamında firmaların kendi ürünleri ve 

faaliyetleri ile ilgili mevzuatları belirtmeleri istenmiştir. Bu mevzuatlar; Ambalaj Atığı 

Yönetmeliği, ISO 1440, Türk Gıda Kodeksi, AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları 

Yönetmeliği ve REACH olarak belirtilmiştir.  Katılımcılardan firmalarının ürettiği 

ürünleri belirtilen çevresel mevzuatlara uygunluk açısından değerlendirmeleri 

istenmiştir. Çizelge 4.2’de kapalı uçlu görüşme cevaplarının sonuçları görülmektedir.  

Çizelge 4.2: Ürünlerin çevresel mevzuatlar açısından değerlendirilmesi. 

 Belirten kişi 
sayısı 

( n= 3) 

Likert 
değerlendirme 
ölçeği 

Belirten kişi 
sayısı 

( n= 4) 

Likert 
değerlendirme 
ölçeği 

Anadolu Cam Averaj değer Plaş Plastik Averaj değer 

Ambalaj Atığı Yönetmeliği 3 4,00 4 3,75 

ISO 14040 2 2,66 3 3,33 

Türk Gıda Kodeksi 3 3,66 4 4,00 

AB Ambalaj ve Ambalaj 
Atıkları Yönergesi 

3 3,66 3 2,33 

REACH  3 4,00 3 1,66 

Diğer (belirtiniz)     
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Kapalı uçlu görüşme kapsamında verilen cevaplar doğrultusunda Anadolu Cam 

Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Plaş Plastik A.Ş. katılımcılarının tümü organizasyonlarının 

misyonunda sürdürülebilirlik kavramıyla ilişkili ekonomik, çevresel, toplumsal öğelere 

yer verildiğini belirtmektedir. Araştırma kapsamında incelenen iki üreticinin firma 

yönetiminin sürdürülebilir ürün tasarımı aktivitelerinde destekleyici rol aldığını 

görülmektedir. Tasarım ve üretim bölümlerinin sürdürülebilir tasarımla ilgili fikirlerini 

firma organizasyonu içinde nereye iletebileceğini bildiği ve sürdürülebilirlik konusunda 

bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Organizasyondaki kişilerin sürdürülebilir tasarım 

konusunda düzenli eğitimler alıp bu yönde çalışmalar gerçekleştirdikleri saptanmıştır. 

Firma çalışanları, çevresel konuların ve eylemlerin organizasyonda mevcut durumdan 

daha aktif olması gerektiğini belirtmiştir. 

5.1.3 Çevresel konuların önemi 

Uygulanan kapalı uçlu görüşme kapsamında firmaların kendi ürünlerini göz 

önünde bulundurarak çevresel faktörlerin kendi pazarları üzerindeki etkisini 

değerlendirmeleri istenmiştir. Anadolu Cam A.Ş. son derece etkili olduğunu, Plaş 

Plastik A.Ş. az etkili olduğunu bildirmiştir. Üreticilerin, çevresel konuların işleri 

üzerindeki Pazar baskısını derecelendirmeleri istenmiştir. Her iki firmada az baskı 

olduğunun altını çizmektedir. 

Çevresel konuların geliştirilmesinin firma için ne şekilde pazar avantajı 

sağlayacağını değerlendirmeleri istenmiştir. Firma çalışanlarının tümünün çevresel 

konuların geliştirilmesinin kendi kurumsal kimliklerini ve marka itibarını arttıracağını 

ve bununla beraber rekabet gücü sağlayacağını düşündükleri görülmektedir.  Çevresel 

konuların her iki firmada öncelikli olarak çevresel etkiler, yasalara uyma ve müşteri 

memnuniyeti açısından önemli olduğu görülmektedir.  

Firma katılımcılarının verdiği cevaplar doğrultusunda firmaları sürdürülebilir 

tasarım yapmaya yönelten etmenler aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bunlar ağırlık 

değerlerine göre: Yasalar, Müşteri talebi, Firma imajına katkı ve Sektörün konuya 

eğilimi olarak sıralanabilmektedir. Çizelge 4.3’de görülmektedir. 

Çizelge 4.3: Çevreye duyarlı tasarım yapmaya yönelten etmenler. 

 Anadolu 
Cam(n=3) 

Averaj değer Plaş Plastik 
(n=4) 

Averaj 
değer 

Çevresel faydası 3 3,33 4 2,25 

Masrafları düşürmesi 2 2,66 2 1,00 

Firma imajına katkısı 3 3,00 2 3,00 

Yeni pazar fırsatları 3 3,00 4 2,00 

Ürün kalitesini arttırması 3 3,66 2 1,50 

Diğer ürün gereksinimleriyle sinerjisi 3 2,66 2 1,00 

Yenilikçilik konusundaki fırsatları 3 3,00 2 2,00 
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Yasalar 3 4,33 3 3,33 

Sektörün bu konuya eğilimi 3 3,66 3 2,66 

Müşteri talebi 3 4,33 3 2,00 

Çevresel örgütler 3 3,66 4 1,25 

Tedarikçiler 3 3,66 2 2,00 

Rakip firmalar 3 3,66 2 2,00 

5.1.4 Engeller  

Firma çalışanları, çevresel konuların kendileri için çok önemli olduğunu 

belirtmiş ancak bu sektörde bu bir rekabet olmadığının altını çizmişlerdir.  Firmaların 

çevresel konuların uygulanmasında karşılaştığı güçlüklerin çevreye faydanın 

kavranmamış olması, finans kaynaklarının eksikliği, müşteri talebinin olmayışı, sistem 

ve kültür başlıklarında ifade ettikleri görülmektedir. 

5.1.5 Ürün geliştirme süreci 

Araştırma kapsamında incelenen firma çalışanlarına ürün geliştirme sürecinde 

gerçekleştirdikleri eylemler sorulmuş ve bunları derecelendirmeleri istenmiştir. Zararsız 

malzeme seçimi, ağırlık ve hacmi azaltmak, malzemeyi verimli kullanmak ve enerji 

sarfiyatını azaltmak en önemli uygulamalar orak görülmektedir. 

Firma çalışanlarına ürün geliştirme sürecinde gerçekleştirdikleri eylemleri 

yapmalarındaki temel nedenler sorulmuştur. Bu soruda konu olan eylemleri yapma 

nedenlerinin en başında çevresel nedenler ve yasaların geldiği görülmektedir. 

5.1.6 Sürdürülebilir tasarımın uygulanması 

Araştırma kapsamında incelenen üreticilerin katılımcılarına, sürdürülebilir 

tasarım kriterlerinden hangilerini ürünlerinde uygulamakta olduklarını 

değerlendirmeleri istenmiştir. Malzeme kullanımını ve çeşitliliğini azaltma, enerji 

tüketimini azaltma, ürünün tekrar kullanımı, ürün ağırlık ve hacminin azaltılması 

konuları ön plana çıkmaktadır.  

5.2 Değerlendirme Birimlerinin Analizi 

Değerlendirme birimleri olarak her iki ambalaj üreticisinin en çok tercih edilen 

ve satılan zeytinyağı şişeleri, gazlı içecek şişeleri, meyve suyu şişeleri ve küçük 

kavanozları seçilmiştir. Bu incelemede iki firmadan benzer formlara sahip dört farklı 

ürün grubundan sekiz adet ürün araştırma kapsamında incelenmiştir.  

5.2.1 Cam ve PET  ambalajların karşılaştırılması 

İnceleme yapılan üretim tesislerinde her bir ürün için detaylı bir şekilde 

malzeme ve enerji tüketimi raporları oluşturulmadığı görülmüştür. Bu bağlamda analiz 

için ön görülen geri dönüşüm enerjisi değeri bilinmemektedir. Türk Gıda Kodeksi’ne 

uygun olarak geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı PET ambalajlar için “0” 

alınmaktadır. Geri kazanılmış cam malzemenin kullanım oranı %30’lar kabul 

edilmektedir. Her iki malzemeden üretilen ambalajlar için geri dönüşüm, tekrar 
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kullanım, iyileştirme atık, taşıma ve servis hizmetleri için harcanan enerji kalemleri 

üretim raporlarında yer almamaktadır.  

Üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, yapılan karşılıklı görüşmeler ve üretim 

değerlendirmeleri sonucunda incelenen ambalajlar için hammadde kullanım miktarları, 

üretilmeleri için harcanan enerji değerleri, geri dönüştürülmüş malzeme kullanım 

miktarları ve nakliye için kullanılan araç türü ve nakliye miktarları bilgilerine 

ulaşılmıştır. 1lt’lik zeytinyağ şişeleri, 1lt’lik gazlı içecek şişeleri, 1lt’lik meyve suyu 

şişeleri ve 350 ml’lik kavanozlar araştırma kapsamında incelenerek karşılaştırmaları 

yapılmıştır. Aşağıda yer alan Çizelge 4.4’de araştırma sonucu elde edilen bu bilgiler yer 

almaktadır.  

 

Çizelge 4.4: Cam ve PET ambalajların analizi. 

Ürün Üretici firma Ağırlığı 

Üretim 
İçin 
Harcanan 
enerji 

Geri 
kazanılmış 
malzeme 
kullanımı  

Taşıma Kamyon 
(10 ton) 

Ürün 
Fotoğraf 

Zeytinyağı 
şisesi  
1000 cc 
123399 

Anadolu 
Cam Sanayi 
A.Ş. 
Cam Şişe 

610 gr 
 

1,0467 
kwh 

%30 oranında 
183 gr cam 
kırığı 
katılmıştır 

10 palet x 1465 
adet 
toplam ağ: 
8936,50 kg 

 

Zeytinyağı 
şisesi  
1000cc  
Efes 

Plaş Plastik 
A.Ş. 
PET Şişe 

50 gr  
 

0,043 kwh 0 gr 

12 palet x 2000 
adet 
toplam ağ: 1200 
kg  

 

480999 
Gazlı içecek 
şişesi 
1000cc 

Anadolu 
Cam Sanayi 
A.Ş. 
Cam Şişe  

540 gr  
0,9282  
kwh 

%30 oranında 
150 gr  cam 
kırığı 
katılmıştır 

10 palet x 1050 
adet 
toplam ağ: 5670 
kg 

 

PET Gazlı 
içecek şişesi  
1000 cc 

Plaş Plastik 
A.Ş. 
PET Şişe 

34 gr  
0,028275 
kwh 

0 gr 

12 palet x 1690 
adet 
toplam ağ: 
689,52 kg 

 

418699 
Meyve suyu 
şişesi  
1000 cc 

Anadolu 
Cam Sanayi 
A.Ş. 
Cam Şişe 

400 gr  0,688 kwh 

%30 oranında 
120 gr  cam 
kırığı 
katılmıştır 

10 palet x 1106 
adet 
toplam ağ: 4424 
kg 

 

PET Meyve 
suyu şişesi  
1000 cc   

Plaş Plastik 
A.Ş. 
PET Şişe 

32,5 gr 
0,028275  
kwh 

0 gr 

12 palet x 1900 
adet 
toplam ağ: 741 
kg 
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147735 Cam 
kavanoz 350 
ml 

Anadolu 
Cam Sanayi 
A.Ş. 
Cam 
kavanoz 

220 gr 
0,378  
kwh 

%30 oranında 
66 gr  cam 
kırığı 
katılmıştır 

10 palet x 4320 
adet 
toplam ağ: 9504 
kg 

 

PET 
Kavanoz 
köşeli 350 
ml 

Plaş Plastik 
A.Ş. 
PET kavanoz 

22 gr 
0,01914  
kwh 

0 gr 

12 palet x 4500 
adet 
toplam ağ: 1188 
kg 

 

Çizelge 4.4’de yer alan cam ve PET malzemeden üretilen ambalajlar 

değerlendirilmesi Şekil 4.1, Şekil 4.2, Şekil 4.3, Şekil 4.4’ve Şekil 4.5’de grafik 

anlatım olarak görülmektedir. 

 

Şekil 4.1: Cam ve PET ambalajların ağırlık (gr) gösterimi. 

 

Şekil 4.2: Cam ve PET ambalaj üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme ve 

hammadde miktarları (gr). 
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Şekil 4.3: Cam ve PET ambalaj üretimi için harcanan enerji miktarı (kwh). 

 

Şekil 4.4: 10 ton nakliye kamyonu ile taşınan Cam ve PET ambalajların miktarı (adet). 

 

Şekil 4.5: 10 ton nakliliye kamyonu ile taşınan Cam ve PET ambalajların nakliye 

yükleri (kg). 
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Cam ve PET ambalajların nakliyesinde ortaya çıkan CO²  hesaplaması için Url-

1 (2013)’de yer alan otomatik hesaplayıcılar kullanılmıştır. Bu hesaplarda kullanılan 

parametreler Çizelge 4.5’de verilmektedir. Bu parametreler ile yapılan hesaplamada 

1302 km’lik temsili bir rota uygulanmıştır. Çizelge 4.6’da CO²  salınım miktarları 

görülmektedir. Şekil 4.6’da Cam ve PET ambalaj taşıyan kamyonların CO²  emisyon 

miktarları yer almaktadır. Şekil 4.7’de Cam kamyonların harcadığı yakıt miktarları yer 

almaktadır.  

Çizelge 4.5: CO² hesaplamasında kullanılan parametreler 

Kamyonun Hacmi 16 Ton 

Yakıt tüketimi 0.40 lt/km 

Kamyon yükleme faktörü % 80 

CO2 emisyonu/ yakıt tüketimi 2.630 kg/lt 

 

Çizelge 4.6: CO²  salınım miktarları 

Nakliye Türü 16 tonluk 

kamyon 

CO² emisyonu 

 (kg) 

Verimlilik gr CO² 
/tkm 

Ağırlık (kg) 

Cam zeytinyağı şişesi taşıyan 
kamyon 

1000 82 8936 

PET zeytinyağı şişesi taşıyan 
kamyon 

100 82 1200 

Cam gazlı içecek şisesi taşıyan 
kamyon 606,5 

82 
5670 

PET gazlı içecek şisesi taşıyan 
kamyon 73,7 

82 
689,52 

Cam meyve suyu şisesi taşıyan 
kamyon  473,2 

82 
4424 

PET meyve suyu şisesi taşıyan 
kamyon 79,3 

82 
741 

Cam kavanoz taşıyan kamyon 1016,7 82 9504 

PET kavanoz taşıyan kamyon 127,1 82 1188 
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Şekil 4.6: Cam ve PET ambalaj taşıyan kamyonun CO²  emisyon miktarları (kg). 

 

Şekil 4.7: Cam ve PET ambalaj taşıyan kamyonun harcadığı dizel yakıt miktarları (lt). 

6. Sonuçlar Ve Öneriler 

6.1 Sonuçlar 

Gelişme anlayışının yeniden tanımlandığı ve Brundtland Raporu (1987) ile 

birlikte anılan “Sürdürülebilir Gelişme”, Rio Deklarasyonu (1992) ile geniş kesimlerce 

tartışılmaya başlanmıştır. 1980’lere kadar çevresel faaliyetler firmalar tarafından 

kendilerine zorla dayatılan yükümlülükler olarak görüldüğü gözlemlenmektedir. 

1990’lara doğru bu durum değişmiştir. Porter ve Van Der Linde (1996)’ye göre bu 

durum firmaları rekabeti geliştirici yeni çevresel buluşlar yapmaya itmiş ve sonuç 

olarak çevreyi daha az kirleten üretim süreçleri geliştirilmiştir.  

Araştırma kapsamında incelenen firmaların uygulamalarında sürdürülebilir 

ürün tasarlama fikrinin doğrudan hedeflenmediği ancak uyulması gereken kanunlar ve 

mevzuatlar, rekabet yaratma ve ekonomik nedenler ile sürdürülebilir ürün kriterlerinin 

kısmen uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmaların genelde ürün düzeyinde malzeme 

azaltımı, üretim aşamalarında kolay ve hızlı üretim için yapılan uygulamalar ve 

üretimde harcanan enerjilerin azaltılmasına yönelik firma stratejik planları çerçevesinde 

yürütüldüğü görülmektedir. Bulgular bölümünde araştırma kapsamında incelenen 

1000

100

606,5

73,7

473,2

79,3

1016,7

127,1

0

200

400

600

800

1000

1200

Cam zeytinyağı

şisesi 

PET zeytinyağı

şisesi 

Cam gazlı içecek

şisesi 

PET gazlı içecek

şisesi 

Cam meyve suyu

şisesi 

PET meyve suyu

şisesi 

Cam kavanoz

PET kavanoz

380,23

38,02

230,6

28,02

179,9

30,15

386,58

48,32

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Cam zeytinyağı

şisesi 

PET zeytinyağı

şisesi 

Cam gazlı içecek

şisesi 

PET gazlı içecek

şisesi 

Cam meyve suyu

şisesi 

PET meyve suyu

şisesi 

Cam kavanoz

PET kavanoz



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi  

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

243 

 

 

ambalaj üretici firmalarının sürdürülebilirlik konusundan ne kadar bilgi sahibi oldukları 

ve kendi ürünlerinde ne derece uygulamaya çalıştıkları kapalı uçlu görüşme sorularına 

verdikleri cevaplarda saptanmıştır. Ambalaj sanayi içinde varlıklarını sürdürebilmek ve 

rekabete cevap verebilmek için ambalajın çevre ile olan ilişkisinin ürünün tasarımında 

ve piyasaya sunumunda dikkate alındığı ifade edilmektedir. 

Bulgular bölümünde, çevresel konular ve sürdürülebilirlik konusuna karşı olan 

sorumlulukların derecelendirilmesinde devlet ve üreticilerin rolünün büyük olduğu 

incelenen firmaların ortak görüşünü oluşturduğu görülmektedir. Üreticilerin, ürettikleri 

tasarımlarda çevreye duyarlı olma konusunda en fazla endüstri ve diğer üreticilerden 

etkilendikleri; ikinci faktör olarak da müşteri unsurunu göz önünde bulundurdukları 

saptanmıştır. Bir diğer faktörler de Avrupa Birliği ve tüketiciler olarak belirtilmiştir. 

Firmaların sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapmasında en önemli çevresel 

yönlendiricilerin ‘mevzuat ve yönetmeliklere uyum’ ve ‘tüketici ihtiyaçları ve pazar 

fırsatları’ olduğu görülmektedir. Bu çerçevede “Ambalaj Atığı Yönetmeliği”, “Türk 

Gıda Kodeksi”, “Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönergesi” 

mevzuatlarının firmalar tarafından bilindiği ve uygulamalarına uyulduğu saptanmıştır. 

Firmaların çevresel konuların ve eylemlerin organizasyonda mevcut durumdan 

daha aktif olması gerekliliğinde fikir birliğinde içinde oldukları saptanmıştır. Firma 

çalışanlarının tümünün çevresel konuların geliştirilmesinin kendi kurumsal kimliklerini 

ve marka itibarını arttıracağını düşündükleri saptanmıştır.  Ürün geliştirirken zararsız ya 

da zehirsiz madde seçmek, ürünün ağırlığını ya da hacmini azaltmak ile malzemeyi 

verimli kullanmak ve atık miktarını azaltmak sıklıkla yapılan en önemli konular olarak 

saptanmıştır. Enerji sarfiyatını azaltmak ağırlıkla önem verilen uygulama olarak 

görülmektedir. Firmaların, ürünün ağırlığını ya da hacmini azaltmak ile malzemeyi 

verimli kullanmak ve atık miktarını azaltma eylemlerini ekonomik kazanç nedeniyle 

yaptıkları saptanmıştır. 

5.1.1 Değerlendirme birimleri analizi sonuçları 

İki firmada üretilen cam ve PET ambalajların analizi için kullanılan model 

yöntem bölümünde verilmiştir. Şekil 4.3’de değerlendirme birimi için problemin 

şematik anlatımında ürünlerin analizi için kullanılması planlanan yaşam döngüsü 

aşamaları açıklamalı bir şekilde ifade edilmiştir. Üretim, montaj, kullanım-servis ve 

emeklilik aşamalarında ürünün üretilmesi için harcanan enerji, ürünün üretilmesi için 

kullanılan malzeme miktarı, geri dönüştürülmüş malzeme kullanım miktarı ve ürünün 

üretim tesisinden üreticiye nakliye koşulları bilgilerine ulaşılmıştır. Üretim tesislerinde 

cam ve PET ambalajların üretim aşamaları incelenmiş, her iki ambalaj türü için üretim 

aşamasının tek kademe ile oluştuğu saptanmıştır.  

Cam ve PET malzemelerden üretilen ambalajların depozito ve benzeri 

uygulamalar söz konusu olmadığı için yaşam boyu kullanımlarının nihai kullanıcı olan 

tüketicide son bulduğu görülmektedir. Bu durumda ürünlerin servis hizmetleri için 

herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.  

Geri dönüşüm çerçevesinde ambalajlar ele alındığında, cam malzemeden 

üretilen ambalajların geri dönüştürülebildiği görülmekte ancak PET malzemeden 

üretilen ambalajların geri dönüştürülmüş PET malzeme olarak gıda ambalajında 

kullanılamadığı saptanmıştır.  

Araştırma kapsamında incelenen ürünlerin analizi için mevcut üretim 

aşamalarına ve elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıda yer alan malzeme-enerji 
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kullanımı analizi modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.1’de araştırma 

kapsamında incelenen ambalajlar için kullanılan değerlendirme birimi analizi modeli 

yer almaktadır. 

Şekil 5.1: Değerlendirme birimi analizi için kullanılan model 

 

Ambalajlar ele alınarak yapılan incelemelerde PET ambalajların Cam 

ambalajlara oranla çok daha az malzeme ve enerji kullanılarak üretildiği, nakliyesinde 

çok daha az miktarlarda CO2 emisyonunun gerçekleştiği ve bununla paralel olarak 

nakliyesi için daha az yakıt tüketildiği açık bir şekilde görülmüştür. Çizelge 5.1’de bu 

değerlendirmeler görülmektedir.  

Çizelge 5.1: Cam ambalajların üretim değerlerinin PET ambalajların üretim ve nakliye 

değerlerine göre karşılaştırılması (Cam ambalaj/ PET ambalaj oranı) 

 Ağırlık 

 

Üretim 

Enerjisi 

 

Aynı kamyonda 

nakliye miktarı 

Birim kg CO2’ye 

düşen Nakliye 

Miktarı 

1 adet Cam zeytinyağı şişesi 

karşılığında PET şişe üretimi 

12,2 adet 24 adet 1.6 adet 16, 4 adet 

1 adet Cam gazlı içecek şişesi 

karşılığında PET şişe üretimi 

15,9 adet 32,8 adet 1.93 adet 16,05 adet 

1 adet Cam meyve suyu şişesi 

karşılığında PET şişe üretimi 

12,3 adet 24,33 adet 2,061 adet 12,3 adet 

1 adet Cam kavanoz karşılığında 

PET kavanoz üretimi 

10 adet 19,7 adet 1.25 adet 10 adet 

Benzer sonuçların, cam ve PET şişeden üretilen bebek maması kavanozlarının 

ele alındığı araştırma sonucunda da ortaya çıktığı görülmektedir. Humbert ve diğ. 

(2009)’da yayınladıkları makalede plastik kabın % 14 ile % 24 arasında daha az enerji 

kullanılarak üretildiği, oranında global ısınma üzerinde %28- %31 oranında daha az etki 

Analiz 

Hammadde elde edilmesi 
için harcanan enerji- 

malzeme (+) 

Son ürün üretmek 

İçin  enerji (+) 

Taşıma maliyeti 
ve  enerjisi (+) 

Geri dönüşüm enerjisi-
getirisi yararlı (-) 

Geri dönüştürülmüş 
malzeme kullanımı (-) 
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gösterdiği, %31-%34 oranında da az solunum inorganikleri içerdiği ve %28-%31 

oranında daha az karasal asitlenmeye ve kirlenmeye neden olduğu görülmektedir. 

Elde edilen bulgular sonucunda “cam doğa dostu bir malzemedir” söyleminin 

ne kadar gerçekçi bir söylem olduğu tartışma konusu olmaktadır. Petrol türevi olan PET 

malzemeye hammaddesi nedeniyle çevre düşmanı gözüyle bakılmaktayken, üretim 

yöntemleri ve taşımacılık konularındaki verimlilik sayesinde bu kabullerin doğru 

olmadığı araştırma kapsamında elde edilen bulgular sayesinde açık bir şekilde 

görülmektedir. 

6.2 Öneriler 

Sürdürülebilir üretim tasarımı ve yöntemleri, atıkların azaltılması ve doğal 

kaynakların korunması gibi çevre sorunlarına çözüm getirmek açısından, üretim 

maliyetlerinin azaltılması ve dolayısıyla ürün fiyatlarının düşürülmesi ve işletme 

karlarının artırılması gibi sorunların çözümüne önemli katkılar sağladığı açıkça 

görülmektedir. Sürdürülebilir üretim sistemlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi için firma yönetim kararlarında olması ve tasarım aşamasından itibaren 

ürünlerin bu kriterler doğrultusunda ele alınması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramının tasarım ve üretimde ne derece olduğu 

tartışma konusunu oluşturmaktadır.  Avrupa Birliği Uyum Kriterleri Çerçevesi, Kyoto 

Protokülü kuralları ve ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca üreticiler için sürdürülebilir 

ürün tasarım ve üretim yöntemlerini kullanmak, kaçınılmaz olarak bu konuda bilgi 

sahibi olmak ve uygulamak zorunda olacağı gerçeğini işaret etmektedir. Sürdürülebilir 

tasarım ile elde edilebilecek faydalar kalkınmanın sürdürülebilirliğinde büyük avantajlar 

sağlamakta ve malzeme-enerji kullanımının azaltılması sonucunda maliyetlerde 

meydana gelen azalmalar rekabet ortamında üretici firmalara gerek yerel gerek küresel 

pazarlarda üstünlük getirmektedir. 

Sürdürülebilir ürün tasarımı ve üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi için 

kapsamlı kanun ve mevzuatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda bu kanun ve 

mevzuatların üretici ve tüketiciler için uygulama yükümlülüğü ve yaptırım gücü olması 

gerekmektedir. Firmaları çalışanları ile yapılan görüşmelerde bu konuya önem verilmesi 

gerektiğinin altı çizilerek ifade edilmiştir. 2011 yılında yeniden düzenlenen Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde (AAKY, 2011) “Bu Yönetmelik; piyasaya 

sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar” tanımı bulunmaktayken 

bu ambalajı üretenler (Ambalaj üreticileri) ve tüketenler (kullanıcılar) için belirlenen 

sorumluluk tanımları yetersiz kalmaktadır. Yönetmelikte yer alan; ancak ambalaj 

atıklarının toplanması konusunda yeterince sorumluluk verilmeyen Belediyeler, 

Ambalaj Üreticileri, Tedarikçiler, Piyasaya Sürenler ve Tüketicilerin yükümlülüklerinin 

geliştirilmesi, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen tüm paydaşlar için yaptırım içeren 

düzenlemelerin ve cezai işlemlerinin belirlenip uygulanmasında ciddiyet gerektiği 

görülmektedir.   

Karşılıklı görüşmeler, kapalı uçlu görüşme cevaplarının değerlendirilmesi ve 

üretim tesisleri ile üretim yöntemlerinin incelenmesi sonucunda ambalaj üreticileri için 

sürdürülebilir ürün tasarımında firma stratejik kararları ve uygulamalarında 

kullanabilecekleri Şekil 5.2’de yer alan model önerilmektedir. 
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Şekil 5.2: Firma stratejik kararları ve uygulamaları için model önerisi 

 

Firma Stratejisi 

Tasarım 

araştırma 
geliştirme 

Üretim Pazar/satış 

Yönetimin  sürdürülebilirlik 
hedefleri  

Çevre politikaları 

Değerlendirme/ Ürün  

Malzeme kullanımı  
Enerji tüketimi 
 

 

 

Kontrol 

Yapım/ Uygulama/ Denetim 

Planlama 

 

Sürdürülebilirlik Hedefleri 

 

Pazar ihtiyaçları 
Müşteri beklentileri 

Mevzuat ve kanunlar 

Sürdürülebilir seçenek 
oluşturmak 

Tasarım 

Kullanım 

Kullanım  

Detaylandırma 

Bilgi, ihtisas 

Makine donanımı 

Yeni yatırım 

maliyetleri 
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THE CONTRIBUTION OF HEALTH TOURISM TO TURKISH 

TOURISM INCOME: 2000-2015 

Yazar / Author:  Arş. Gör. Derya Baysal1 

Abstract 

Health tourism, especially in recent years, has come up against us as an alternative 

tourism kind heard of frequently. Health tourism is also, like any other types of tourism, a kind of 

tourism to provide contributions to country economy significantly.  At the same time, health 

tourism may be accepted as an important means in order to expand all the year round in our 

country as well. 

Having high gross profit rate of this tourism kind has increased the interests of other 

countries related to health tourism as well. Despite the fact that Turkey has become tourist 

accepting country and become popular in this field as a result of new methods developed in recent 

years and investments,  it is possible to declare that it is not up to scratch. 

Secondary data resources are used in the study. The aim of this study is to examine the 

ratio of health tourism from which Turkey obtain as total tourism revenue between the years of 

2000 and 2015, which is an alternative tourism and will provide significant contributions to the 

tourism economy of Turkey in the event of spreading in the whole year, and to examine whether 

there are any positive or negative changes. 

Key words: Health Tourism Turkish Tourismm Revenue. 

SAĞLIK TURİZMİNİN TÜRKİYE TURİZM GELİRİ İÇERİSİNDEKİ 

PAYI: 2000-2015 

Özet 

Sağlık turizmi özellikle son yıllarda adını sıkça duyduğumuz alternatif bir turizm çeşidi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık turizmi de diğer turizm türleri gibi ülke ekonomisine önemli 

ölçüde katkıları olabilecek bir turizm çeşididir. Aynı zamanda ülkemizde turizmin tüm yıla 

yayılabilmesi için de sağlık turizmi önemli bir araç olarak kabul edilebilir.  

Bu turizm çeşidinin brüt kar oranının yüksek olması diğer ülkelerin de sağlık turizmine 

olan ilgisini arttırmıştır. Türkiye, son yıllarda geliştirilen yeni yöntemler ve yapılan yatırımlar 

neticesinde bu alanda turist kabul edebilen ve adından da söz ettirebilen bir ülke haline gelmiş 

olmasına rağmen henüz istenilen konumda olmadığını söylemek de mümkündür. 

Çalışmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmaktadır. Çalışmanın amacı ise 

alternatif bir turizm çeşidi olan ve tüm yıla yayılması halinde Türk turizm ekonomisine ciddi 

ölçüde katkı sağlayabilecek sağlık turizminin Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelir içerisindeki 

payını 2000-2015 yılları aralığında incelemek ve pozitif ya da negatif yönlü herhangi bir değişim 

olup olmadığını araştırmaktır.  

Anahtar kelimeler: Sağlık Turizmi, Türkiye Turizm Geliri 

1. Giriş 

Turizmin dünyadaki gelişimi II. Dünya savaşından sonra başlamıştır. 

Türkiye’de ise turizm hareketleri 1980’li yıllar itibari ile hızlanmıştır. Günümüzde 

turizm hareketliliği, küreselleşen dünya, ulaşım imkânlarında artan hız ve konfor, 

değişen birey alışkanlıkları gibi nedenler neticesinde tüm dünyada hızlı bir şekilde artış 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
1 Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, deryabaysal@ardahan.edu.tr 
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göstermektedir. İnsanları turizm hareketlerinin içerisinde yer almaya iten nedenlerden 

biri de sağlıktır. Bu neden kimi zaman kişilerin kaybolan sağlıklarını yeniden kazanma 

isteği olabileceği gibi kimi zaman da sağlıklarını muhafaza etmek amacı ile yapılan 

seyahatler olarak karşımıza çıkmaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 9). 

Sağlık turizmi uzunca yıllardır hayatımızın içerisinde yer almaktadır. Antik 

Yunan’dan günümüze kadar birçok gelişmeler kaydederek ulaşmış olan sağlık turizmi, 

şifa bulmak isteyen hastaların seyahatleri sonucunda ortaya çıkmıştır (Türsab Sağlık 

Turizmi Raporu,2014). 

İnsan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi beraberinde alternatif turizm türlerini getirmiş 

klasik turizm anlayışının belki de dışına çıkılmıştır diyebiliriz. Alternatif turizm türleri 

arasında gösterilen sağlık turizmi özellikle son yıllarda dikkatleri çeken bir turizm 

çeşididir. Sağlık turizmi sadece termal turizm ya da Spa olarak algılanmamalı tıbbi 

müdahaleleri de kapsadığı unutulmamalıdır (Adveren, 2011: 4) 

Sağlık turizmi ülkeler için birçok yönden önem arz etmektedir. Bunlardan biri 

ve en önemlisi de sağlık turizminin ülkelere sağladığı ekonomik faydadır. Sağlık 

turizminde, Güney Kore, Hindistan, Meksika, Tayland, İsrail, Malezya, Singapur ve 

Türkiye gibi ülkeler ilgi görmektedir (Türsab Sağlık Turizmi Raporu,2014).  

Uluslararası sağlık turizminin oluşturduğu pazardan pay almak isteyen ülkeler 

arasında bulunan Türkiye, pazarda hem kaliteli hem de rakiplerine oranla çok daha 

uygun bütçe ile hizmet sunmaktadır. Medikal anlamda tedavi kalitesinin artması ayrıca 

Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahip olması 

ve bu potansiyel değerlendirildiğinde Avrupa’da kaynak açısından birinci, kaplıca 

uygulamaları açısından ise üçüncü sırada yer alması da göz önünde bulundurulduğunda 

(kulturturizm.gov.tr) ve Türkiye’nin coğrafi konumu, iklimi, tarihi ve kültürel değerleri, 

doğal zenginlikleri, turizm altyapısı ve özel sektör girişimi ile başarılı olan sağlık 

altyapısı da değerlendirildiğinde ülkemizin sağlık turizmi için uygun olduğu 

görülmektedir (Türkiye Sağlık Vakfı,2010,2). 

Dünya sağlık turizmi pazarında Türkiye’nin payına bakıldığında,  bu pazardan 

yeterli payı almadığı söylenebilir. Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği en önemli 

kaynağın Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika ve 

İsviçre’den elde ettiğini gözlemek mümkündür. Ancak Türkiye’nin hitap ettiği ülkeler 

sadece Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bu ülkeler değil aynı zamanda 

Avrupa ülkeleri, Rusya, Ortadoğu, Müslüman ülkeler ve Türk Cumhuriyetleridir (Gülen 

ve Demirci, 2012,:134).  

Bu çalışmanın amacı turizm amaçlı seyahatlerin çeşitlendiği bilgisinden yola 

çıkarak deniz kum güneş turizminden daha fazla gelir getiren sağlık turizmini ele almak 

ve Türkiye’nin sağlık turizmi açısından değerlendirmesini yapabilmektir. Bu kapsamda 

sağlık turizmi kavramına, sağlık turizminin ekonomik boyutuna ve Türkiye’nin sağlık 

turizminden elde ettiği gelire bakılarak sonuca varılmaya çalışılmıştır.  

2. Sağlik Turizmi Ve Çeşitleri 

Turizm, bireylerin ikamet ettikleri yerler dışında, turizm faaliyetlerinde 

bulunmak, gittikleri yerde konaklamak ve nihayetinde ikamet ettikleri yere dönmek 

koşulu ile gerçekleşen süreçtir.  

Turizm günümüzde sadece eğlenmek, gezip görmek amacı ile yapılmamakta 

aynı zamanda şifalı su kaynaklarından faydalanmak ve iklim tedavisi görmek amacı ile 
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de yapılmaktadır. Sağlık nedeni ile turizme katılım klimatizm, termalizm, üvalizm gibi 

turizm biçimlerinin doğmasına da sebep olmuştur (Aydın, 2012: 92). Küreselleşen 

dünyada, kişiler kitle turizminden ziyade alternatif turizm türlerine de ilgi duymaya 

başlamışlardır. Sağlık turizmi de alternatif turizm türleri arasında ülke ekonomisine 

katkıda bulunması sebebi ile dünya ülkeleri için çekici nitelikte bir turizm çeşididir. SRI 

International ın yaptığı araştırmaya göre sağlık turizmi pazarının hacmi 3,4 trilyon 

dolara ulaşmıştır (TUYED,2014). Sağlık turizmi, turizm sektöründe en yüksek katma 

değeri yaratmaktadır. Sağlık turizmi sadece turizm geliri sağlamakla kalmayıp aynı 

zamanda, sağlık hizmeti veren kuruluşların standartlarının yükselmesi ve uluslararası 

anlamda kabul görmelerine de imkân tanımaktadır (Mert, 2013: 106). Sağlık turizmi ile 

ilgili yapılmış birçok tanıma ulaşmak mümkündür, bu tanımlardan bir kaçına aşağıda 

yer verilmektedir. 

Kişilerin, ikamet ettikleri yerler dışında tedavi amacı ile konaklamaları 

neticesinde sağlık turizmi ortaya çıkmıştır. Bu alternatif turizm çeşidinin hedef kitlesi 

ise, sağlığını korumak isteyen ya da sağlığı bozulmuş kişilerden oluşmaktadır (Aydın, 

2012: 92). 

 Kantar ve Işık’a göre sağlık turizmi, herhangi bir hastalığın tedavi edilmesi, 

sağlığın korunması, geliştirilmesi amacı ile kişilerin ikamet ettikleri yerlerden tedavi 

hizmeti satın almak amacı ile en az 24 saat süre ile ayrılmaları ve gittikleri yerlerde 

konaklamaları hem sağlık hem de turizm hizmetlerini satın almaları ile ortaya çıkan 

turizm çeşidi olarak tanımlanmıştır (Kantar ve Işık, 2014: 15). Sağlık turizmine ilişkin 

benzer birçok tanımın yapıldığını söylemek mümkündür.  

Sağlık bakanlığının hazırlamış olduğu Türkiye medikal turizm değerlendirme 

raporunda ise, sağlık turizmi için seyahat eden turistler farklı ayrımlara tabi 

tutulmaktadırlar. Yurtdışından gelerek Türkiye’deki hastanelere başvuran tüm hastalar 

‘Uluslararası Hasta’, tedavi amaçlı gelenler ‘Medikal Turist’, ülkemize turizm amaçlı 

gelip tatillerini geçirdikleri sırada sağlık hizmeti almak zorunda kalanlar ‘Turistin 

Sağlığı’ , sağlık alanında ikili anlaşmalı ülkelerden hizmet almak için gelenler ‘İkili 

Anlaşma Kapsamında Hizmet Alan Hastalar’ olarak değerlendirilmektedir (Türkiye 

Medikal Turizm Değerlendirme Raporu,2013). 

Tanımlar incelendiğinde temel noktanın, ikamet edilen yerden başka bir yere 

sağlık hizmeti almak amacı ile yapılan planlı seyahatler olduğu söylenebilir (Toprak, 

vd., 2014:39). Nüfusun yaş ortalamasının artması, teknolojide yaşanan gelişmeler ve bu 

gelişmeler sonrasında yaşanan olumsuz etkilenmeler sağlık turizmini önemli bir pazar 

haline getirmiştir (Sandıkçı, 2008, 1). Sağlık hizmetleri, büyük bir hizmet endüstrisi 

halini almış ve ülke ekonomilerine de büyük ölçüde katkı sağlar hale gelmiştir 

(Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 2010 Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri, 

2010). Özellikle son yıllarda, hasta kimselerin tedavi amaçlı yurtdışı seyahatleri artmış, 

bu durum sağlık turizminin bir sektör haline gelmesinde etkili olmuştur. Sağlık turizmi; 

tıbbi sağlık turizmi (medikal turizm), termal turizm ve medikal spa, yaşlı ve engelli 

turizmi olmak üzere üç farklı başlık altında incelenmektedir.  

2.1. Tıbbi Sağlık Turizmi (Medikal Turizm)  

Medikal turizm genellikle sağlık turizmi ile karıştırılmaktadır. Medikal 

turizmin genel bir tanımı bulunmamakla birlikte turistin iyilik halinin gelişmesi için 

yapılan tıbbi işlem ya da etkinlik anlaşılmaktadır (Sağlık Bakanlığı,2011). İnsanların, 

cerrahi müdahale ya da tedavi amaçlı seyahatleri neticesinde ortaya çıkan (İçöz, 2009: 
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2262) medikal turizm, sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen ileri derecede sağlık 

hizmetlerini kapsamaktadır, bu hizmetler kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi, 

cyberknife, transplantasyon, infertilite, estetik Cerrahi göz, diş, diyaliz tedavileri olarak 

sıralanmaktadır (Sağlık Bakanlığı,2010).  

Esasında medikal turizm yeni bir kavram değildir, sağlık problemi olan 

kimseler, ülkelerindeki uzun bekleme süreleri, gizlilik içinde sağlık hizmeti alabilmek 

gibi nedenlerden dolayı daha kaliteli ve daha ucuza hizmet almak için seyahat 

etmişlerdir (Mert, 2013: 108). 

Medikal turizm 2015 yılında 60$ -70 Milyar$ arasında gelir yaratmıştır. Son 

birkaç yıl içinde Amerika gibi saniyeleşmiş ülkelerde medikal turizmin popülaritesi de 

artmıştır. 2007 yılında yarım milyon olan medikal turist sayısı 2014 yılında 1,25 

milyona ulaşmıştır. Bu endüstrinin %20 oranında büyümesi öngörülmektedir. Medikal 

amaçla seyahat eden turistlerin %40’ı gelişmiş teknoloji, %32’si daha iyi sağlık hizmeti 

alabilmek, %15’i hızlı hizmet ve %9’u da düşük fiyatlar nedeni ile seyahat etmektedir 

(www.health-tourism.com,2014). 

Medikal turizmde öncü ülkeler Tayland, Singapur, Latin Amerika’da Costa 

Rica-Panama, Malezya ve Hindistan’dır  (www.health-tourism.com,2014).  

2.2.  Termal Turizm ve Medikal Spa 

Otelcilik hizmetleri ile birlikte kaplıca suları veya medikal masaj gibi 

tamamlayıcı uygulamaların yapıldığı sağlık turizmi çeşididir (Türsab Sağlık Turizmi 

Raporu,2014).    Termal turizm 12 ay boyunca turizm yapma imkanı, tesislerde yüksek 

doluluk oranı, yüksek istihdam oluşturması, diğer alternatif turizm türleri ile kolay 

entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması, termal 

tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, 

eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması, kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna 

sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar 

olması (Kültür ve Turizm Bakanlığı,) nedeni ile ülke ekonomileri için önem arz 

etmektedir.                                                                                                                                                               

Spa-wellness pazarı kişilere sağlıklarını koruma noktasında hizmet 

sunmaktadır. Global Spa ve Wellness Economy Monitör raporundan da yararlanılan 

SRI araştırmasına göre, 2007 yılında 60 milyar dolar toplam hacmi olan Spa-Wellness 

pazarı 2013 yılında 94 milyar dolara ulaşmıştır. Avrupa’daki 32 bin spa’nın 2013 yılı 

geliri 29,8 milyar dolara ulaşırken, Asya-Pasifik bölgesinin geliri 18,8 milyar, Kuzey 

Amerika’nın ise 18,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir 

(www.turizmdosyası.com,2014). 

2.3.  Yaşlı ve Engelli Turizmi 

Yaşlı ve engelli turistlerin bakım ve rehabilitasyonu amacıyla Klinik 

Konukevleri – Geriatrik Tedavi Merkezleri - Bakım Evlerinde eğitim almış sertifikalı 

personel tarafından yapılan uygulamalardır. (Gezi Turları, Meşguliyet Terapileri, 

Engelli Aktiviteleri vb.) (Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı 

Uygulama Rehberi, 2011 :6).  

Engelli turizmi, toplum içerisinde engelli bireylerin sayılarının artması sonucu 

ortaya çıkmış, engelli bireylerin seyahat etme, gezme, eğlenme ve tedavi görme 

ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir turizm çeşididir (Topuz, 2012: 12). Dünya Sağlık 

Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun %10’u engellidir (Engelli Hakları İnceleme 

http://www.health-tourism.com,2014/
http://www.health-tourism.com,2014/
http://www.turizmdosyası.com,2014
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Raporu,2013: 9). 15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda 

olan kişi sayısını Dünya Sağlık Araştırması (World Health Survey) 785 milyon (% 15.6) 

olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü (Global Burden of Disease) çalışması bu 

sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin etmektedir. Dünya Sağlık 

Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon kişinin (% 2.2) işlevlerini yerine getirme 

konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin etmektedir (WHO,2011). 

Türkiye’de engellilik oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılında 

yapılan araştırmaya göre %12,3’tür (Tüik,2002). 2011 yılında yapılan araştırmaya göre 

ise görme, duyma, konuşma, yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya 

tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini 

toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını 

belirten kişi sayısı 4 milyon 882 bin 841’dir (Tüik, 2013). Bu rakamlar da aslında 

engelli turizmine önem verilmesi gerektiğinin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 1: Genç ve Yaşlı İnsanların Dünya Nüfus Yüzdesi 1950 -2050, World Health 

Organization, Global Health and Aging,2010 

 

Şekil 1 verilerine göre dünyada 5 yaşın altındaki nüfus azalmakta, doğum 

oranları düşmekte, bununla birlikte 65 yaş ve üzeri nüfus oranı artmaktadır. Bu durum 

sağlığını muhafaza etmek isteyen ya da sağlığını yeniden elde etmek üzere hareket 

edecek bilinçli nüfus sayısının artacağı dolayısıyla sağlık turizmi harcamalarının da 

artacağını göstermektedir. 

3. Dünyada Ve Türkiye’de Sağlik Turizmi 

Dünyada sağlık turizmi hareketliliği tarihi Eski Romalılara kadar 

dayanmaktadır. Antik Yunan vatandaşları şifa aramak için seyahatlerine başlamışlardır. 

15-17. Yüzyıl aralığında ise Avrupa’da yaşayan zengin kimseler kaplıcaları ve mineralli 

suları ziyaretlerde bulunmuşlardır. 18. ve 19. Yüzyıllarda bu ziyaretler bugün kaplıca 

turizmi dediğimiz turizm çeşidini meydana çıkarmıştır. Sanayileşmenin hız kazanması, 

şehir hayatının getirdiği olumsuzluklar sağlık turizminin ortaya çıkmasını ve 

gelişmesini sağlamıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde sağlık turizmi artık kendi başına bir 

sektör halini almıştır (Cook, 2008).  Türkler ’de sağlık turizminin, Orta Asya’dan 

Anadolu’ya taşıdıkları geleneksel kültürün bir parçası olduğunu söylemek mümkündür 
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çünkü Türklerde yıkanma ve temizlik işlevleri önceleri akarsu ve nehir yakınlarında 

yerine getirilirken yerleşik hayata geçilmesi ile bu işlevler hamamlarda yerine 

getirilmeye başlanmıştır. Sonrasında inşa edilen kurnalı yıkanma yerleri ve tedavi amacı 

ile kullanılan kaplıca havuzlarının sağlık turizmi ile ilgili atılan adımlardan olduğu 

söylenebilir (Çetin,2011: 901). 

2015 yılında uluslararası turizm seyahati gerçekleştiren turistlerin %53’ü 

seyahatlerini gezme, eğlenme ve rekreasyon amaçlı gerçekleştirmişler, %14’ü iş ve 

profesyonel amaçlar ile seyahat etmişler ve %27’lik kısım ise sağlık vb nedenler ile 

seyahat etmişlerdir (http://www.e-unwto.org, 2016). Görüldüğü gibi sağlık nedeni ile 

uluslararası seyahatte bulunan turistlerin sayısı azımsanamaz düzeydedir.  

Son yıllarda cirosu 100 milyar dolar/yıl olan sağlık turizmi Dünyada hızla 

gelişmektedir (Esim, 2011: 3). Dünyada 2008 yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında 

ise 5,4 trilyon dolar sağlık harcaması yapılmıştır. 2014 yılında dünya sağlık turizmi 

gelirinin 100 milyar doları da aştığı görülmektedir (www.saturk.gov.tr). Ülkeler 

gelişmişlik düzeylerine göre değişen oranlarda sağlık harcamalarına GSMH’lalarından 

%2-%16 arasında pay ayırmaktadırlar (www.saturk.gov.tr). 

Sağlık turizmi amaçlı seyahat eden turistlerin seyahat tercihlerini etkileyen 

kriterlerden biri de hastanelerin akredite olup olmamalarıdır. Dünyada 458 JCI (Joint 

Commission International) akredite olmuş hastane bulunmaktadır 

(www.medicaltourism.com,2016). Ülkemizde ise 48 adet JCI tarafından akredite 

edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşu hizmet vermektedir. Bu 

bakımdan Türkiye dünya sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünyada 

uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülkenin; ABD, Almanya, Tayland, 

Hindistan ve Türkiye olduğu görülmektedir (www.saglik.gov.tr).   

Türkiye’nin akredite olmuş hastane sayısı ve Türkiye’yi tercih eden hasta 

sayısı bakımından ilk beş ülke içerisinde yer alması da sağlık turizminde Türkiye’nin 

tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını göstermektedir. Tüik verilerine göre, sağlık 

turizmi için Türkiye’ye gelen turistlerin ‘en çok kişi başı harcamayı yapan’ kitle olduğu 

görülmektedir. Her bir sağlık turisti normal turistin yaptığı harcamanın yaklaşık 2-3 

katını yapmaktadır.  

Türkiye,  Onuncu Kalkınma Planı içinde sağlık turizmi hedeflerini tablo 1’de 

görüldüğü gibi oluşturmuştur; 

Tablo:1: Türkiye Sağlık Turizmi Hedefleri 

 Vizyon Hedeflenen hasta sayısı Hedeflenen gelir miktarı 

Medikal Turizm Dünyanın ilk 5 
destinasyonu içinde 

olunması 

750.000 hastanın tedavi 
edilmesi 

5,6 Milyar Dolar 

Termal turizm 100.000 yatak 

kapasitesine ulaşılması 

1.500.000 (600.000 

tedavi amaçlı) turiste 
hizmet verilmesi 

3 Milyar Dolar 

İleri Yaş ve Engelli 

Turizmi 

10.000 yatak 

kapasitesinin 
oluşturulması 

150.000 yabancı turistin 

ülkemizi ziyaret etmesi 

750 Milyon Dolar 

http://www.e-unwto.org/
http://www.saturk.gov.tr/
http://www.saturk.gov.tr/
http://www.medicaltourism.com,2016/
http://www.saglik.gov.tr/
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Kaynak: http://www.saglik.gov.tr , 2016 

4. Türkiye Turizm Geliri Ve Sağlik Turizminin Payı 

Türkiye turist kabul eden ülkeler arasında üst sıralarda yer alan bir ülke 

olmasına rağmen aynı başarıyı elde edilen turizm gelirlerinde gösterememektedir. 

Bunun sebebinin, verilen hizmetlerin ucuz olması ve her şey dâhil uygulamaların 

varlığından kaynaklandığı söylenebilir. Bu bağlamda geleneksel turizm anlayışından 

ziyade, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi ve çekici hale getirilmesi, Türkiye’nin 

elde ettiği turizm gelirinin de artmasını ve dolayısıyla da ülke ekonomisine pozitif 

yönde katkı sağlaması beklenmektedir. 

Tablo:2: Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı, Turizm Geliri ve Ortalama Harcama  

Yıllar Turizm Geliri 

( Milyon $ ) 

 

Ziyaretçi Sayısı Ortalama Harcama 

($) 

 

2000 7 636 000 10 428 153 - 

2001 10 450 728 13 450 127 777 

2002 12 420 519 15 214 514 816 

2003 13 854 868 16 302 053 850 

2004 17 076 606 20 262 640 843 

2005 20 322 112 24 124 501 842 

2006 18 593 951 23 148 669  803 

2007 20 942 500 27 214 988 770 

2008 25 415 067 30 979 979 820 

2009 25 064 482 32 006 149 783 

2010 24 930 997 33027943 755 

2011 28 115 692 36 151 328  778 

2012 29 007 003 36 463 921 795 

2013 32 308 991 39 226 226 824 

2014 34 305 903 41 415 070 828 
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 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür Ve Turizm Bakanlığı,2016 

Türkiye’ye 2000-2015 yılları arasında giriş yapan turistler ve yaptıkları kişi 

başı ortalama harcama yukarıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Görüldüğü üzere, turizm 

geliri ve ülkemizi tercih eden turist sayısı sürekli artış göstermiş ancak ortalama 

harcamanın düşük olduğu ve dolayısıyla Türkiye’nin elde ettiği turizm geliri açısından 

dünyada ilk on ülke arasında yer edinememesi olağan görünmektedir.  

Tablo:3: Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Sağlık Turizmi Turisti Sayısı ve Sağlık 

Kişi Başı Ortalama Harcama 

 

 

2015 31 464 777 41 617 530  756 
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Geliş nedenine Göre Çıkış yapan 

Ziyaretçiler,2016. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemize sağlık hizmeti satın almak 

amacı ile gelen turist sayısı tablodaki gibidir. Sağlık turizmi için gelen turistlerin 

yüzdesi, toplam turist sayısının yüzde 1’ini dahi oluşturmamasına rağmen turistik 

amaçlı gelen turist ile sağlık hizmeti almak için gelen turistler karşılaştırıldığında kişi 

başı ortalama harcamanın sağlık turizminde oldukça yüksek olduğu görülmektedir.  

Türkiye’yi tercih eden bir turistin yaptığı ortalama harcama 2015 yılında 756 

dolar iken, sağlık turizmi amacı ile ülkemize gelen bir turist 1,773 dolar harcama 

yapmıştır. Ortalama harcama bazında bir sağlık turisti tatil amacı ile ülkemize gelen bir 

turistten yaklaşık 2,34 kat fazla para harcamaktadır.  
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2000 - - - 

2001 - - - 

2002 - - - 

2003 139 971  1,455 - 

2004 171 994 1,649 %13,33 

2005 220 338 1,557 %7,01 

2006 193 728 1,973 %35,6 

2007 198 554 2,224 %52,8 

2008 224 654 2,164 %48,7 

2009 201 222 2,222 %52,7 

2010 163 252 2,654 %82,4 

2011 187 363 2,606 %79,1 

2012 216 229 2,903 %99,5 

2013 267 461 2,889 %98,5 

2014 414 658 2,020 %38.83 

2015 360 180 1,773 %21.85 
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Sonuç  

Ülkemiz bir turizm ülkesi olarak değerlendirilmekte, çektiği turist sayısı ile de 

bunu kanıtlamaktadır ancak turizm ülkesi olarak değerlendirilen bir ülke sadece belirli 

aylarda değil yılın her ayında turist çekebilmelidir. Sağlık turizmi bu noktada 

geliştirilmesi gereken bir turizm çeşididir.  

Sağlık turizmi bağlamında Türkiye, akredite olmuş hastane sayısı, termal 

kaynaklar açısından Avrupa’da birinci dünyada ise yedinci sırada yer alması, yetiştirilen 

kalifiye sağlık personeli, özellikle saç ekimi operasyonlarında hem başarılı hem de rakip 

ülkelere nispeten ucuz hizmet sunması ve özellikle son yıllarda organ nakli konusunda 

önemli başarılara imza atmış olması nedeni ile önemli bir noktaya gelmiştir  

(Kördeve,2016: 58). 

Ancak yaşanan terör sorunu, komşusu olduğumuz ülkelerde yaşanan 

diplomatik sorunlar ve iç savaşlar, döviz artışı nedeniyle artan maliyetler, sağlık 

malzemelerinin üretilemeyip ithal edilmesi gibi nedenlerden ötürü 2015 yılında ne yazık 

ki sağlık turizmi turist sayısı ve kişi başı ortalama harcamada bir önceki yıla oranla 

düşüş görülmektedir.  

Bu büyük rekabette Türkiye’nin rakiplerine göre başlıca avantajı, sağladığı 

sağlık hizmetlerinin hem ucuz hem de ABD ve Avrupa standartlarında olmasıdır. 

Ayrıca, hastanelerdeki bekleme süresinin diğer medikal turizm hizmeti veren ülkelere 

göre daha kısa olması, ülkemizin bu alanda tercih edilmesinin bir başka sebebidir. 

Bunun yanı sıra, yurtdışında eğitim görmüş, sık sık sempozyumlara katılıp bilgilerini 

güncelleyen ve akıcı yabancı dile sahip Türk doktorların varlığının da, Türkiye’nin 

sektörde ön plana çıkmasında büyük bir etken olduğu bilinmektedir. (Vardan,2011: 4) 

 Ülkemiz 2010 yılı itibari ile sağlık turizminde yeni açılımlar yapmaya 

başlamıştır. Tablo 3’te de görüldüğü üzere 2010 yılı sonrasında, 2015 yılı dışında 

Türkiye’yi ziyaret eden sağlık turisti sayısında herhangi bir düşüş söz konusu değildir. 

Dünyada elde ettiğimiz imajın ve sıralamanın bu durumdan negatif etkilenmemesi için 

azami çaba sarf edilmelidir. 

Türkiye’de deniz kum güneş turizmi yani geleneksel turizm hala büyük ilgi 

görmektedir. Ancak alternatif turizm türlerinin varlığı da unutulmamalı özellikle büyük 

bir ekonomik hacme ulaşmış sağlık turizmine bu anlamda önem verilmelidir. Nüfusu 

giderek yaşlanmakta ve doğum oranları düşmekte olan Avrupa pazarı Türkiye için 

önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Bu fırsat iyi değerlendirilmeli ve sağlık turizminin 

diğer turizm faaliyetlerine göre daha fazla gelir getirici etkisi göz önünde 

bulundurularak pazarda lider konumdaki ülke olmak için ilgili plan programlar 

hazırlanmalıdır. 

Çalışmanın kısıtlarından birini, TÜİK tarafından 2000 yılına ilişkin verilere yer 

verilmemesi ve bilgi talebinde de ne yazık ki ilgili bilgiye ulaşılamamış olması 

oluşturmuştur. Aynı zamanda 2000-2001 ve 2002 yıllarına ilişkin, sağlık turizmi turist 

sayısı, sağlık kişi başı ortalama harcama bilgileri de Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilmiş 

ancak bu bilgiler de arşivlenmediği için ulaşılamamıştır.  
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LEADERSHIP TO BE TOXIC BEHAVIOR IN HEALTH 

INSTITUTIONS: EXAMPLE OF A UNIVERSITY HOSPITAL 
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Abstract 

Today, the concept of leadership in organizational life is a crucial element in both 

concept of employees and organization. There are a lot of studies going on because the concept of 

leadership is extremely important for the success of a state organization. The studies conducted in 

the past have approached leadership in constructive and positive ways. Studies conducted in 

nowadays focus on dark side of the leadership. In studies, toxic leadership concept reflects one of 

dark side of leadership. Toxic leadership is degrading behavior towards its employees, moving in 

the opposite direction of the mission, goals and purpose of the organization; in short is a 

leadership type that is detrimental to the both employee and organization, affecting negatively 

both the effectiveness and efficiency elements. Leadership types in health institutions has been 

the subject of much research. Purpose of these researches are to determine which of these 

behaviors are more common in health institutions.  

Schmidt’s Leadership Scale is used in these researches. Study group of this research is 

Isparta's Suleyman Demirel University Hospital Research Constitutes employees. According to 

the results from this study, the highest type of toxic leadership is narcist leadership but there are 

low levels of such toxic leadership behavior in Suleyman Demirel University Hospital Research 

Constitute.    

Key Words: leadership, health care, toxic leadership  

 

SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİK 

DAVRANIŞLARI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ  

Özet 

Günümüzde örgütsel yaşamda liderlik kavramı, çalışanlar bağlamında ve örgüt 

genelinde hayati önem taşıyan bir unsur olarak yer almaktadır. Örgütlerin başarıya ulaşabilmesi 

için liderlik kavramı son derece önemli bir hal aldığından, bu konuyla ilgili pek çok çalışma 

yapılmaktadır. Geçmişte yapılmış olan çalışmalar sıklıkla liderliğin yapıcı ve pozitif yönlerini ele 

almıştır. Günümüzde yapılan çalışmalarda ise ‘liderliğin karanlık yönü’ incelenmeye 

başlanılmıştır. Liderliğin karanlık yönünü yansıtan liderlik türlerinden biri olarak da çalışmalarda 

karşımıza toksik liderlik kavramıçıkmaktadır. Toksik liderlik;çalışanlarına karşı onur kırıcı 

davranışlarda ve motivasyondüşürücü söylemlerde bulunan; örgütün amaç, görev ve hedeflerinin 

aksi yönünde hareket eden; kısacası çalışan ve örgüt açısından zararlı, etkililik ve verimlilik 

unsurlarını negatif yönde etkileyen bir liderlik türüdür. Sağlık kurumlarında bulunan liderlik 
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türleri pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada ise liderliğin pozitif yönlerinden ziyade 

yıkıcı, zararlı yönleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda sağlık kurumlarında bulunan 

toksik liderlik davranışlarından hangilerine daha sık rastlandığının tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır.Bu çalışmada Schmidt’in Toksik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu Isparta ili Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda incelenen üniversite hastanesi örneğinde en yüksek toksik 

liderlik türünün narsist liderlik olduğu ancak genel olarak toksik liderlik davranış düzeyinin düşük 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: liderlik, sağlık kurumu, toksik liderlik   

1. Giriş   

Çalışanların örgüte bağlılık duygusunun geliştirilmesi ve örgütün amaçları 

doğrultusunda güdülenerek başarıya ulaşılmasında lider ve yöneticinin tutum ve 

davranışlarının önemi büyüktür.    

Çalışanlarının olumlu yönlerini geliştirerek onlara katkı sağlayan liderler 

olduğu gibi (Çelebi vd., 2015: 250)  motivasyonlarını düşürerek  başarıya ulaşmasını 

engelleyen liderler de vardır.   

Geçmişten günümüze liderlik ile ilgili çalışmaların çoğu liderin iyi ve etkili 

yanlarını anlamaya, iyi liderler tarafından sergilenen davranışları ortaya çıkarmaya 

yönelik  olmuştur (Reed ve Olsen, 2010: 59; Shaw vd., 2011: 576).  Ancak bu pozitif 

liderlik görüşü için uygun bir görüştür. İyi liderler bulundukları örgüte değer katarken 

kötü liderler için bu durum geçerli değildir (Reed ve Olsen, 2010:59). Abraham 

Lincoln, Franklin Roosevelt ve Anne Theresa gibi liderler çok iyi liderler olarak bilinse 

ve hatırlansa bile bu liderler de bazı zamanlarda etik dışı davranışlar sergilemiş ve 

yanlış-kötü kararlar almışlardır (Lipman ve Blumen, 2004). Fakat bir liderin yıkıcı ya da 

kötü liderlik sınıfına girebilmesi için sistematik ve tekrar eden olumsuz davranışlar 

sergilemesi gerekmektedir. Yıkıcı liderlerin örgüt ve  grup performansı üzerinde 

olumsuz etkileri vardır (Thoroughgood vd., 2012:898-899).   

Son yıllarda liderliğin karanlık yönü birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve 

çalışma konusu olmuştur. Çeşitli çalışmalarda yıkıcı liderlik, (Einarsen vd., 2007;  Shaw 

vd., 2011;Woestman ve Wasonga, 2015), kötü davranan liderlik, (Tepper, 2007),   

narsist liderlik (Paunonen vd., 2006), zorbalık (Ferrisvd., 2007; Harveyvd., 2007) ve  

toksikliderliklik   (Wilson- Spark, 2003; Williams, 2005; Lipman ve Blumen, 2004; 

Pelletier, 2010; Dobs, 2014) terimleri incelenmiştir. Bu terimler genellikle farklı 

yazarlar tarafından; liderin astlarına yönelik düşmanlığını,  kişilerarası ilişkilerde 

etkilerini ve örgütün çıkarlarına zarar verme durumlarını tanımlamak için kullanılmıştır 

(Dobs, 2014: 14).  

Toksik lider, toksik yönetici, toksik kültür ve toksik organizasyon terimleri 

işletme, liderlik ve yönetimle ilgili yazında artan şekilde ortaya çıkmıştır (Reed, 2004: 

67). Adolf Hitlerden JeffSkilling’e, Chairman Mao’dan Al Dunlap’a girişimcilik ve 

politika tarihi toksik lider örnekleri ile doludur (Lipman ve Blumen, 2004).  Toksik 

liderlik astları ve örgüt üzerinde olumsuz etkiye sahip olan (Schmitt, 2008:1) ve sayısız 

yıkıcı davranış sergileyen liderlik türüdür (Lipman ve Blumen, 2004).  Lider  ya da 

yönetici tarafından tekrar eden yıkıcı davranışların örgütün amaçları, hedefleri, 

kaynakları, verimliliği, motivasyonu ve astların iş tatmini üzerinde olumsuz etkisi vardır 

(Einarsen vd., 2007: 208). Bu güç meraklısı toksik liderlerin bazı özellikleri şu 

şekildedir; kendilerini yüceltip diğerlerini küçük düşürecek kararlar alırlar, 

çevrelerindekileri kontrol altında tutmayı amaçlarlar, kendilerine ait suçları inkâr etme 
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eğilimindedirler, ihtişamı severler, örgütlerini içten içe parçalarlar. Bu tip özellikler 

gösteren toksik liderler sonunda başarısız olmaya ve tarihte kötü bir şekilde anılmaya 

mahkûmdurlar (Lipman ve Blumen, 2004).    

Toksik liderler daimi bir toksik davranış sergileme eğilimi içerisinde olup 

düzenli olarak işlevsiz faaliyetler sergilerler. Toksik liderlik türünün bulunduğu 

örgütlerde güven ve entegrasyon eksikliği vardır, egoistlik ve kibir örgüt içinde çatışma 

ve uyumsuzluğu artırır. Toksik liderler çalışanların gözünü korkutur, motivasyonlarını 

düşürür, örgüt içerisinde iletişim aksaklıklarına ve umutsuzluk duygusunun yayılmasına 

sebep olur. Çalışanlarının ve rakiplerinin temel hak ve özgürlüklerine saygı duymaz ve 

kişisel hırslarını çalışanların memnuniyetlerinin önünde tutar (Lipman ve Blumen, 

2004; Yetim vd., 2013).  

Toksik liderler genel olarak dört temel ihtiyacı ve iki temel korkuyu kendi 

çıkarları için kullanırlar. Otorite kurma, ait olma, kendini güvende hissetme ve kendini 

özel hissetme temel ihtiyaçları iken toplum dışına itilme ve gücünü kaybetme korkusu 

da yaşadıkları temel korkulardır (Lipman ve Blumen, 2004).  

Toksik liderlik kavramı ile ilgili çalışmalar yapan Reed (2004) bir liderin 

toksik lider olarak adlandırılması için toksik olarak yaptığı etkiyi belirli bir çalışana 

değil örgütün genelini etkileyecek şekilde sergilemesi gerektiğini söylemiştir. Tüm 

kurumu ile çok iyi ilişkiler içinde olan bir lider bir çalışanına karşı negatif tavırlar 

sergiliyor ise bu Reed’in dediği gibi toksik lider kavramı içine girmemektedir. Bu 

şekilde örgüte yansımayan kişisel sorunlar yöneticinin toksik liderlik özelliği olarak 

görülmemektedir. Reed’e göre toksik lider astlarını düşünmez, olumsuz örgüt iklimi 

oluşturur ve kendi çıkarları ile motive olmaktadır  (Reed, 2004: 67).  

Toksik liderin kararlı,  yüksek sesli ve zorlayıcı olması gerekmez. Toksik bir 

lider bazen yumuşak ses tonuna ve samimi bir yüz ifadesine de sahip olabilir.  Toksik 

olarak kabul edilen lider davranışı bir çalışana yönelik belirli bir davranıştan ziyade 

örgütün genelinin motivasyonu ve kültürü üzerinde etkisi olan motivasyonu düşürücü 

davranışların kümülatif toplamıdır. Reed' e göre toksik liderliğin üç ana bileşeni vardır 

(Reed, 2004: 67).  

1. Astlarının iyiliğini düşünmekten yoksunluk,  

2. Örgüt iklimi üzerinde negatif etkisi olan kişilerarası ya da kişisel 

yöntem,  

3. Astlarının liderin kendi kişisel çıkarları üzerinde öncelikli olarak 

motive olduğu inancı.  

Son yıllarda artan rekabet koşullarının bir getirisi olarak iyi niyetli, tevazu ve 

özveri sahibi liderler örgütler tarafından tercih edilen özellikte liderler arasına 

girmemektedir. Bunun nedeni ise rekabette üstünlük sağlayabilmek, piyasa koşullarında 

sivrilmek ve ayakta kalabilmek ve bunun gibi durumlardır. Örgütler daha çok 

karizmatik, kendine güvenen, rekabetçi, zeki ve kurnaz liderleri tercih etmektedir. Bahsi 

geçen bu lider özellikleri de liderleri toksik liderliğe sürükleyen özellikler arasına 

girebilmektedir (Lipman ve Blumen, 2006).    

Toksik liderlik türü genellikle ahlâk dışı davranışlar sergileyen, yanlış kararlar 

alan ve bunlardan dolayı suçlanan liderler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bazı 

durumlarda toksik liderlik türü çalışanlar için tetikleyici bir unsur olarak da karşımıza 

çıkabilmektedir. İnsan doğası gereği vizyon sahibi ve güçlü liderleri tercih etme 
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eğilimindedir. Bu nedenle çalışanlar toksik liderlerde de var olabilecek olan bu 

özelliklerden ötürü bu tür liderleri kendileri için bir motive aracı olarak 

görebilmektedirler (Lipman ve Blumen, 2006).  Stockholm sendromu ile çalışanlar 

liderlerinin toksik özelliklerine hayranlık duyabilmekte ve toksik liderlerinin bütün 

söylediklerini sorgulamadan uygulamaya geçmektedirler (Yetim vd., 2013).  

Toksik liderler geleceğin öngörülmediği durumlarda etkili ve efektif olabilirler 

ancak onların zararlı buyrukları görev sürelerinin çok ötesine uzanarak örgütün geleceği 

için zararlı sonuçlar doğurabilir (Reed, 2004: 67).  

Sağlık kurumları günümüzde gelişmiş teknolojilere sahip olan, emek yoğun  

işletmeler arasında yer almaktadır. Sağlık kurumu çalışanları profesyonelleşmiş meslek 

gruplarından oluşmakta ve örgüt çıktılarının verimli bir şekilde elde edilebilmesi için bu 

meslek grupları arasında işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü sağlık kurumları 

emek yoğun işletmeler olmakla birlikte, birbirine bağımlı departmanlardan 

oluşmaktadır. Bir departmandan alınan çıktı başka bir departmanın girdisini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle departmanlar ve bu departmanlarda çalışan bireyler 

arasındaki işbirliğinin sağlanması çok önemlidir. Sonuç olarak, mevcut insan 

kaynaklarının verimli ve etkili bir biçimde örgüt çıkarları doğrultusunda 

kullanılabilmesi için sağlık kurumlarında liderlik çok önemli bir yer tutmaktadır.   

 Bu nedenle sağlık kurumlarında bulunan liderlik türleri pek çok araştırmaya 

konu olmuştur. Bu çalışmada ise liderliğin pozitif yönlerinden ziyade yıkıcı, zararlı 

yönleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda sağlık kurumlarında bulunan 

toksik liderlik davranışlarından hangilerine daha sık rastlandığının tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır.   

2. Yöntem   

2.1. Amaç   

Bu araştırma; bir üniversite hastanesinde çalışmakta olan personelin bir üst 

kademe yöneticileri hakkındaki toksik liderlik davranışları algılarını ölçerek hastanedeki 

toksik lider davranışları oranının ortaya konulmasını amaçlamaktadır.  

2.2. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Isparta ili Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi 

personeli oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. İncelenen üniversite hastanesi kolayda örnekleme yöntemiyle toplam 150 

personele anket uygulanmıştır. Araştırma katılımcılarının 47’si sağlık personeli, 42’si 

idari personel ve 56’sı diğer personel tarafından oluşmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı  

Çelebi ve arkadaşları 2015 yılında toksik liderlik ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışmasını yaparak öğretmen algısına göre toksik liderlik ölçeğini 

geliştirmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak yabancı alanyazında, 2008 yılında Schmidt 

tarafından geliştirilmiş olan  

‘Toksik Liderlik Ölçeği’ alanyazında önemli bir yer tutmaktadır.   

 Çalışmada veri toplama aracı olarak Schmidt (2008) tarafından geliştirilmiş 

olan “Toksik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Toksik liderlik ölçeği 5 boyuttan 

oluşmaktadır. İlk 3 madde "Kendi Reklamını Yapan Lider" alt boyutunu, sonraki 3 
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madde "Kötü Davranan Lider" alt boyutunu, sonraki 3 madde “Öngörülemez Lider”, 

sonraki 3 madde “Narsist Lider” ve son 3 madde ise “Otoriter Lider” alt boyutunu 

ölçmektedir. Anketin ikinci bölümünde ise demografik sorular bulunmaktadır.  

Bu çalışmada Schmidt’in Toksik Liderlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanabilmesi 

amacıyla dil geçerlilik çalışması yapılmıştır. Dil geçerliliği için İngilizceye hâkim iki 

akademisyen tarafından Türkçe uyarlaması yapılmış ve bu işlemin ardından ilk çeviriyi 

yapan akademisyenlerden farklı olarak İngilizce alanında uzman bir akademisyen 

tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmıştır ve anlamlılık açısından herhangi bir sıkıntı 

olmadığı tespit edilmiştir.   

2.4. Analiz Yöntemi  

Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin 

analizinde bu programdan yararlanılmıştır. Analizde, tanımlayıcı bilgiler ve nitel 

değişkenlerle ilgili sorular için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Ankette 

toksik liderlik davranışları boyutları içerisinde yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları 

ve standart sapmaları hesaplanarak istatistiksel değerlendirmeler bu puanlar üzerinden 

yapılmıştır.  

Toksik liderlik davranışları boyutlarının demografik değişkenlere göre 

karşılaştırılmasında veriler normal dağılım göstermediğinden dolayı karşılaştırma 

yapmak için parametrik olmayan testler yapılmıştır. Bağımsız iki grup karşılaştırılırken 

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

Wallis varyans analizi kullanılarak yapılmıştır.  

3. Bulgular  

Tablo 1. Üniversite Hastanesi Personelinin Demografik Özellikleri  

Değişkenler Frekans Yüzde 

Cinsiyet   

Erkek 73 48.7 

Kadın 77 51.3 

Medeni Durum   

Evli 96 67.1 

Bekar 42 29.4 

Diğer 5 3.5 

Yaş (Yıl)   

20-29 38 26.0 

30-39 78 53.4 

40 + 30 20.5 

Gelir (TL)   

-1499 71 56.3 

1500-2499 24 19.0 

2500+ 31 24.6 

Eğitim   

İlkokul 29 19.3 

Lise 42 28.0 

Üniversite 79 52.7 

Meslek   
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Sağlık Personeli 47 32.4 

İdari Personel 42 29.0 

Diğer 56 38.6 

Toplam 150 100 

  Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, araştırmaya 150 hastane personeli katılmıştır. 

Anket yapılanların 47’si sağlık personeli (%32.4), 42’si idari personel (%29.0) ve 56’sı 

diğer hastane personelinden (%38.6) oluşmaktadır. 150 katılımcının mesleklere göre 

dağılımına bakıldığında en çok katılımcının (56) diğer hastane personeli olduğu 

görülmektedir.   

Araştırmaya katılanların %48.7’si erkek, %51.3’ü kadın ve %67.1’i evli, 

%29.4’si bekârdır. Araştırma kapsamındaki hastane personelinin %26’sının 20-29 yaş 

aralığında, %53.4’ünün 30-39 yaş arasında ve %20.5’inin de 40 ve üzeri yaş aralığına 

dahil oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılanların %19.3’ü ilkokul, %28.0’ı lise ve 

%52.7’si de üniversite mezunudur. Gelir durumuna göre; hastane personelinin %56.3’ü 

1499 TL ve altı, %19.0’ı 1500-2499 TL aralığında ve %24.6’sı da 2500 TL ve üzeri 

gelire sahiptir.  

Tablo 2. Sağlık Kurumlarında Görülen Toksik Liderlik Davranışlarına İlişkin İfadelere 

Verilen Cevapların Ortalaması  

No  Toksik Liderlik Davranışları İfadeleri   
X  

S  

1.  
Amirimin hal ve hareketleri kendi üstünün olduğu ortamlarda çarpıcı 

biçimde değişir.  
2.39  1.418  

2.  Sadece kendisinin gelişimine yardım edebilecek kişilere yardım 

teklifinde bulunur.  

2.04  1.253  

3.  Kendisine ait olmayan başarıların övgüsünü kabul eder.  2.14  1.371  

4.  Astlarını kendi iş tanımları dışındaki şeylerden sorumlu tutar.  2.03  1.276  

5.  Astlarıyla açıkça alay eder.  1.48  1.024  

6.  Astlarına geçmişte yapmış oldukları hataları ve başarısızlıkları 

hatırlatır.  

1.82  1.165  

7.  O andaki ruh halinin çalışma ortamını etkilemesine izin verir.  2.32  1.341  

8.  Bilinmedik nedenlerle astlarına sinirlenir.  1.93  1.279  

9.  Kendisine ulaşılabilirliği değişkenlik gösterir.  2.06  1.194  

10.  Kendi kişisel hakları konusuna özen gösterir.  2.79  1.548  

11.  Diğerlerinden daha yetenekli olduğunu düşünür.  2.33  1.468  

12.  Sıra dışı bir kişi olduğuna inanır.  1.99  1.263  

13.  Astlarının görevlerini nasıl yaptığını denetler.  3.46  1.491  

14.  Astlarının yeni yöntemlerle amaçlarına ulaşmasına izin vermez.  2.06  1.270  

15.  Önemli olsun ya da olmasın birimdeki tüm kararları kendisi verir.  2.31  1.351  

  Genel olarak ifadelere ilişkin ortalamalara bakıldığında, 3.00 ve üzerinde olan 

ortalamalar, bireylerin ilgili ifadelere katılım eğilimi içerisinde olduklarına işaret 

etmektedir. Bu bağlamda, Tablo 2’deki tüm ifadeler incelendiğinde sadece 13 numaralı 

toksik liderlik davranışı ifadesinin 3’ün üzerinde puan aldığı ve diğer tüm ifadelerin 
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3’ün altında puanlara sahip olduğu görülmektedir. Orta noktanın üzerinde puana sahip 

olan ifade daha çok astların denetimi ile ilgilidir. Buradan hareketle incelenen üniversite 

hastanesinde genel olarak toksik liderlik davranışlarının az görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Toksik liderlik davranışları arasında yer alan toksik liderlerin astlarının görevlerini nasıl 

yaptığını denetlemesi ifadesi incelenen üniversite hastanesi liderlerinde görülen bir 

özellik olarak öne çıkmaktadır.   

Tablo 3. Boyutların İfade Sayıları, Max-Min Değerleri, Ortalama, Stadart Sapma ve 

Cronbach Alfa Değerleri  

AKADEMİK TÜKENMİŞLİK 

BOYUTLARI  

İfade 

Sayısı  

Max-Min  Cronbach 

Alfa  

X  S  

1.  Kendi Reklamını Yapan 

Lider  

        3  1-5  0.713  2.185  1.074  

2.  Kötü Davranan Lider  3  1-4.67  0.735  1.768  0.929  

3.  Öngörülemez Lider  3  1-5  0.823  2.096  1.095  

4.  Narsist Lider  3  1-5  0.764  2.369  1.178  

5.  Otoriter Lider  2  1-5  0.614  2.183  1.113  

  

“Toksik Liderlik Davranışları” ölçeği Tablo 3’de görüldüğü gibi; 5 boyuttan 

oluşmaktadır.  

Araştırmadaki toksik liderlik davranışları boyutlarının güvenilirliğini ölçmek 

amacıyla CronbachAlfa katsayıları hesaplanmış; otoriter liderlik boyutu hariç tüm 

boyutların CronbachAlfası 0.70’in üzerinde hesaplanmıştır.   

 Ölçeğin genelinden elde edilen cronbach alfa değerleri 0.70’in üzerinde olup 

yeterli derecede güveniliridir. Ancak yapılan psikosometrik analizler sonucunda otoriter 

liderlik boyutunun cronbach alfa değerinin 0.60’ın altında olduğu görülmüştür. Toksik 

liderlik davranışları ölçeği 15 maddelik bir ölçek olarak hazırlanmasına karşın, yapılan 

madde analizleri sonucunda madde çıktığında alfa katsayıları incelenmiştir. Yapılan 

uygulamalarda herbir boyut için hesaplanan cronbach alfa değerinin ölçekten 13. madde 

çıkarıldığında yükseldiği görülmüştür. Bu da ölçeğin güvenilirliğini artırdığından dolayı 

13. madde ölçekten çıkarılmış ve boyut 2 ifadeli olarak ele alınmıştır.  

 Tablo 3’e bakıldığında Toksik Liderlik Davranışları ölçeğinin boyutlarının 

ortalamalarının 3’ün altında değer aldığı görülmektedir. Buradan hareketle incelenen 

üniversite hastanesi örneğinde toksik liderlik eğiliminin düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Boyutların ortalamalarına bakıldığında hastanede narsist liderlik davranışının göreli 

olarak en sık gözlemlenen toksik liderlik davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Hastanede 

görülen toksik liderlik davranışlarından narsist liderlik boyutunu, kendi reklamını 

yapma, otoriter ve öngörülemez liderlik boyutları takip etmektedir. Boyutların 

ortalamalarına bakılarak elde edilen bulgulara göre hastanede en düşük ortalamaya 

sahip olan toksik liderlik davranışı ise kötü davranan lider davranışlarıdır.   
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Tablo 4. Kendi Reklamını Yapan Lider Boyutuna Göre Karşılaştırmalar  

Değişkenler  
n  

  
S  Test Değeri  P  

Cinsiyet        

Erkek  73  2.0868  1.10418  

Z= -1.262  0.207  

Kadın  76  2.2807  1.04428  

Medeni Durum       

Evli  96  2.0347  1.07766  

Z= -2.804  0.005  

Bekar  41  2.5203  0.98050  

Yaş       

20-29  37  2.4144  0.96034  

X2= 4.537  0.103  30-39  78  2.0556  1.10543  

40 +  30  2.0667  1.03354  

Gelir       

-1499  70  2.0190  1.03853  

X2= 1.072  0.585  1500-2499  24  2.2639  1.13350  

2500+  31  2.1505  1.11168  

Eğitim       

İlkokul   29  2.0690  1.08518  

X2= 3.747  

 0.154  

Lise  41  2.0000  1.07755  

Üniversite  79  2.3249  1.06348  

Meslek       

Sağlık Personeli  47  2.2624  1.02843  

X2= 1.316  0.518  İdari Personel  42  2.1508  1.19666  

Diğer  55  2.0485  0.99260  

 Tablo 4’teki kendi reklamını yapan lider boyutu puanları açısından 

katılımcılar medeni durumlarına göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (Z= -2.804, p= 0.005). İncelenen üniversite 
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hastanesindeki bekâr olan personelin puanlarının evli olan personelin puanlarından 

yüksek olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

Tablo 5. Kötü Davranan Lider Boyutuna Göre Karşılaştırmalar  

Değişkenler n 
 

S Test Değeri P 

Cinsiyet        

Erkek  72 1.5694 0.89414 
Z= -3.338 0.001 

Kadın  76 1.9561 0.92910 

Medeni Durum       

Evli  95 1.6281 0.76548 
Z= -2.863 0.004 

Bekâr  41 2.1870 1.17627 

Yaş       

20-29  37 2.1622 1.14563 

X2= 6.299 0.043 30-39  78 1.6239 0.80288 

40 +  29 1.6437 0.83062 

Gelir       

-1499  70 1.7095 0.85488 

X2= 0.578 0.749 1500-2499  24 1.5694 0.77071 

2500+  31 1.7849 0.92516 

Eğitim       

İlkokul   29 1.6552 0.91497 

X2= 5.290 0.071 Lise  42 1.5873 0.83879 

Üniversite  77 1.9091 0.96977 

Meslek       

Sağlık Personeli  46 2.0362 1.03811 

X2= 6.646 0.036 İdari Personel  42 1.6111 0.77884 

Diğer  56 1.6607 0.91119 

  Tablo 5’den de anlaşılacağı üzere, katılımcılar kötü davranan lider boyutu 

puanları açısından cinsiyete göre karşılaştırıldığında, gruplar arasından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuş (Z= -3.338, p=0.001), erkek personelin 

kadın personele göre puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Buradan hareketle kadın 

personelin erkek personele göre kötü davranan lider algısının daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Tablo 5’ten de anlaşılacağı üzere, kötü davranan lider boyutu puanları 

açısından katılımcılar medeni durumlarına göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur(Z= -2.863, p=0.004), hastane çalışanları 

içerisinde bekârların evlilere göre puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda bekâr personelin evli personele göre hastane içerisindeki 
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algıladıkları kötü davranan lider davranışlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmaktadır.  

Tablo 5’e bakıldığında kötü davranan lider boyutu puanları açısından 

katılımcılar yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur(X2= 6.299, p=0.043). Yapılan ileri analizlerde, bulunan bu 

farklılığın, 20-29 yaş aralığındakilerin diğer gruplara göre puanlarının yüksek 

olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 20-29 yaş aralığındaki hastane personelinin 

diğer yaş gruplarındaki personele göre kötü davranan liderlik algılarının daha yüksek 

seviyede olduğu söylenebilir.  

Kötü davranan lider boyutu puanları açısından katılımcılar meslek gruplarına 

göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (X2= 6.646, p=0.036). Yapılan analizlerde farklılığın, idari personelin ve 

diğer personelin sağlık personeline göre puanlarının düşük olmasından kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Buradan sağlık personelinin idari ve diğer personele göre kötü davranan 

liderlik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Gelir (X2= 0.578, 

p=0.749) ve eğitim (X2= 5.290, p=0.071) değişkeninin kötü davranan lider boyutunda 

herhangi bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Öngörülemez Lider Boyutuna Göre Karşılaştırmalar  

Değişkenler N  
  

S  
Test 

Değeri  
P  

Cinsiyet       

Erkek  71  1.8545  1.02001  

 Z= -2.938   0.003  
Kadın  77  2.3203  1.12057  

Medeni Durum      

Evli  96  1.9201  0.97542  
Z= -2.896  0.004  

Bekar  40  2.5750  1.24947  

Yaş      

20-29  37  2.4865  1.15629  

X2= 9.026  0.011  30-39  77  2.0087  1.09354  

40 +  30  1.7222  0.86252  

Gelir      

-1499  71  1.9249  1.08700  

X2= 2.558  0.278  1500-2499  23  2.0145  0.94001  

2500+  31  2.1828  1.12822  

Eğitim      

İlkokul   29  1.9310  1.08152  

X2= 7.227  0.027  Lise  42  1.8016  0.92558  

Üniversite  77  2.3203  1.14764  

Meslek      

Sağlık Personeli  47  2.3262  1.16405  

X2= 4.496  0.106  İdari Personel  41  1.8618  0.92188  

Diğer  56  2.0119  1.12450  

 Öngörülemez lider boyutu puanları açısından katılımcılar yaş açısından 

karşılaştırıldığında; gruplar arasından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
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bulunmuş, (X2= 9.026, p=0.011)  ortaya çıkan farklılığın 20-29 yaş aralığındaki 

personelin puanlarının, 40 yaş ve üzeri yaş grubundaki personelin puanlarından yüksek 

olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Buradan 20-29 yaş grubundaki personelin, 40 

yaş ve üzeri personele göre liderlerinin davranışlarının daha öngörülemez olduğunu 

hissettikleri sonucu çıkarılabilir.   

Öngörülemez lider boyutu puanları açısından katılımcılar meslek gruplarına 

göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (X2= 7.227, p= 0.027), yapılan ileri analizlerde ortaya çıkan farkın 

üniversite mezunu personelin puanlarının, lise mezunu personelin puanlarından yüksek 

olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Öngörülemez lider davranışı  algısının eğitim 

seviyesinin yükselmesiyle birlikte arttığı görülmektedir.   

Tablo 6’dan da anlaşılacağı üzere, öngörülemez lider boyutu puanları 

açısından katılımcılar medeni durumlarına göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur(Z= -2.863, p=0.004), hastane çalışanları 

içerisinde bekârların evlilere göre puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda bekâr personelin evli personele göre hastane içerisindeki 

algıladıkları öngörülemez  davranışlarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 6' daki öngörülemez lider boyutu puanları açısından katılımcılar 

cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (Z= 2.938, p= 0.003). İncelenen üniversite hastanesindeki bekâr olan 

personelin puanlarının evli olan personelin puanlarından yüksek olduğu görülmektedir. 

Gelir (X2= 2.558, p=0.278) ve meslek grupları (X2= 4.496, p=0.106) değişkeninin kötü 

davranan lider boyutunda herhangi bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 7. Narsist Lider Boyutuna Göre Karşılaştırmalar  

Değişkenler  
n  

  
S  Test Değeri  P  

Cinsiyet        

Erkek  71  2.1878  1.12931  
Z= -1.774  0.076  

Kadın  76  2.5395  1.20489  

Medeni Durum       

Evli  94  2.1986  1.06123  
Z= -2.811  0.005  

Bekar  41  2.8699  1.29503  

Yaş       

20-29  38  2.8333  1.38145  

X2= 6.655  0.036  30-39  75  2.1289  1.01622  

40 +  30  2.3333  1.12103  

Gelir       

-1499  69  2.0966  1.08028  

X2= 3.903  0.142  1500-2499  23  2.4058  1.03454  

2500+  31  2.4946  1.23189  

Eğitim       

İlkokul   28  2.3095  0.99351  X2= 5.897  0.052  

 

Lise  41  2.0244  1.11403    

Üniversite  78  2.5726  1.23897  

Meslek       

Sağlık Personeli  47  2.7518  1.19068  

X2= 7.784  0.020  İdari Personel  40  2.1417  1.13952  

Diğer  55  2.1939  1.13074  
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  Narsist liderlik boyutu puanları açısından katılımcılar medeni durumlarına göre 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(Z= 2.811, p=0.005). Farkın bekâr olanların puanlarının, evli olanların puanlarından 

yüksek olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Buradan bekâr personelin, evli 

personele göre liderlerinin narsist davranış sergileme düzeyini daha yüksek hissettiği 

sonucuna varılabilir.  

Tablo 7’den anlaşılacağı üzere, narsist liderlik boyutu puanları açısından 

katılımcılar unvan gruplarına göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (X2= 6.655, p=0.036). Yapılan ikili 

karşılaştırmalardan ortaya çıkan farkın 20-29 yaş grubundaki personelin puanlarının, 

30-39 yaş grubundaki personelin puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Buradan 20-29 yaş grubundaki personelin, 30-39 yaş grubundaki 

personele göre liderlerinin davranışlarının daha narsist olduğunu hissettikleri sonucu 

çıkarılabilir.  

Hastane personeli meslek grupları açısından karşılaştırıldığında, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (X2= 7.784, p=0.020). Yapılan 

analizlerde farklılığın, idari personelin ve diğer personelin sağlık personeline göre 

puanlarının düşük olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Buradan sağlık personelinin 

idari ve diğer personele göre narsist liderlik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Gelir (X2= 3.903, p=0.142) ve eğitim (X2= 5.897, p=0.052) değişkenleri 

açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Tablo 8. Otoriter Lider Boyutuna Göre Karşılaştırmalar  

Değişkenler  
n  

  
S  

Test 

Değeri  
P  

Cinsiyet        

Erkek  73  2.1096  1.25346  
Z= -1.505  0.132  

Kadın  77  2.2532  0.96526  

Medeni Durum       

Evli       96  2.1146  1.05999  
Z= -1.880  0.060  

Bekar  42  2.5357  1.22172  

Yaş       

20-29  38  2.4868  1.25465  

X2= 2.851  0.240  30-39  78  2.0449  1.00384  

40 +  30  2.1833  1.19253  

Gelir       

-1499  71  2.1408  1.16246  

X2= 0.138  0.933  1500-2499  24  2.2292  1.26817  

2500+  31  2.1129  0.89172  

Eğitim       

İlkokul   29  2.3103  1.37849  

X2= 1.534  0.464  Lise  42  2.0238  1.11504  

Üniversite  79  2.2215  1.00558  

Meslek       

Sağlık Personeli  47  2.5000  1.08387  
X2= 6.998  0.030  

İdari Personel  42  2.0714  1.02750  
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Diğer  56  2.0179  1.19074  

  

Tablo 8’den anlaşılacağı üzere, otoriter lider boyutu puanları açısından 

personel meslek gruplarına göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur (X2= 6.998, p=0.030). Yapılan analizlerde farklılığın, idari 

personelin ve diğer personelin sağlık personeline göre puanlarının düşük olmasından 

kaynaklandığı anlaşılmıştır. Buradan sağlık personelinin idari ve diğer personele göre 

otoriter liderlik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Gelir (X2= 

0.138, p=0.933), eğitim (X2= 1.534, p=0.464), yaş (X2= 2.851, p=0.240), ve cinsiyet 

(Z= -1.505, p=0.132) değişkenlerinin narsist lider boyutu açısından açısından gruplar 

arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.  

 Sonuçlar  

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular detaylı incelendiğinde üniversite 

hastanesinde toksik liderlik türünün düşük seviyede olduğu söylenilebilir. Elde edilen 

bulgular sonucunda hastane  personeli tarafından algılanan toksik liderlik davranışları 

algısının demografik özelliklere göre değişiklik gösterdiği  anlaşılmaktadır. Sonuçlar 

detaylı incelendiğinde, demografik özelliklerden gelir ve eğitim seviyesi düştükçe 

hastanedeki toksik liderlik davranış algılamalarının da düştüğü görülmektedir. Ayrıca 

sağlık personelinin teknik personele göre toksik liderlik algılarının daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 Genel olarak toksik liderlik davranışları ölçeğinin ifadelerine ilişkin 

ortalamalara bakıldığında, ifadelerin 3’ün altında değerlere sahip olduğu görülmektedir. 

Bu da bizlere personelin ilgili ifadelere katılım eğiliminin düşük olduğunu 

göstermektedir. Buradan hareketle incelenen üniversite hastanesinde genel olarak toksik 

liderlik davranışlarının az görüldüğü sonucuna ulaşılmaktadır.   

 Çalışmamızda boyutların psikometrik özellikleri incelendiğinde hastanede 

narsist liderlik davranışının göreli olarak en sık gözlemlenen toksik liderlik davranışı 

olduğu sonucuna varılmıştır. Toksik liderlik davranışları ölçeğinin boyutları arasından 

hastanede narsist liderlik boyutunu, kendi reklamını yapma, otoriter ve öngörülemez 

liderlik boyutları takip etmektedir.  

Boyutların ortalamalarına bakılarak elde edilen bulgulara doğrultusunda 

hastanede en düşük ortalamaya sahip olan toksik liderlik davranışınınsa kötü davranan 

lider davranışı olduğu anlaşılmaktadır.   

 Çalışmamızda boyutlara ilişkin elde edilen tablolardan yola çıkılarak genel 

anlamda bekâr personelin evli personele, kadın personelin erkek personele, genç yaş 

grubundaki personelin orta yaş grubundaki personele, üniversite mezunu personelin 

ilkokul mezunu personele, sağlık personelinin diğer personele oranla hastane içerisinde 

hissettikleri toksik liderlik seviyesinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Buradan hareketle demografik özelliklerin toksik liderlik davranışı algılamasında büyük 

öneminin olduğu anlaşılmakta ve kadıların, bekârların, genç yaş grubunun, teknik 

personele göre sağlık personelinin ve eğitim seviyesi daha yüksek olanların toksik 

liderlik algılamalarının daha yüksek oranda olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuca ilaveten 

analizler incelendiğinde gelir seviyesi yüksek olan personelin de toksik liderlik 

davranışı ölçeğine verdiği cevapların puanlarının diğer gelir gruplarına oranla daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında gelir, eğitim ve meslek 
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düzeyi daha yüksek olan personelin iş güvencelerinin daha yüksek olması etkili olmuş 

olabilir. İleriki çalışmalar için bu konu üzerinde araştırmalar yapılarak bu konu 

netleştirilebilir.  

 Literatürdeki çalışmalara bakılacak olursa Williams’ın 2005 yılında Amerikan 

ordusundaki toksik liderliğe ilişkin yapmış olduğu çalışmada ise toksik liderliğin alt 

boyutlarından birçoğunun Amerikan ordusunda gözlemlendiği sonucu ortaya çıkmıştır 

(Williams, 2005: 16).  Hitchcock’un 2015 yılında yapmış olduğu “The Relationship 

Between ToxicLeadership, Organizational Citizenship, and Turnover Behaviors Among 

San Diego Nonprofit PaidStaff” başlıklı çalışmasında da toksik liderliğin örgütsel 

vatandaşlık davranışlarına ve personel devrine etkisi olduğu ortaya konulmuştur 

(Hitchcock, 2015: 108).  Benzer şekilde Schmidt tarafından 2014 yılında askeri personel 

üzerinde toksik liderlik ölçeğini (Schmidt, 2008)  kullanarak uygulamış olduğu 

çalışmasında toksik liderliğin personelin iş çıktıları ve grup dayanışması üzerinde 

olumsuz etkisi olduğu sonucunu bulmuştur (Schmidt, 2014: 57). Yabancı alanyazında 

konuyla ilgili olarak  bu tür çalışmalar yapılmış olup önemli sonuçlar elde edilmiştir.  

Konuyla ilgili Türkçe alan yazında sınırlı sayıda çalışma olduğu için konunun farklı 

yönlerini ele alan çalışmaların yapılmasının  gerekli ve önemli olduğu düşünülmektedir.  
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READY TO WEAR FASION ADVERTISEMENTS AND CONSTRAINT 

BY THE IMAGE TO THE CHILD BODY: “KOTON” CASE 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Doğan Aydoğani 

Abstract 

Fashion is the phenomenon in which class and statue-based representations are 

organized, reproduced and maintained as a permanent representative of social stratification; 

closely affects the human body, body adornment and dressing styles. In an environment based on 

serial production, relative low quality goods and global communication tools change styles 

quickly in the context of consumer society; the fashion images produced by the textile sector are 

also rapidly changing and the continuous production of images and styles are required. In this 

context, there is a compulsory and intense relationship between ready-made brands and the 

creation and fashion based advertisement images. 

The content of the concept of beauty varies according to culture and societies. Despite 

this differentiation, in the global age the concept of beauty is shaped by the dynamics of global 

media centers. The style elements of the periphery countries and cultures are moved to the global 

media center bu the communication tools and from here being adapted to the global market. 

This situation with globalization, leads to the singularity of the concepts of fashion and 

body, The forms produced in global centers surround the whole World. At this point, a much 

more important problem emerges in terms of ethics. All brands want to develop advertising and 

products to capture children, and a brand adopted by the child will be able to sell to the same 

person for a lifetime. On the other hand, the concept of beauty produced through the young adults 

as a media targets and is shaped by their beauty perception. This situation leeds the child-based 

fashion advertisements shaped by adult beauty perception and ignores child body, child 

development, child health and childhood reality.   

In the context of the study, the "KOTON- children with styles  " advertisement was 

examined according to the methodology of semiotics. The advertising film was divided into 

structural elements that constitute meaning and the ideological structure produced through 

discourse was revealed. 

This relationship between fashion, fashion industry, advertising and childhood creating 

an ethical problem, in addition producing contrary content to child development and It should be 

considered in the context of children's rights. 

Key Words: Advertisement, Marketing, Child, Fast Fashion, Semiotics 

 

HAZIR GİYİM MODA REKLAMLARI VE ÇOCUK BEDENİNE 

YÖNELİK İMGESEL BASKI: KOTON ÖRNEĞİ 

Özet 

Sınıf ve statüye dayalı göstergelerin birleştiği, düzenlendiği, tekrar üretildiği ve 

toplumsal tabakalaşmanın daimi bir temsilcisi olarak varlığını koruduğu bir alan olarak moda; 

insan bedeni ve bedeni süsleme, giyinme biçimlerini yakından etkilemektedir. Tüketim toplumu 

koşullarında seri üretime dayalı görece düşük kaliteli malların üretimi ve küresel iletişim 

araçlarının tarzları hızla değiştirdiği bir ortamda, giyim sektörünün ürettiği moda imgeleri de hızla 
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değişmekte ve yenilerinin sürekli üretimi gerekmektedir. Bu bağlamda hazır giyim markaları ile 

imgenin yaratımı ve reklam arasında zorunlu ve yoğun bir ilişki doğmaktadır.  

Güzellik kavramının içeriği kültür ve toplumlara göre değişiklik gösterir. Bu 

farklılaşmaya karşın küresel çağda güzellik kavramı, küresel medya merkezlerinin dinamikleriyle 

biçimlenmektedir. Çevre ülkelerin ve kültürlerin biçimsel unsurları merkeze taşınmakta ve burada 

küresel pazara uygun hale getirilerek iletişim araçlarından yayılmaktadır.  

Bu durum küreselleşme ile birlikte moda ve beden kavramlarının tek tipleşmesini 

doğurmakta, küresel merkezlerde üretilen biçimler bütün dünyayı sarmaktadır. Bu noktada etik 

açıdan çok daha önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bütün markalar çocukları ele geçirmek 

üzere reklam ve ürün geliştirmek isterler, çocuk tarafından benimsenen bir marka bir ömür boyu 

aynı kişiye satış yapabilecektir. Buna karşın medya üzerinden üretilen güzellik kavramı genç 

yetişkinleri hedeflemekte ve onların güzel algısı ile şekillenmektedir.  Bu durum da çocuk bedeni, 

çocuk gelişimi ve çocuk sağlığına uygun olmayan içeriklerin medyada özellikle reklam 

içeriklerinde yer almasına ve yetişkin algısının çocuk ihtiyaçlarını görmezden gelerek, kendi haz 

ve estetik arzusunu çocuğa dayatmasına yol açmaktadır.   

Çalışma bağlamında incelenen “Tarzı Olan Çocuklar- KOTON” reklamında 

göstergebilim yöntemine göre inceleme yapılmıştır. Reklam filmi anlamı oluşturan yapısal 

unsurlarına bölünerek ele alınmış ve söylem üzerinden üretilen ideolojik yapı ortaya çıkarılmıştır.  

Moda, moda endüstrisi, reklam ve çocukluk arasında ortaya çıkan bu ilişkinin etik bir 

sorun yaratmanın yanında, çocuk gelişimine aykırı bir içerik ürettiği ve çocuk hakları bağlamında 

ele alınması gerektiği önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Reklam, Pazarlama, Çocuk, Hızlı Moda, Göstergebilim 

1. Giriş  

İletişim kavramı temel olarak, bir kaynak tarafından üretilen mesajın bir kanal 

yoluyla, değişik araçlar ile bir hedefe iletilmesidir. Kaynak, algılama, seçme, düşünme, 

yorumlama süreçlerini belirli simgelere dönüştürerek gönderir. Hedef/alıcı kaynaktan 

gelen mesajı biyolojik ve psiko-sosyal süreçlerle alıp yorumlayan ve buna tepki üreten 

kişidir (Zıllıoğlu, 2010: 93). Bu durumda iletişim psiko-sosyal yorumlara dolayısıyla 

toplumun etkisine açıktır. Burada televizyon reklamları ve çocuk kavramı konusunda 

birkaç noktanın altını çizmek önemlidir. Birincisi görüntülü iletişim biçimi olarak 

Televizyon, zorunlu olarak kaynak ve hedef arasında araç olarak görüntüyü kullanır. Bu 

nedenle mesajların görselleştirilmesi, biçime dönüştürülmesi, biçimin vurgulanması 

televizyon aygıtının zorunlu sonucudur. Diğer altı çizilmesi gereken nokta, televizyon 

kurumu yayınlarını tüketiciye göre şekillendirir; özellikle reklamlar parayı verip ürünü 

tüketecek olan kişiye göre düzenlenir. Bu nedenle reklam iletişiminin hedefinde çocuk 

olduğunda, ileti çocuklara göre değil, parayı verecek ebeveynlere göre düzenlenir. 

Ebeveynin psiko-sosyal yapısı, tüketim alışkanlıkları çocuk reklamlarının biçimini 

belirler. Bu nedenle günümüz tüketim alışkanlıklarında çok etkili olan moda ve çocuk 

ilişkisini ele almak gerekmektedir.    

2. Reklam Ve Hızlı Moda 

Hazır giyim sektörü küresel ölçekte işleyen, büyük bir sektördür. Ancak 

bununla birlikte yüksek teknolojiye dayanmaması, emek-yoğun bir alan oluşu, ucuz iş 

gücü kullanmanın mümkün olduğu bir alan olarak küresel rekabete açık bir alandır. Bu 

noktada tekstil sektörü ile moda sektörü arasındaki ilişkinin altını çizmek gerekir. 

İnsanlar nesneyi değil imgeyi satın alırlar. O nedenle nesnenin gerçekliği değil, imgenin 

anlamları tüketilmektedir. Kesilmiş, biçilmiş ve birleştirilmiş bir ürün olarak giysiden 

değil; dil ve görüntü ile üretilen anlamdan bahsetmek gereklidir (Barthes, 2008). Tekstil 
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sektörünün ürettiği elbise ile tüketicinin aradığı anlamı buluşturan “moda” kavramıdır. 

Bu “moda” ise televizyon reklamlarında görüntüye dönüştürülerek alıcıya 

iletilmektedir.  

Neo-liberal dönemde üretimin uzak-doğu ülkelerine kayması ile birlikte 

rekabet yoğunlaşmış hızlı moda kavramının doğmasına yol açmıştır. Hızlı moda, 

üretimden perakende mağazasına dek satış arasındaki döngüyü hızlandırmak, stok 

miktarını düşürmek ve satışlarda sürekliliği hedefleyen bir kavramdır. Bu nedenle 

müşteri memnuniyeti ve devamlılığına çok duyarlıdır (Yüksekbilgili, 2016). Bu 

çerçevede tekstil endüstrisi artan rekabete ayak uydurabilmek müşteriyi ele geçirmek 

durumundadır. Günümüzün pazarlama dünyasında artık en önemli olan ölçüt ne üretim 

ne de ürün değil, sadece müşteridir (Yüksekbilgili, 2016). Bu nedenle tekstil endüstrisi 

üretim ya da ürünün kalitesini değil, müşterinin ihtiyaçlarını üretmek ve yönlendirmek 

durumunadır. Bu da hızlı moda aracılığı ile imgenin sürekli ve hızlı bir şekilde 

yönlendirilmesini gerekli kılar.  Markalar ise müşteri devamlılığı ve yeni pazar elde 

etmek için çocuklara yönelmektedir (Peltekoğlu, 2000: 126-130).  Ancak daha önce de 

belirtildiği gibi çocuk reklamlarında çocuk dünyasının gerçekliğinden çok tüketici 

olarak ebeveynlerin ilgileri ön plandadır. Bu nedenle yetişkin dünyasında moda, beden 

ve günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler önemlidir. Moda olgusunu, içerik ve 

tarzlardan gittikçe dış tasarımın çarpıcılığına yönlendiren iletişim aracının yapısı ile 

birlikte ele almak gereklidir.  

3. Görüntülü İletişim, Reklam Ve Moda 

Bütün uygarlıkların bir beden yorumu söz konusudur. Ancak görsel iletişime 

dayalı modern kapitalizm, bedene yönelik baskıyı bireyin içselleştirmesine yol açarak 

şiddetini arttırmaktadır. Söz ve yazı, zamana dayalıdır. Varlıkları, içeriğe, zamana ve 

anlama çabasına mahkûmdur. Görüntü ise zamansal değil anlıktır ve uzaysaldır. Söz ve 

yazının aksine, görüntü, algılanmak için çaba gerektirmez, biçimsel varlığını 

kendiliğinden dayatır (Ellul, İstanbul: 65). Görüntünün entelektüel bir çaba sarf 

etmeden, kolay algılanabilir olması; onu sözlü ve yazılı iletişime karşı güçlü 

kılmaktadır. Ancak mesajın görselleşmesi anlamı da değiştirmektedir. İçeriğin yerini 

biçim, zamana dayalı varlığın yerini anlık uyarılma almaktadır. Kitle iletişim araçlarının 

işlevi yalnız içeriğinde değil, aracın biçimsel özelliklerinin içerik ile işbirliği yaparak 

belirli bir ideolojik sürecin izlerini, içeriğini pekiştirmesindedir (Çakır, 2008). Tüketim 

ve reklam olguları ile birleşerek kitle iletişim araçları bu biçimsel dayatmayı uç 

noktalara taşımaktadır. Arzulayan bir varlık olarak insan, psikanalitik dürtülerine göre 

uyarılmakta ve aslında hiç var olmamış; ışıklar ve makyajlarla düzenlenmiş bir Olimpos 

imgesi ile tüketim sonsuzlaştırılmaktadır (Lefebvre, 2007). İnsanları tüketiciye 

dönüştüren bu Olimpos imgesi “moda” yoluyla bireylere iletilir. Moda, denince genel 

olarak aklımıza giysiler gelmektedir. Moda; insan ile elbisesi arasına yerleşmiş soyut bir 

güç olarak belirir. “Neden Moda giysiden bu kadar çok söz eder? Neden nesne ile 

kullanıcısı arasına böyle sözler lüksü (resimler hesaba katılmadan), böyle bir anlam ağı 

koyar? Bilindiği gibi ekonomiktir bunun nedeni. Hesaplı olan sanayi toplumu, hesap 

yapmayan tüketiciler yaratmak zorundadır (Barthes, 2008).” 

Barthes’in bahsettiği modanın iktisadi yönü henüz modern toplumun kuruluş 

aşamasında toplumbiliminin gündemine girmiştir. Georg Simmel tarafından modern 

toplumu incelemek; insan ve toplum arasındaki benzeşme ve ayrışma, hayat ve form 

gerilimini ortaya çıkarmak için önemli bir olgu olarak ele alınmıştır (Ritzer & 

Stepnisky, 2014: 162). Modern kente yönelik incelemesinde Simmel (2005: 106), 

kamusal alan ve moda arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Biriciklikten yoksun, 
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sıradanlaşmış birey için, kamusal alanda karşılaşılan binlerce yabancıya karşı; vücut 

düzenleme yöntemleri ile mesaj vermesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu süreçte üst 

sınıfların farklılaşma arzusu ile alt sınıfların taklit hızları birleşerek moda ile tüketim 

arasında bir süreklilik yaratmaktadırii. Kamusal alanın dijital platformlara taşınması ise 

bireyleri bu baskıya daha açık hale getirmektedir. Farklılaşma arzusu, moda ve 

görüntülü iletişim arasındaki ilişki günümüzde sosyal medya platformlarının gündelik 

hayata işlemesiyle çok daha sorunlu ve önemli bir hale gelmiştir.  

4. Sosyal Medya, Moda Ve Çocuk Bedeni’ne Yönelik Baskı 

Altmışlı yıllardan sonra ekonomik sistemle birlikte genişleyen küresel iletişim 

ağı, teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bir iletişim modelinin ortaya çıkışına yol 

açmıştır. İnternet her ne kadar farklı uzmanlık gereklilikleriyle ortaya çıksa da bireylerin 

hayatına girişi; veri aktarımının görselleşmesiyle mümkün olmuştur. Windows ve 

Machintosh (ardından akıllı telefonlar ) uzmanlık gerektirmeyen, görüntüye dayalı 

kullanımlarıyla, kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlamış ve WEB teknolojisinin 

yayılışının önünü açmıştır (Abbate, 2007) . Bu nedenle iletişim içeriği bir kodlama 

karması olsa da temelde bir görselleştirme yatmaktadır. Yazı, ses ve görüntünün küresel 

olarak tüketildiği bu iletişim biçiminde; kalıcılık, derinlik, sabitlik, süreklilik yerini 

artan oranda hız, geçicilik, anlık uyarılma gibi durumlara bırakmıştır. Bu durum, 

bireylerin iletişim araçlarında hedef olmaktan çıkıp, hedef ve kaynak rolünü eşzamanlı 

oynadığı sosyal medya uygulamalarında farklı bir boyut ve işlevsellik kazanmaktadır. 

Bellek, kültür, arzu ve hazzın iletişim araçları yoluyla küresel kamusal alana yayıldığı 

bu platformda; birey yeni bir öznellik konusunda baskı altına girmektedir. İletişim 

araçlarında var olabilmek, imgesel bir varlık sorununa dönüşebilmektedir.   

Bu süreçte ekonomik, kültürel ve politik olayların mekânı yeryüzünden ve 

Agora’dan gökyüzüne, küresel ağa doğru yükselir. Siyasal ve ekonomik olandan 

boşalan kamusal alan, özel alanın dışa doğru genişlemesiyle doldurulmuş, mahremiyet 

hakkı yerini aleniyet hakkına bırakmıştır (Bauman, 1999: 74). İnternet, sosyal medya 

uygulamaları ve ortaya çıkardıkları sanal kamusal alan; özel alanın dışa doğru 

açılmasında büyük bir hız ve kolaylık sağlamıştır. Ancak sanal ağlarda yaratılan 

kamusal alan sadece özel alanın dışa doğru taşmasını barındırmaz; aynı zamanda özel 

alanın düzenlenişini, görselleştirilmesini ve rekabete sunulmasını zorunlu kılar.  

Bu süreçte düzenlenmiş, biçimlendirilmiş ve rekabete açılmış kişisel alan; 

popüler kültürün önemli bir parçası haline gelmiş ve kitlesel bir dinamiğe dönüşmüştür. 

Ötekine sunulan, öteki tarafından gözetlenen ve öteki ile rekabet halindeki bir özel 

hayat ise büyük bir biçimlendirmeyi, hız ve görselleştirmeyi dolayısıyla baskılama ve 

stresi beraberinde getirmektedir. Bu süreçte ev içi mekân, aşk, aile hayatı ve çocuk da 

görselleştirilerek, diğerlerine sunulacak bir nesneye dönüşmektedir.  

Kamusallaştırılan özel yaşam, elbette ortak simgesel değerlere ve eğilimlere 

ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar sosyal medya içeriği kendiliğinden oluşan bir 

kamusal alana benzese de referanslarını kitle iletişim araçlarından almakta ve kültür 

endüstrisinin biçimsel kodlarından etkilenmektedir. Bu süreçte moda kavramı ve bedene 

yönelik imgesel baskılar; çocukluk kavramı ile ilişkiye girmekte, çocuk, çocuk bedeni 

ve çocukluk bu platformlarda sergilenmek üzere düzenlenmektedir.   

                                                 
ii Sınıflar arası farklılaşma, bedene yönelik baskının çok yükselmesi ve bu durumun “kadın” üzerinde yarattığı 

soyut ve somut baskı için bknz. (AYDOĞAN, 2012) 
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5. Örneklem Ve Yöntem 

Çalışmanın evreni hedef kitlesi çocuk olan tüm hazır giyim marka reklam 

filmleridir. Bu evren içinden çocuk bedenine yönelik imgesel baskıyı temsilen  “Koton” 

markasının “Çocuk Kafası Çocuk Modası” ismiyle yayınladığı reklam filmi 

kullanılmıştır. Çalışma reklam filmine Göstergebilim ’in olanakları üzerinden Söylem 

Analizi uygulamakta ve reklam filminin arkasında yatan ideolojiyi sergilemeye 

çalışmaktadır.  

Göstergebilim Saussaure, Peirce ve Roland Barthes gibi düşünürler tarafından 

geliştirilen ve iletişim esnasında üretilen metinleri öznellikten uzaklaştırarak, yapısal 

unsurlarına bölerek inceleyen bir yöntemdir (Sözen, 2013) (El-Nawawy & Elmesry, 

2016). Göstergebilim, iletişimi kültürel bir kod sistemi tarafından örgütlenmiş bir 

göstergeler düzeni olarak yorumlar. Buna göre her kültür bireyleriyle ve bireylerin 

birbirleri ile iletişim kurabilmesi için belli kod sistemleri üretir. Kültür kendini bu kod 

dizgeleri üzerinden sürekli üretir. İnsan bedeninin hareketleri, davranış biçimlerimiz, 

giyinme biçimlerimiz kültür tarafından üretilen ve anlam içeren kod sistemleridir. Bu 

kodlara bir de iletişim araçları içinde üretilen profesyonel kodları eklemek 

gerekmektedir. Video üretimleri için bu diğer tüm kodlara ek olarak, ışık, kamera açısı, 

renk kodları, kurgu gibi özel ifade biçimleri vardır. Her kod sistemi kendi içinde 

birbirine eş değerde göstergeler içerir. Örneğin renk kod sistemi içinde, kırmızı, beyaz, 

mavi ve yeşil eş değerli göstergelerdir. Bu paradigma bize kültür tarafından verilir. 

Kültürün üretmediği paradigma iletişim içinde ifade edilemez. Bireyler, bu paradigma 

içinden bir seçim yaparlar, her seçim işlemi kendi içinde bir anlam üretir. Bu seçimlerin 

bir araya getiriliş biçimi, yani dizimsellikleri(sytagmatic) yine kendi içinde bir anlam 

ifade edecektir. Buna ek olarak evren içinden seçtiklerim kadar, dışarıda bıraktıklarım 

da anlamı üretirler (Fiske, 2014: 121-150). Bu nedenle göstergelerin yapısal analizi, ait 

oldukları paradigma ve dizimsellikleri söylemi ele geçirmek açısından önemlidir.  Hatta 

ana akım medyada gösterilmeyenin, ifade edilmeyenin anlam oluşturma değeri, zaman 

zaman gösterilen içerikten daha önemli olabilmektedir.    

Göstergebilim ‘in olanakları çeşitli açılardan eleştirilmiş ve geliştirilmiştir. 

Stuart Hall Göstergebilim ‘in olanaklarını kabul ederken, alıcıların pasif olmadığını 

mesajı reddedebileceğini, tersine çevirebileceğini öne sürmüştür (McQuail & Windahl, 

2005: 182-188). Bu noktada kodlayıcının söylemi ile alıcının kişisel deneyimi önemlilik 

arz eder. Mesajı gönderen ile alan arasındaki kesişim kümesi üretilen anlam olacaktır. 

Ancak kültürel göstergeler bir eğitilim süreci oluşturarak, uzun vadede bir değişiklik 

yaratacaktır. Bu nedenle söylemde bir benzeşmenin zamanla ortaya çıkması 

beklenebilir. Kültürel Göstergeler ve Eğitilim ilişkisini araştıran Morgan ve Signorelli 

1) kitle iletişim araçlarında içeriğini üreten kurumsal süreçleri 2)kitle iletişim araçları 

içindeki mesajları 3) televizyondaki mesajları izleme ile izleyicinin inanç ve 

davranışları arasındaki ilişkiyi inceler (McQuail & Windahl, 2005: 127-131).   

Bu bağlamda söylem kavramı ön plana çıkmaktadır. Söylem kodlayıcı ile 

çözümleyiciyi aynı bakış açısına yönlendirdiği gibi eğitilim süreci sonucu izleyiciyi 

değiştirecek olan etkendir. Söylem kavramını kuramsallaştıran Van Dijk (Dijk, 2015: 

15-39), söylemi zihinsel/kültürel süreçlerin ifade ediliş biçimi olarak ifade eder. Ya da 

Durkheim’cı terminoloji ile söyleyecek olursak Söylem, soyut toplumsal olguların, 

somut toplumsal olgularda ifade ediliş biçimidir. Van Dijk, ırkçılık ve milliyetçilik gibi 

zihinsel, ideolojik konuları makro düzeyde ele almak yerine, mikro düzeyde, günlük 

hayatta kendini nasıl ifade ettiğini, cümlelerde nasıl kurulduğunu incelemeye 

yönelmiştir. Söylem üzerinden kurulan biz ve onlar, belirli kategoriler üretir ve bu 
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kategoriler nihayetinde zihinde ırkçı ayrışmaya yol açar. Bu bağlamda reklam filminde 

üretilen mikro söylemin ait olduğu üst zihinsel süreçleri ve bunu yaparken kurduğu biz 

ve bizden olmayanlar ayrıştırmasını söylem olarak ele almak gereklidir. Çalışma bu 

bağlamda göstergebilim olanaklarından yararlanarak mikro söylemi açıklamaya ve 

buradan üretilen söylemin ait olduğu üst zihinsel süreçlere yönelmektedir. 

6. Koton Reklam Filmi Örneği
iii

  

Çocuk kafası, çocuk modası söylemini kullanan reklam filmi, bir dış sesin 

düzenli yönlendirmesi ile devam etmektedir. Dış sesin yönlendirmesi, anlamı 

güdülemekte, seyircinin olası farklı anlamlandırmalara kayışını engellemeye 

çalışmaktadır. Reklam filminin açılışı çocuğun doğumu ile başlamaktadır. Dış ses “o 

doğduğunda ağlamadı, doktora çak yaptı” der, bu sırada annenin güldüğünü görürüz. 

Farklı olma arzusu gerçekten çocuklara yönelik değil, ailelerin özellikle tüketici olarak 

annenin ihtiyaçlarını uyaracak şekilde düzenlenmektedir. Çocuğun farklı oluşunu 

ispatladığı anda annenin gülümsemesi bu ihtiyacı gösterir.   

Resim 1 de görülen kare esnasında dış ses “Yürümeye karar verdiğinde ilk 

adımını herkes gibi atmak istemedi” demektedir. Doğal bir gelişim süreci olan yürümek, 

evrensel ve sıradan bir eylemdir. Biyolojik gelişim ile ilgilidir. Ancak bu süreçte 

farklılaşma arzusu yine aileleri kışkırtacak şekilde vurgulanmaktadır.  

 

                         Resim 1 

Ancak Resim-1 deki göstergeler tek tek ele alındığında farklılaşma ihtiyacının 

kime yönlendirildiği daha açık ortaya çıkmaktadır. Düz anlam boyutunda gösterilen 

olarak duvar aplikleri, ev aksesuarları, mobilyalar ve bitkiler, yan anlam düzeyinde lüks 

ve stilize bir yaşam tarzını göstermektedir. Yine ev içinde ayakkabı kullanımı Türk 

kültürüne değil, lüks ve stilize bir yaşama işaret etmektedir.  

Arka planda gösterilen olarak konumlanan ebeveynler; bir dergi okumaktadır. 

Bu da reklam filminin hitap ettiği hedef kitleye uygundur. Bu belirtisel bir göstergedir. 

Bu göstergenin bize sağladığı metanimi ailenin genç ve eğitimli olduğunu 

göstermektedir.  

Pencere düzeni ve görünen karşı bina ise belirtisel düzeyde bunun kent içi lüks 

bir konut olduğu belirtiselliğini taşımaktadır. Böylece hedef kitle Resim- ile kent içi 

                                                 
iii (KOTON, 2015) 
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lüks konutlarda yaşayan ya da yaşaması muhtemel, genç ve stili/tarzı hayatının parçası 

haline getirmiş, entelektüel birikimi olan aileler olarak konumlanmaktadır.   

 

Resim 2 

 

Resim 3 

Resim-2 de çocuk göstergesine güneş gözlüğü, deri ceket ve bandana 

eklenmektedir. Her üç göstergenin yan anlamı da popüler kültüre dâhil olmak, gençlik 

kültürü ve modadır. Ancak Resim-2 de ve Resim-3 de kamera kullanımından 

kaynaklanan anlamlar vardır. Her iki görselleştirme biçimi de oyuncu çocuğu sunulan 

bir nesne olarak konumlandırmaktadır. Resim-2 de çocuk zamanı ve bireyselliği aşan 

bir noktaya bakmakta ve yüceltilmektedir. Her iki çekimde de kameranın alt açı çekim 

yaptığı görülmektedir. Alt açı çekim nesneyi kişiyi yüceltmekte kullanılan bir çekim 

türüdür. 

Devam eden çekimde dış ses “gezmelerde teyzelerin elini öptü ama 

centilmence öptü” demektedir. Bu söylem entelektüel birikimi olan ve tüketime, tarza, 

stile yatkın olan hedef kitlenin; gelenek ve popüler kültür arasındaki gerilimde 

kaldıkları durumla ilgilidir. Geleneğin benzeştirici gücüne karşın, popüler kültür 

farklılaşmayı talep eder. Bu sınıflarda doğal olarak gelenekle çatışmadan bir farklılaşma 

temel motivasyondur.  

 

Resim 4 

 

Resim 5 

Resim-4 te gösterilen olarak el-öpme bahsedilen gerilime göre 

şekillendirilmiştir. Bu kişiler geçmiş ve aile bağlarını korusa da farklılaşma eğilimi 

içindedir. Resim-4 te geleneği tekrar üreten bir toplumsal gösterge olarak el-öpme 

kavramını; Avrupalı ve yaşıtlar arası cinsiyetçi bir el öpme biçimine dönüştürmektedir. 

Bu çekimden itibaren çocuğa, ataerkil bir cinsiyet rolü biçilmektedir. Resim-5 ise iki 
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önemli gösterge ile var olmaktadır. Arka planda bir konak görünmektedir. Bu konak yan 

anlam düzeyinde iki farklı anlama hizmet etmektedir. Öncelikle köklülüğe ve geçmişe 

yani geleneğe hizmet etmektedir. Ön planda gülen yaşlılarla birleştiğinde bunun 

geleneği işaret eden bir gösterge olduğunu görürüz. Ancak konak ve çimler içinde 

yaşanan estetik bir yaşam moda endüstrisinin en çok kullandığı görselleştirme biçimidir. 

Eğitimli orta sınıfların hayallerinde “çimler içinde müstakil ev” Amerikan Sineması 

kaynaklı bir imgedir. Konak ve ön plandaki üzümler, eğitimli orta sınıfların hayal 

gücüne hitap eden bir gösterge olarak ortaya çıkmaktadır.  

Resim-5 te beliren bir diğer önemli gösterge gülümseyen yaşlı kadınlardır. El 

öpme eylemi esnasında geleneği temsil eden yaşlı bayanlar, gülümseyerek, çocuktaki 

tarzı ve cinsiyetçi farklılaşma hareketini onaylamaktadır. Böylece gülümseme, modaya 

ve cinsiyetçi eğilimlere izin verir bir gösterge haline gelmektedir.  

 

Resim 6 

 

Resim 7 

Çocuğun okula başladığı sahneyi gösteren sahne birçok göstergeyi stratejik 

olarak dizgelemiştir. Yine Hollywood tarafından üretilen görsel kodların aktif olduğu 

görülmektedir.   

Resim-6’da dört farklı gösterge işlerlik kazanmaktadır. İlk olarak arka planda 

okulu gösteren taş bir bina vardır. Taş ve eski bina yan anlam düzeyinde, köklülük 

kavramını üretmektedir.  

İkinci gösterge ise havuzdur. Taş bina önündeki havuzun kültürel anlamı yani 

yan anlamı; lüks ve seçkinliktir. Fransa ve İngiltere saray bahçelerini anımsatan bu 

görselleştirme eğitimli orta sınıfların lükse ve köklülüğe, toplumsal kabule olan hırslı 

eğilimlerini sergilemektedir.  

Üçüncü gösterge ise bu köklülük ve lüks önünde erkek çocuğu bekleyen, kız 

çocuktur. İngiliz saray bahçelerini anımsatan bu görselleştirme içinde, bu kız çocuğu 

prensi bekleyen prenses olarak konumlanmaktadır. Kız çocuğunun giydiği panço’nun 

bir prenses pelerinini anımsatacak şekilde konumlandırılması bu anlama yardım 

etmektedir.  

Dördüncü gösterge ise kamera aracılığı ile oluşturulmuştur. Diyafram kısılarak 

ışığın yıldızımsı bir parıltıya dönüşmesi sağlanmıştır. Bu da masalsı bir lüks ve saray 

yaşamına işaret eden bir göstergedir.  

Böylece okul kavramı; köklülük, lüks, saray, prens, prenses ve saray 

kavramları ile birlikte ele alınmakta, henüz okula başlama çağındaki çocuklar cinsiyetçi 

bir oyunun içinde görselleştirilmektedir.  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

285 

 

 

Resim-7 de ortaya konan göstergeler bu anlamı daha belirgin hale 

getirmektedir.  

Öncelikle kız çocuğunun saç modeli Hollywood sinemasının ünlü yıldızlarının 

saç modelinin aynıdır. Taklide ve tekrar dayalı, uzlaşımsal bir göstergedir.  

Resim-7’de kız çocuğunun vücut duruşu ve gülümseyişi de flört eden kadın-

erkek ilişkilerine işaret etmektedir.  

Böylece okul kavramı; köklülük, lüks, saray, prens, prenses ve saray arka 

planında yaşanan bir flört hali olarak kurgulanmaktadır. Bu da çocuklarının bu tür 

ilişkilerde başarılı ya da güçlü olmasını isteyen ailelerin hayal gücüne hitap etmekte; 

çocuğun ihtiyaçlarıyla kesişmemektedir.  

 

Resim 8 

 

Resim 9 

Okulda geçen diğer sahne Simmel’in kent ve moda arasında gördüğü ilişkiyi 

gösterir niteliktedir. Bir bulvarda (okul koridoru) yürüyen kişi, kendini gösterebilmek 

için modaya mahkûmdur. Resim-8 Simmel’in bu kavramsallaştırmasının görselleşmiş 

hali niteliğindedir. Çamaşır deterjanı reklamları çocukların elbiselerini temiz olduğu 

için öven öğretmen göstergesini kullanırlar. Hızlı moda markası “KOTON” ise sadece 

ve sadece giyim tarzıyla ön plana çıkan çocuk görselleştirmesi ile çocuk ve moda 

arasında ilişki kurmaktadır.  

Resim-9 ise çok önemli bir toplumsal göstergedir. Resim-9 da üç erkek çocuk 

vardır. Burada ki çocukların erkek oluşları ve yüzlerindeki şaşkınlık temel göstergedir. 

Modada erkeklik diğer erkeklere karşı, kadınlıkta diğer kadınlara karşı kurgulanır. O 

nesneyi kullanan kişi daha erkek ya da daha kadın olmaktadır. O nesneye ulaşamayan 

kişiler ise dışlanmanın ve cinsiyetini gerçekleştirememenin tehdidi ile baş başa 

kalmaktadır. Erkek çocuk koridorda yürürken diğer erkek çocukların şaşkınca ve 

korkarak ona bakması, o geçerken ayağa kalkması başroldeki çocuk kahramanı daha 

erkek yapmaktadır. Bütün göstergeler bu anlamı üretecek şekilde bir araya getirilmiştir. 

Böylece çocukluk kendi çerçevesinden sıyrılarak, moda üzerinden oynanan bir cinsiyet 

oyununa dönüştürülmektedir.  
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                      Resim 10                                                 Resim 11 

  

 

Resim 10 ve Resim 11 son sahnededir ve hazırlanan anlamı bir bağlama 

oturtmaktadır. Resim-9 bir çocukların öğrendiklerini ailelere gösterdiği bir okul 

müsameresini göstermektedir. Diğer çocuklar arasında 2 çocuk belirgin olarak farklılık 

göstermektedir. Diğer çocuklar sıradan bir okul öğrencisi gibi davranırken başrol erkek 

çocuk karakter bir pop yıldızı gibi görselleştirilmekte ve dans etmektedir. Bir gösterge 

olarak takım elbise güç ve saygınlığı işaret etmektedir. Giyim kuşamı ile merkezdeki 

çocuk diğer çocukların statü olarak üstünde, patronları olacak şekilde 

görselleştirilmiştir. Aynı zamanda bir pop yıldızı olacak şekilde dans etmekte ve 

popüler kültüründe merkezine işaret etmektedir. Böylece erkek çocuk hem Marksist 

sınıf kavramının hem de popüler dünyanın üstünde yer alacak şekilde 

görselleştirilmiştir. Daha önceki karede bir prenses olarak erkek çocuğu bekleyen kız 

çocuk, Amerikan gençlik filmlerindeki kızları gibi giyinmiştir. Gençlik filmlerinin bu 

göstergesi; farklılık, havalı olmak, popüler olmak ve imaj dünyasında önemli olmak 

anlamına gelmektedir. Bu kız çocuğunun da hayranlıkla erkek çocuğunu izlediği 

görülmektedir. Böylece çocukluk cinsiyetlendirilmiş, moda dâhilinde oynanan bir oyun 

haline getirilmiş ve mutlu sona yaklaşılmıştır.  

Resim-11 ise en stratejik söylemi üretmektedir. Burada iki önemli gösterge 

bulunmaktadır. Birinci gösterge alkışlayan ailelerdir. Bu göstergenin düz anlamı 

toplumun saygısını ve onayını kazanmaktır. İkinci gösterge ise çocuklarını sahnede 

gören mutlu ebeveynlerdir. Bir imaj dâhilinde biçimlendirilen çocuk, bir sahnede 

topluma gösterilmiş ve ortaya çıkan büyük beğeni aileyi son derece mutlu etmiştir. 

Gerçek hayatta bu sahnenin rolünü, sosyal medya oynamakta; çocuklar sahneye hazır 

hale getirilecek şekilde düzenlenmektedir. 

 Sonuç olarak; toplumun beğenisini ve onayını kazanma konusunda hırslı; genç 

orta sınıf ailelere, bu arzularını çocuk üzerinden gerçekleştirmeleri için çocuklarını 

“KOTON” markası ile giydirmeleri pazarlanmaktadır. Bu esnada çocukluk kendi içsel 

doğasından koparılarak yetişkinlerin ihtiyaç ve arzularına göre düzenlenmekte, öyküyü 

aşk, erkeklik, prens, prenses ve flört gibi kelimler doldurmaktadır.   

 

Sonuç 

Reklamlarda çocuk ve reklamda cinsellik her zaman sorunlu birer kavram 

olmuştur. Moda reklamlarında cinsellik kullanımı reklam tarihi kadar eskidir. Niş 

pazarlara odaklanmak, tüketiciyi ele geçirmek ve Pazar genişletmek gibi gerekçelerle 

cinsellik değişik biçimlerde reklamda kendine yer bulmuştur. Buna karşın Bakır (2013) 

çalışmasında reklamda cinselliğin kullanımını Forsyth’in (1980) bireysel ahlaki tutum 

taksonomisi ile birlikte incelemiş ve yüksek idealizm sergileyen kişilerin bu tür 
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reklamlardan hoşlanmadığını ve reklamın amacına hizmet etmediğini savunmuştur.  

Bakır’ın bu çalışmasının kısa vadeli bir tepkisellik olduğunu ve eğitilim yoluyla 

bireylerin bu tür içeriklere uzun vadede tepki verdiklerini daha doğrusu söylem 

düzeyinde dönüştüklerini söylemek gerekmektedir. 

Buna karşın çocuk iki nedenle reklam dünyasına dâhil olmaktadır. İlki Okuma 

eyleminden farklı olarak bakma eylemi eğitim gerektirmez ve anlaşılmak için bir çaba 

gerektirmez. Böylece görüntülü iletişim araçları çocuklara ulaşabilmekte, onları bir 

tüketici olarak konumlandırabilmektedir (Alver, 2004). İkincisi ise müşteri devamlılığı 

ve Pazar genişletmesi isteyen firmaların çocukları hedeflemesidir.  

Hem çocuğun reklamı anlayabilir olması hem de çocuğu ele geçirmek isteyen 

firmaların çocukların ebeveynlerini ele geçirecek şekilde reklam planlaması çocuk 

imgesinde büyük bir sorun doğurmaktadır. Çocukluk kendi doğasında sıyrılarak 

reklamlarda üretilen ve ebeveynlerin kafasına yerleşen imgeler dünyasının rekabet 

düzenine uydurulmaya çalışılmaktadır. Ek olarak toplumsal cinsiyet kalıplarının sıkça 

tekrar edildiği reklamlar öğrenme yoluyla çocuklarda toplumsal cinsiyet kalıplarını 

tekrar üretmektedir, ancak bu esnada çocuklarda erken cinsel davranışların ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır (Kalan, 2010).  

Burada incelenen örnekte olduğu gibi çocuk ürünleri cinsiyetlendirilerek 

toplumsal bir anlama dönüştürülmekte, bu sırada çocuk bedeni nesneleşmektedir. 

Yayınlandığı dönemde büyük tepki alan bu reklam benzer biçimlerde aynı ya da farklı 

firmalar tarafından üretilmektedir. Ancak “çocukluğun” sorunlu bir kavram haline gelişi 

sadece iletişim aracı ile değil, iletişim aracının söylemini belirleyen hukuk, siyaset ve 

ekonomi kurumları ile de yakından ilgilidir (Alver, 2004).  Bu nedenle çocuk bedeni 

ekonomik kazanç arzusunun, pazarlama etiği ilkelerinin keyfiyetine teslim edilemez. 

Devlet ve hukuk sistemi çocuk bedeninin reklamda nesneleştirilmesine yönelik önleyici 

tedbirler almalıdır. Kendi iradesini özgürce kullanamayan çocuğun ve çocukluğun, 

ebeveynlerin imge dünyasının yarattığı gerçeklere göre biçimlendirilmesi bir insan 

hakkı meselesidir. Ekonomik ihtiyaçların üzerinde bir yerde konumlandırılmalıdır.   

 

Kaynakça 

Abbate, J. (2007). Popularizing the internet. In D. Crowley, & P. Heyer, 

Communication in History/Technology-Culture-Society (pp. 472-479). New York: 

Pearson Education Inc. 

Alver, F. (2004). Neil Postman’in Çocukluğun Yok Oluş Sürecinde İletişim 

Teknolojisi Eleştirisinin Eleştirisi. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2, 

129-141. 

AYDOĞAN, D. (2012). Kültürel Dönüşüm ve Şiddetin Nesnesi Olarak Kadın. 

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi(35). 

Bakır, U. (2013). Bakır, U. Reklamda Cinsellik ve Tüketici: Bireysel Ahlaki 

İdeolojinin Reklamda Cinselliğin Kullanımına Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi, 3(1), 14-

30. 

Barthes, R. (2008). Moda Dizgesi. Cogito(55), 114-120. 

Bauman, Z. (2000). Siyaset Arayışı. İstanbul, Metis Yayınları. 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

288 

 

 

Çakır, S. (2008). Medya ve Şiddet. Doğu Batı, 161-182. 

Dijk, T. V. (2015). Söylem ve İdeoloji: Çokalanlı Bir Yaklaşım. B. Çoban, & 

Z. Özarslan içinde, Söylem ve İdeoloji (s. 15-100). İstanbul: Su Yayınları. 

Ellul, J. (2004). Sözün Düşüşü. İstanbul: Paradigma Yayınları. 

El-Nawawy, M., & Elmesry, M. H. (2016). The Signs of a Strongman: A 

Semiotic and Discourse Analysis of Abdelfattah Al-Sisi’s Egyptian Presidential 

Campaign. International Journal of Communication(10), 2275-2296. 

Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. (S. İrvan, Çev.) Ankara: 

Pharmakon Yayınevi. 

Forsyth, D. (1980). A taxonomy of ethical ideologies. Journal of Personality 

and Social psychology, 39(1), 175-184. 

Kalan, Ö. G. (2010). REKLAMDA ÇOCUĞUN TOPLUMSAL CİNSİYET 

TEORİSİ BAĞLAMINDA KONUMLANDIRILIŞI:'KİNDER'REKLAM FİLMLERİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 

1(38), 75-89. 

KOTON. (2015). 11 1, 2016 tarihinde YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=SwKTezzxDEM adresinden alındı 

Lefebvre, H. (2007). Modern Dünyada Gündelik Hayat. İstanbul: Metis 

Yayınları. 

McQuail, D., & Windahl, S. (2005). İletişim Modelleri. (K. Yumlu, Çev.) 

Ankara: İmge Kitapevi. 

Peltekoğlu, F. B. (2000). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta 

Yayıncılık. 

Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2014). Sociological Theory. (H. Hülür, Çev.) 

Ankara: McGraw-Hill Education. 

Simmel, G. (2005). Modern Kültürde Çatışma. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Sözen, M. F. (2013). Yapısalcı Yöntem ve Bir Film Çözümlemesi. 

International Journal of Social Science, 6(9), 609-629. 

Yüksekbilgili, Z. (2016). HIZLI MODA TÜKETİCİLERİNİN MAĞAZA 

ATMOSFERİNE VERDİKLERİ ÖNEMİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR ÖLÇEK 

GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: AVRASYA MAĞAZA ATMOSFER ÖLÇEĞİ. 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(30), 444-473. 

Zıllıoğlu, M. (2010). İletişim Nedir. İstanbul: Cem Yayınevi. 

 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

289 

 

 

BIST REGISTERED COMPANY WITH THE MARKET VALUE OF 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAPITAL STRUCTURE 
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Abstract 

As we know, public companies and other enterprises, profitability, sustainability, 

increase its market share objectives alongside the firm's market value of the increase is an 

important goal. General rise in the market value of firms in the economic situation of the 

company, the industry situation and the decisions of business management, institutionalization is 

important. In addition to these company-owned assets and the size of the firm's capital structure, 

risk status, and rates of return on the value of the firm have a significant impact. In other words, 

the company was the performance in which the company's market value determined. Firms to 

raise resources from the capital markets, the market value of firms, and in what proportions the 

circumstances under which the investigation will be provided in the literature. 

In this study, the BIST-100 index for the period 2010-2015, the tourism capital structure 

of firms using the data of the companies investigated whether there is a relationship between 

values and capital structure. Market value of the dependent variable used in this study, the 

independent variables in the short-term debt / total liabilities Long-term debt / total liabilities and 

shareholders' equity / total liabilities ratio, and many other were. Correlation analysis  and  Panel 

data analysis methods was used as a research tool. According to the results of the correlation 

analysis, the change in capital structure of companies with market values of companies and 

whether or not significant correlations were observed. 

The aim of the correlation analysis determines the capital structure of the business 

relationship with the market value of the ratios is to examine the relationship between two 

variables independently, in pairs or simple correlation-called simple correlation techniques. Panel 

data analysis methods, capital structure and profitability ratios showing the effects on the market 

value of the company which have been identified. 

 

SERMAYE YAPISI İLE FİRMA PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN BİST’DE KAYITLI TURİZM SEKTÖRÜNDE TESPİTİNE 

YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Özet 

Bilindiği gibi halka açik firmalarda, diğer işletmelerinin karlilik, süreklilik, pazar payini 

arttirma amaçlari yaninda firmanin piyasa değerini arttirmak önemli bir amaçtir. Firmalarin 

piyasa değerlerinin yükselmesinde firmanin içinde bulunduğu ekonomik genel durum, sektör 
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durumu ve işletme yönetiminin verdiği kararlar, kurumsallaşma önemli olmaktadir. Bunlarla 

birlikte firmanin sahip olduğu varlik ve sermaye yapisi firmanin büyüklüğü, risk durumu, karlilik 

oranlari da firma değeri üzerinde önemli ölçüde etkiye sahiptirler. Bir başka ifadeyle, firmanin 

nasil bir performans gösterdiği firmanin piyasa değerini belirlemektedir. Sermaye pıyasalarinda 

firmalarin piyasa değerlerinin yükseltilmesi amaciyla firma kaynaklarinin nereden, hangi 

koşullarda ve hangi oranlarda sağlanacaği literatürde geniş bir şekilde araştirilmaktadir.  

Bu çalişmada, 2010-2015 dönemine ait bist-100 endeksine dahil olan turizm firmalarin 

sermaye yapilarina ait veriler kullanilarak, firmalarin değerleri ile sermaye yapilari arasinda bir 

ilişki olup olmadiği araştirilmiştir. Araştirmada kullanilan bağimli değişken piyasa değeri, 

bağimsiz değişkenler ise kisa vadeli borçlar/pasif toplami uzun vadeli borçlar/pasif toplami ve öz 

kaynaklar/pasif toplami ve diğer birçok oran alinmiştir. Araştirma yöntemi olarak korelasyon 

analizi ve panel veri analizi kullanilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarina göre firmalarin 

sermaye yapilarindaki değişimin firmalarin piyasa değerleri ile arasinda anlamli korelasyonlar 

olup olmadiği gözlemlenmiştir.  

Korelasyon analizi yapilmasinin amaci isletmenin sermaye yapisini belirleyen oranlarin 

piyasa değeri ile ilişkisini bağimsiz olarak incelemek olup iki değişken arasindaki ilişki, ikili ya 

da basit korelasyon ismi verilen basit korelasyon teknikleri kullanilmiştir. Panel veri analizi 

yöntemiyle, sermaye yapisini ve karliliğini gösteren oranlardan hangilerinin firma piyasa değeri 

üzerinde etkileri tespit edilmiştir.  

1. Giriş 

Finansal yönetim açısından firmanın amacı, firmanın piyasa değerini 

maksimum kılmaktır. Bu açıdan sermaye yapısı kararları da firmanın piyasa değerini 

maksimum kılmaya yönelik şekilde olmalıdır.  Sermaye yapısı ile finansal yapı çoğu 

zaman aynı anlamda anlaşılsa da literatürde farklı şekilde tanımlanmaktadır. Finansal 

yapı sermaye yapısından daha geniş bir kavramdır. Sermaye yapısı; firmanın 

finansmanında kullandığı uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklardan oluşan bir 

yapıdır. Sermaye yapısı; firmanın kullandığı uzun vadeli kaynakların bir karması iken, 

finansal yapı; bilançonun pasifinde yer alan kalemlerin tamamını ifade etmektedir. 

Ancak, kısa vadeli kaynakların firmaların yabancı kaynakları içerisindeki payının 

oldukça yüksek olması sebebiyle bazı çalışmalarda sermaye yapısı ve finansal yapı 

kavramlarının birbirlerinin yerine kullanıldığı da görülmektedir. 

Turizm sektörü ve özellikle konaklama firmaları,  kuruluş ve işletme 

aşamalarında sermaye yoğun özellik gösteren firmalar olması açısından sermaye 

yapısının bileşimi ve borçlanma kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesini önemli 

hale getirmektedir.  

Firmalarda sermaye yapısı ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olup, sermaye 

yapısı ile ilgili teoriler ve yaklaşımlar da uzun süreden beri ortaya çıkmıştır. Yapılan 

teorik ve uygulamalı çalışmalar sonucunda sermaye yapısıyla ilgili bu teorilerden ve 

yeni yaklaşımlardan hangisinin firmaların sermaye yapısını en iyi açıklayan 

teori/yaklaşım olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu 

teorilerin/yaklaşımların günümüzde tartışmaya devam edilmesinin birçok nedeni 

bulunmaktadır. En önemli neden olarak da sermaye yapısını etkileyen faktörlerin 

sektörler, ülkeler, firmaların özellikleri ve yapıldığı döneme göre değişiklikler 

gösteriyor olmasıdır. Özellikle kriz dönemlerinde yapılan çalışmalarda bazı faktörler 

farklı sonuçların oluşmasına neden olmaktadır.   
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2. Sermaye Yapisi İle Yaklaşimlar 

Firmaların sermaye yapısı ile ilgili olarak; ağırlıklı olarak tartışmalar, 

borçlanmanın sermaye maliyetini düşürüp düşürmediği ya da karlılığı arttırıp 

arttırmadığı konusunda yoğunlaşmıştır. Bu konudaki yaklaşımlar; Net Gelir Yaklaşımı, 

Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı, Geleneksel Yaklaşım ve Modigliani-miller Yaklaşımı ve 

modern yaklaşımlar olarak sayabiliriz. 

Net Gelir Yaklaşımı; sermaye yapısı içerisinde borcun payının artmasına bağlı 

olarak firma değerinin artacağını savunmaktadır. Söz konusu yaklaşım kaldıraç 

faktörünün etkisini en yüksek düzeyde olabileceği ve bunun sonucunda maksimum borç 

düzeyinde firmanın değerinin de maksimum olacağını belirtmektedir (Akgüç, 1998: 

487). Borçlanmanın maliyeti öz kaynak maliyetinden düşük olduğundan firmalar borç 

oranını arttırarak ağırlıklı ortalama sermeye maliyetini düşürmek ve böylece piyasa 

değerlerini arttırması söz konusudur.  

Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı; firma değerinin firma sermaye yapısından 

bağımsız olduğu öne sürmekte ve firmanın sermaye yapısını değiştirmesinin ağırlıklı 

ortalama sermaye maliyetini etkilemeyeceğini kabul etmektedir(Ercan ve Ban, 2008). 

Borç maliyeti düşük olsa bile daha yüksek oranda bir borç düzeyinin öz sermaye 

maliyetini yükseltmesi sonucunda firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini 

düşmemekte ve dolayısıyla da firmanın piyasa değerini yükseltmek mümkün 

olmamaktadır (Okka, 2005:372). 

Geleneksel yaklaşım; her firma için tek bir optimal sermaye yapısı olduğu ve 

firmalar finansal kaldıraçtan yararlanarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini 

düşürmekte, buna bağlı olarak piyasa değerlerini yükseltmektedir(Ercan ve Ban, 2008: 

130). Aslında bu yaklaşım net gelir ve net faaliyet geliri yaklaşımının bir karışımı 

olmaktadır. Firmalar belirli bir düzeye kadar borçlanacak ve bu noktada ortalama 

sermaye maliyetini düşük tutabilmekte ve karlılık maksimum olmaktadır(Akgüç, 1998). 

Modigliani-Miller Yaklaşımı; Yaptıkları çalışmada etkin bir piyasanın olduğu 

ve bu durumda vergi, iflas maliyetleri ve asimetrik bilginin olmadığı varsayımı altında 

firma değerinin firmanın sermaye yapısından bağımsız olduğunu belirtmiştir. 

Ancak daha sonraki dönemlerde gelen itirazlar nedeniyle Modigliani-Miller, 

görüşlerini değiştirerek, iflas maliyetleri ve temsil maliyetlerinin dikkate alınmasıyla, 

kaldıracın bir düzeye kadar firmayı olumlu etkilediği, bu düzeyden sonra ise firma 

değerinin düştüğünü öne sürmüştür.  

Ayrıca sermaye yapısı ile ilgili olarak; Dengeleme Teorisi, Finansal Hiyerarşi 

Teorisi, İşaret Etkisi Teorisi, Temsilcilik Maliyeti Teorisi, Ürün/Girdi Piyasalarının 

Etkileşimine Dayalı Sermaye Yapısı Yaklaşımı ve diğer bir çok yaklaşım ortaya 

çıkmıştır.  

3. Literatür İncelemesi 

Sermaye yapısına ilişkin literatür incelendiğinde, birçok uygulamalı bilimsel 

çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların çoğu sermaye yapısı ve firma değeri 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

İşletmelerin sermaye yapısına ilişkin yaklaşımların temelini MM’in çalışmaları 

oluşturmaktadır. Modigliani-Miller,   hazırladıkları ilk çalışmalarda 43 elektrik 
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firmasının 1947–1948 yılarına ait verileri ve 43 petrol şirketinin 1953 yılı verilerini 

kullanmak suretiyle ortalama sermaye maliyeti, finansal kaldıraç ve öz sermaye maliyeti 

arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Yatay-kesit regresyon analizi sonucunda belirli 

varsayımlar altında, etkin piyasa koşullarında işletmenin piyasa değerinin ve ortalama 

sermaye maliyetinin sermaye yapısından bağımsız hareket ettiğini ve sermaye yapısı, 

sermaye maliyeti ve firma değeri arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Weston (1993) çalışmasında, MM’ in araştırmalarında sermaye maliyetini 

etkileyen finansal kaldıraç ve diğer faktörlerin ölçülmesinde ciddi zayıflıklar 

bulunduğunu iddia etmiştir. Bu nedenle firma büyüklüğü ve karlılık değişkenlerini de 

modele ilave ederek, MM’in kullandığı modeli test etmiş ve yaptıkları regresyon analizi 

sonucunda, karlılığın öz sermaye maliyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede 

negatif etkisi olduğunu, finansal kaldıraç üzerindeki etkisinin önemli olmadığını tespit 

etmiştir. 

Brigham ve Gordon (1968) yaptıkları çalışmaların sonucunda, finansal 

kaldıracın hesaplanmasında defter değerini ve piyasa değerini yatay-kesit regresyon 

analizi yöntemiyle test etmişler ve analiz sonucunda finansal kaldıraç değişkeninin 

tahmini katsayısının pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kandır, Karadeniz ve Önal (2008), turizm gelirlerinin milli gelire oranı ve 

turizm işletmelerinin doluluk oranındaki gelişmeler ile Türk turizm işletmelerinin 

finansal performansları arasındaki ilişki incelenmiş ve finansal performans, Yatırım 

Kârlılığı, Özsermaye Kârlılığı ve Satışların Kârlılığı ile ölçülmüştür. Türk turizm 

işletmelerinin doluluk oranları ile finansal performansları arasında doğru yönde bir ilişki 

olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bu konuda yapılan diğer çalışmalardan bazıları da 

aşağıdaki gibidir; 

- Said ve Kouki (2012), Fransa’da 277 firma üzerinde, pecking order teorisinin 

sermaye yapısı etkilerini incelemişlerdir. 

- Chen ve Hammes (1997), Hollanda firmalarının sermaye yapılarını etkileyen 

faktörler  üzerinde calışmıştır. 

- Najjar ve Petrov (2011) Bahreyn’deki sigorta şirketlerinin sermaye yapısı 

üzerine etkilerini çoklu lineer regresyon analizi ile test etmişlerdir.  

- Doesomsak, Puaudyal ve Pescetto (2004) Fransa’da firmaların sermaye 

yapılarının belirleyicileri konusunda çalışmalar yapmıştır.  

- Kula’nın (2000) calışması Türkiye’de faaliyet gösteren kücük ve orta ölçekli 

imalat işletmelerinin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörleri piyasa koşulları ve 

firmanın ozellikleri kapsamında ele almıştır. 

- Yener (2002) yaptığı çalışmada, sermaye yapısı üzerinde etkisi olduğu kabul 

edilen faktörleri Türkiye acısından test etmiştir. 

- Korkmaz, Albayrak ve Karataş’ın (2007) çalışması, Türkiye’de faaliyet 

gösteren ve hisseleri İMKB’de işlem gören küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin 

sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörleri belirlemiştir.  

- Aydın, Kulalı(2013), İMKB’de İMKB-100 endeksinde yer alan şirketlerin borç 

yapısını belirleyen faktörlerin ortaya koymayı amaçlamıştır. 
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- Akın 2004 yılındaki çalışmasında; İMKB’de yer alan 70 firma üzerinde yapmış 

olduğu analizde, sermaye yapısındaki (borçlanma oranındaki) artışın ağırlıklı ortalama 

kaynak maliyetini düşürdüğü, firma değerini arttırdığı ve ağırlıklı ortalama kaynak 

maliyetindeki artışın firma değerini düşürdüğü sonucuna varmıştır. 

Yapılan çalışmalarda, karlılık ile toplam borç oranı arasında sadece Türkiye’de 

anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. G7 Ülkelerinde karlılıkla toplam borç oranı arasında 

anlamlı ilişki olmadığı bulunmuştur. Duran varlıklar oranı ile toplam borçluluk arasında 

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler, Yunanistan ve Fransa’da anlamlı negatif ilişki 

bulunmuştur.  

Firma büyüklüğü ile toplam borçluluk arasında ABD, Japonya, Hindistan ve 

Türkiye’de çoğu çalışmalarda anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Diğer ülkelerde ise 

firma büyüklüğü ile toplam borçluluk arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. 

3. Uygulama 

3.1. Araştırmanın Yöntemi Ve Veriler 

Araştırmanın Amacı; finansal analizlerde sermaye yapısının belirlenmesinde 

kullanılan finansal oranlar ile firma değeri arasında ilişki olup olmadığı ve bu oranlar 

kullanılarak  kârlılık durumu ve borsa performansının firma değeri üzerindeki etkilerini 

incelemektir. 

Analizde kullanılan veriler, şirketlerin 31.12.2010-2015 tarihleri arasındaki 

finansal tablolarından elde edilmiştir. Kullanılan bilanço ve gelir tabloları tüm şirketler 

için Konsolide tablolarıdır. Ayrıca veri setindeki şirketler hakkındaki bazı bilgiler de 

şirketlerin resmi web sitelerinden, faaliyet raporlarından ve diğer bazı finans 

sitelerinden elde edilmiştir. 

Örneklem, XTRZM endeksinde yer alan turizm firmaları olarak belirlenmiştir. 

Ancak bu endekste yer alan bazı firmaların yeni kurulmuş olması nedeniyle bazı 

bilgilerine ulaşılamamış ve bu yüzden bazı firmalar dahil edilmemiştir. Sermaye yapısı 

ile ilgili olarak verileri alınan ve analize tabi tutulan firma sayısı 8’dir.  (Net Turizm, 

Marmaris Altınyunus, Altınyunus Çeşme, Martı Otel, Petrokent Turizm, Tek – Art 

Turizm, Favori Dinlenme Yerleri, Metemtur Otelcilik). İşletmelere ait veriler 

kullanılırken bazı işletmelerin bazı yıllarına ait veriler bulunmamaktadır. 

Araştırma konusu işletmelerin başta konaklama olmak üzere turizm sektöründe 

yer alan yiyecek içecek, alışveriş, seyahat, ulaştırma ve diğer faaliyet gösterdikleri 

görülmektedir.  

Çalışma; BİST- 100’de yer alan turizm şirketler için yapılmıştır. Analizde 

bağımlı değişken şirketlerin firma değerleri olarak, Borsa İstanbul’daki şirketlerin her 

yılsonunda yayınlamış olduğu ait piyasa değeri alınmıştır. Bağımsız değişken olarak 

kullanılan finansal oranlar ise; mali yapının analizinde kullanılan oranlar, varlıkların 

kullanım etkinliğini belirten oranlar, kârlılık oranları ve borsa performans oranları 

olarak sınıflandırılmıştır. 

Mali Yapı Oranları: Toplam Borç /Toplam Aktif oranı, Özkaynak / Pasif oranı, 

Toplam Borç / Özkaynak oranı, Uzun Vadeli Borç / Toplam Borç oranı, Kısa Vadeli 

Borç / Toplam Borç oranı   

Faaliyet Oranları: Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı, Aktif Devir Hızı, 

Özsermaye Devir Hızı ve Döner Sermaye Devir Hızı   
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Kârlılık Oranları: Brüt Satış Kârı / Net Satışlar oranı, Faaliyet Kârı / Net 

Satışlar oranı, Net Kâr / Net Satışlar oranı, Dönem Net Kârı / Özkaynaklar oranı, Net 

Kâr / Net Aktif oranı   

Borsa Performans Oranları: Fiyat /Kazanç oranı, Piyasa Değeri / Defter Değeri 

oranı, Hisse Başına Kâr 

 Burada firma değeri olarak alınan piyasa değerlerinin hesaplanmasında, 

değerlerin bir önceki yıla göre artış oranları kullanılmıştır. Buna göre firma değeri artış 

oranı şu şekilde hesaplayabiliriz.  

(Cari Yıl Firma Değeri – Önceki Yıl Firma Değ)/Önceki Yıl Firma Değeri 

Araştırmada firma değeri ile finansal oranlar arasında bir ilişki olup 

olmadığının belirlenmesine yönelik olarak Panel Veri Analizi yapılmıştır. Ayrıca 

verilerin panel veri analizine uygun hale getirilmesi için panel veri seti içinde yer alan 

her bir seriye Levin Lin Chu tarafından 2002 yılında geliştirilen panel birim kök testi 

uygulanmıştır. 

3.2. Analiz Sonuçları 

Yukarıda belirtilen şirketler üzerinde yapılan istatistiki analizlerde çıkan 

sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo.1. Analiz Sonuçları     

Katsayı  Std. Hata t-ratio    p-value 

KALDIRAÇ ORANI =(KVYK+UVYK)/AKTİF TOPLAMI 148185 27082.7 5.4716 0.00003 

ÖZKAYNAKLAR/ AKTİF TOPLAMI 39934.4 16322.9 2.4465 0.02433 

ÖZKAYNAKLAR/(KVYK+UVYK) 54187.2 16617.9 3.2608 0.00411 

KVYK PAYI=KVYK/ PASİF TOPLAM -121335 35138.3 -3.4531 0.00266 

UVYK PAYI= UVB /PASİF TOPLAM -231464 124852 -1.8539 0.07934 

UVYK/ DEVAMLI SERMAYE 153.241 641.655 0.2388 0.81380 

ÖZKAYNAKLAR/MDV 163014 25434.8 6.4091 <0.00001 

MDV/UVYK 59670.6 16706.5 3.5717 0.00204 

STOK DEVİR HIZI = SMM/ORT  STOK -136703 34908.9 -3.9160 0.00093 

ALACAK DEVİR HIZI =NET SATIŞLAR /ORT TİC. 

ALAC. 
-260493 123451 -2.1101 0.04834 

AKTİF DEVİR HIZI = NET SATIŞLAR / AKTİF TOPLAMI -901.155 799.293 -1.1274 0.27359 

İŞL.SER.DEV. HIZI = NET SATIŞLAR / DÖNEN VARLIK 37654.2 15869.8 2.3727 0.02837 

AKTİF KARLILIĞI= NET DÖN.KARI / AKTİF TOP 164332 25840.7 6.3594 <0.00001 

ÖZKAYNAK KARLILIĞI= NET DÖNEM KARI / 

ÖZKAYNAKLAR 
60028.7 17019.6 3.5270 0.00225 

SATIŞLARIN KARLILIĞI = NET DÖNEM KARI / NET 

SATIŞLAR 
-138005 35548.9 -3.8821 0.00100 

BRÜT KAR MARJI = BRÜT SATIŞ KARI /NET SATIŞLAR -279608 124726 -2.2418 0.03711 

NET KAR MARJI= NET KAR / NET SATIŞLAR -13.4345 665.693 -0.0202 0.98411 

ESAS FAALİYET KARI = FAALİYET KARI / NET 

SATIŞLAR 
82406.5 37730 2.1841 0.04169 

FAİZ ÖDEME ORANI = (FVÖK+FAİZ) / FAİZ 164332 25840.7 6.3594 <0.00001 
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PİYASA DEĞERİ 0.004671  0.001092  4.278444 0 

Belirlilik Katsayısı(R2) 0.3546  

Bağımlı Değişkenin Ort. 0.42597 

Regresyonun Std Hatası 0.59548 

Durbin-Watson İstatistiği 2.87597 

Düzeltilmiş R2 0.25978  

Bağımlı Değ. Std. Sapması 0.95678 

F İstatistiği 10.89237 

Analiz kapsamındaki değişkenlerin tümünün, bağımlı değişken üzerindeki etki 

derecesini gösteren çoklu belirlilik katsayısı (R2 ), 0,3456 çıkmıştır. Çoklu belirlilik 

katsayısı, bağımlı değişkendeki değişimlerin ne kadarının bağımsız değişkenler 

tarafından açıklandığını göstermektedir. R2 değeri, 0 ile 1 arasında değerler 

alabilmektedir.  

Analiz sonucunda R2 ‘nin 0,3456 çıkması; bağımlı değişken olan firma 

değerinde meydana gelen değişimlerin yaklaşık %34’lük kısmının bağımsız değişken 

olarak kullanılan mali oranlarda meydana gelen değişimleri temsil etiğini 

göstermektedir. Analizlerde daha doğru ve sağlıklı yorumlar yapabilmek için oto 

korelasyonun bağımsız değişkenlerin arasında ilişkinin olmaması gerekir. Uygulamada 

en çok kullanılan oto korelasyon testi Durbin-Watson testidir. 

Bu yüzden tablo üzerindeki sonuçlarda otokorelasyonun varlığını test eden 

Durbin-Watson istatistiği üzerinde durulması gerekir. Analiz sonucunda Durbin-Watson 

istatistiği 2.87597 çıkmıştır. Gujarati (2001) göre,  Tahmin edilen her Durbin-watson 

istatistiği  4 d 0 arasında  olması gerekmektedir Otokorelasyon yoksa d’nin 2 

dolayında olması beklenir. Buna göre; modelde, Durbin-Watson katsayısının 2 

civarında çıkması oto korelasyonun var olmadığını göstermektedir.  

 Buna göre R2’nin anlamlılığını test eden F istatistiği sabit etkili 

modelde 10.89237 olasılık değeri p “0” çıkmıştır. Bu sonuçlara bakarak R2 değerinin 

anlamlı olduğu söylenebilir. Sonuçlara göre; analize dahil edilen 19 finansal oranın 15 

tanesi ile firma değeri arasında %5 düzeyinde anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Uvyk/ 

Devamlı Sermaye Ve Net Kar Marjı oranlarının da p değeri p<0.05 ten büyük olduğu 

için anlamlı değildir.  

Firma değeri ile toplam borç ve uzun vadeli borç oranlarının kullanıldığı 

değişkenleri arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Yatırımlarını iç kaynaklar 

ile finanse edemeyen ve hızlı büyüme süreci geçiren firmaların yatırımlarını finanse 

etmek için daha çok uzun vadeli borç kullandığı söylenebilir. 

Sonuç 

İşletmelerin sermaye yapıları ile ilgili vermiş oldukları kararlar, sermaye 

maliyetlerini, sermaye bütçelemelerini ve piyasa değerlerini doğrudan etkilediği için 

önem arz etmektedir. Sermaye yapısı işletmenin yatırımlarının finansmanında 

kullandığı borç ve öz sermaye oranını temsil etmektedir. Sermaye yapısı kararları 

oluşturulurken, işletmelerin risk ve getiri oranları arasında denge kuran ve dolayısıyla 

işletmenin sermaye maliyetinin minimum, piyasa değerinin maksimum kılındığı optimal 

sermaye yapısının varlığı ve bu noktaya nasıl ulaşılacağı tartışma konusudur. Bu 

nedenle 1950’li yıllardan bu yana işletmelerin sermaye yapısı kararları hakkında sayısız 

çalışma yapılmıştır.  

Yapılan çalışmaların çoğu gelişmiş menkul kıymet piyasaları ve büyük 

işletmelerin var olduğu gelişmiş ülkeler üzerinedir. Gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren 

işletmelerin yatırımlarını finanse etmek için çok çeşitli finansal enstrümanlara sahip 

olmaları, sermaye yapısı kararlarının karmaşıklığını göstermektedir. Gelişmekte olan 
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ülkelerde ise, ekonominin kurumsallaşma sürecinde olması, piyasada faaliyet gösteren 

işletmelerin çoğunun aile işletmelerinden oluşması ve işletmelerin yatırım 

finansmanlarında kullandıkları yabancı kaynakların özellikle kısa vadeli borçlardan 

oluşuyor olması, işletmelerin sermaye yapısı kararlarında gelişmiş ülkelere kıyasla 

farklılıklar oluşmasına neden olmaktadır.  

Türkiye’nin de gelişmekte olan bir ülke olduğu düşünüldüğünde, böyle bir 

ekonomik ortamda faaliyet gösteren işletmelerin sermaye yapılarına ilişkin kararların 

hangi faktörlerden ve ne şekilde etkilendiğinin tespit edilmesi önem arz etmektedir.  

Bu araştırmada, finansal analizde kullanılan oranlar ile firma değeri arasında 

ilişkinin var olup olmadığı panel veri analizi yöntemiyle test edilmiştir. Buna bağlı 

olarak oranlara ilişkin çıkan sonuçlar vasıtasıyla firmaların mali yapısının, varlıkların 

etkin kullanımının, kârlılık durumunun ve borsa performansının firma değeri üzerinde 

etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, oran 

analizinde kullanılan oranların büyük bir kısmı ile firma değeri arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu gözlenmiştir. Bu ilişkilerin bir kısmı pozitif yönlü iken bir kısmı da negatif 

yönlüdür. Sonuçlardan; mali yapı oranları ve borsa performans oranları içerisinde yer 

alan tüm oranlar ile firma değeri arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Bu 

nedenle varlıkların verimli kullanımı ve kârlılık durumunun firma değeri üzerinde etkili 

olduğu söylenebilir.  
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IS THERE REALLY A TRADE OFF BETWEEN LIQUIDITY AND 

PROFITABILITY? 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Emin Hüseyin Çetenaki 

Öğr. Gör.  Elif Acarii 

Abstract 

Effective management of short-term assets (and sources of funds) has become vital in 

today's business world due to fluctuations in both financial and commodity markets. In the 

finance literature, management of short-term assets and short-term sources of funds is evaluated 

within the framework of working capital management. The liquidity choice is also considered to 

be within the working capital management scope. The choice of cash vs short-term assets has a 

significant impact on the company’s risk and profitability. The major view in finance suggests 

that managers make a tradeoff between liquidity, risk and profitability. Investments in current 

assets and the type of financing used for these assets have several costs to the company. 

Naturally, all these costs and financing preferences significantly affect the company's profitability 

as well as its riskiness. That's why in literature there is a prevailing view that there must be an 

optimal level of investment in short-term assets with appropriate financial resources. 

However, in emerging economies where financial markets are not sufficiently 

developed because of information asymmetries and financial constraints, investments in the 

various components of working capital may have a positive effect on the profitability contrary to 

expectations. For example, extending customers longer periods of sales-credit may have a 

positive effect on a firm’s profitability due to increasing sales. Smaller buyers with financial 

constraints may find the longer-term trade-credits very beneficial, especially in the face of 

dysfunctional money markets. On the other hand, speculative cash or inventory holding may also 

increase profits, given the imperfect financial markets. 

In this study, we aim to determine exact causal relationship between liquidity and 

profitability using Panel VAR and system GMM method for Turkey. Results suggest that there is 

a positive relationship between liquidity and profitability and nonlinear relationship between 

operation cycle and company profit.  

Key Words: Liquidity, Profitability, Working Capital Management 

 

FİRMALAR İÇİN LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDA BİR 

ÖDÜNLEME VAR MI? BİST ÖRNEĞİ 

Özet 

Günümüz iş dünyasında hem finans hem de emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, 

işletmelerin sadece uzun süreli varlıklarının/kaynaklarının değil, kısa süreli 

varlıklarının/kaynaklarının da etkin bir şekilde yönetilmesini hayati hale getirmiştir. Finans 

literatüründe çalışma sermayesi yönetimi kapsamında değerlendirilen kısa süreli varlıkların ve 

kaynakların yönetimi firmaların likidite tercihlerini de yansıtmaktadır. Bu tercihlerin ise 

firmaların riski ve başarısı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Finans alanındaki hâkim görüşe göre 

firma yöneticileri likidite-risk-karlılık arasında bir ödünleme (trade off) yaparak faaliyetlerini 
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sürdürür. Firmaların bir yılda nakde dönüşebilecek varlıklarına yaptığı yatırımın ve bu yatırımın 

finansman şeklinin firmaya çeşitli maliyetleri vardır. Doğal olarak tüm bu maliyetlerin ve 

finansman tercihinin firmanın hem riskini hem de karlılığını önemli ölçüde belirlemesi beklenir. 

Bu yüzden literatürde bu yatırımların optimal düzeyde olması ve finansmanının uygun 

kaynaklarla yapılması yönünde hâkim bir görüş olduğu söylenebilir. 

Ancak finans piyasalarının yeterince gelişmediği ekonomilerde bilgi asimetrisi ve 

finansal kısıtlar nedeniyle çalışma sermayesinin çeşitli unsurlarına yapılan yatırımların karlılık 

üzerinde olumlu etkileri de görülebilir. Örneğin müşterilerini daha çok ve daha uzun süre finanse 

ederek gerçekleştirilen bir alacak politikası, iyi işlemeyen para piyasaları nedeniyle firma 

karlılığını artırabilir. Diğer taraftan spekülatif nakit ya da stok tutma da tasarrufların az olduğu 

mükemmel olmayan finans piyasalarına sahip ekonomilerde firma karını artıracak bir diğer unsur 

olarak karşımıza çıkabilir. 

Çalışma kapsamında, Türk imalat sanayi firmaları için Panel VAR ve GMM yöntemleri 

kullanılarak Likidite ve Karlılık arasındaki ilişkinin yönü belirlenmeye çalışılmış ve likidite ile 

karlılık arasında pozitif faaliyet döngüsü ile karlılık arasında ise doğrusal olmayan ilişki tespit 

edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Likidite, Karlılık, Çalışma Sermayesi Yönetimi 

1. Giriş  

Çalışma sermayesi yönetimi, firmaların dönen varlıklara yaptıkları yatırımları 

ve bu yatırımların finansmanını kapsamaktadır. İmalat firmalarında, toplam varlıklar 

içerisinde sabit varlıklara yapılan yatırımların daha fazla olması nedeniyle hem finans 

literatüründe hem de iş dünyasında uzun süreli yatırım kararları daha fazla ön plandadır 

(Jose vd.,1996). Ancak son yıllarda artan rekabet, yaşanan krizler, oynak kurlar, daha 

dalgalı hale gelen emtia ve finans piyasaları, çalışma sermayesi yönetiminin önemi 

artmıştır. Diğer taraftan çalışma sermayesi yönetimi zaten finans yöneticilerinin en 

önemli görev alanlarından birisidir ve yöneticilerin zamanının büyük bir kısmını 

almaktadır. Çünkü çalışma sermayesi yönetimi firmaların; kapasite kullanımını, 

üretimlerinin sürekliliğini, büyümelerini, yükümlülüklerini karşılayabilme yeteneğini, 

kredi değerliliğini, özetle faaliyetlerini karlı ve verimli bir şekilde yürütebilmelerini 

doğrudan etkiler. Ve bu yüzden belirsizliğin arttığı ve uzun süreli planlamanın zorlaştığı 

bu dönemde kısa ve orta vadeli finansal planlama açısından son derece önemlidir.  

Firmalar çoğunlukla dönen varlıklarının bir kısmını kısa süreli kaynaklarla 

finanse etmeyi tercih ederken, geriye kalan kısmını uzun sureli kaynaklarla finanse 

ederler. Bu temel finansman dengesi, firmanın likiditesi, riski ve karlılığı açısından 

oldukça önemlidir. Net Çalışma Sermayesi, dönen varlıkların uzun vadeli ve devamlı 

sermaye tarafından finanse edilen kısmı olarak tanımlanabilir (Canbaş ve Vural, 2012). 

Uzun süreli kaynaklardan oluşan devamlı sermaye, diğer kaynaklara göre daha yüksek 

maliyetlidir. Haliyle, firmaların, yatırımlarından bu maliyetin üzerinde bir getiri elde 

etmeleri gerekir. Etkin bir çalışma sermayesi yönetimiyle firmalar, çalışma sermayesine 

bağlanan fonları azaltarak, yani faaliyetlerin aksamayacağı kadar optimal düzeyde bir 

çalışma sermayesi tutarak, ellerindeki fonları uzun süreli varlık yatırımlarında 

kullanabilirler (Sökmen, 2013). Dolayısıyla firmalar etkin bir çalışma sermayesi 

yönetimiyle firma karlılığını ve dahi firma değerini arttırabilirler. 

 Ancak finans piyasalarının yeterince gelişmediği ekonomilerde bilgi asimetrisi 

ve finansal kısıtlar nedeniyle çalışma sermayesinin çeşitli unsurlarına yapılan 

yatırımların karlılık üzerinde olumlu etkileri görülebilir. Örneğin müşterilerini daha çok 

ve daha uzun süre finanse ederek gerçekleştirilen bir alacak politikası, iyi işlemeyen 

para piyasaları nedeniyle firma karlılığını artırabilir. Diğer taraftan spekülatif nakit ya 
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da stok tutma da tasarrufların az olduğu mükemmel olmayan finans piyasalarına sahip 

ekonomilerde firma karını artırabilecek bir diğer unsur olarak karşımıza çıkabilir. 

Bu çalışmada kapsamında çalışma sermayesi ve karlılık konusu iki yönden de 

incelenecektir. Çalışmanın birinci bölümünde çalışma sermayesi konusundaki literatür 

ve teorik çerçeve, ikinci bölümünde ise çalışmanın yöntemi ve analiz sonuçları yer 

almaktadır. Sonuç bölümü ise çalışmanın üçüncü bölümünü oluşturmaktadır.   

2. Literatür Ve Teorik Çerçeve  

Literatürde çalışma sermayesi yönetimi veya çalışma sermayesi unsurları ile 

karlılık arasında ilişkiyi açıklayan lehte ve aleyhte çeşitli görüşler mevcuttur. Aşağıda, 

bunlardan bazılarına yer verilmektedir. 

Çalışma sermayesi yönetimi ve karlılık alanında son yıllarda yapılan çalışmalar 

genellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde odaklanmıştır. Bu çalışmaların çokluğu söz 

konusu ülkelerde firmaların, piyasaların yeterince etkin olmaması nedeniyle likidite 

sorunu yaşamasına bağlanmaktadır (Sökmen, 2013). Özellikle 2000’li yıllarda artış 

gösteren çalışma sermayesi firma performansı çalışmalarında firmaların sahip oldukları 

varlıkları daha etkin bir şekilde kullanmaları, optimal düzeyde varlık tutmaları ve bu 

sayede karlarını artırmaları yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu alanda yapılan 

araştırmalarda çalışma sermayesi yönetimini temsilen likidite, nakit çevrim süresi (veya 

faaliyet döngüsü) ve benzer çalışma sermayesi unsurları ile karlılık arasında ilişkiler 

incelenmiştir. İlgili literatürde çalışma sermayesi unsurları ile karlılık arasında negatif 

yönlü ilişki bulan çalışmaların çoğunlukta olduğu söylenebilir. Örneğin Deloof (2003), 

Shin ve Soenen (1998), Lazaridis ve Tryfonidis (2006), Garcia- Teruel ve Martinez- 

Solano (2007), Şamiloğlu ve Demirgüneş (2008), Uyar (2009) çalışmalarında nakit 

dönüşüm süresiyle karlılık arasında negatif yönlü ilişki bulmuştur.  

Çalışma sermayesi ile karlılık arasındaki negatif ilişkinin kaynağı 1970’lerde 

Japonya’da (Toyota firmasında) geliştirilen Tam Zamanında Üretim (Just-in-Time, JIT) 

anlayışına dayandırılabilir (Adeyemi, 2010). Atıl işlemlerin üretim sürecinden 

çıkarılması esasına dayanan ve stok tutma süresini sıfıra eşitleme amacını güden bu 

anlayış karlılık ile stok tutma süresi arasında negatif ilişki öngörmektedir.  Morgan 

(1991) ve Bhattacharya (2008)’e göre JIT teorisi her türlü stok tutmanın israf olduğunu 

ileri sürmektedir, çünkü bu süreç hiçbir şekilde ürünün değerini arttırmamaktadır. 

Blinder ve Maccini (1991) araştırmasında yıllık stok tutma maliyetinin stoklarının 

değerinin %10 una eşit olduğunu tespit etmiştir. Bu anlayıuşa göre diğer tüm stok tutma 

güdüleri öngörüldüğü kadar firmaya faydalı değildir bu yüzden firmaların sıfır stok 

tutmaları gerekir. Stokların talebe ihtiyaç verecek kadar minumum düzeyde tutulması 

firmanın karlılığını artıracaktır. Çünkü stok tutma süresinin kısalması, stoklara bağlanan 

fonları ve stoklardan doğan maliyetleri azaltacağından karlılığı olumlu etkiler.   

Fonların bu tür kısa süreli gelir getirmeyen varlıklara bağlanması karlı yatırım 

fırsatlarının gerçekleştirilememesine neden olabilir. Yine bu varlıkların finansman şekli 

ya da ihtiyacı da ayrı maliyet unsurudur.  Stoklara yapılan yatırımın bunun dışında da 

maliyetleri vardır bunlar stoklanan malın türüne göre değişen güvenlik maliyetleri, kira, 

ısıtma-soğutma, modası geçme, çalınma, sigorta vb. stoklama maliyetleridir. 

Koumanakos (2008)’e göre aşırı stoklar çoğunlukla dağınık ve etkin olmayan yönetimin 

tazmini olarak da bulundurulmaktadır. Ve zayıf tahmin, planlama ve işle ilgili süreçlere 

yeterince yoğunlaşamama nedeniyle görülür.  Stok tutma süresi ile karlılık arasında 

negatif ilişki bulan çalışmalara, Deloof (2003) Nobanee ve Alhajjar (2009b), Falope ve 

Ajilore (2009) Raheman ve Nasr (2007) örnek olarak gösterilebilir.  
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 Diğer taraftan yüksek alacak düzeyi de firma karlılığını negatif etkileyebilir 

çünkü bu tür bir müşteri finansmanının firmaya bir maliyet olacaktır (Cheng ve Pike 

2003) ve bu yüzden de karlılık üzerinde negatif etkisi vardır. Firmanın müşteriyi finanse 

etmek için kullanacağı fonları bulması yada oluşturması zorunluluğu dışsal kaynak 

kullanan bir firma için faiz ödemelerine neden olabilir. Kendi kaynaklarını kullanan 

firma için ise içsel fonların alternatif maliyeti söz konusu olacaktır. Diğer taraftan bazı 

alacakların tahsil edilememesi yine karlılığı azaltan başka bir unsur olarak karşımıza 

çıkabilir (Pike ve Chang 2001). Ters seçim nedeniyle firma düşük kredi değerliliği olan 

firmaya vadeli satış gerçekleştirdiğinde alacakların tahsil edilememesi karlılığı 

azaltacaktır. Kredi skoru iyi olsa da borçlarını ödeyemeyen müşterilerin neden olduğu 

ahlaki tehlike problemi de karlılığı azaltan bir başka unsurdur. Cheng ve Pike (2003) 

alacak düzeyinin beraberinde risklere katlanarak müşteri stoklarının finansmanını 

olduğunu belirtmiştir.  Bu konuda yapılan öncül çalışmalarda genellikle alacak düzeyi 

ile karlılık arasında negatif ilişki olduğunu bulunmuştur (Deloof 2003; Garcia-Teruel ve 

Martinez-Solano 2007; Şen ve Oruc 2009; Dong ve Su 2010; Gill vd. 2010). 

Shin ve Soenen (1998)’e göre bu negatif ilişkinin firmaların pazar gücü ve 

pazarlık gücüyle doğrudan ilişkisi vardır. Pazar gücü yüksek olan firmalar tedarikçilerle 

daha sıkı pazarlıklara girişerek borç ödeme sürelerini uzatıp nakit ihtiyaçlarını 

azaltabilmektedir. Aynı şekilde pazar gücü yüksek olan bir firma müşterilerine de baskı 

yapabileceğinden alacaklarını mümkün olan en küçük seviyede tutabilecektir.  

Fakat literatürde görece az da olsa çalışma sermayesi yönetimi (veya unsurları) 

ile karlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki bulan çalışmalar da mevcuttur. 

Sayaduzzaman (2006), Çakır ve Küçükkaplan (2012), Çakır (2013), Arunkumar ve 

Ramanan (2013), Gill vd. (2010), Sharma ve Kumar (2011), İftikhar (2013) Uremadu 

vd. (2012) bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu çalışmalarda elde edilen 

bulgular çoğunlukla anomali olarak değerlendirilmiş, söz konusu sonuçların dönem 

veya sektör etkisinden veya satışlarda yaşanan artış nedeniyle artan çalışma sermayesi 

unsurlarından kaynaklandığı ileri sürülmüştür (Shin ve Soenen,1998). Örneğin Çakır ve 

Küçükkaplan (2012) stok devir hızı ile karlılık arasında “literatürün tersine” anlamlı 

pozitif bir ilişki tespit etmiş ve bunun nedenini sektörlerin stoklama politikalarının 

birbirinden farklı olmasına ya da kullanılan analiz tekniğinin zaman boyutunu ve yatay 

kesitten sadece birinin dikkate almış olmasına bağlamıştır. Yine Çakır (2013) karlılık 

düzeyi ile nakit dönüşüm süresi arasında pozitif bir ilişki bulmuş, beklenenin aksine 

çıkan bu sonucu imalat sanayindeki işletmelerin nakit dönüşüm sürelerini optimum 

düzeyin altına çekmelerine bağlamış ve sektörün nakit dönüşüm sürelerinin artırılması 

gerektiğini savunmuştur. Shin ve Soenen (1998) likidite oranlarının bankalar tarafından 

kredibilite ölçüsü olarak kullanılması nedeniyle birçok firmanın bu oranı maksimum 

yapma çabası içinde olduğunu bu durumun firmalara olumsuz etkileri olabileceğini ileri 

sürmüştür. Alacaklar ile karlılık arasında negatif, nakit çevrim süresi ve karlılık arasında 

ise pozitif ilişki bulan Gill vd. (2010) ise çalışmalarında sadece ilk sonucun önemi 

üzerinde durmuş ve alacak düzeyinin mümkün olduğu kadar az olması gerektiğini ileri 

sürmüştür. Sayaduzzaman (2006) ise çalışmasından elde ettiği pozitif çalışma sermayesi 

etkinliği karlılık ilişkisini, çalışma sermayesi etkinliği artırılarak (yatırımlar azaltılarak) 

karlılık daha da artırılabilir şeklinde yorumlamıştır.    

Ancak çalışma sermayesi unsurlarına yapılacak yatırımlar çeşitli şekillerde 

karlılık üzerinde pozitif etkiye sahip olabilir. Örneğin hacimli satın almaların karlılık 

üzerindeki olumlu etkileri söz konusu olabilir. Bu tür satın almalar stoklarda artışa 

neden olacaktır, ancak maliyetler düşecektir. Yüksek hacimli satın almalar fiyat avantajı 
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yaratacağından ayrıca transfer gibi işlem maliyetlerini azaltacağından maliyetleri 

düşürecek ve karlılığı artıracaktır.  

Diğer taraftan stoklanan hammadde ve mamullerin fiyatında yaşanacak 

dalgalanmalar nedeniyle yüksek düzeyde stok tutmanın karlılığa etkisi olacağını ileri 

süren çalışmalar da mevcuttur (Christiano ve Fistzgerald, 1989). Spekülasyon temelli bu 

görüşe göre özellikle fiyatları hızla değişen ürünlerde yüksek stok, yüksek karlılık 

anlamına gelir. Bu tür durumlarda firmalar ellerinde ki atıl fonları stoklara yatırmayı 

tercih edecekler ve bu sayede normalüstü getiriler elde edebileceklerdir. Bu durum en 

çok enflasyonist ortamlarda gözlemlenebilir (Hill ve Sartoris, 1992). Ancak böyle bir 

durumda karlılıktan söz edebilmek için gelecekteki fiyat artışlarının stoklama ve satın 

alma maliyetlerini karşılayacak düzeylerde olması gerekir. Benzer şekilde ürün ile ilgili 

değişiklikler söz konusu olduğunda ve bu değişiklikler sonucunda ürünün piyasada 

bulunmasının zor olacağı durumlarda yapılan spekülasyon, yine karlılığı büyük oranda 

artırıcı etkiye sahip olabilir. Ancak Christiano ve Fitzgerald (1989) çalışmalarında 

spekülatif stok bulundurma sayesinde elde edilecek ekstra karın önemsiz düzeylerde 

olduğu sonucuna varmıştır.  

Bir diğer karlılığı olumlu etkileyen çalışma sermayesi unsuru alacaklardır. 

Özellikle gelişmemiş finansal piyasalara sahip ekonomilerde alacaklar ve karlılık 

arasında pozitif ilişki vardır çünkü kredili satışlarla tedarikçiler finansal kurumların 

görevlerini üstlenmekte ve verilen krediler sayesinde ise satışlarını artırmaktadır 

(Bhattacharya 2008). Finansal kurumların bu şekilde ikamesinin bir başka ifade ile 

firmaların temel faaliyetlerinin yanında finansman faaliyetlerini de katacak şekilde 

çeşitlendirme yoluna gitmelerinin çeşitli nedenleri olabilir.  İlk neden tedarikçilerden 

finansman sağlamanın finansal kurumlara göre daha avantajlı olmasıdır (Freixas, 1993). 

Gerçekten de piyasada tedarikçiler finansal kuruluşlara göre daha az bilgi asimetrisine 

sahiptir. Bu yüzden daha az ödenmeme riski ile karşı karşıya olabilirler. Sahip oldukları 

ticari ilişkiler sayesinde tedarikçiler müşterilerinin kredi değerliliği hakkında 

bankalardan bilgi konusunda daha yetkin olabilirler (Van Der Wijst ve Hol, 2002). Yine 

benzer şekilde izleme konusunda da devamlı ticari işlemler ve ilişkiler nedeniyle 

tedarikçiler finansal kuruluşlardan bir adım ileridedir. Diğer taraftan ödenmeyen 

krediler söz konusu olduğunda teminat gösterilen malların alınması, satılması, nakde 

çevrilmesi de tedarikçiler açısından çok daha kolay olacaktır. Ayrıca finansal 

kurumların kredilerinde olan ancak tedarikçi kredilerinde olmayan masraflar, sigortalar, 

BSMV ve KKDF gibi vergi ve fon uygulamaları ticari kredilerin maliyet avantajını 

artırmaktadır.   

Ticari kredilere avantaj sağlayan ikinci neden, kredi anlaşması sayesinde 

tedarikçi firmanın müşteri üzerinde kontrol hakkı olmasıdır. Müşterinin ödeme 

yapmadığı durumda, tedarikçinin ürün vermeyi kesecek olması müşteriyi ödemelerini 

düzenli yapmaya itecektir. Garcia-Teruel ve Martinez-Solano (2010b) bu kontrolün 

özellikle az sayıda tedarikçiden oluşan piyasalarda çok daha önemli olacağını 

vurgulamaktadır. Böyle bir piyasada, müşteri ödeme yapmadığında, büyük olasılıkla 

diğer tedarikçilerden de mal alamayacaktır. McMillan ve Woodruff (1999)’a göre bu 

kontrol, firma bir gruba ya da ağa bağlıysa daha güçlü olacaktır. Özetle kredilendirme 

aynı zamanda müşteri tedarikçi arasındaki ilişkileri iyileştireceğinden uzun süreli ve 

sağlıklı ticari ilişkilere neden olacak ve bu sayede karlılığı artıracaktır.  

Finansman tercihlerinde firmaların finansal kurumları değil de ticari ilişkide 

olduğu firmaları tercih etmesi etkin olmayan finans piyasalarından kaynaklanmaktadır 

(Kohler vd., 2000).  Finans piyasalarının etkin olmayışı, firmaların finans 
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piyasalarından eşit şekilde faydalanma imkânını ortadan kaldırmaktadır. Özellikle bu 

piyasalarda KOBİ’ler riskli görüldüğü için kredi taleplerine her zaman olumlu karşılık 

alamamaktadırlar. Bu yüzden bu firmalar tedarikçilerin sunduğu tüm kredi tekliflerini 

kabul ederler. Dolayısıyla finans piyasalarından daha kolay faydalanan firmalar ticari 

krediler ile borç veren aracı kurum gibi davranmakta bu yolla müşterilerini finanse 

etmektedir (Garcia-Teruel ve Martinez-Solano 2010a).  

Ferris (1981)’e göre, ticari kredilerin bir amacı operasyonel etkinliği 

artırmaktır. Emery (1987)’ye göre işlem maliyeti güdüsü nedeniyle ticari kredileri 

artırmak aynı zamanda operasyonel esnekliği de artırmakta ve bu sayede kredi 

anlaşmalarının karı artırıcı etkisi olmaktadır (Petersen ve Rajan, 1997; Nelson, 2002). 

Ticari krediler olmadan firmalar ödemelerini taşıma öncesi yapmak durumunda 

kalacaklardır. Ticari krediler ile firmanın ödeme döngüsü ile satın alma döngüsü 

birbirinden ayrılacaktır. Bu durum her defasında anlaşma yapma gereğini ortadan 

kaldıracak ve daha hızlı satın almalara imkan verecektir. Ayrıca ticari kredinin olmadığı 

durumlarda firmalar büyük oranda nakit tutmak durumunda kalacaktır.  

Diğer taraftan talepte yaşanan dalgalanmalara önlem olarak da ticari kredi 

kullanılabilir. Satışların düşük olduğu durumda krediler daha serbest, yüksek olduğu 

durumlarda daha sıkı tutulabilir.  Benzer şekilde stoklama imkânının kısıtlı ve 

maliyetinin yüksek olduğu durumlarda ticari krediler yine bu unsurları kontrol etmek 

için bir araç olabilir. Bu nedenle kredi politikalarıyla yapılan tüm bu uygulamalar 

karlılık üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Her ne kadar artan teknoloji ile işlemler ve 

ödemeler daha kolay hale gelse de işlem maliyetleri göz önünde tutulduğunda ticari 

krediler ile karlılık arasında pozitif ilişki vardır.  

Likidite göz önünde bulundurulduğunda bazı firmaların neden kendilerine 

sunulan tüm kredi tekliflerini daha uzun vadelerde kabul ettikleri açıkça görülebilir. 

Çünkü daha likit firmalar daha çok ticari kredi önerir daha az likit firmalar ise daha çok 

ticari kredi talep ederler (Nelson, 2002).  Bu durumun nedeni büyük firmaların finansal 

piyasalardan daha çok yararlanması ve küçük firmalara göre daha likit olmasıdır.  

Diğer taraftan negatif nakit akışına sahip firmalar ile satışları düşen firmaların 

daha çok ticari kredi talep ettikleri gözlemlenmiştir (Petersen ve Rajan, 1997).  Yine 

negatif nakit akışına sahip firmalar satın almalarda sahip olmadığı nakit nedeniyle ticari 

krediye yönelecektir. Finansal sıkıntı durumunda ise satın alanın çıkarcılığı söz konusu 

olacaktır. Finansal sıkıntı içerisinde olan firmalar müşterilerine daha çok ticari kredi 

sunmaya zorlanırlar (Petersen ve Rajan 1997; Wilner, 2000). Finansal sıkıntısı olan 

firmalar daha zayıf pazarlık gücüne sahip olacağından kendi kredi politikasını 

uygulayamayacak karşı tarafın koşullarını kabul edecektir. Bu tür firmalar maliyetlerini 

karşılayabilmek amacıyla çaresizce satış yapmaya çalışacağından tedarikçisinin ya da 

müşterisinin koşullarını kabul etmek zorunda kalacaktır. Bhattacharya (2008)’e göre bu 

tür çıkarcı davranışlar özellikle önemli müşteriler tarafından daha çok yapılmakta hatta 

Wilner (2000)’e göre bu firmalara ödemede gecikmeler nedeniyle dahi herhangi işlem 

yapılmamaktadır. Petersen ve Rajan (1997) çalışmalarında finansal sıkıntısı olan 

firmaların daha çok ticari kredi sunduğunu tespit etmiştir.  Finansal sıkıntısı olan 

firmanın karının bu durumdan etkilenmesi beklenir. 

3. Yöntem  

Çalışmada Analiz kısmının ilk aşamasında likidite karlılık ilişkisini test etmek 

için Panel VAR yönteminden yararlanılmıştır. Bu testte likidite ((Dönen Varlıklar-
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Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler) ile karlılık (Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Toplam 

Aktif) arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Borsa İstanbul’da işlem gören 100 

sanayi şirketinin 1992-2012 yılları arası 21 yıllık verilerinden faydalanılmıştır. Finnet 

veri tabanından elde edilen veriler Abrigo ve Love (2015) tarafından geliştirilen stata 

programı kullanılarak test edilmiştir. Sims (1980) tarafından geliştirilen ve modelde ki 

tüm değişkenleri içsel olarak kabul eden VAR modelleri (Vector Autoregression Model) 

Granger nedensellik testi modelini (Granger, 1969) temel alır. VAR modelleri, üzerinde 

çalışılan her bir değişkenin, modeldeki tüm değişkenlerin cari ve geçmiş değerleri 

üzerine regresyonundan oluşmaktadır. Zaman serisi ekonometrisi kapsamında yer alan 

VAR modelleri Love ve Zicchino (2006) tarafından Yatay ve Dikey kesitleri 

kapsayacak şekilde Panel formatına getirilmiştir. Daha sonra Abrigo ve Love (2015) 

sistem GMM yaklaşımına dayanan bir stata modülü geliştirmiştir. Çalışmada test 

edilecek geleneksel VAR sistemine uyarlanmış, panel VAR için oluşturulan modeller 

aşağıdaki gibidir: 

Model 1:  

Zit = Γ0 + Γ1Zit−1 + fi + eit 

Zit her bir firma için t zamanında 2 değişkenden oluşan vektör, fi firmalara özgü 

zamanla değişmeyen gözlenemeyen etkileri gösteren değişken, eit bağımsız ve özdeşçe 

dağılmış hata terimini göstermektedir. İki değişkenden oluşan Z vektörü i firmasının t 

dönemine ait likidite ve karlılık oranlarından oluşmaktadır.  

Analiz kısmının ikinci aşamasında ise panel VAR tahminlerinden elde edilen 

sonuçları doğrulamak amacıyla 2002-2009 yılları arasında BİST’de faaliyet gösteren 62 

firma için çalışma sermayesinin etkinliğini temsil eden faaliyet döngüsü değişkeninin 

karlılık üzerindeki etkisi GMM yöntemi kullanılarak test edilecektir. Kullanılan model 

aşağıda yer almaktadır: 

Model 2:  

ROA = β0 + β1FDi,j + β2FDKAREi,j + β3LEVi,j + β4SIZEi,j + ei,j 

Modelde ROA aktif karlılığını, FD, faaliyet döngüsünü, FDKARE faaliyet 

döngüsünün karesini LEV kaldıraç oranını, SIZE toplam aktiflerin doğal logaritmasını 

ifade etmektedir. Analiz sonuçları aşağıda yer almaktadır.   

Tablo 1: Panel VAR Sonuçları  

 Katsayı / p Değeri 

ROA  

L.ROA .7883/(0.000) 

L.LİK .0141/(0.000) 

LİK  

L.ROA .1524/(0.339) 

L.LİK .9179/(0.000) 
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Gözlem Sayısı 1900 

Firma Sayısı 100 

Hansen's J chi2(27) = 27.694639 (p = 0.427) 

Panel VAR sonuçlarına göre likidite ve karlılık değişkenlerinin bir gecikmeli 

değerleri karlılığı açıklamada anlamlı iken, likidite değişkeni sadece kendi gecikmeli 

değerleri ile açıklanabilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre iki değişken arasındaki ilişki 

doğrusal ve pozitiftir.  

Diğer taraftan iki değişken arasındaki Granger nedensellik testi incelendiğinde, 

likiditenin karlılığın Granger nedenseli olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ancak 

karlılık likiditenin Granger nedenseli değildir. Tüm bu sonuçlar Türkiye’de likidite ile 

karlılık arasında pozitif bir ilişki olduğunu, bu iki faktör arasında bir ödünleme (trade 

off) olmadığını göstermektedir.  

Tablo 2: Panel VAR - Granger Nedensellik Testi  

Equation \ Excluded chi2 Prob > chi2 

ROA \  LİK 15.216 0.000 

LİK  \   ROA 0.916 0.339 

Ho: Excluded variable does not Granger-cause Equation 

variable 

Ha: Excluded variable Granger-causes Equation variable 

Hemen belirtmek gerekir ki ekonomide yer alan tüm firmaların likit olmayı 

tercih ederek daha karlı hale gelmesi mümkün değildir. Çünkü bir firma likit olarak 

karlı olmayı sürdürürken bunu ticari partnerlerine kendi koşullarını bir nedenden dolayı 

kabul ettirerek başarabilir. Bu pazarlık yada sözleşme gücünün kaynağı finansal güç, 

prestij, ortaklık yapısı veya güçlü bir gruba bağlı olmak gibi bir faktör olabilir. Bu 

durumda o ekonomide ki bazı firmaların hâkim teoride olduğu gibi dönen varlıklarını 

optimize ederek karlılığını artırabileceğini, bazı firmaların ise bu varlıklara yatırım 

yapmaya devam ederek karlıklarını sürdürebilecekleri öne sürülebilir. Bu durum aşağıda 

test edilmiştir.     

Tablo 3: GMM Testi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN ROA 

FD 

-0,0021** 

(0,029) 

FDKARE 

3,47e-06** 

(0,048) 

KALD 

0, 98*** 
(0,001) 

BÜYÜKLÜK 

-0,0169 

(0,405) 

F 
92,55***  
(0,000) 

Gözlem Sayısı 460 
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Grup Sayısı  62 

AR(1)  
292,22 

(0,174) 

AR(2)  
-0,78 

(0,437) 

Hansen Aşırı Belirleme Testi 
53,23 

(0,805) 

GMM testi sonuçlarına göre karlılık ile faaliyet döngüsü, faaliyet döngüsünün 

karesi ve kaldıraç oranı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Diğer taraftan büyüklük 

değişkeni anlamlı değildir. FD’nin negatif ve anlamlı FDKARE’nin ise pozitif ve 

anlamlı olması, karlılık ve faaliyet döngüsü arasında U şeklinin varlığını işaret 

etmektedir. Analiz sonucunda elde edilen bu sonuç Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: Tablo 3’deki sonuçların Grafik Gösterimi 

 

Bu durum likidite ve karlılık arasındaki pozitif ilişki olduğunu işaret eden 

Panel VAR test sonuçlarını doğrulamaktadır. Ayrıca sonuçlar çalışma sermayesi 

unsurlarının bazı firmalar için (muhtemelen finansal kısıtı olan) optimal düzeyde olması 

gerektiğini ve bu unsurlara yapılan yatırımların bu firmaların karını azalttığını, ancak 

belirli bir noktadan sonra bazı firmalar için (muhtemelen Finansal kısıtı olmayan 

firmalar) çalışma sermayesi unsurlarının karı artırıcı bir etken olduğunu işaret 

etmektedir. 

Sonuç  

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sanayi firmaları için likidite 

ve karlılık arasında bir ödünleme (trade-off) olup olmadığı tespit edilmeye çalışmıştır. 

Finnet veri tabanından elde edilen 100 sanayi şirketine ait 1992-2012 yılları arası 21 

yıllık veriler ile yapılan Panel VAR testi sonucunda beklenilenin aksine likiditenin 

karlılığın belirleyicisi olduğu ve likidite ile karlılık arasında bir ödünleme olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile likiditede yaşanacak bir artışın karlılıkta da 

artışa neden olduğu ortaya konulmuştur. Likiditenin karlılığın Granger nedenseli olması 

özellikle etkin olmayan, gelişmemiş finansal piyasalar ile açıklanabilir. Üretim 

firmalarının finansal kurumları ikame ederek, birbirilerini hatta 2000’li yıllar öncesinde 

yüksek reel getirili DİBS’ler aracılığıyla hazineyi finanse etmesi, Türkiye şartlarında 

özellikle düşük tasarruf oranları nedeniyle normal kabul edilebilecek bir olgudur. Bilgi 

asimetrisi ve finansal kısıtlar nedeniyle ortaya çıkan bu durum doğal olarak çalışma 

sermayesinin çeşitli unsurlarına yapılan yatırımların karlılığa katkı yapması ile 

sonuçlanmaktadır. Diğer bir ifade ilgili dönemde piyasa koşulları, finansal kısıtı 
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olmayan likit firmalara, uygun şartlarda satın almalar, daha uzun vadeli ve karlı müşteri 

finansmanı, yüksek getirili menkul kıymet yatırımları (özellikle 2000’li yıllar 

öncesinde) gibi çeşitli fırsatlar sağlamış ve bu firmalar da bu fırsatları yüksek kar olarak 

değerlendirmiştir. Özellikle ekonomideki tasarruf açığı, kamunun yüksek borçlanma 

gereksinimi, ayrıca finansal kurumların kredi verirken talep ettikleri adil olmayan 

masraflar, sigortalar ile BSMV ve KKDF gibi vergi ve fon uygulamaları, Türkiye 

örneğinde ticari kredileri maliyet açısından daha avantajlı hale getirmiş ve bunun 

sonucunda da likit firmalar için yüksek karlar söz konusu olmuştur.   

Ancak hemen belirtmek gerekir ki ekonomide yer alan tüm firmaların likit 

olmayı tercih ederek daha karlı hale gelmesi mümkün değildir. Çünkü bir firma likit 

olarak karlı olmayı sürdürürken bunu ticari partnerlerine kendi koşullarını bir nedenden 

dolayı kabul ettirerek başarabilir. Bu pazarlık ya da sözleşme gücünün kaynağı finansal 

güç, prestij, ortaklık yapısı veya güçlü bir gruba bağlı olmak gibi bir faktör olabilir. Bu 

durumda o ekonomide ki bazı firmaların hâkim teoride olduğu gibi dönen varlıklarını 

optimize ederek karlılığını artırabileceğini, bazı firmaların ise bu varlıklara yatırım 

yapmaya devam ederek karlıklarını sürdürebilecekleri öne sürülebilir. Analiz 

kapsamında Panel VAR analizini doğrulamak için yapılan GMM testi sonuçları karlılık 

ve faaliyet döngüsü arasında U şeklinin varlığını işaret etmektedir.  

Bu durum likidite ve karlılık arasındaki pozitif ilişki olduğunu işaret eden 

Panel VAR test sonuçlarını doğrulamaktadır. Ayrıca sonuçlar çalışma sermayesi 

unsurlarının bazı firmalar için (muhtemelen finansal kısıtı olan) optimal düzeyde olması 

gerektiğini ve bu unsurlara yapılan yatırımların bu firmaların karını azalttığını, ancak 

belirli bir noktadan sonra bazı firmalar için (muhtemelen Finansal kısıtı olmayan 

firmalar) çalışma sermayesi unsurlarının karı artırıcı bir etken olduğunu işaret 

etmektedir. Özetle analiz sonuçları Türkiye örneğinde imalat sanayi firmaları için, 

finansal gücün, ekonomik koşullar nedeniyle ciddi bir rekabet avantajı olabileceğini 

göstermektedir. Buradan yenilikçi ürün ya da hizmet üreten ancak böyle bir finansal 

güce sahip olmayan firmaların mevcut piyasa koşullarında zorlanacakları, söz konusu 

durumun ise ekonomiye olumsuz etkileri olabileceği ileri sürülebilir.  
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IN THE RELATONSHIP BETWEEN  INDUSTRIALIZATION  AND 

ECONOMIC GROWTH IN KALDOR’S LAW: AN ECONOMETRIC 

ANALYSIS THE PERIOD OF BETWEEN 2004-2015 IN TURKEY 

Yazar / Author:  Öğretim Görevlisi Elif Erbeleti 

Abstract 

The  subject of economıc  growth  has a lot of determinants. But , ındustrıal productıon 

which one of this factors ,great importance for development and rising welfare .Altough 

,relationship between ındustrıal productıon  and eceonomıc growth  has been. examined. both. 

theoretically.  and empirically ,studies of Kaldor’s has a pioneering importance to this field. In 

this study ,relation at ındustrıal productıon  and eceonomıc growth  move on basis of Kaldor’s 

first law ,has been examıned data of between 2004-2015 years  and studied at first using 

LSM(least square method) after Grenger Causality Test .In the study ;quarterly data of 2004Q1-

2015Q3 period has been used. At the end of analysıs showed that there is a significant correlation 

between economic growth and industrial production  and has been ıdentıfıed a causality from 

ındustrıal output to economıc growth 

 Keywords: Industrıal Productıon, Economıc Growth, Causality 

 

EKONOMİK BÜYÜME VE SANAYİLEŞME ARASI İLİŞKİDE 

KALDOR YASASININ TÜRKİYE DE 2004-2015 DÖNEMİ 

EKONOMETRİK ANALİZİ 

 

Özet 

Ekonomik büyümenin bir  çok belirleyicisi olup bu faktörlerden olan endüstriyel  üretim 

;  ülkelerin  gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. 

Ekonomik büyüme ve sanayi üretimi arasındaki ilişki, bir çok çalışmada teorik ve ampirik olarak 

incelenmesine karşın , Kaldor’ un çalışmaları öncü nitelik taşımaktadır. Bu çalışmada ;endüstriyel 

üretim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Kaldor’un birinci yasasından  hareketle Türkiye 

ekonomisi üzerinden 2004-2015 dönemi arasındaki veriler kullanılarak incelenmiş, önce EKK(en 

küçük kareler yöntemi) ardından Grenger Nedensellik Analizi ile test edilmiştir . Çalışmamızda 

2004Q1-2015Q3 arası çeyrek veriler kullanılmış olup, analiz sonucunda ekonomik büyüme ve 

endüstriyel üretim arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu ve endüstriyel üretimden büyümeye 

doğru bir nedensellik olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel üretim , Ekonomik büyüme, Nedensellik 

1. Giriş  

Ekonomik büyüme en genel tanımla Gayri safi milli hasılada meydana gelen 

artıştır. Üretim olanakları eğrisinde sağ tarafa doğru meydana gelen yakınlaşmadır. 
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Kaynak:Eğilmez,2012 

Ekonomik Büyüme, bir ülkede yaşayanların hayat standartlarını yükseltmenin 

en temel yolu olup, ülkelerin iş gücü ,doğal kaynak gibi üretim faktörlerindeki sürekli 

artışla şekillenen ana makro ekonomik hedeflerinden biridir(Ünsal , 2009:14-15).Bir 

ekonomide bir önceki döneme göre gerçekleşen gelir artışı olarak baktığımızda  

𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =  
(𝐺𝑆𝑀𝐻𝑛)      −     (𝐺𝑆𝑀𝐻 𝑛−1)

(GSMH n−1)
     şeklinde ifade edilebilir Ancak büyüme 

oranı reel faktörlerle ölçülmelidir. 

Reel büyüme; enflasyon etkisinden arındırılmış hasılada meydana gelen artışı 

ifade eder. Büyüme artan oranlı bir eylemdir. Beş katlı bir binanın yıkılıp on katlı bir 

binanın inşasında ilave beş kat büyümeyi ifade ederken; yıkılan binanın yerine tekrar 

beş katlı bir binanın inşa edilmesi durumunda büyümeden söz edilemez (Acar , 2002: 

35-36). 

Büyüme kadar kalkınma kavramı da ekonomik gelişme için önemli bir 

olgudur.Bazı çalışmalarda birbiri yerine kullanılsa da kalkınma büyümeden daha 

kapsamlı bir olgudur. Kalkınma ;sosyal ,kültürel, insani gelişme gibi konuları içinde 

barındırmaktadır. Bilhassa az gelişmiş ülkelerde yaşam koşullarının iyileşmesi 

,doğumda yaşam beklentisinin artması, ortalama okullaşma oranı, temiz suya erişim 

,okur yazarlık gibi  pek çok kriterle ilişkilidir. Tüm bu kriterlerin yanı sıra büyüme ise 

daha çok gelir artışı ve parasal konularla ilgilenmektedir. Yapılan bir çok araştırma 

ekonomik büyüme ve kalkınma arasında pozitif  korelasyon olduğu göstermektedir (De 

Gregorio & Guidotti, 1995:434). Her ülke ekonomisinin temel hedefi, büyüme ve 

kalkınmayı eş anlı şekilde gerçekleştirerek ;eğitim sağlık, sosyo -kültürel gelişim 

,yaşam kalitesi gibi unsurları sağlayacak  donanıma erişebilmektir (Ranis,vd.,1997:198). 

Büyüme kalkınmanın ilk adımını teşkil eder. Bir ekonomide büyümenin bir çok 

göstergesi mevcuttur. Doğal kaynaklardaki artıştan, endüstriyel üretime ,istihdam 

seviyesinden ,memur sayısındaki arışa, nüfus artış hızına kadar bir çok unsuru içine 

barındıran bu büyüklükleri ;milli gelir ,gayrı safi yurt içi hasıla, kişi başı düşen milli 

gelir, gayrı safi milli hasıla, harcanabilir gelir  olarak geniş bir yelpazeyi içinde 

barındırır (Acar, 2002: 11).Büyüme oranı ifade edilirken bu büyüklüklerden biri 

seçilerek temsil edilir. 

Ekonomik büyüme kavramı geçmişten günümüze pek çok iktisatçı tarafından 

gerek teorik gerek ampirik olarak ele alınmış ve inceleme konusu yapılmıştır .Söz 

konusu çalışmalar bilhassa büyük buhran sonrasında yoğunlaşmış olup bu tarihten sonra 

büyüme çalışmaları çağdaş büyüme modelleri olarak tasnif edilmiştir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjH6YGLxu_LAhVCUhQKHQZWC2gQjRwIBw&url=http://www.mahfiegilmez.com/2012_04_01_archive.html&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNH54h92pbSp-JyW3ZrsruAG-YcYxQ&ust=1459672501896323
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1929 büyük ekonomik kriz sonrasında ,durgunluğun giderilmesi ve ekonomik 

büyümenin sağlanmasına ilişkin devletin para ve maliye politikaları ile müdahalesi öne 

çıkmış olup Keynes ile başlayan bu süreç Harrod-Domar’ın katkılarıyla devam etmiştir 

(İncekara & Tatoğlu, 2008:22-23). Harrod-Domar  post keynesyen ekolün 

savunucularından olup uzun dönemli olarak , büyümenin tasarruf ve yatırımlarda 

meydana gelen artışla olacağını ve  ekonominin sabit bir oranda dengeli şekilde 

büyüyebileceğini savunmuştur (Harrod,1959:462; Domar, 1957:34-54). Ancak Harrod-

Domar gelişmiş ülke ekonomileri dışındaki ülkelerin büyüme performansını 

açıklayamadığı şeklindeki varsayımı eleştiri konusu olmuştur. 

Harrod –Domar modeline getirilen bir takım eleştiriler neo klasik model olarak 

adlandırılan Solow-Swan’ın çalışmalarına dayanmaktadır . Solow sermaye birikiminin 

önemine değinerek emek faktörünü içselleştirmektedir. Solow- Swan modelinin en 

belirgin özelliği tam rekabet koşullarının işlediği düşüncesinden hareketle devlet 

müdahalesinin  gereksiz olduğu ve piyasa dinamikleri ile sorunların çözüm yoluna 

kavuşacağı şeklindedir (Solow, 1957:313). 

Solow 1957 yılında yayımlamış olduğu makalesinde kurmuş olduğu çerçeveyi 

referans alan  ve bu çerçeve üzerine bina edilen ‘’büyümenin kaynakları’’ analizinden 

elde edilen sonuçlar büyük tartışma yaratmış olup modelin büyümenin kaynaklarını 

büyük ölçüde açıklayamadığı ve teknoloji unsurunu modelin dışında belirlediği şeklinde 

eleştiri konusu olmuştur (Turan,2001 :130).İçsel büyüme modelleri devletin 

ekonomideki önemini ortaya koyarak ,araştırma-geliştirme ,teknolojik gelişme, beşeri 

sermaye gibi konulara önem vererek ,devletin düzenleyici rolüyle karşımıza çıkmakta 

olup Romer ve Lucas  beşeri sermaye ile bilgi birikimini  öne çıkaran çalışmalarıyla 

içsel büyüme modellerinin öncüleri olmuştur (Romer,1994:21). İçsel büyüme 

teorisyenleri ekonomik gelişme ve kalkınmayı; serbest bir şekilde piyasa dinamikleri 

içinde faaliyette bulunan iktisadi aktörlerin içsel olarak belirlediğini savunmakta olup  

,beşeri sermaye ,araştırma-geliştirme ,teknolojik gelişme gibi faktörlerle ekonomik 

büyümeyi açıklamaya çalışmaktadır (Doruk , vd., 2011:7). 

2. Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri 

Ekonomik büyüme belli unsurların varlığına bağlıdır. Bu unsurların başında; 

sermaye birikimi, teknolojik gelişme, beşeri sermaye, istihdam, endüstriyel üretimde 

meydana gelen artışlar gelmektedir. Ekonomik büyümeyi belirleyen unsurlar aynı 

zamanda ekonomik yapının değişmesinde rol oynayan önemli etkenler olabilmektedir 

(Jula ,2013:56; Yılmaz ,2005:63). 

Sermaye birikimi ve sermaye stoku büyümenin en önemli belirleyicilerinden 

biri olup; belli bir dönemde meydana gelen mal ve hizmet üretme kapasitesini ifade 

etmektedir. Üretim faaliyetleri için sermaye birikimi  ilgili faaliyetlerin alt yapısını 

oluşturur. Sermaye birikiminin temel kaynağı tasarruflardır ayrıca girişimci faktörü 

sermaye birikiminin  elde edilmesinde önem taşır .Küreselleşen dünyada sermaye 

birikiminin diğer bir kaynağı ise yabancı finans kapitalidir. Bilhassa gelişmekte olan 

ülkelerde tasarruf eğilimi düşük olduğundan dış kaynak kullanımı , sermaye birikiminin 

sağlanmasında büyük önem taşır. Sermaye stoku yalnız para ve finansal unsurlardan 

ibaret olmamakta; bina, makine, teçhizat ve üretim sürecini dolaylı ilgilendiren; baraj, 

yol ,fabrika, köprü gibi alt yapı yatırımlarını da içermektedir. 

Ekonomik büyüme ve sermeye birikimi arasındaki ilişki; Blomström, Lipsey  

gibi iktisatçılar tarafından ele alınmış olup ekonomik büyümenin sermaye birikimini 
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artırdığı  tespit edilerek aralarındaki ilişkinin önemini vurgulamıştır (Blomström, vd., 

1993:3). 

Bir ülkede oluşan sermaye birikimi verimli alanlarda kullanıldığı takdirde 

,ekonomik büyüme seviyesini yükselten önemli  bir faktör olmaktadır Sermaye 

birikiminin ekonomik büyüme üzerindeki önemi, yatırım ekseninde 

değerlendirildiğinde; ölçek ekonomileri ve artan getiri sağlamakta ,yeni teknoloji 

kullanımını teşvik etmekte ,deneyim ve yaparak öğrenme imkanı sunmakta, 

dışsallıkların birikimini sağlamakta ve verimliliği yüksek çalışma alanlarının 

yaratılmasına etki etmektedir (Saygılı, vd.,2008:22-27).Teknolojik gelişme ,büyümenin 

diğer bir belirleyicisi olup ene genel tanımla teknoloji ;mal ve hizmet üretmek için 

uygulanan yöntemler bütünüdür .Teknoloji; bilgi, beceri ve alt yapının bütünsel bir 

çıktısıdır. 

Teknolojik gelişme ;verimlilik artışını da beraberinde getirerek endüstriyel 

üretim sürecine pozitif katkı sağlamakta olup her geçen gün teknolojiye verilen önem 

artmaktadır. 

Teknolojik gelişme ;içerilmiş ve içerilmemiş teknolojik gelişmeler olarak iki 

kısımda incelendiğinde ; üretim fonksiyonu içinde yer almayan alt yapı vb…unsurlar 

içerilmemiş teknolojik gelişmeleri ifade ederken, fiziksel sermaye, beşeri sermaye 

,nitelikli işgücü gibi unsurlar içerilmiş teknolojik gelişmeler olarak adlandırılır (Ergen 

,1999:35). Teknolojik gelişme iktisadi düşünürlerin ilgi alanına sanayi devrimine paralel 

olarak girmiş ve Schumpeter tarafından ‘’yaratıcı yıkım ’’olarak ifade edilen teknolojik 

gelişme büyüme kuramlarına dahil edilmiştir. Schumpeter bir ekonomide rekabetçi 

üstünlüğün teknolojik gelişmelerden kaynaklandığını savunmuştur (Aghion , 2002:860). 

Sanayileşmiş ülkeler bakıldığında endüstriyel üretimde meydana gelen artışın 

ve ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden birini oluşturmuştur. Bugün bir çok 

ülke teknolojik gelişmenin sağlanabilmesi için bilimsel yöntemlere ve inovasyon 

ekonomisine büyük önem vermektedir. Az gelişmiş ülkeler çoğunlukla teknoloji 

üreticisi değil teknoloji ithalatçısı konumundadır. İleri teknolojinin çoğu bu ülkelere 

taklit ve kopya yöntemlerle gelmekte ya da karşılıklı anlaşmalar ve yerli-yabancı 

sermaye işbirliğiyle girmektedir. Rekabetin giderek hız kazandığı günümüz koşullarında 

teknolojinin büyümeye yön verebilmesi için yenilikçi bakış açısına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Dolayısıyla inovasyon faaliyetleri de büyümenin temel 

belirleyicilerinden biri olmaktadır. 

İnovasyon ve araştırma-geliştirme ;bilginin iktisadi girdi haline geldiği mevcut 

ekonomik durumda ;inovasyon ve inovasyonun temel kaynağı olan araştırma-geliştirme 

çalışmaları büyümeye yön veren bileşenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu  

bileşenlere gereken önemi veren ülkeler ,üretimde sağladıkları verimlilik sayesinde bir 

adım öne geçmektedir. 

Sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanmasında ar-ge ve inovasyonun 

önemine ilişkin bir çok araştırma gerçekleştirlmiştir.1980lerde ortaya çıkan içsel 

büyüme modellerinde ;  Romer ,ar-ge faaliyetleri ve buna dayalı ortaya çıkan 

yeniliklerin ekonomik büyümenin kaynağını  teşkil ettiğini savunmuş olup yeniliklerin 

ortaya çıkmasını içsel bir değişken olarak kabul etmiştir (Gülmez ,Akpolat 2014:5 

).Bilgi ve teknolojinin üretim süreçlerinde kullanılması ve teknolojinin katma değer 

yaratmasıyla ,üretkenliğin sağlanıp beraberinde gelen  verimlilikle; üretim miktarının 

armasına paralel olarak ekonomik büyüme ivme kazanacaktır. 
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Nüfus ve işgücü; ekonomik büyümenin sağlanmasındaki önemli 

belirleyicilerden olup, nüfus artışının ekonomik büyümeye etkisi oldukça eski bir 

tartışma konusudur .Bu alanda yapılan çalışmalara öncü nitelik teşkil eden Malthus 

‘’Nüfusun Prensipleri Üzerine Bir Deneme’adlı çalışmasında ,nüfus artışını kontrol 

altına alacak politikalarla desteklenmediği müddetçe gerek ekonomik gerek toplumsal 

olarak bir dizi problemi beraberinde getireceğini savunmuştur (Malthus, 1798:65-78). 

Bugün birçok sanayileşmiş ülke istihdam açısından genç nüfusa ihtiyaç 

duymakta ve nüfus artışını sağlayacak teşviklerde bulunmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin 

yaşadığı alt yapı sorunları, eğitim,sağlık, kaynak dağılımında yaşanan eşitsizlik gibi 

mevcut sosyo-ekonomik problemlerden dolayı nüfus artışı işsizliğe sebep olmakta ve 

doğru politikalarla        yönlendirilmediği   için başta işsizlik  olmak üzere  ekonomik 

açıdan birçok  sorunu beraberinde getirmektedir. Bir ülkedeki mevcut insan gücünün 

doğru alanlara sevk edilmesiyle sağlanan işgücü verimliliği ekonomik büyümenin 

sağlanması açısından önemli bir göstergedir. İşgücü verimliliğinin artırılması içinse 

ülkelerin beşeri sermaye potansiyelini harekete geçirici politikalara ihtiyacı vardır. 

Beşeri sermaye; üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olarak emeğin bilgi 

birikimi , iş gücünün üretken yetenek ve becerileri olarak tanımlanmakta ve ekonominin 

gelişmesine  katkıda bulunan bireylerin verimliliğini ;eğitim, sağlık, uzmanlık gibi 

faktörlerle şekillendirmekte , insana yapılan yatırımlarla artmakta ve mikro ölçekte 

ekonomik büyümenin belirleyicilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Diebolt, 

2014:23 ; Çakmak & Gümüş 2005:61).Klasik düşüncenin temelini oluşturan üretim 

artırıcı faktörler; makine, işgücü, doğal kaynak gibi unsurlardan oluşmaktaydı ancak 20. 

Yüzyılın ikinci yarısından sonra mevcut gelişmeler , yenilik ve teknolojik altyapının 

güçlenmesiyle bilgi en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Bugün gelişmiş 

ülkelerin en önem verdiği konulardan olan  beşeri sermeyenin sağlanmasında eğitim ve 

sağlık konusu büyük önem taşımaktadır. Lucas’ın 1988 yılında yayımladığı  ,‘’iktisadi 

kalkınmanın mekaniği ‘’adlı çalışmada  büyümenin kaynağı olarak beşeri sermayeyi 

öngörmüştür. Lucas,beşeri sermeye faktörünü teknolojik gelişmeleri tamamlayıcı bir 

unsur olarak değerlendirmiştir (Lucas ,1988:20).Bakıldığında teknolojik gelişmeler; ve 

bilgi birikimi ve ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmakta  bu da etkin işleyen  

beşeri sermaye faktörünü gerekli kılmaktadır. Beşeri sermeye yatırımları ekonomik 

büyümeyi sağlarken aynı zamanda büyüyen ekonomi daha fazla beşeri sermayeye 

ihtiyaç duymakta karşılıklı bir nedensellik doğmaktadır. Ancak bireylerin hayatlarının 

ilk safhalarındaki beşeri sermaye birikimi zamanla azalmaktadır bu noktada eğitim ve 

sağlık harcamalarıyla beşeri sermayenin desteklenmesi gerekmektedir. 

Mushkın’ın 1962 yılında yaptığı çalışmasında sağlığa yapılan yatırımların 

ekonomik büyüme sürecine pozitif katkı sağladığını belirtirken ,O’Neill  1995 yılında 

yapmış olduğu  çalışmasında az gelişmiş ülkelerdeki  eğitim ve okullaşma oranının   

gelişmiş ülke seviyesine ulaşmada yetersiz kaldığını  gözlemiştir (Mushkın & Oneıll 

,1962 1995:2-103). 

Buraya kadar bahsi geçen ;teknolojik gelişme, beşeri sermaye, inovasyon , 

işgücü gibi bir çok unsur büyümeyi yani gelir artışını desteklemektedir. Büyüme 

kavramı esas olarak sanayileşme ve endüstriyel üretimin doğurduğu bir olgudur.  

Sanayileşme; devamlı bir şekilde sürdürülen tatbiki araştırmalara ve enerji 

kaynaklarına dayanan bir teknolojinin neden olduğu ekonomik değişimdir (Bendix, 

1995:40). Literatürde sanayileşmiş ülke kavramı pek çok yerde gelişmiş ülke yerine 

kullanılmaktadır Dolayısıyla sanayileşme ve ekonomik büyüme bir bütünün 
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tamamlayıcı parçalarıdır. Sanayileşme ve endüstriyel üretimin uygun bir temele 

oturması için sağlam bir sanayi politikasının oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu 

politikanın ;ülkelerin yapısal durumunu göz önüne alarak; teşvik, yasa, koruma ve 

işgücü  politikalarıyla desteklenen sağlam bir zeminde kurulması gerekir. Bugün 

dünyanın en gelişmiş ve refah ülkeleri mevcut konumuna ekonominin erken 

safhalarında sanayileşmeye önem vererek erişmiştir. Ekonomilerin gelişmesi ve 

sanayinin ilerlemesiyle, endüstriyel üretimin büyümeye olan etkisi bir çok çalışmada 

incelenme konusu olmuştur. 

3. Endüstriyel Üretim Ve Büyüme İlişkisi Literatür Araştirmasi 

Sanayi sektörü ve endüstriyel üretim arasındaki ilişki iktisat alanında en dikkat 

çeken konulardan biri olmuştur. İkinci dünya savaşı sonrasında ülkelerin savaşın 

yıkıntılarından sıyrılıp toparlanması ve endüstriyel toplum diğer bir değişle modern 

toplum haline dönüşme amacı, ilgili alanda yapılan çalışmalara ivme kazandırmıştır. 

İkinci dünya savaşı sonrasında bir çok  AGÜ(az gelişmiş ülke) ;  büyüme ve 

kalkınmasını sınai faaliyetlere  bağlamıştır (Arısoy ,2013:143). Sanayileşme ve büyüme 

üzerine yapılan çalışmaların öncüsü niteliğinde olan Kaldor’un büyüme teorisinde 

endüstriyel üretim ve sanayileşme olgusu  büyük önem taşımaktadır. Sanayileşmenin 

ekonominin itici gücü olduğu tezi Michal Kalecki ye kadar dayanmaktadır. Kalecki 

ikinci dünya savaşı sonrasında gerçekleştirdiği çalışmasında sanayi araştırması ile öncü 

bir adım atmıştır(Lee, 1999:157).1928 de iktisatçı Allyn A. Young ,artan sanayi 

faaliyetlerinin   ekonominin genelinde ölçek bazında  getiri artışı sağlayarak, ekonomik 

ilerlemeye katkıda bulunacağını savunmuştur.(Young ,1928:530). Bu varsayımlar  

Kaldor’un çalışmalarına temel teşkil etmiştir. Bu görüşlerden yola çıkan Kaldor bu 

etkilerin varlığını doğrulayarak sanayi sektörünü ekonominin itici gücü olarak görmüş 

ve sanayide ölçeğe göre artan getiri sebebiyle sermaye birikimi ve yatırımların artan  

getirisi ve sanayi sektörünün sağladığı pozitif dışsallıkla ekonomik büyümenin 

hızlanacağını savunmuştur (Baıram, 1991: 1272 ; Ateşoğlu, 1993:67-68). 

MODEL 1                       RGSMH = α1 + β1 IND + εt          β1 > 0 

Bu model Kaldor’un birinci yasası olarak adlandırılan bu model  sanayi 

sektörünün büyümenin motoru olduğunu göstermektedir .Post Keynesyen yaklaşımın 

öncülerinden olan Kaldor  sanayinin çarpan etkisiyle ekonominin genelini 

etkileyeceğini savunmuştur. Basit regresyon analizi ile test edilmiş olan  modelde  β1 > 

0 koşulu sağlandığında Kaldor yasasının geçerli olduğu sonucuna varılmış olup 

endüstriyel üretimde meydana gelecek 1 birimlik artışın ekonomik büyümenin 

göstergelerinden olan gayri safi milli hasılayı aynı oranda artıracağı  tespit edilmiştir ( 

Kaldor, 1968:387). 

Sanayileşme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer bir  

model ise Kaldor’un ikinci yasası olarak isimlendirilen Verdom yasasıdır. Verdom 

işgücü verimliliği ve endüstriyel üretim arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

savunmaktadır. Verdom yasasında endüstriyel üretimde meydana gelen 1 birimlik 

artışın sağladığı ölçek ekonomisi sayesinde işgücü verimliliğine olumlu katkı 

sağlayacaktır. Verdorm  yasası endüstri içindeki artan getirinin varlığının temel 

argümanı bir ülkedeki endüstriyel büyümenin üretim maliyetlerinde düşüş sağlayarak 

verimliliği artıracağını savunmuştur. Buradan yola çıkarak sanayi sektöründe artan 

getiri sayesinde  işgücü verimliliği   ve endüstriyel üretim arasında pozitif bir ilişki 

olduğu savunmuştur (Ener ve  Arıca ,2011 :61). 
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Literatürde sanayi sektörü ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar 

bu çerçevede ele alınmaktadır. 

Thriwall (1983) çalışmasında 1952-1954 ve 1963-1964 yıllarını kapsayacak 

şekilde Japonya , Batı Almanya ,Fransa ,Danimarka, Hollanda, Belçika, Kanada, UK, 

Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’nın ,büyüme oranları ve endüstriyel üretimi, 

arasındaki ilişkiyi incelemiş olup analiz sonucunda pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. 

Drakopoulos ve Theodossiou (1991) çalışmasında 1972-1991 yılları arasında 

UK, Japon ekonomisi ve Yunanistan için ,endüstriyel üretim ve gayri safi milli hasıla 

verilerine  ,regresyon analizi uygulanmış bu yıllar arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulmuştur. Tarım ekonomisinden pazar ekonomisine geçişle birlikte endüstriyel 

üretimin önemine değinerek ,ekonomik büyümede yaşanan düşüşün  ve üretim 

sektöründe meydana gelen azalma arasındaki ilişkiye değinmiştir. 

Yamak(2000) çalışmasında Türkiye için 1946-1995 arasındaki veriler 

kullanılarak eş bütünleşme ve hata düzeltme modeli ile Kaldor’un varsayımı test 

edilerek destekleyici bulgulara ulaşılmıştır. 

Dias Bautisto (2003) Mexica için Granger Nedensellik Analizi ile 1980-2000 

arası dönemdeki üç aylık  verileri kullanarak Kaldor’un birinci yasasından hareketle, 

değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü incelemiş ve uzun dönemli bir ilişkinin varlığını 

ortaya koymuştur. 

Mark Millin ve Nicholo Tennassie  (2005) çalışmasında 1947-1998 arasındaki 

yıllık verileri kullanarak Güney Afrika’nın endüstriyel üretimi ve ekonomik büyümesi 

arasındaki ilişkiyi zaman serisi analizi ve hata düzeltme modeli kullanarak test etmiş 

;ampirik bulgularda pozitif yönlü ilişki tespit etmiştir. 

Libanio Gilberto (2006) çalışmasında 1985-2001 arası dönemde Latin 

Amerika’nın en büyük yedi ülkesini panel veri analizi ile test ederek ,endüstriyel üretim 

ve ekonomik büyüme arasındaki, ilişkiyi incelemiş olup  ekonominin geneline olan 

etkisi test edilmiş ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Concetta Castiglione (2011) çalışmasında Amerika Birleşik Devleti için 1987-

2007 arası çeyrek dönemlik veriler kullanılarak zaman serisi analiziyle ,endüstriyel 

üretim ve işgücü verimliliğinin dolayısıyla ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna 

varılmış ,granger nedensellik analiziyle test edilerek çift yönlü bir nedenselliğe 

ulaşılmıştır. 

Ener ve Arıca(2011) çalışmasında 23 OECD ülke ekonomisi için ekonomik 

büyüme ile imalat sektörü arasındaki ilişki 1980-2008 yılları arasındaki veriler 

kullanılarak panel veri analizi ile incelenmiş olup büyüme ile imalat sektörü arasında 

seçili ülkeler için pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Arısoy(2013) çalışmasında 1963-2005 dönemi arasında çeyrek veriler 

kullanılarak Kaldor yasasında öne sürülen varsayımlar Türkiye için zaman serisi 

analiziyle test edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular iktisadi büyüme ve endüstriyel 

üretim arasında ilişki tespit edilmiştir. 

4. Metodoloji Ve Bulgular 

Çalışmada 2004-2015 arası çeyrek veriler kullanılarak Türkiye ekonomisi 

açısında endüstriyel üretim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki EKK ve Grenger 

nedensellik testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Kullanılan veri seti;  ekonomik 
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büyüme göstergesi olarak T.C.Merkez Bankası sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla  

verileri, sanayi üretimi verileri olarak da OECD’nin veri setinden yararlanılarak 

toplamda 47 gözlem kullanılmıştır. Çalışmada  kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H0: end.üretim büyümeyi etkilemez. (ƿ=0)  

H1:end.üretim büyümeyi etkiler. (ƿ ≠0) 

Çalışma modelinde dikkate alınan veri seti ve Kaldor’un ilk yasasından 

hareketle basit regresyon. modeli;  

GSYIH = βO + β1 URETIM+ u  

GSYIH.= GAYRISAFİ YURTİÇİ HASILA  

β0 = SABIT TERİM  

β1 =REGRESYON KATSAYISI  

uretım= ENDÜSTRİYEL ÜRETİM 

 u= STOKASTİK HATA TERİMİDİR 

Kaldor’un ilk  yasasından yola çıkarak modelde yer alan kısıtımız bağımsız 

değişkenin yani endüstriyel üretim katsayısı olan β1’in pozitif olmasıdır,( β1 > 

0).Ancak bu kısıt altında üretimde meydana gelen artış ekonomik büyümede de artış 

getirebilir. 

Modelde iki değişken olduğu için basit regresyon modeli kullanılacaktır. En 

küçük kareler (EKK) yöntemi ile regresyon modelini tahmin edebilmek için serilerin 

durağan olması gerekmektedir ,çünkü durağan olmayan serilerle bir model test 

edildiğinde genellikle sahte regresyon sorunuyla karşılaşılmakta ve dolayısıyla da yanlış 

analiz sonuçlarına varılmakta olup  eğer  değişkenler durağan değilse regresyonun da bir 

anlamı kalmayacaktır (Gujarati,2011:711 ;Yavuz ,2012).Yapılan çalışmalarda  GSYIH 

ve endüstriyel üretimi olmak üzere  iki ,değişken kullanılmıştır. Mevcut değişkenler en 

küçük kareler  modeli içerisinde değerlendirildiğinde serilere ait durağanlık bilgilerine 

duyulan gereksinimden ötürü, durağan seriler elde etmek için analizde  serilerin. 

logaritmik yapıları kullanılmıştır. Değişkenlerin grafiği aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 1: EKK Yöntemi ile Model Tahmini 

 

Tablo 1 de yer alan parantez içindeki değerler (heteroskedasticity and 

autocorrelation consistent: )HAC yöntemi ile  hesaplanmış t istatistik ve standart sapma 

değerleridir. Tablo değerlerini yorumladığımızda büyüklüklerin modele uygun olarak 

pozitif olduğunu görmekteyiz .Hem sabit terim olan (C)nin hem de bağımsız değişken 

olan uretım’ın anlamlılık değeri %5 seviyesinden küçük olduğu için ikisi de anlamlıdır 

.Yani Kurulan hipotezler doğrultusunda; 

H0: end.üretim büyümeyi etkilemez. (ƿ=0)             β1 < 0 

H1:end.üretim büyümeyi etkiler. (ƿ ≠0)                   β1 > 0           

Değişken Büyüklük Std.sapma         t-istatistik    olasılık.  

C 7.050165 [1.017726] [6.927371] 0.0000

LURETIM 2.673488 [0.215948] [12.38023] 0.0000

0.873669     Mean. Dependent. var 19.38837

Düzeltilmiş  0.870862     S.D. dependent var 0.387335

S.E. of regression 0.139192     Aıc  info criterion -1.064301

Sum. squared resid 0.871851     Sch criterion -0.985571

Log. likelihood 27.01107     H-Q criter. -1.034675

F.-statistic 311.207     D-Watson stat 0.646539

Pro.(F-statistic) 0.00000
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Ho hipotezi reddedilir. 

Modelimiz;   LGSYIH=7.050165+2.673488 Luretım  ,şeklinde ifade edilir.  

Endüstriyel üretimde meydana gelen bir  birimlik bir artış ekonomik 

büyümenin göstergesi olan GSYIH da ortalama olarak 2.673488 oranda bir artış 

meydana getirecektir. Tablo 1 de yer alan  𝑅2değeri bağımlı değişkenin bağımsız 

değişken tarafından yüzde kaç açıklandığını göstermektedir. Burada; endüstriyel üretim 

ekonomik büyümeyi %87 oranında açıklamaktadır. Tek bağımsız değişken olduğu için 

düzeltilmiş  𝑅2 değeri önemli bir değer teşkil etmemektedir. Aynı şekilde birden fazla 

bağımsız değişken olmadığı için çoklu doğrusal bağlantı problemi olmayacağından  F 

istatistiği  de modeli yorumlamada önemli bir vazife yüklenememektedir. Ayrıca birden 

fazla model olmadığı için modeller arasında seçim yapmamıza yardımcı olan Akaike 

(Aıc)ve Sıchwarz(Sch) değerleri de  önemini yitirmektedir. 

Kaldorun  birinci yasasından hareketle endüstriyel  üretim ve ekonomik 

büyüme arasında ilişki  olduğu sonucuna varılmıştır. İki değişken arasındaki 

nedenselliğin tespiti içinse literatürde çoğunlukla Granger  testi uygulanmaktadır. Bu 

analiz, serilerin durağan olduğu varsayımı altında gerçekleştirilir.  

Durağanlığın analizi için ADF (Augmented- Dickey Fuller) testi kullanılmıştır.  

(1)=[ ∆Yt = ɑ + ɤT + ƿYt-1 + ∑ 𝛥𝑘
𝑄 i .∆Yt-i +ut ] 

Test kapsamında ortaya konan 1 numaralı denklemde ∆Yt değişkeninin ilk 

farkını, T trendi, ∆Yt-i ise gecikmeli fark terimlerini göstermektedir. Bu denklemde 

analiz edilen ƿ değişkenin sıfıra eşit olup olmadığıdır. 

Kurulan hipotezler şu şekildedir; 

 H0: seride birim kök var. (ƿ=0)  

 H1: seride birim kök yok. (ƿ ≠0) 

 (H0) reddedilmesi Y değişkeninin durağan olduğunu göstermektedir. (H0) 

hipotezinin reddedilmemesi durumu ise serinin birim kök içerdiği ve durağan 

olmadığını gösterir. 

Tablo  2: Augmented Dickey-Fuller Durağanlık Test Sonucu    

Sabitsiz trendsiz Düzey değerleri(p) 1.fark değerleri(p) 

Luretım 0,9331 0,0000 

Uretım 0,9271 0,0000 

Lgsyıh 0,9999 0,4106 

Gsyıh 0,9994 0,6111 

Sabitli trendli Düzey değerleri(p) 1.fark değerleri(p) 

Luretım 0,2702 0,0000 

Uretım 0,2874 0,0000 
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Lgsyh 0,0134 0,0439 

Gsyıh 0,9860 0,0093 

Sabitli trendsiz Düzey değerleri(p) 1.fark değerleri(p) 

Luretım 0,6690 0,0000 

Uretım 0,7174 0,0000 

Lgsyıh 0,8344 0,0102 

Gsyıh 0,9998 0,0150 

Analiz sonuçlarına göre serilerin, normal hallerinin düzeyde birim kök içerdiği 

görülmektedir. Logaritması alınan endüstriyel üretim ve ekonomik büyüme göstergeleri 

(uretım ve gsyıh) birinci farkları alınarak durağan hale gelmiştir.Durağanlığın 

analizinde kullanılan bir diğer test ise Phillips Perron testidir. 

(2)=[ Yt= a0 + a1* yt-1+a2*(t-T/2) + ut ] 

Test kapsamında ortaya konan iki numaralı denklemde T toplam gözlem 

sayısını ut hata terimini ifade etmektedir. Kurulan hipotezler şu şekildedir; 

H0:Yt=0 seri birim köklüdür, 

H1:Yt<0 seri durağandır 

 

 

 

Tablo 3:Phillips Perron Test Sonucu 

Sabitsiz trendsiz Düzey değerleri(p) 1.fark değerleri(p) 

Luretım 0,9700 0,0000 

Uretım 0,9649 0,0000 

Lgsyıh 1,0000 0,0000 

Gsyıh 1,0000 0,0000 

Sabitli trendli Düzey değerleri(p) 1.fark değerleri(p) 

Luretım 0,4956 0,0004 

Uretım 0,5346 0,0005 

Lgsyh 0,0000 0,0000 
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Gsyıh 0,1759 0,0000 

Sabitli trendsiz Düzey değerleri(p) 1.fark değerleri(p) 

Luretım 0,5512 0,0001 

Uretım 0,6608 0,0000 

Lgsyıh 0,6943 0,0000 

Gsyıh 0,9998 0,0000 

 

ADF test sonucuna göre daha hassas sonuçlar verdiği için değişkenlere Phillips 

Perron testi uygulanmış olup seriler ilk farkı alındığında durağan hale gelmiştir.  

Granger Nedensellik analizinde  kullanılacak olan optimum gecikme(lag) 

uzunluğunun belirlenmesi amacıyla V.A.R (Vector Autoregressive ) modeli kurulmuş 

olup Tablo 4.’de dört farklı optimum gecikme uzunluğu belirlenmiştir 

Tablo 4: Gecikme Uzunluğu Tablosu 

  

(Lag) (LogL) (LR) (FPE) (AIC) (SC) (HQ) 

0  53.82299 NA..   0.000308 -2.41037 -2.32846 -2.380164 

1  138.6607  157.8376  7.17e-06 -6.17027 -5.92452 -6.079641 

2  141.1374  4.377499  7.71e-06 -6.09942 -5.68984 -5.948375 

3  190.3535  82.40823  9.45e-07 -8.20249  -7.629073* -7.99103 

4  197.1654   10.77230*   8.34e-07*  -8.333273* -7.59603  -8.061399* 

Tabloda gecikme uzunluğu belirlenirken Akaike ve Schwarz değerleri 

incelenmiş olup bu değerleri en küçük olan 3 ve 4, model tespit edilmiştir. Ancak hata 

terimlerinin karelerinden türetilen bu değerlerin mümkün olduğunca küçük olması 

hedeflenir. 3.gecikme uzunluğunun Schwarz değeri daha küçük olduğundan ,3 

gecikmeli var modeli ile devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu testin ardından değişkenler arası nedenselliğin yönünün tespiti için Granger 

Nedensellik Analizi uygulanacaktır. Granger Nedensellik Analizi için kullanılan H0 

hipotezi nedensellik ilişkisinin olmadığını gösterirken, H0 hipotezin reddedilmesi 

halinde alternatif hipotez nedensellik ilişkisinin mevcut olduğunu gösterir. 

H0: Nedensellik yoktur. 

 H1: Nedensellik vardır. 

Granger nedensellik analizi  belli gecikmeler için H0 hipotezi şeklinde 

“Xt(endüstriyel üretim) Yt(gayri safi yurtiçi hasıla) ’nin Granger nedeni değildir” veya 

tersi şeklinde ifade edilir (Yavuz, 2012). 

(3)=[ Xt=∑ 𝛼𝑛
𝑖=1 𝑖 𝑋𝑡 − 𝑖 + ∑ 𝛽𝑖 𝑌𝑡 − 𝑖𝑛

𝑖 + u ] 
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Tablo 5: VAR Granger Nedensellik Test Sonuçları 

 

Analiz sonuçlarına bakıldığında H0 hipotezi reddedilmektedir Endüstriyel 

üretim Türkiye’de ekonomik büyümenin nedeni ,yani endüstriyel üretim artışı 

ekonomik büyümenin Granger nedenidir. Ancak burada tek yönlü bir nedensellik olup, 

ekonomik büyümede meydana gelen artış endüstriyel üretimin nedeni olmamaktadır. 

Sonuç 

Ekonomik büyüme ile endüstriyel üretim arasındaki ampirik ilişkiyi Kaldor’un 

birinci modelinden hareketle inceleyen çalışmalar, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre 

farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Çalışmalara bakıldığında sanayileşme ve ekonomik 

büyüme arasında gerek tek yönlü gerek çift yönlü bir etkileşim gözlenmektedir.  

Çalışmamızdaki temel amaç  ,Türkiye de Kaldor yasasının geçerliliğinin  2004-2015 

yıllarını kapsayan dönemine ait endüstriyel üretim ve  ekonomik büyüme verileri 

kullanılarak saptanmasıdır. Bu doğrultuda değişkenler arasındaki, ilişki  önce  basit 

regresyon modeli kullanılarak  EKK ile test edilmiş olup ardından birim kök testleri ile  

serilerin durağanlığı incelenmiş ve  Grenger Nedensellik Analizi ile değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönü tespit edilmiştir.  

Araştırma sonuçları endüstriyel üretim ve ekonomik. büyüme arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu göstermekte ve endüstriyel üretimden ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü  bir nedensellik olduğunu ortaya koymaktadır. İncelenen dönem için 

ekonomik.. büyümeden endüstriyel, üretime doğru bir nedensellik gözlenememiştir.  

Bulgulardan hareketle ekonomik büyüme yalnızca sanayi sektörünün değil  

aynı zamanda  tarım, hizmet  gibi diğer sektörlerinde gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Yani sanayi sektörüne verilen önemin artması beraberinde getireceği büyüme trendiyle  

dolaylı olarak bu  sektörlerinde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda  reel 

Excluded Chi-sq df
         

Olasılık d.

LURETIM  20.54785 3  0.0001

All  20.54785 3  0.0001

Excluded Chi-sq df Olasılık d.

LGSYIH  5.572538 3  0.1344

All  5.572538 3  0.1344

Bağımlı değişken: LGSYIH

Bağımlı değişken: LURETIM
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sektör açısından olumlu bir durum teşkil ederek  beraberinde getireceği işgücü talebiyle 

birlikte sağlayacağı istihdam artışı ,ekonomiye pozitif katkıda bulunacaktır.  

Mevcut bulgular ışığında,  gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye için 

yapısal dönüşümün tam olarak sağlanmasında uygulanacak olan iktisat politikalarında 

sanayi sektöründeki önceliklerin iyi tespit edilerek ;yatırım zafiyetinin kırılması, ilgili 

alanda girişimci gücün teşvik edilmesi ,sektörler arası kaynak tahsisinin  dengeli bir 

şekilde kurulması ve alt sektörlerle birlikte sanayimizin desteklenmesi ekonomik 

büyümenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem teşkil etmektedir. 
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THE ROLE OF THE REAL ESTATE ADVISORS IN THE PROCESS OF 

THE REAL ESTATE SECTOR IN TURKEY REACHING MORE 

CORPORATE STRUCTURE 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Elif Karakurt Tosuni 

Abstract 

The real estate sector is the driving force of the economy in the world and in Turkey. 

With the expansion of the volume of business in the real estate sector the activity branches in the 

sector have also been diversified. One the most important professional activity in the sector is the 

profession of real estate advisory performing the activity of go-between by bringing the real estate 

owner  and the buyer-tenant together. Depending on the increasing volume of business in the 

sector, legal regulations are put into force in order to bring an order to the to the sector in the 

developed countries. It is considered to be compulsory that the persons conducting this profession 

should possess specific equipment. In Turkey, a legilation of binding nature for the real estate 

advisors does not exist. Due to the possibility of obtaining high incomes depending on the volume 

of business in the sector, the persons with inadequate knowledge and equipment have entered the 

sector and have been working in unregistered way. On the other hand, many people who want to 

benefit from the high potential hosted by the real estate sector apply to various higher education 

institutions in order to be a competent employee in the field by having an education at academic 

level in this subject..  

In Turkey, as in the developed countries, firstly a legal regulation  is also necessary to 

be passed towards the real estate sector in order to get  the real estate sector to have a corporate 

structure and to gain a certain respectability in the society. Moreover, the fact that the professional 

members of the occupation who have received academic trainings organized in a way to respond 

the needs of the real estate sector operate in the sector  will both make the profession of real estate 

advisory gain respectablility  and become preferable and will also cause the satisfaction levels of 

the business owners in the sector to increase. 

Key Words: Real estate sector, state economy, Real estate advisors, education. 

 

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DAHA KURUMSAL 

BİR YAPIYA KAVUŞMA SÜRECİNDE GAYRİMENKUL 

DANIŞMANLARININ ROLÜ 

Özet 

Gayrimenkul sektörü dünyada ve Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumundadır. 

Gayrimenkul sektöründeki iş hacminin genişlemesiyle birlikte sektördeki faaliyet kolları da 

çeşitlenmiştir. Sektördeki en önemli meslek faaliyetlerinden birisi gayrimenkul sahibi ile alıcıyı - 

kiracıyı bir araya getirerek aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanlığıdır. Sektördeki 

artan iş hacmine bağlı olarak gelişmiş ülkelerde sektöre bir düzen getirmek amacıyla yasal 

düzenlemeler getirilmekte ve bu mesleği yapan kişiler için belirli donanımlara sahip olması 

zorunlu görülmektedir. Türkiye’de ise gayrimenkul sektöründeki iş sahipleri arasında aracılık 

faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanları ile ilgili bağlayıcı nitelikte bir yasal düzenleme 

mevcut değildir. Sektördeki iş hacmine bağlı olarak yüksek gelir etme imkânının olması 

nedeniyle sektöre, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin girdiği ve kayıt dışı bir 

şekilde çalışmaktadırlar. Diğer yandan gayrimenkul sektörünün barındırdığı yüksek potansiyelden 
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faydalanmak isteyen birçok kişi ise, bu konuda akademik düzeyde bir eğitim alarak alanında 

yetkin bir çalışan olmak için çeşitli yükseköğrenim kurumlarına başvurmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerde olduğu Türkiye’de de gayrimenkul sektörünün kurumsal bir yapıya 

sahip olması ve toplumda belirli bir saygınlığa kavuşabilmesi için öncelikle merkezi yönetim 

tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik bir yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkul sektörünün özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

düzenlemiş akademik eğitimleri alan profesyonel meslek mensuplarının sektör içinde faaliyet 

göstermesi hem gayrimenkul danışmanlığı mesleğine saygınlık kazandırıp tercih edilir bir hale 

getirecektir hem de sektördeki iş sahiplerinin memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlayacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul sektörü, ülke ekonomisi, gayrimenkul danışmanları, 

eğitim. 

1. Giriş  

Gayrimenkul sektöründeki gelişmeler, ülkelerin ekonomik büyümesi ile 

paralellik göstermektedir. Dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de 

ekonomik konjonktür gayrimenkul sektörünü doğrudan etkilemektedir. Sektör; ekonomi 

büyürken ondan daha hızlı bir oranda büyümekte ve büyümeye olumlu katkı yapmakta, 

ancak ekonomi küçülürken de aynı şekilde ekonomiden daha hızlı bir şekilde 

küçülmektedir. Türkiye ekonomisi içinde lokomotif rolünü üstlenen gayrimenkul 

sektörünü etkileyen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır: nüfus yapısı, ülke ekonomisi, 

dünya ekonomisi, faiz oranları, kentsel politikalar, ulusal politikalar, sektör içinde 

hizmet veren aktörler, vb. Türkiye’de nüfus artışı, kentsel dönüşüm projeleri, 

mütekabiliyet yasası, vb. değişkenlerin etkisiyle uzun bir süre daha gayrimenkul 

sektörünün diğer sektörler karşısında ayrıcalıklı konumunu koruyacağı genel bir kabul 

görmektedir. 

İnşaat ve özünde konut imalatı ile buna bağlı alt sektörler ekonominin en 

önemli unsurlarındandır. Türk konut sektörü son on beş yıllık süreçte çok hızlı bir 

gelişim kaydetmiştir. İnşaat sektörünün makroekonomi açısından önemi çarpan 

etkisinden kaynaklanmakta olup, 250 sektörü harekete geçirerek gerek büyüme gerekse 

istihdam üzerine etki yaratmaktadır. 

Ülke ekonomisi içinde önemli bir yere sahip bu sektör içinde faaliyet gösteren 

gayrimenkul danışmanlarının kalifiye olması sektörün daha kurumsal bir yapıya sahip 

olmasını sağlarken sektör içindeki müşterilerin ise memnuniyet düzeylerini 

yükseltecektir.  

Bu çalışmada gayrimenkul sektöründe hizmet veren gayrimenkul 

danışmanlarının hukuki durumları, hakları, sektöre etkileri analiz edilecektir. Türk 

Borçlar Kanunu tarafından taşınmaz tellalı olarak tanımlanan gayrimenkul 

danışmanları, hem dünyada hem Türkiye’de 1950’lerden itibaren kentleşme sürecinin 

hızlanmasıyla birlikte gayrimenkul sektörünün temel aktörleri haline gelmişlerdir. 

Gayrimenkul sektörünün genişlemesiyle birlikte gayrimenkul sektöründe profesyonel 

olarak faaliyet gösterilen gayrimenkul danışmanlığı mesleği, farklı isimler altında 

tanımlanmakta ve görev alanları çeşitlenmektedir. Gayrimenkul sektörünün 

genişlemesiyle birlikte sektörde gerçekleştirilen iş hacmi artmakta dolayısıyla sektörde 

kazanılan gelir de artmaktadır. Türkiye’de gayrimenkul sektörünün işleyişi, aracıların iş 

tanımları, aracıların hangi eğitim sürecinden geçecekleri, hakları- sorumlulukları, iş 

sahipleri ile aracıların ilişkilerinin hangi şekillerde gerçekleşeceği, vb. hususlarda ciddi 

sorunlar bulunmaktadır. Çünkü gayrimenkul sektörüne ilişkin kapsamlı bir hukuki 

düzenleme ülkemizde bulunmamaktadır; gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren 
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aracılara ilişkin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kısmi olarak yol 

göstermektedir. 

2003 yılında sektöre düzen getirmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından Mecburi Standartlar Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğ meslek odaları için yol 

gösterici niteliktedir fakat yeterli değildir. Bu nedenle sektörde faaliyet gösteren 

aracılara ilişkin olarak 2012 yılında TBMM’ye Lisanslı Emlak Müşavirliği, Emlak 

Müşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Teklifi sunulmuştur.  

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe profesyonel olarak çalışan kişilerin 

mesleğin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olabilmeleri amacıyla 2000 yılında ilk 

defa İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Emlak ve 

Emlak Yönetimi Programı” adı altında ön lisans programı açılmıştır. Şuan Türkiye’de 

yirmiden fazla üniversitede ön lisans düzeyinde gayrimenkul ile ilgili olarak eğitim 

verilmektedir. Bunun yanında 2 üniversitede lisans düzeyinde 9 üniversitede ise yüksek 

lisans düzeyinde gayrimenkul başlığı altında eğitim programları bulunmaktadır. Söz 

konusu eğitim programlarından mezun olarak sektörde hizmet veren kalifiye 

gayrimenkul danışmanlarının sayısı arttıkça, gayrimenkul sektöründeki kayıt dışılık 

oranı düşecek, iş sahipleri ile meslek mensupları arasındaki anlaşmazlıklar ve hak 

kayıpları azalacaktır.  

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren eğitimli gayrimenkul 

danışmanlarının sayısının artması ile gayrimenkul sektörünün daha kurumsal hale 

gelmesi arasında bir ilişki olup olmadığı sorunsalı bu çalışmanın temel konusudur. 

Gayrimenkul sektöründeki alım – satım istatistikleri, sektörün büyüme hızı, 

gayrimenkul sektörünün diğer sektörler üzerindeki etkilerine ilişkin veriler, sektörde 

faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlarının eğitim durumları ve donanımları bu 

çalışmada ele alınacaktır.     

2. Gayrimenkul Kavramı 

Gayrimenkul kavramı, özel ya da kamu hukukuna tabi olan taşınmaz 

mülkiyetinin konusunu oluşturan, imarlı veya imarsız araziler (üzerinde bütünleyici 

parça niteliğinde yapı bulunanlar da dâhil olmak üzere), tapu kütüğüne ayrı sayfaya 

kayıt edilmiş sürekli ve bağımsız haklar ile kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler ve 

kamu hukukuna tâbi her türlü hazine malı taşınmazlardan ibarettir (Baydemir, 2006). 

Türk Dil Kurumu’na göre gayrimenkul; ev, arsa, arazi, bina, bağ, bahçe, tarla gibi 

taşınamayan malların tümünü kapsar. Arazi ve arazinin üzerinde bulunan her türlü 

yapılaşmayı tanımlayan emlâk, günümüzde gayrimenkul olarak da adlandırılmaktadır. 

Gayrimenkulü tanımlayan unsurlar aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

Ev: İçinde bir tek ailenin oturabileceği biçimde ve büyüklükte yapılmış yapıdır. 

Konut olarak da adlandırılmaktadır. Barınma ihtiyacını sağlayan fiziksel ortam olarak 

konut, aslında temel toplumsal birim olan aileyi bir arada tutan fiziksel ve moral 

mekânlar bütünüdür. Bu yönüyle sadece fiziksel bir mekân olmanın çok ötesinde 

anlamlara sahiptir. Bu nedenle, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 

başlayarak konutun bir insan hakkı olduğu uluslararası düzeyde kabul edilmiştir. Ayrıca 

konutun sahip olduğu önemin bir yansıması olarak 1996 yılında yapılan Habitat II 

kapsamında ortaya konan temel hedeflerden biri ise herkese yeterli sayıda konut 

olmuştur (DPT, 2001: 1).  
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Arazi: Yeryüzü parçası veya toprak anlamına gelmektedir. Söz konusu toprak 

parçası eğer belediye ve mücavir alan içinde kalıyorsa ve imar hakkı verildiyse arsa 

adını alır. Fakat o toprak parçası belediye ve mücavir alan dışında ise, üzerinde yapı 

yapmak amacıyla değil de tarımsal amaçlı olarak kullanılmaya elverişli ise bu durumda 

adı tarla, bağ, bahçe olur. Bu durumda toprağın niteliğine göre gayrimenkul sektöründe 

satış tekniği, potansiyel alıcıları, gayrimenkul danışmanının pazarlama stratejisi de 

değişecektir. Gayrimenkul danışmanları için en çok getiri sağlayan toprak satışı; 

belediye ve mücavir alan içinde olup, imar hakkına sahip olan topraklardır yani 

arsalardır. 

Arsa ile tarla–bağ-bahçe gibi toprak parçaları arasında ciddi oranda bir değer 

farklılığı bulunmaktadır. Bunun sebebi kısaca şu şekilde açıklanabilir. 

 Tarla-bağ-bahçe, vb. tarımsal araziler sadece üzerinde tarımsal üretim 

yapmak için kullanılan topraklardır. Bunlar üzerinde yapı yapılmasının belirli kuralları 

vardır. Örneğin arazi sahibi tarımsal amaçlı olarak arazisinin üzerine arazinin toplam 

%5’ini geçemeyecek ve toplamda da 250 metrekareden büyük olmayacak yapılar 

yapabilirler. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 4. 

maddesinde tarımsal yapılar şu şekilde tanımlanmaktadır: Tarımsal üretim için ihtiyaç 

duyulan yapılar ile tarımsal ürünlerin üretildikten sonra ilk işleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla işletme içerisinde inşa edilen, işletme sahibine ait yapılardır. 

 Oysa belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar 

hakkına sahip olan bir arsa, birden çok amaç için kullanılabilir. Örneğin arsa üzerinde 

konut inşa edilebilir, ticari amaçlı bir işletme kurulabilir, imalat amaçlı üretim hane-

fabrika kurulabilir. Dolayısıyla arsanın kullanım amacı çeşitlendikçe değeri de 

artacaktır. Üstelik mevcut imar planının izin verdiği ölçüde bazı durumlarda arasının 

tamamında inşaat yapılabilecek bazı durumlarda %40-50 gibi oranlarda yapı izni 

verilebilecektir. Bu da ayrıca arsanın değerini etkileyen önemli bir faktör olarak 

karşımıza çıkacaktır. 

Arsa: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya köy yerleşik alanlarında 

yapılan planlara uygun olarak, üzerinde yapı inşa etmek için ayrılmış ve tapu kütüğünde 

arsa olarak tescil edilmiş arazi parçasıdır. Arsayı araziden ayıran temel unsur, arsanın 

bir belediye veya mücavir alan içinde yer almış olması ve üzerinde inşaat yapmaya izin 

verilmiş olması bir diğer ifade ile imar hakkına sahip olmasıdır. 

Bina: İnsan ve hayvanların barınmaları veya başka amaçlarla (eğlenme, 

korunma, eğitim, sağlık, depo, vb.) kullanılmak amacıyla genellikle dayanıklı 

malzemelerden inşa edilen, dört duvarı ve çatısı olan su üzerinde veya bir kara parçası 

üzerinde bulunan bir mimarlık ürünüdür. Bina kullanılma amacına göre farklı isimler 

almaktadır. Örneğin, bireylerin barınmaları amacına hizmet ediyorsa mesken, 

işyerlerinin bulunduğu bir mekân ise iş hanı, yolcuların konakladığı binalara otel, 

kişilerin eğitim hizmetini aldığı binalara okul, malların depolandığı ve saklandığı 

binalara depo, vb. denilmektedir. Bina sahip olduğu özelliğe veya yerine getirdiği işleve 

bağlı olarak değeri artmaktadır. İş hanı olarak kullanılan ve işyerlerinin bulunduğu 

yapılar genel olarak meşke olarak kullanılan konutların yer aldığı yapılardan daha 

yüksek bir bedele sahiptir. Bu nedenle bu yapıların gayrimenkul danışmanlığında satış–

kiralama gibi aracılık işlemleri konutlardan oluşan yapılardan farklılık 

gösterebilmektedir. 

Bağ: Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak–arazi parçasıdır.  
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Bahçe: Ayrı ayrı veya karışık olarak çeşitli sebze–çiçek türlerinin yetiştirildiği, 

etrafı çit veya benzeri şeylerle çevrilmiş toprak parçasıdır. Hem belediye ve mücavir 

sınırları içinde hem de köy arazileri içinde yer alabilir. 

Tarla: Sınırları belirli ve tarımsal amaçlı olarak kullanılan toprak parçalarıdır. 

Genellikle köy arazisi içinde yer almaktadır. Tarımsal amaçlı olarak kullanılan bu 

toprak parçalarının korunması önem arz ettiği için buralarda yapılacak tarımsal 

faaliyetin türü, yöntemi ve buralarda yapılacak yapılar ve işletmelere ilişkin olarak 

düzenlemeler kanun–yönetmeliklerde ele alınmıştır. 

3. Türkiye’deki Gayrimenkul Sektörüne Genel Bir Bakış 

2008 Küresel Finansal Krizi’ni en az hasarla atlatan ve en kısa sürede krizin 

etkilerinden kurtulan ülkelerden birisi olan Türkiye’nin son dönem büyümesinin önemli 

sektörlerinden birini inşaat sektörü oluşturmaktadır. Özellikle sağladığı önemli istihdam 

ve yarattığı çarpan etkisi ile sektörün sürdürülebilirliği son derece önemlidir. İnşaat 

sektörünün temelini ise konutlar ve ticari gayrimenkuller oluşturmaktadır. İnşaat ve 

özünde konut imalatı ile buna bağlı alt sektörler ekonominin en önemli 

unsurlarındandır. Türk konut sektörü son on beş yıllık süreçte çok hızlı bir gelişim 

kaydetmiştir. İnşaat sektörünün makroekonomi açısından önemi çarpan etkisinden 

kaynaklanmakta olup, 250 sektörü harekete geçirerek gerek büyüme gerekse istihdam 

üzerine etki yaratmaktadır.  

Türkiye’deki gayrimenkul sektörü analiz edildiğinde yakalamış olduğu 

büyüme trendini uzun bir süre daha koruyacağı şeklinde veriler ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’deki gayrimenkul sektörünü etkileyen unsurlar şu şekilde özetlenebilir: 

 Nüfus artışı ve demografik yapı 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye nüfusu 78 milyon 

741 bin 53’tür. Yıllık artış hızı ise binde 13,4 olarak gerçekleşmiştir. Ülkede 15-64 yaş 

grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2015 yılında, bir önceki yılda 

olduğu gibi %67,8 (53 milyon 359 bin 594 kişi) olarak gerçekleşmiştir. Çocuk yaş 

grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise %24’e (18 milyon 886 bin 220 kişi) gerilerken,  65 

ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,2’ye (6 milyon 495 bin 239 kişi) 

yükselmiştir. 

Türkiye’nin genç nüfus yapısına sahip olması tüm sektörlerde özellikle inşaat 

sektöründe bir üretim faktörü olarak büyümeyi tetiklemektedir. Türkiye nüfusun yaş 

dağılımları incelendiğinde büyük bir bölümünün istihdamı oluşturan ana yaş gurubunda 

(15- 64 yaş) olduğu görülmektedir. İlgili yaş gurubu çalışma ve üretim anlamında da 

itici bir güç oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda tüketim anlamında da büyük önem arz 

etmektedir. 

 Hızlı kentleşme 

Türkiye köyden kente göçe devam eden bir ülkedir.  Türkiye’de kentleşme 

oranı %78 ve buna bağlı nüfus 60 milyon civarındadır. 2023 yılına kadar kente göçün 

devam edeceği ve kentleşme oranının %84’lerin üzerine çıkması beklenmektedir. Buna 

göre kentleşen nüfusun 2023 yılında 71 milyon olması öngörülmektedir. TÜİK 

verilerine göre; Türkiye nüfusu 2023 yılında 84.247.088 kişi olacaktır. Nüfus 2050 

yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93.475.575 kişi ile bu yılda 

alacaktır. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 yılında 89.172.088 
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kişi olması beklenmektedir. Bu göç kaynaklı kentleşme nedeniyle kentlerde konut 

talebinin devam edeceği düşünülmektedir. 

TÜİK verilerine göre; il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 

yılında %91,8 iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e yükseldi. Belde ve köylerde 

yaşayanların oranı ise %7,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de kentlere yönelen göçleri etkileyen kır kökenli göçler dışında komşu 

ülkeler olan Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye yönelen mülteci akımları önemli bir yere 

sahiptir. 

TÜİK verilerine göre; Türkiye’deki hane halkı sayısı 19.481.000 civarındadır. 

Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3,8 kişidir. 2006 yılında konut sahipliği oranı %60,9 

iken 2013 yılında oran %61 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Ülkedeki konut sahipliği konusunda bilgi vermesi açısından konut satışlarının 

incelenmesi yararlı olacaktır.  

Şekil 1: 2013- 2016 Konut Satışları 

 

TUİK verilerine göre 2013 yılında 1.157.190 adet konut satılmış iken bu sayı 

2014’de 1.165.381, 2015 yılında ise 1.289.320’e yükselerek ülkede konut satışları 

bazında rekor kırılmıştır. Bu sayı 2016 yılında ise Ocak –Ağustos dönemi içerisinde 

826.893’e ulaşmıştır. 

Şekil 2: 2013-2016 Yılları İlk el ve ikinci el konut satış oranları 

 

Konut satışları incelenirken satışı yapılan konutların ilk el veya ikinci el olması 

bize inşaat sektöründeki büyüme konusunda da fikir verecektir. Şekil 2’de görüldüğü 

üzere konut satışlarında ikinci el konut satışlarının yeri daha büyük iken, ilk el 

konutların sayısı da yıldan yıla artan bir seyir izlemektedir. 

Şekil 3: 2011 ve 2015 yılları ipotekli ve diğer satış rakamları 
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Satılan konutlar kadar bu satışların hangi finansal araçlarla gerçekleştiği de ele 

alınmalıdır. Şekil 3’te TUİK verilerine göre 2011 ve 2015 yılları arasında ipotekli konut 

finansmanı aracılığıyla satılan konutlar ve diğer finansal araçların kullanılmasıyla satışı 

gerçekleşen konutlar gösterilmektedir. Buna göre toplam satışlar içinde diğer finansal 

araçların kullanılma oranları daha yüksek iken ipotekli konut satışlarında bir artış 

yaşanmıştır. 

Türkiye’de kentleşmeye bağlı olarak artış gösteren konut üretimi ve satışları 

yanında ticari nitelik taşıyan gayrimenkullerin üretimi ve satışı da yükselme trendi 

içindedir. 2013 yılında Türkiye'de ofis inşaatı için alınan ruhsat sayısı % 27 artış 

göstermiş ve bu ruhsatlarla planlanan ek ofis alanı toplamda 7 milyon metrekareye 

ulaşmıştır. 30.000 kişiye istihdam sağlaması öngörülen İstanbul Uluslararası Finans 

Merkezi gibi projelerin tamamlanmasıyla birlikte A sınıfı ofis alanının 2017 yılı sonu 

itibarıyla 6,5 milyon metrekareye ulaşması beklenmektedir. 

 Kentsel dönüşüm projeleri 

2012 yılında yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

hakkındaki kanun ile birlikte Türkiye’deki 19 milyon adet konutun yaklaşık olarak 

%40’ının yenilenmesi gündeme gelmiştir. Türkiye genelinde yaklaşık olarak 6 – 7 

milyon konutun yenilenmesi ise ilk olarak inşaat sektörünün ülkedeki lokomotif sektör 

olma rolünü ilerleyen günlerde de devam ettireceği dolayısıyla bu sektörlerle ilintili 

olan yaklaşık 250 sektörün de bir büyüme trendine gireceği tahmin edilmektedir.  

 Mütekabiliyet Kanunu 

Türkiye gayrimenkul pazarında satılan toplam konut sayısı 2015 yılında 

1.289.320 adede ulaşmıştır. 2012 yılında Mütekabiliyet Kanunu’nda yapılan değişiklik 

ile yabancılara gayrimenkul satışları da artmaya başlamıştır. Türkiye'de 2015 yılında bir 

önceki yıla göre % 20,4 artışla yabancılara toplam 22.830 adet konut satılmıştır. 

Yabancılara konut satışında, İstanbul 2015 yılında gerçekleşen 7.493 satışla ilk sırada 

yer alırken, onu 6.072 satışla Antalya, 1.501 satışla Bursa ve 1.425 satışla Yalova 

izlemiştir. 

Yabancılara konut satışının önünü açan Mütekabiliyet Kanunu’nun kabulü 

sektörü olumlu etkileyebilecek gelişmeler arasındadır. Kanuna göre; Bakanlar 

Kurulunca belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişilere 

Türkiye'de taşınmaz satılmasına imkan sağlanmaktadır. Kanun ile ülkemizde 

‘karşılıklılık’ ilkesi gereği taşınmaz edinemeyen ülke vatandaşlarının da mülk 

edinmesine olanak verilmiş, sınır komşumuz olan ülke vatandaşları içinse sınır illeri 

hariç mülk edinme hakkı tanınmıştır  Mütekabiliyet Kanunu ile yabancıların konut 

alımına getirilecek kolaylığa bağlı olarak yabancı konut talebinin artması 

öngörülmektedir. Kanunun çıkması ve hayata geçmesinin ardından yabancı 

yatırımcıların ülkeye olan talepleri oldukça hızlı bir şekilde artmıştır. Düzenleme ile 
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birlikte özellikle Rusya, Azerbeycan, İran, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve 

diğer Arap ülkelerinden talep gelmektedir. 

4. Gayrimenkul Sektöründe Çalişan Meslek Mensupları 

Türkiye’de kırdan kente doğru yönelen göçlerle birlikte hızlanan kentleşme 

süreçlerine paralel olarak kişilerin konut ihtiyacının artması gayrimenkul sektöründe 

faaliyet gösteren aracıların da sayısının yükselmesine neden olmuştur. Gayrimenkul 

sektörünün büyümesiyle birlikte sektör içinde farklı meslek faaliyetleri şekillenmeye 

başlamıştır. Özellikle üretilmiş olan gayrimenkulün tüketiciye ulaştırılması veya 

hâlihazırda kullanımda olan gayrimenkullerin el değiştirmesi sürecinde önemli bir yere 

sahip olan gayrimenkul danışmanlığı bu süreçte tercih edilen bir meslek haline 

gelmiştir.  

Gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisi içindeki önemine paralel olarak 

gayrimenkul danışmanlığı mesleği ile ilgili farklı tanımlamalar da ortaya çıkmıştır. 

Gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan bu mesleki adlandırmalardan bir kısmı şu 

şekildedir: gayrimenkul danışmanı, gayrimenkul müşaviri ve gayrimenkul değerleme 

uzmanı. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bu aracılar farklı kaynaklarda farklı 

şekillerde tanımlanmaktadır.  Bu tanımlamalardan bir kısmı şu şekildedir: 

Gayrimenkul danışmanı: Türk Borçlar Kanunu’nda taşınmaz tellalı olarak da 

tanımlanan gayrimenkul danışmanı, gayrimenkulün alım – satım - kiralanmasına 

aracılık yapan; gayrimenkulün pazarlamasını yapan; tapuda ayni ve şahsi hakların takip 

eden; iş sahibinin talebi üzerine vergi dairesi, noter, belediye gibi resmi dairelerde 

gayrimenkulle ilgili işlemleri yürüten kişidir.  

Gayrimenkul müşaviri: Müşavir kelime olarak danışman anlamına gelmektedir. 

Buradan çıkan sonuca göre gayrimenkul müşaviri; gayrimenkul ile ilgili ekonomik–

hukuki-teknik-mali, vb. tüm konularda kendisine danışılan ve gayrimenkul konusunda 

iş sahiplerine yol gösteren kişidir. Türk hukuk sisteminde gayrimenkul müşavirliği ilgili 

herhangi bir tanımlamaya rastlanılmaz iken Lisanslı Emlak Müşavirliği, Emlak 

Müşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Teklifi’nde, 

gayrimenkul müşavirliği tanımlamasına yer verilmiştir.  

Gayrimenkul değerleme uzmanı: Gayrimenkul değerlemesi, objektif ve tarafsız 

bir şekilde, bir gayrimenkule ilişkin nitelik, fayda, çevre, kullanım koşulları gibi 

faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle söz konusu gayrimenkulün değerinin tespit 

edilmesi işlemidir. Gayrimenkul değerleme uzmanı ise; bir gayrimenkulün, 

gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini 

yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam 

edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (SPK) lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık 

üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve 

kendilerine ‘Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı’ verilen kişilerdir. 

Meslekle ilgili farklı adlandırmaların varlığına rağmen, bu kişilerin iş 

tanımlamalarının hukuki çerçevede yapılamaması ve gayrimenkul sektörünü düzenleyen 

üst bir hukuki düzenlemenin olmaması gayrimenkul sektörünün temel aktörü olan 

taşınmaz sahiplerini, taşınmaz edinmek isteyen kişileri ve gayrimenkul aracılarını 

olumsuz olarak etkilemektedir ve hatta hak kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır. 
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Meslekle ilgili farklı adlandırmaların varlığına rağmen, bu kişilerin iş 

tanımlamalarının hukuki çerçevede yapılamaması ve gayrimenkul sektörünü düzenleyen 

üst bir hukuki düzenlemenin olmaması gayrimenkul sektörünün temel aktörü olan 

taşınmaz sahiplerini, taşınmaz edinmek isteyen kişileri ve gayrimenkul aracılarını 

olumsuz olarak etkilemektedir ve hatta hak kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır. 

Gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan sorunların önüne geçebilmek ve 

mesleğin hukuki olarak düzenlenebilmesi amacıyla çeşitli hukuki çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi gayrimenkul danışmanlığı hizmetlerini 

düzenlemek amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 8 Temmuz 2003 tarihli 

Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘Mecburi Standartlar Tebliği’dir. Halen resmi olarak 

geçerli olan ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren aracıları ve bunların 

görevlerini tanımlayan standart, mesleğin icra edilmesinde önemli bir baskı 

mekanizmasıdır. Fakat ilgili tebliğ, sektörde yaşanan sorunların önüne tam olarak 

geçemediği ve hukuki boşlukların ortaya çıkması nedeniyle 31.12.2012 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “Lisanslı Emlak Müşavirliği, Emlak Müşavirliği 

Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Teklifi” sunulmuştur. Henüz 

tasarı düzeyinde olan bu yasal düzenleme, resmi olarak geçerli olmasalar bile sektörü 

olumlu olarak etkilemektedir. 

4.1. Gayrimenkul Danışmanlarının Sahip Olması Gereken 

Özellikler 

Gayrimenkul sektöründe hizmet veren aracılar olarak gayrimenkul 

danışmanlarının ve gayrimenkul müşavirlerinin mesleklerini daha iyi bir şekilde ifa 

edebilmeleri ve daha fazla kazanç sağlayabilmeleri için sahip olmaları gereken bir takım 

özellikler bulunmaktadır.  Sahip olmaları gereken bu özellikle iki grupta incelenebilir. 

 Mesleki bilgiler ve donanımlar 

Gayrimenkul danışmanlarının yapacakları iş ve işlemler sayılırken bunların 

arasında en önemlilerinden birinin de gayrimenkulün pazarlaması olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Gayrimenkul danışmanı, tarafları (satıcı, alıcı, kiralayan) bir araya 

getirerek, emlâk ile ilgili, kendilerinden beklenen, gayrimenkule pazar yaratmak ve 

müşteri bulmak işinden sorumludurlar. 

Aracı olarak tanımlanan gayrimenkul danışmanının kendisine yüklenilen iş ve 

işlemleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için sahip olması gereken mesleki bilgilerin 

ve donanımların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir: 

 Gayrimenkul danışmanlarının gayrimenkul pazarına hâkim olabilmesi 

için, pazarla ilgili yeterli bilgi birikimlerinin olması gerekir. Gerek ülke genelinde 

gayrimenkul pazarının özelliklerini gerek faaliyet gösterdiği kentteki gayrimenkul 

pazarının durumunu takip etmelidir. Ayrıca müşteri tercihlerini ve eğilimlerini de takip 

ederek buna göre bir konum almalıdır.    

 Gayrimenkul danışmanı, gayrimenkul pazarındaki eğilimleri ve 

gelişmeleri takip edebilmesi için dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri, 

eğilimleri, krizleri ve fırsatları iyi analiz edebilmelidir. Çünkü iyi bir gayrimenkul 

danışmanı aynı zamanda iyi bir yatırım danışmanı ve finans danışmanı olmalıdır.   

 Hizmet verdiği kentteki imar mevzuatı ve belediye uygulamaları 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır, böylece iş sahibinin tercihine bağlı olarak iş sahibine 

yatırım amaçlı veya ikamet etmesi gayrimenkul danışmanının iş sahibi ile kurduğu 
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iletişimin doğru bir yönde ilerleyebilmesi ve iş sahibini ikna edebilmek için güzel ve 

etkili konuşma konusunda belirli bir eğitim alması ve bunu kullanabilmesi de önem arz 

etmektedir. 

 Gayrimenkul danışmanı aracılık yaptığı gayrimenkulü her yönüyle 

tanımalıdır. İş sahibinin ilgilendiği ve kendi portföyündeki gayrimenkulle ilgili olarak 

sorulara doğru bir şekilde cevap verebilmelidir.  

 Kişisel özellikler 

Bir gayrimenkul danışmanının mesleğinde başarılı olabilmesi için ekonomi, 

hukuk, yapı bilgisi, sosyoloji, kent analizi, yerel yönetimler ve imar mevzuatı, vb. 

konular hakkında formal düzeyde bilgi alarak gayrimenkulle ilgili her konuda teknik 

bilgilere sahip olmak yanında kişisel özellikleri de önemli bir yere sahiptir. Uzun 

vadede başarılı bir gayrimenkul danışmanı olabilmek için sahip olunması gereken 

kişisel özelliklerden bir kısmı şu şekilde sıralanabilir: 

 Dürüst olmak 

 Mesleki etik kurallarına uygun davranmak 

 Sır tutabilme özelliğine sahip olmak 

 Müşterisinin ve kendisinin zamanını iyi kullanabilmek 

 İkna kabiliyetine sahip olmak 

 Sorunlar karşısında soğukkanlı davranarak alternatif çözümler 

üretmeye yatkın olmak 

 İyi bir dinleyici olmak, gerek iş arkadaşları gerek müşterilerini 

dinleyebilmek 

Gayrimenkul sektörü gerek üretim sürecinde gerekse satış ve pazarlama 

aşamasında pek çok katılımcıyı içeren farklı bir yapıya sahiptir. Çoğu kişi için 

yaşamları boyunca sahip olabilecekleri en büyük yatırım olan gayrimenkul, ülkelerin 

ekonomilerinde de ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Üretimi gerçekleştiren girişimcileri, 

müteahhitleri, mühendis ve mimarları içeren ayrı bir uzmanlık alanı gayrimenkul 

sektörü, satış, pazarlama ve yönetim açısından da ayrı uzmanlıklar gerektirmektedir.   

Bir ürün olarak gayrimenkulün pazarlanması, gelişmiş ülkelerde yıllardan beri 

profesyonel bir şekilde ve yasal bir çerçeve içinde yapılmaktadır. Bu ülkelerde 

gayrimenkul sektöründe hangi işin kim tarafından yapılabileceği, sunulan hizmetin 

kalitesi, alınacak ücretin miktarı gibi konular belirlenen standartlar ile yapılmaktadır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise gayrimenkul pazarlaması veya danışmanlığı 

mesleği, belirli bir standardı olmayan, herkesin yaptığı bir iş kolu olarak görülmekte, 

“emlakçılık”, esnaflık ile aynı düzeyde görülmektedir. Oysa gayrimenkul danışmanlığı 

mesleğini ile ilgilenen kişinin mevzuat, yasal düzenlemeler ya da değişiklikler, resmi 

dairelerde yapılacak işlemler, müşteri ile nasıl iletişim kurulacağı gibi konularda bilgi 

sahibi olması gerekmektedir.   

Sürekli değişen ve globalleşen dünyada gayrimenkul danışmanlığı, her türden 

değişme ve gelişmeye çok çabuk uyum sağlayacak dinamik bir yapıya sahip 

olmalıdırlar. Yalnız gayrimenkul danışmanlığı ofisleriyle değil, aynı zamanda 

yanlarında çalışan gayrimenkul danışmanlarının da yeni beceriler ve davranışlar 

geliştirmelerini sağlamak için yoğun eğitimler verilmelidir. 
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4.2. Gayrimenkul Danışmanlığında Eğitimin Önemi 

Gayrimenkul danışmanlığı mesleği gelişmiş ülkelerde en seçkin ve tercih 

edilen meslekler arasındadır. Bu ülkelerde bir gayrimenkul, sadece bir gayrimenkul 

danışmanı aracılığıyla alınıp satılabilmektedir. Gayrimenkul danışmanlığı mesleğini 

yapabilmek ise, merkezi ve yerel yönetimlerin denetiminde düzenlenen yasal mevzuat 

çerçevesinde mümkündür ve bu mesleği lisansa sahip olan kişiler yapmaktadırlar. Bu 

durumun temel gerekçesi, o ülkelerde gayrimenkul danışmanlığının gerektiren kurum 

kimliğine verilen önem ve o kurumlara ilişkin kamuoyunda oluşmuş ortak güven 

duygusudur. 

Gayrimenkul danışmanları, mesleğin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip 

olabilmeleri için ayrıca genellikle ülkeden ülkeye değişen mesleki eğitim sürecine tabi 

tutulmaktadır. Sertifika programlarından başlayarak lisansüstü seviyesindeki eğitim 

derecelerine sahip olan bu eğitimler, bu mesleğin hem saygın bir meslek olmasına katkı 

sağlamakta hem sektörde gayrimenkul alan – satan – kiralayan kişilerin haklarının 

korunması imkânını vermekte hem de gayrimenkul sektöründeki işlerin kayıt altına 

alınmasının katkı sağladığı için ülke ekonomisinde kayıt-dışı azalmasının önünü 

açmaktadır. 

Türkiye’de ise 1950’li yıllardan itibaren kırdan kente doğru yönelen göçlerle 

birlikte hızlanan kentleşme süreçleri neticesinde kentsel yapıda hane halkının ihtiyaç 

duyduğu konut ihtiyacının artmıştır. Artan konut ihtiyacına paralel olarak ülkemizde 

inşaat sektörü de gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de her yıl arz edilen konutların sayısı 

bir önceki yıla oranla artış gösterse de doğal nüfus artışının da yüksek olması nedeniyle 

hane halkının ihtiyaç duyduğu konut ihtiyacını karşılamaya yetememektedir.  Ayrıca 

hızla büyüyen ve geniş alanlara yayılan kentlerimizde, zorlaşan çalışma koşullarının da 

etkisiyle hane halkı ihtiyaç duyduğu satılık veya kiralık konutu bireysel olarak 

bulamamakta ve profesyonel bir yardıma ihtiyaç duymaya başlamaktadır. Bu durumun 

doğal bir sonucu olarak taşınmaz tellallığı, emlak komisyonculuğu olarak da tanımlanan 

gayrimenkul danışmanlığı önemli bir meslek haline gelmiştir. 

Fakat gayrimenkul danışmanlığı mesleğini doğrudan bağlayan bir hukuki 

düzenlemenin bulunmaması ve meslek ile ilgili hukuki düzenlemelerin Türk Borçlar 

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 

tebliğler aracılığıyla şekillendiği bir ortamda bu meslek ciddi oranda suiistimallere açık 

bulunmaktadır. Türkiye'de gayrimenkul danışmanlığı alanında çalışmak için, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Mecburi Standartlar Tebliği'ne göre, 

gayrimenkul danışmanının üyesi olduğu Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası ya 

da Esnaf ve Sanatkârlar Odası bünyesindeki Emlak Meslek Odalarınca düzenlenmiş 

kurslara katılması şartı aranmaktadır. Bu kurslarda;  mesleğin temel ilkeleri, müşteri 

ilişkileri, halkla ilişkiler, emlak pazarlama, şehir planlama, tapu sicili, kadastro, mesleki 

mevzuat ve yasalar konularında eğitim verilmektedir. Fakat verilen bu eğitimler, 

mesleğin gerektirdiği şartlarda yerine getirilmesine imkân verecek donanımda değildir. 

Sektörde profesyonel olarak çalışan gayrimenkul danışmanları analiz 

edildiğinde, bu mesleği ana bir meslek olarak görmedikleri ek bir iş niteliğinde sektörde 

faaliyet gösterdikleri ve meslek odalarındaki eğitimleri ise bir prosedürü tamamlamak 

amacıyla aldıkları gözlemlenmektedir.  

Ankara’da gayrimenkul danışmanlarının mesleki eğitim düzeylerini tespit 

etmeye yönelik hazırlanmış bir yüksek lisans tezinde gayrimenkul danışmanlarının 
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eğitim düzeylerine ilişkin veriler şu şekildedir: ilk öğretim mezunlarının oranı %6.3, lise 

mezunlarının oranı %53.1, üniversite mezunlarının oranın ise %40.6 olduğu 

görülmüştür. Buna göre, ağırlığın yaklaşık %60’ının ilköğretim ve orta öğretim 

düzeyinde eğitim gördüğü dikkati çekmektedir. Üniversite mezunu olan emlak 

komisyoncularının cevapları incelendiğinde, %12.5’i üniversitelerin işletme 

bölümlerinden, %6.3’ü ekonomi bölümlerinden, %3.1’i halkla ilişkilerden, %3.1’i 

iletişim bölümlerinden, %15.6’sının ise üniversitelerin diğer bölümlerinden mezun 

oldukları görülmüştür. Sonuç olarak gayrimenkul sektörüne ilişkin spesifik bir 

akademik eğitim almadıkları ortaya çıkmaktadır. 

Gayrimenkul sektöründeki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de konusunda 

uzman ve mesleki yeterliliğe sahip gayrimenkul danışmanlarının yetişmesi amacıyla ilk 

defa 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nde ve 2002 yılında Uludağ Üniversitesi’nde 

Emlak ve Emlak Yönetimi ön lisans programı açılmıştır. Halen 18 devlet 

üniversitesinde örgün öğretim formatında 2 devlet üniversitesinde ise açık öğrenim 

şeklinde Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans programı bulunmaktadır.  

Tablo 1: Türkiye’deki Üniversitelerde Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programları 

Üniversite Adı Birinci Öğrenim İkinci Öğrenim Açık Öğrenim 

İstanbul Üniversitesi X   

Uludağ Üniversitesi X X  

Pamukkale Üniversitesi X   

Anadolu Üniversitesi X   

Sakarya Üniversitesi X X  

Giresun Üniversitesi X   

Çukurova Üniversitesi X   

Dumlupınar Üniversitesi X   

Trakya Üniversitesi X   

Mustafa Kemal Üniversitesi X   

Ondokuz Mayıs Üniversitesi X   

Kırıkkale Üniversitesi X   

Celal Bayar Üniversitesi X   

Kocaeli Üniversitesi X X  

Süleyman Demirel Üniversitesi X   

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi X X  
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Adnan Menderes Üniversitesi X   

Kırıklareli Üniversitesi X   

Doğuş Üniversitesi X   

Anadolu Üniversitesi   X 

Atatürk Üniversitesi   X 

Gayrimenkul sektörünün dünyada ve Türkiye’de kazandığı öneme paralel 

olarak ülkemizde çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimler de 

verilmeye başlanmıştır.  

 

Tablo 2:Tükiye’deki Üniversitelerde Gayrimenkul İle İlgili Lisans ve Yüksek Lisans 

Programları 

Üniversite Adı Lisans Eğitimi Yüksek Lisans Eğitimi 

Kadir Has Üniversitesi 

(Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü) 

X  

Ankara Üniversitesi 

(Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü) 

X  

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

(Gayrimenkul Yönetimi) 

 X 

Okan Üniversitesi 

(Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme) 

 X 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

(Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme) 

 X 

Bahçeşehir Üniversitesi 

(MBA in Real Estate) 

 X 

Marmara Üniversitesi 

(Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı) 

 X 

Ankara Üniversitesi 

(Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi) 

 X 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

(Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme) 

 X 

Beykent Üniversitesi  X 
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(Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı) 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

(Gayrimenkul Geliştirme) 

 X 

Gayrimenkul sektöründe mesleğin gerektirdiği bilgi ve donanıma uygun olarak 

hazırlanmış eğitim programlarından mezun olan gayrimenkul danışmanlarının sayısı 

arttıkça, bu meslek hem daha kurumsal bir yapıya kavuşacaktır hem de toplumsal 

düzlemde de saygınlığı artacaktır. 

Sonuç 

Gayrimenkul sektörü gerek dünyada gerek Türkiye’de ülke ekonomisinin 

lokomotifi konumdadır. Gün geçtikçe sektördeki faaliyetler çeşitlenmekte ve iş hacmi 

artmaktadır. Her geçen büyüyen bir sektörde profesyonel olarak çalışan kişilerin 

mesleğin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmaları, hem ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır hem de bu sektör içinde faaliyet gösteren iş sahipleri en çok fayda 

sağlayacak iş bağlantılarını geliştirecektir. 

Gelişmiş ülkelerde gayrimenkul sektöründe özellikle aracılık fonksiyonuna 

sahip olan gayrimenkul danışmanlığı, mesleği saygın bir meslek olarak kabul 

edilmektedir. Bu mesleğin işleyişi ve aktörleri belirli hukuki kriterler çerçevesinde 

hareket etmektedirler. Herkesin faaliyet gösteremediği ve çalışma şartlarının sıkı bir 

şekilde denetlendiği meslekte eğitime de özel önem verilmektedir.  

Türkiye’de özellikle 2000 yılından itibaren mesleğin işleyişi belirli standartlara 

bağlanmış ve sektör profesyonellerinin gerekli mesleki eğitim alması yönünde alternatif 

eğitim programları düzenlenmeye başlanmıştır. Söz konusu eğitim programlarından 

mezun olmuş kişilerin sayısının artması ülkemizde de mesleğin diğer gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi saygın ve tercih edilen bir meslek haline gelmesine katkı sağlayacaktır. 
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AUTONOMY RIGHTS AS A METHOD IN THE SOLUTION OF 

ETHNIC-CULTURAL CONFLICTS AND KURDISH ISSUE 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Gökhan Oğuzi 

Abstract 

Autonomy issue, with regard to the Kurdish problem in Turkey, is one of the issues that 

occupies the most space in public opinion after the general elections of 7 June 2015. However, in 

the period following the elections, especially urban battles that are started by the PKK terrorist 

organization on the grounds that autonomy, caused the autonomy issue acquire a pejorative 

position in minds by loading with connotations associated with terrorism. Autonomy rights, in a 

multicultural approach, are proposed as an instrument by Will Kymlicka in the solution of ethnic-

cultural conflicts. The study evaluates the autonomy rights whether have the characteristics of a 

proper vehicle in the context of the solution of the Kurdish problem that one of the most serious 

issues of Turkey, on the basis of Kymlicka's theoretical approach. In addition to this 

consideration, the risk factors with regard to Turkey's political stability and social cohesion that 

the autonomy rights contain are determined in the study. By looking at the determination of the 

determined risk factors can cause disruptive results with regard to Turkey's political unity and 

social cohesion, a reconstructed approach to the citizenship is proposed as an alternative vehicle 

to autonomy in managing the ethnic-cultural diversity. 

Keywords: Autonomy Rights, Turkey, the Kurdish Issue, Ethno-Cultural Diversity, 

Citizenship 

 

ETNİK-KÜLTÜREL ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE BİR YÖNTEM 

OLARAK ÖZYÖNETİM HAKLARI VE KÜRT SORUNU 

Özet 

7 Haziran 2015 tarihli genel seçimlerden sonra Türkiye’deki Kürt sorununa ilişkin 

olarak, kamuoyunda en fazla yer işgal eden konulardan biri özyönetim konusudur. Ancak söz 

konusu seçimleri takip eden süreçte, özellikle PKK terör örgütü tarafından özyönetim 

gerekçesiyle başlatılan şehir savaşları, özyönetim konusunun terörle ilişkili çağrışımlarla 

yüklenerek zihinlerde pejoratif bir konum edinmesine yol açmıştır. Özyönetim hakları, 

çokkültürlü yaklaşım doğrultusunda Will Kymlicka tarafından etnik-kültürel çatışmaların 

çözümünde bir enstrüman olarak önerilmektedir. Bu çalışma da, aktüalitenin ötesine geçerek, 

özyönetim haklarının, Türkiye’nin en ciddi meselelerinden biri olan Kürt sorununun çözümü 

bağlamında uygun bir araç niteliği taşıyıp taşımadığını Kymlicka’nın kuramsal yaklaşımı 

temelinde değerlendirmektedir.  Bu değerlendirmenin yanında çalışmada, Kürt sorunuyla ilişkili 

olarak özyönetim haklarının Türkiye’nin siyasi istikrarı ve toplumsal bütünlüğü açısından içerdiği 

risk unsurları da tespit edilmektedir. Tespit edilen risk unsurlarının Türkiye’nin siyasi birliği ve 

toplumsal bütünlüğü açısından çözücü sonuçlara yol açabileceği saptamasından hareketle, etnik-

kültürel çeşitliliği yönetmede özyönetime alternatif bir araç olarak, yeniden yapılandırılmış bir 

yurttaşlık yaklaşımı önerilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Özyönetim Hakları, Türkiye, Kürt Sorunu, Etno-Kültürel 

Çeşitlilik, Yurttaşlık 

1. Giriş 

Türkiye’yi meşgul eden en ciddi meselelerden biri olan Kürt sorunu, kalıcı, 

nihâi ve köklü bir çözüme kavuşturulamadıkça, ülke açısından beşeri ve maddi kaynak 

kaybına, zaman kaybına neden olmaya devam etmekte, Türkiye’nin hamle gücünü zaafa 

uğratmaktadır. Özellikle 7 Haziran 2015 tarihli genel seçimlerden sonra Kürt sorununa 

ilişkin olarak, kamuoyunda en fazla yer işgal eden konulardan biri özyönetim 

konusudur. 7 Haziran seçimlerini takip eden süreçte, özellikle PKK terör örgütünün 

başlatmış olduğu şehir savaşları dolayısıyla ve bu savaşların gerekçesi olarak ilan 

edildiği için, özyönetim konusu zihinlerde pejoratif bir konum edinmiştir. Bu 

çalışmanın amacı, aktüalitenin ötesine geçerek, çokkültürlü yaklaşım doğrultusunda 

Will Kymlicka tarafından etnik-kültürel çatışmaların çözümünde bir enstrüman olarak 

önerilen özyönetim haklarının, Kürt sorununun çözümü bağlamında uygun bir araç 

niteliği taşıyıp taşımadığını Kymlicka’nın kuramsal çerçevesi temelinde 

değerlendirmek, siyasi istikrar ve toplumsal bütünlük açısından öz yönetim haklarının 

Türkiye’deki Kürt sorunu açısından içerdiği risk unsurlarını belirlemek ve söz konusu 

risk unsurlarının gerekli kılması halinde, etnik-kültürel çeşitliliği yönetmede 

yararlanmak üzere alternatif araç önerisinde bulunmaktır. 

Çalışmanın söz konusu amacı doğrultusunda öncelikle, Kymlicka tarafından 

özyönetimin bir çözüm enstrümanı olarak sunulduğu etno-kültürel meselelere 

uygunluğunu belirlemek üzere Kürt sorununun mahiyeti, tanımlanmasında dikkat 

edilmesi gereken noktalarla birlikte ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra, 

Kymlicka’nın kendi teorik yaklaşımı çerçevesinde, hangi tür topluluklar için özyönetimi 

fonksiyonel bir araç olarak ele aldığına ve özyönetimin bir mekanizma olarak işe 

yarayabilmesi için işaret ettiği noktalara değinilerek, Kürtlerin, Kymlicka’nın işaret 

ettiği kategoride bir topluluk olarak ele alınmalarına imkân verecek niteliklere sahip 

olup olmadıklarını değerlendirmek üzere ne tür bir topluluk oldukları betimlenecektir. 

Böylelikle Kürt meselesi bağlamında özyönetim hakkı talebinin uygunluğunun 

belirlenmesinin ardından, Kürt meselesiyle ilişkili olarak özyönetim haklarının 

Türkiye’nin politik istikrarı ve toplumsal bütünlüğü açısından bünyesinde barındırdığı 

riskler tespit edilerek, tespit edilecek risklerin önem derecesinin yüksek olması 

durumunda etnik-kültürel çeşitliliği yönetmede alternatif araç önerisinde bulunulacaktır. 

2.  Kürt Sorununu Tanimlama Meselesi 

Bir sorunun sağlıklı bir biçimde yönetilmesi ve köklü bir biçimde çözüme 

kavuşturulabilmesi, öncelikle o sorunun doğru bir biçimde tanımlanmasına ve 

doğasının, aslına uygun bir şekilde ortaya konmasına bağlıdır. Kürt sorunu gibi tarihsel 

derinliği ve toplumsal kapsayıcılığı büyük olan bir mesele için, işaret edilen husus 

özellikle geçerlidir. Kürt sorununun tanımlanmasına ve algılanmasına ilişkin 

çarpıklıklar, soruna dair getirilecek çözüm önerilerinin zeminini tahrip edecektir. 

Kürt sorununu tanımlama girişimlerince dikkat edilmesi gereken bir takım 

hususlar vardır. Öncelikle sorunun tanımlanmasında ve doğasının, aslına uygun bir 

biçimde ortaya konmasında indirgemecilik tuzağına düşmemek gerekir. Kürt meselesi 

tek boyutlu bir mesele değildir. “Kürt sorunu; etnik, kültürel, hukuki, siyasi, sosyal, 
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ekonomik ve psikolojik boyutları olan karmaşık bir sorundur (Kurban ve Yolaçan, 

2008: 11).”  

Aktüaliteden ve sıcak gündemden hareketle meseleyi ele almak, 

yaşanmışlıklardan ve acılardan itibaren sorunu değerlendirmek de, duygusal 

yaklaşımların ve güvenlikçi söylemlerin ön plana çıkmasına yol açarak, Kürt 

meselesinin asli hüviyetiyle anlaşılmasını ve yapıcı bir müzakere ortamının tesis 

edilmesini güçleştirecektir. Türkiye zaten, etnik ve ulusal azınlıklarca ifade edilen 

talepleri güvenlik eksenli değerlendirme ve ulusal güvenlik söylemine gereğinden fazla 

yer verme konusunda güçlü bir eğilim sahibidir (Kaya, 2006: 55). Kürt meselesine 

ilişkin tartışmalarda sıcak çatışmalardan hareketle yoğun bir güvenlikçi dile 

başvurulması, sorunun doğasının, aslına uygun olarak kavranması üzerinde çarpıtıcı bir 

etkide bulunmakta ve soruna ilişkin soğukkanlı bir müzakere dilinin kurulmasını da 

güçleştirmektedir. Yine güvenlik söylemiyle ilintili biçimde sıklıkla başvurulan “dış 

güçlerin emelleri”, “dış güçlerin emellerine alet olma” gibi açıklama çerçeveleri de Kürt 

sorununun tarihsel ve toplumsal boyutları itibariyle derinlemesine anlaşılmasında çok 

sınırlı bir işleve sahiptir. 

Kürt sorununun tanımlanmasına ilişkin olarak sıklıkla yapılagelen hatalardan 

biri de sebeplerle sonuçları yer değişimine uğratmaktır. Bu durumun yaygın bir örneği 

Kürt sorununu terör sorunu olarak nitelendirmektir. Oysaki terör sorunu sadece bir 

sonuçtur. Kürt sorunu PKK ile başlamadığı gibi PKK ile kayıtlı da değildir. PKK terörü 

tamamen sona erdirilse dahi Kürtlerin talepleri ve çözülmesi gereken sorunları olacaktır.  

Kürt sorununu ele alırken, etnik mahiyet arz eden ve kimliğe dair bir sorunla 

meşgul olunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Doğu Ergil (Kılıç, 2013: 13)’e göre 

“Kürt sorunu, Kürtlerin özgün bir kültür kümesi olarak kabul edilmemesi ve devletin 

benimsediği resmi kimlik olan Türklük ile uyuşmaması nedeniyle ortaya çıkan 

uygulamalar sürecinde oluşmuş bir sorundur.” Bu bağlamda, saf politik kavramlarla 

meseleyi anlamaya çalışmak, sorunun adalete ve hakkaniyete ilişkin taşıdığı normatif 

boyutu gölgeleyebilir. Normatif boyutu göz ardı eden böylesi eksikli bir bakış da, 

sorunun çözümüne yönelik önerilerin adalet ve hakkaniyet açısından tatmin edici 

olmamasına yol açacaktır. 

Cumhuriyet dönemi devlet söyleminde ise Kürt sorunu, Mesut Yeğen (Yeğen, 

2015: 222)’in tespitiyle, “saltanat ve hilafet özlemi olarak ‘irtica’, modernlik öncesi 

toplumsal biçimlerin direnişi olarak ‘aşiret ve eşkıya’, başka devletlerin tezgâhı olarak 

‘ecnebi kışkırtması’ ve nihayet iktisadi bir durum olarak ‘bölgesel geri kalmışlık 

sorunu’ olarak yeniden kuruldu. Bütün bu yeniden kurulma biçimlerinde değişmeyen, 

Kürt sorununun etno-politik mahiyetine yönelik istikrarlı suskunluktu.” Diğer bir 

deyişle Yeğen (Yeğen, 2015: 20)’e göre, “Kürt meselesi, devlet söyleminde, etno-

politik mahiyet arz eden bir toplumsal sorun değil, ‘irticayla’, ‘aşiretlerin ve eşkıyaların 

modern ve merkezi devlet iktidarına direnciyle’, ‘başka devletlerin kışkırtmasıyla’, ya 

da ‘bölgesel geri kalmışlıkla’ ilgili bir toplumsal sorundu.” Yani Kürt sorununun ifade 

edilmesinde, farklı türden toplumsal sorunlara ilişkin kavram setlerine başvurulmakta, 

etno-politik bir soruna dair kavramlar kullanılmamaktaydı. 

Will Kymlicka (Kymlicka, 2015: 22-25), Batılı liberallerin de etnik-kültürel 

çatışmayı derinlerde yatan bir soruna bağlı yan ürün olarak değerlendirdiklerini ve söz 

konusu sorunun çözüme kavuşmasıyla birlikte etnik-kültürel çatışmanın da doğrudan 

çözümlenmiş olacağını savunageldiklerini belirtir. Bir kısım liberal, sorunu demokrasi 

ve hukuk düzenindeki eksikliklere bağlarken, başka bazıları, sorunu modernleşme ve 
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ekonomik refaha bağlı bir geri kalma sorunu olarak görmüş, liberallerin bir diğer 

bölümü sorunun demokrasinin gereği olan hoşgörü ve karşılıklı saygı alışkanlıklarının 

yerleşmemiş olmasından kaynaklandığını ileri sürerken, bazı liberaller ise soruna, 

yabancıların içişlerine müdahalesi ve yabancı ajan provokatörlerin kışkırtmasının yol 

açtığını savunmuşlardır. Bu yaklaşıma göre, sorunun kökeninde yatan faktörler ortadan 

kalktığında etnik-kültürel çatışma da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Söz konusu 

yaklaşımı savunanların varlığı açısından Türkiye de bir istisna değildir. Türkiye’deki 

Kürt sorununa uyarlandığında, bu yaklaşıma göre, Türkiye’deki Kürtçe konuşanların 

talepleri göz ardı edilebilir; çünkü hakiki demokrasi, ekonomik gelişme ve hukuk 

düzeni tam anlamıyla yerleştiği zaman “gerçek” sorunun yan ürünü olan bu talepler 

ortadan kalkacaktır. Sürecin bu biçimde işleyeceğine ilişkin, Batılı demokrasilerin en 

küçük bir kanıt bile sağlamadıklarına işaret eden Kymlicka’ya göre, “etnik-ulusal 

kimliklerin ciddiyetini görmeme ya da inkâr etme”, Batılı demokrasilerin sürekli 

yineledikleri ve pek çok kere kötü sonuçlarını deneyimledikleri bir hatadır. Bu noktada 

şu hususu özellikle belirtmek gerekir ki, Türkiye’deki Kürt sorununun tanımlanması, 

doğasının anlaşılması ve soruna yönelik kalıcı, adil ve hakkaniyetli çözüm önerilerinin 

geliştirilmesinde de, söz konusu hataya dair bir farkındalığın olması büyük bir önem 

taşımaktadır. 

3. Kültürel Çeşitliliği Düzenleme Yöntemi Olarak Özyönetim 

Haklari 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 41), bir devlet içerisinde birden fazla ulusun 

birlikte yaşamasının, kültürel çeşitliliğin kaynaklarından biri olduğunu belirtir. Ancak 

Kymlicka’nın “ulus” kavramına verdiği anlama dikkat etmek gerekir. Onun buradaki 

kullanımında “ulus, belirli bir toprak parçası ya da yurtta yaşayan, ayrı bir ortak dili ve 

kültürü olan, az ya da çok kurumsal olarak olgunlaşmış, tarihsel bir cemaat anlamına 

gelir.” Sosyolojik anlamdaki bu kullanılışıyla ulus, halk ya da kültür kavramıyla yakın 

bir ilişki içerisindedir. Nitekim Kymlicka (Kymlicka, 2015: 52-53) kültürü, ulus ya da 

halk ile eşanlamlı olarak kullandığını ifade eder. Birden fazla ulusun yan yana 

yaşamasından kaynaklanan bu kültürel çeşitlilik biçiminde, azınlıkta kalan kültürler, 

Kymlicka’nın adlandırmasıyla “ulusal azınlıklar”, genel olarak çoğunluk kültürüne karşı 

kendilerini korumak isterler ve ayrı toplumlar olarak kendi varlıklarını sürdürmek 

amacıyla çeşitli özerklik ya da özyönetim biçimleri talebinde bulunurlar (Kymlicka, 

2015: 40). 

Özyönetim taleplerinin yaygın biçiminde siyasi güç, ulusal azınlık üyelerinin 

tarihsel yurtları ya da topraklarıyla örtüşecek şekilde politik bir birime 

devredilmektedir. Böylece politik güç üzerinde esas olarak ulusal azınlık üyelerinin 

denetimi söz konusu olmaktadır (Kymlicka, 2015: 71). Bu bağlamda federalizm, 

özyönetim taleplerini tanımanın bir yolu olarak öne çıkmaktadır. Federalizmde güçler, 

merkezi hükümetle eyalet, bölge, kanton şeklindeki bölgesel alt birimler arasında 

paylaştırılır. Ulusal azınlıkların yoğun olarak bulundukları coğrafyalarda, federal alt 

birimlerin sınırları, ulusal azınlıkların bu alt birimlerden birinde çoğunluğu teşkil 

edebileceği biçimde çizilebilir. Böylelikle federalizm, azınlığın, büyük toplumdan özerk 

bir biçimde, belli alanlarda karar alma yetkisini güvence altına alır. Bu da, ulusal azınlık 

için yaygın bir özyönetime imkân verebilir (Kymlicka, 2015: 67). Ancak vurgulamak 

gerekir ki, federalizmin bir özyönetim mekanizması olarak işe yarayabilmesinin koşulu, 

ulusal azınlığın, federal bir alt birimde çoğunluğu teşkil etmesidir (Kymlicka, 2015: 70). 

4.  Otantik Bir Topluluk Olarak Kürtler 
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Türkiye’de azınlık tartışmaları gündeme geldiğinde Lozan Antlaşması’na atıfta 

bulunmak, yaygınlık gösteren bir yaklaşımdır. Ancak azınlık kavramı sadece Lozan’da 

ifade edildiği gibi hukuki ve siyasi özelliklerle sınırlı bir kavram değildir (Kaya ve 

Tarhanlı, 2006: 7). Azınlık kavramı hukuki ve siyasi anlamlarının yanında sosyolojik 

bir anlam da taşımaktadır. Bir grup, siyasi, sosyal, medeni ve/veya kültürel haklar 

açısından çoğunluk karşısında dezavantajlı bir durumda olması ve bu bağlamda 

çoğunluk karşısında bir çeşit grup dayanışması ve aidiyet bilinci geliştirmesi halinde, 

sosyolojik açıdan azınlık olarak nitelendirilebilir (Kaya, 2006: 58). Dolayısıyla, yalnızca 

siyasi ve hukuki içerikle sınırlı bir yaklaşımın, sosyolojik bir kavrayış önünde engel 

teşkil ederek, toplumsal boyutların üzerini örtmesine karşı dikkatli olmak gerekir. 

Cumhuriyet döneminde Kürtler kural olarak, Türklük eksenli inşa edilen 

vatandaşlık çerçevesinin içinde kabul edilmişler, resmî algıda müstakbel Türkler olarak 

bir konum edinmişlerdir (Bayri, 2011: 155-156). Ancak ülkenin otokton bir halkı olarak 

Kürtler, zaten ülkenin bir parçası olduklarından dolayı eski kimliklerini koruyup 

sürdürmeyi tercih etmişlerdir (Kılıç, 2013: 14). 

Kürtlerin ülkenin otantik bir topluluğu olmaları, etno-politik bir mesele olarak 

Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak kullanılan araçlardan biri olarak asimilasyon 

siyasetinin büyük ölçüde başarısız olmasında etkili olan tarihsel-toplumsal faktörlerden 

biri olmuştur. Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde 

kalan Müslüman topluluklara benzer bir biçimde Kürtler de asimilasyon üzerinden 

Türklüğe davet edilmişlerdir. Ancak göç nedeniyle yeni vatan edinen topluluklarda 

sıklıkla görülen asimilasyona yatkınlık durumu Kürtlerde o kadar güçlü olmamıştır. Bu 

hal, kısmen de olsa, Kürtlerin yaşadıkları yerlerdeki kadim varlıklarıyla da ilgilidir. 

Bugün yaşadıkları yerlerin kadim sakinlerinden olan Kürtler, buralara savaşın zorunlu 

kıldığı ya da sanayileşmeye bağlı bir göçle yerleşmiş değillerdir. Otantik bir topluluk 

olmalarıyla birleşen nüfus büyüklüğü de Kürtlerin asimilasyona karşı dirençli olmasında 

etkili olmuştur. Kürtlerin toplam nüfus içindeki önemli sayılabilecek payının yanı sıra 

Fırat’ın doğusunda yer alan birçok ilde Kürt nüfusun oranı yüzde ellileri oldukça 

aşmaktadır. Dolayısıyla meskûn olunan belirli bir bölgeyle bu bölge üzerinde yaşayan 

sayıca büyük bir nüfusun örtüşmesi, Kürtleri dil ve toprak birliğine sahip olan bir etnik 

topluluk kılmaktadır (Yeğen, 2008: 46-48). Kürtlere ilişkin olarak belirtilen bu tespitler, 

Kürtlerin, Kymlicka’nın yaklaşımı çerçevesinde, özyönetim talebinde bulunabilecek bir 

topluluk olma niteliklerini haiz olduklarını göstermektedir. 

5.  Siyasi İstikrar Ve Toplumsal Bütünlüğe İlişkin Riskler 

Açisindan Özyönetim Haklari Ve Kürt Meselesi 

Dünyanın pek çok bölgesinde, ulusal azınlıklara özyönetim hakları 

tanınmasının siyasi istikrar ve milli güvenlik açısından tehditkâr nitelik taşıyan tehlikeli 

bir girişim olarak değerlendirilmesi, yaygın bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 

doğrultusunda, sadakatsizlik ve ayrılık endişesi de özyönetim taleplerine karşı 

çıkılmasının temel nedenlerini oluşturmaktadır (Kymlicka, 2015: 19). Türkiye’deki 

Kürt meselesine ilişkin tartışmalarda da ayrılma, bölünme, parçalanmaya ilişkin 

kaygılar sıklıkla dile getirilmektedir. Söz konusu kaygılar, özyönetim haklarının siyasi 

istikrar ve toplumsal bütünlük açısından içerdiği risklerin incelenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu bağlamda, Kürt meselesiyle ilişkili olarak özyönetim haklarının içerdiği 

üç risk unsuruna işaret edilebilir. 
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5.1. Kürt Meselesinin Sınırötesi Boyutu 

Kürtler, nüfus olarak Türkiye, İran, Irak ve Suriye olmak üzere temel olarak 

dört ülkeye dağılmış bir halde yaşamaktadırlar. Bu durum, Kürt meselesine sınırötesi bir 

boyut kazandırmakta ve Kürt kartını, hem bölgesel düzeyde, söz konusu nüfusu 

barındıran komşu devletlerin birbirlerine karşı istikrarsızlaştırıcı bir faktör olarak 

kullanabilecekleri, hem de bölgeye ilişkin daha büyük ölçekli güç ve nüfuz 

mücadelelerinde yararlanılabilecek uluslararası bir enstrüman haline getirmektedir. Bu 

hâl ise, Kürt meselesi bağlamında dile getirilen taleplerin kuşkuyla ve endişeyle 

karşılanmasında etkili olmaktadır. 

Mevcut fiili durumda Türkiye’nin güney sınırında yaşanan, Irak’taki politik 

istikrarsızlık ve Suriye krizi, Kürt meselesinin sınırötesi boyutunu, talep edilen 

özyönetim hakları açısından reel bir risk unsuru haline getirmektedir. Türkiye’nin 

güneydoğusundaki illerin bir bölümünü de içeren bir özyönetim kurulması halinde, söz 

konusu özyönetim, sınırın Irak tarafında, anayasal düzeyde varlığı olan Mesut Barzani 

yönetimindeki Irak Kürdistan Özerk Bölgesi ile komşu olacak, sınırın Suriye tarafında 

ise iç savaş dolayısıyla yaşanan parçalanma sürecinde PYD’nin kontrolüne geçen bölge 

ile sınırdaş olacaktır. Böylesi bir bölgesel uluslararası konjonktür ise, bağımsız bir Kürt 

ulusal devletinin kurulmasına yönelik milliyetçi duyguları alevlendirerek ayrılıkçı 

eğilimleri güçlendirebilir. Bu ise Türkiye’nin siyasi istikrarı ve toplumsal bütünlüğü 

açısından geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla, Kymlicka (Kymlicka, 

2015: 22)’nın deyişiyle “istikrarlı ve barışçı bir uluslararası bağlamın yokluğu”, 

özyönetim taleplerini Türkiye açısından müzakere bile edilemez kılmaktadır. 

5.2.  Katmanlı Yurttaşlık 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 302)’ya göre, “özyönetim hakları yurttaşlığın 

bütünleştirme işlevine çok ciddi bir meydan okuyuştur.” Büyük siyasi topluluk bağları 

üzerinde zayıflatıcı bir etkide bulunma riski taşıyan özyönetim haklarının söz konusu 

olması durumunda, büyük siyasi topluluğun varlığı koşullu bir hâl alır. Yani özyönetim 

hakları sonucunda, özyönetim güçlerine ve kendi siyasi topluluğuna sahip ulusal 

azınlık, kendi siyasi topluluğunun temel birim olduğunu ileri sürebilir. Böyle bir 

durumda geniş siyasi topluluk değerler ve otorite açısından türevsel bir hüviyete 

bürünür (Kymlicka, 2015: 302-303). 

Özyönetim haklarının söz konusu olduğu bir politik yapıda, Derek Heater 

(Heater, 2007: 144-145) tarafından işaret edilen “katmanlı yurttaşlık” ve “katmanlı bir 

yapı” söz konusudur. Katmanlı yurttaşlık, merkezi devlet ve eyalet düzeyinde olmak 

üzere ikili bir yurttaşlık statüsünü ifade eder. İktidarın üst ve alt düzeyler arasında 

paylaşıldığı böylesi bir katmanlı yapıda, yurttaşlık karmaşık bir hale bürünür. Çünkü 

katılım, kimlik ve bağlılığın her iki düzeye de uyarlanma zorunluluğu vardır. Katmanlı 

bir yapıda anayasa, faaliyetlerin katmanlar arasındaki paylaşımını açık bir biçimde 

yapmalıdır. Katmanlar arasında yurttaşlarca kabul edilebilir bu tür bir dengenin 

oluşturulamaması, devletin istikrarsızlaşmasına, hatta parçalanmasına yol açabilir. 

Katmanlı yurttaşlık durumunda yurttaş iradesinin çifte kimlikli olmasından 

dolayı her iki kimliğin de birey tarafından kendi rızasıyla benimsenmesi ve her iki 

kimliğin de birey tarafından hissedilebilecek biçimde politik sistem tarafından eksiksiz 

biçimde tanınması, siyasi istikrar açısından bir gerekliliktir. Ancak çifte kimliğin 

sürdürülebilirliği, yalnızca anayasa hükümleri ve hükümet politikalarıyla sağlanamaz. 

Katmanlı yurttaşlığın siyasi istikrarsızlığa yol açmaması bakımından yurttaşın her iki 
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katmana da fiili olarak bağlılık göstermesi çok önemlidir. Bağlılık dengesinde 

özyönetim hakkının cari olduğu siyasi birim lehine bir bozulma, merkezi otoriteyi 

zayıflatacaktır. Yerel düzeydeki güçlü bağlılık özellikle etnik kültürel farklılık 

tarafından desteklendiğinde ise geniş siyasi topluluğun bütünlüğü açısından tehditkâr bir 

durum ortaya çıkmaktadır (Heater, 2007: 145-146). 

Etno-politik bir mesele olarak Kürt sorunu bağlamında gündeme getirilen 

özyönetim hakları açısından da, yurttaşlığın bütünleştirme işlevine ilişkin değinilen 

tahrip edici etkiler geçerlidir. Etnik kültürel farklılık çerçevesinde katmanlı bir yapının 

kurulması durumunda oluşacak katmanlı yurttaşlık, yurttaşların dar veya geniş hangi 

siyasi topluluğa aidiyet hissedeceklerine dair potansiyel olarak çatışma doğurucudur. 

Böylesi bir yurttaşlığın ise, toplumsal bütünlüğü tesis etme yönünde işlev görmesi bir 

yana toplumsal bütünlük açısından çözücü bir unsur haline gelmesi yüksek bir 

olasılıktır. 

5.3.  Etnikleşmenin Artması 

Grup farkına dayalı kolektif bir hak olarak özyönetim hakları, Yeğen (Yeğen, 

2008: 53)’in tespitiyle, Kürtlerin, Kürtlüğün içine daha fazla çekilip, içinde yer aldıkları 

siyasi birlikten daha da ayrışmalarına yol açabilir. Dolayısıyla özyönetim hakları, Füsun 

Üstel (Üstel, 1999: 33)’in işaret ettiği “etnik tuzağa dönüşme” olasılığını bünyesinde 

barındırmaktadır.  

Dominique Schnapper (Schnapper, 2005: 516)’in işaret ettiği üzere, etnik 

düzen kurulduğunda bireylerarası ilişkiler, çokboyutluluğunu yitirerek sadece etnik 

boyuta indirgenirler. Böylesi bir düzende kimlikler de, çoklu olma özelliklerini, yani 

tarihsel şartlar ve muhataplar bağlamında yeniden kurulma ve yeniden yorumlanma 

özelliklerini kaybederek, yalnızca etnikliğe indirgenirler. Etnik toplulukların varlığının 

kamu politikalarıyla kurumsallaştırılması etnik aidiyetlerin pekiştirilmesine ve 

sabitlenmesine yol açabilir (Schnapper, 2005: 410-411). Schnapper (Schnapper, 1995: 

107)’in saptamasıyla “kamu yaşamının etnikleştirilmesi” ise, ulusal birimi 

zayıflatabilecek bir faktördür. 

Bugünkü mevcut durumda Türkiye, Kürt meselesi dışında kendisini ciddi 

anlamda meşgul edecek etnik bir sorunla karşı karşıya değildir. Bu bağlamda, Kürt 

sorunu dışarıda bırakılırsa, etnik meselelerin halli açısından Cumhuriyetin ulus-inşa 

sürecinin etkin bir şekilde çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla gelinen noktada Kürt 

sorunu temelindeki mücadelenin tarafları olarak analitik bakımdan (önemli sayıda Kürt 

de ülkenin politik birliğiyle bütünleşmiş olmasına rağmen) ikili bir kategori görünümü 

ortaya çıkmıştır ki, bu görünüm özyönetim haklarını siyasal istikrar ve toplumsal 

bütünlük açısından kırılgan bir zemin haline getirmektedir. Geniş siyasal birimin 

böylesi bir ikili yapıdan oluşması halinde, toplulukları ayıran etnik sınırların daha da 

belirginleşip istikrar kazanması ve iki grubun karşılıklı konumlarının siyasal bütünlük 

açısından tehlikeli bir hale dönüşmesi riski doğmaktadır. Anayasa hukukçularının, iki 

kendilikten oluşmuş federasyonların en hassas federasyonlar olduklarına işaret etmeleri, 

söz konusu riskli durumun bir tespiti olarak okunabilir (Schnapper, 1995: 131). 

Federalizm, kökendeki siyasal projenin ayrılmaz bir bileşeni olması halinde 

ancak, siyasi istikrarı temin edebilmiştir. Dolayısıyla kuruluş anında federatif bir yapıda 

biçimlenen Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Güney Savaşı’nın neden olduğu 

sarsıntılara rağmen varlığını sürdürmüştür (Schnapper, 1995: 151). Türkiye açısından 

bakıldığında, özerklik ya da özyönetim esasına dayalı kanton ya da eyalet temelli bir 
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politik örgütlenme, kökendeki siyasal projenin bir parçası değildir. Üstelik Schnapper 

(Schnapper, 1995: 151)’in saptamasına göre “federalizm, şiddetli çatışmalarda karşı 

karşıya gelmiş halkların ortak yaşamını örgütleyememiştir hiç.” 1984 yılında PKK’nın 

terör eylemlerine başlamasından bu yana süregelen silahlı mücadele süreci de Kürt 

meselesi temelinde bir çatışma tarihinin oluşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla böyle bir 

arka plan üzerinde tesis edilecek etnik temelli bir özyönetim, politik istikrarı ve 

toplumsal bütünleşmeyi zayıflatma yönünde risk taşımaktadır. 

Kürt sorunuyla ilişkili olarak özyönetim haklarına dair değinilen üç risk unsuru 

çerçevesinde değerlendirildiğinde özyönetim haklarının, Türkiye’nin siyasi birliği ve 

toplumsal bütünlüğü açısından çözücü sonuçlara yol açabileceği tespitinde 

bulunulabilir. Dolayısıyla Türkiye, siyasi birlik talepleriyle Kürt sorununun çözümü 

yönünde dile getirilen taleplerin uzlaştırılması, diğer bir deyişle, politik bütünlüğüne 

zarar vermeden Kürt meselesinin çözümü yönünde atılacak adımlar konusunda 

alternatif araçlara başvurmak durumunda kalmaktadır. 

6. Çeşitliliğin Yönetiminde Alternatif Arayişlari: Yurttaşliğa 

Yeniden Başvuru 

Türkiye, etno-kültürel çeşitliliği yurttaşlık vasıtasıyla yönetme yoluna gidebilir. 

Ancak bu noktada dikkate alınması gereken belli hususlara işaret etmekte yarar vardır. 

Bhikhu Parekh (Parekh, 2002: 435)’in belirttiği üzere, siyasi topluluk ile yurttaşlar 

arasındaki bağlılık, doğası gereği karşılıklıdır. Yani, siyasi topluluğun yurttaşlara bağlı 

olması durumunda yurttaşlar da siyasi topluluğa bağlanırlar. Bunun gibi, aidiyet 

duygusu için de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla yurttaşların siyasi topluluğa 

karşı aidiyet duygusu geliştirebilmeleri için, siyasi topluluğun, çeşitlilikleri içerisinde 

onlara değer verip koruması ve bu anlayışı politikalarına, işleyişine, yapısına ve kendini 

tanımlama biçimine yansıtması gerekir. Büyük politik yapının, Kymlicka (Kymlicka, 

2015: 315)’nın deyişiyle “kimliğin besleneceği bir bağlam” olarak görülmesi bu yapıya 

bağlılığın koşuludur. Bu bağlamda, yurttaşlık, farklı aidiyet biçimleriyle çatışmanın 

yaşandığı bir gerilim alanı (Üstel, 1999: 55) haline gelmemelidir. Dolayısıyla, 

yurttaşlığın, etno-kültürel çeşitliliğin yönetilmesinde yararlı bir araç işlevi görebilmesi 

için, işaret edilen hususları dikkate alan bir yaklaşım çerçevesinde yeniden 

yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.  

6.1.  Yurttaşlığın Yeniden Yapılandırılması 

1924 anayasasının 88. Maddesinde Türk, “Türkiye’de din ve ırk ayırt 

edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese ‘Türk’ denir.” biçiminde, 1961 

anayasasının 54. maddesi ile 1982 anayasasının 66. maddesinde ise, “Türk devletine 

vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” biçiminde tanımlanmıştır (Gözübüyük, 

2005: 71,125,252). Ancak belirtilen maddelerde biçimsel düzeyde, bir arada tutan bağ 

olarak etnikliğe vurgu yapılmaması, fiili uygulamanın da aynı şekilde gerçekleşmesi 

sonucunu doğurmamıştır. Fransız sözleşmeci ulus anlayışından esinlenilerek kitabî 

olarak siyasi-hukuki bir kategori şeklinde formüle edilen bu yurttaşlık anlayışı, 

uygulamada Alman modelindeki gibi kan bağı, ırk, etnik aidiyet ya da kültür temelli bir 

milliyetçilikle sürekli bir ilişki içinde olmuştur. Bu doğrultuda, ulusun geçmişe dönük 

inşasında, Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi gibi kurgularda görüldüğü gibi, etnik 

aidiyet olarak Türklüğün öne çıkmasına tanık olunmuştur (Kentel vd., 2009: 21). Milli 

Mücadele yıllarının ardından kurulan yeni rejimin konsolidasyonuna paralel olarak Türk 

milliyetçiliği vurgusunda bir artış gerçekleşmiştir (Özbudun, 1998: 153). Bu durumun 

yansımalarını Cumhuriyetin kurucu kadrolarının konuşmalarında da görmek 
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mümkündür. 27 Nisan 1925 tarihinde Türk Ocakları Merkezi’nde yaptığı konuşmada 

İsmet İnönü şunları ifade eder (Şahin, 2006: 124): “Biz açıkça milliyetçiyiz… ve 

milliyetçilik bizim yegane birlik unsurumuzdur. Türk ekseriyetinde diğer unsurların 

hiçbir nüfuzu yoktur. Vazifemiz Türk vatanı içinde Türk olmayanları behemehâl Türk 

yapmaktır. Türklere ve Türklüğe muhalefet edecek anasırı kesip atacağız. Ülkeye 

hizmet edeceklerde aradığımız her şeyin üzerinde Türk olmalarıdır.” Erken Cumhuriyet 

döneminde Adalet vekilliği görevi de yapmış olan, Kemalizmin ilk ideologlarından 

Mahmut Esat Bozkurt, devlet işlerinde görevlendirileceklerle ilgili olarak şöyle konuşur 

(Yıldız, 2001: 210): “Türk devlet işlerini Türk’ten başkasına vermeyelim… Türk devlet 

işlerinin başına öz Türk’ten başkası geçmemelidir… Yeni Türk Cumhuriyetinin devlet 

işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır. Türk’ten başkasına inanmayacağız.” 

Yurttaşı, kültürel/etnik bir topluluğun parçası olarak kabul eden anlayış, Füsun Üstel 

(Üstel, 2014: 325)’in dönemin ders kitaplarına dair incelemelerinden hareketle tespit 

ettiği üzere, 1950’lere kadar egemenliğini sürdürmüştür. Ulus-devletin inşa sürecinde 

olduğu gibi, 12 Eylül 1980 sonrası dönemde ulus-devletin yeniden konsolidasyonu 

sürecinde de, etno-kültürel farklılıkların göz ardı edildiği kültüralist yaklaşım, makbul 

yurttaş profili üzerinde belirleyici bir rol oynamıştır (Üstel, 2014: 328). Yurttaşlığın, 

çoğunlukta olan etnik topluluğa ilişkin yüceltici bir milliyetçilikle tahkim edilmesinin 

sonucu ise, esin kaynağı olan Fransız sözleşmeci ulus anlayışının geçersizleşmesi ve 

dolayısıyla kendisinden beklenen işlevleri yerine getirememesi olmuştur (Üstel, 1999: 

148). 

Etno-politik bir mesele olarak Kürt sorununun çözümü çerçevesinde, bağlılık 

ve aidiyetin köklü bir biçimde tesis edilmesine yönelik olarak, yurttaşlığın verimli bir 

işlev görebilmesi için öncelikli olarak mevcut yurttaşlık anlayışının sorunlu yanlarının 

giderilmesine ihtiyaç vardır. Dauenhauer (Dauenhauer, 2001: 95)’in belirttiği gibi, 

yurttaşlığın bizatihi kendisi, tarihsel süreç içerisinde, politik hayatın gerçekleştiği maddi 

ve kültürel ortamdaki değişikliklere cevap üretmek üzere oldukça değişmiştir. 

Dolayısıyla Türkiye, ihtiyacı doğrultusunda yurttaşlığı yeniden yapılandırabilir. Bu 

bağlamda, yeni yurttaşlık anlayışının tesisinde etno-kültürel gönderimlerden sakınılmalı 

ve bu anlayış anayasa başta olmak üzere tüm yasal mevzuata yansıtılmalıdır. Üstel 

(Üstel, 1999: 152)’in işaret ettiği üzere, “yurttaşlık tarifinin kültürel başvurularla 

donatıldığı oranda ‘öteki’ler açısından dışlayıcı bir özellik taşıdığı kültürel yurttaşlık 

anlayışı, bir yurttaşlar topluluğunun ortaya çıkmasında önemli bir engel 

oluşturmaktadır.” Dolayısıyla yeni bir yurttaşlık tanımı, kapsayıcı olmalı ve 

çoğulculuğu gözeten bir yaklaşımla yapılmalıdır. Etnik nitelikli ya da etnik çağrışımı 

olan ifadelerden yurttaşlığın tanımında özenle kaçınılmalıdır. 1982 anayasasının 66. 

maddesinde, daha önceki 1924 ve 1961 anayasalarıyla süreklilik içerisinde, Türk’ün, 

vatandaşlık bağını ifade etmesi, mevcut yurttaşlık tanımını Kürt sorununun çözümü 

bağlamında sürdürülebilir kılmamaktadır. Çünkü yurttaşlığın fiili uygulanışına ilişkin 

tarihsel süreç, kitabî tanımı anlamsızlaştırmış ve uyandırdığı çağrışımlarla, mevcut 

yurttaşlık tanımının kullanımının sosyo-psikolojik zeminini tahrip etmiştir. 

Ergun Özbudun (Özbudun, 1998: 151-153), Erzurum Kongresi beyannamesi, 

Sivas Kongresi beyannamesi, Misak-ı Milli gibi Milli Mücadele’nin temel 

belgelerinden hareketle, Milli Mücadele yıllarına egemen olan çoğulcu siyasal söyleme 

dikkat çeker. Belirtilen temel belgelerde, Türklük, Türk milleti, Türk milliyetçiliği gibi 

ifadelerin bir kere bile kullanılmamış olması önemli bir noktadır. Daha da önemlisi, 

siyasi topluluğun monolitik bir kütle olarak algılanmaması ve söz konusu belgelere 

yansıyan söylemde “çeşitlilik içinde birlik” vurgusunun hâkim olmasıdır. “Karşılıklı 

saygı ve fedakârlık duygusu”, “saadet ve felakette tam ortaklık”, “aynı mukadderatı 
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paylaşma arzusu” gibi faktörler ise farklı unsurlardan oluşan bu topluluğu bir arada 

tutan bağlar arasında sayılmaktadır. 

Millet Meclisi’nin kurulmasından önce Milli Mücadele’nin yürütücüsü olarak 

örgütlenen teşkilata Sivas Kongresi beyannamesinin 9. maddesinde “Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı verilmiştir (İğdemir, 1986: 115). Burada 

önemli bir nokta, bu adın belirlenmesinde, etnik çağrışımları olan bir ifadeye 

başvurulmamış olmasıdır. Dolayısıyla, Milli Mücadele yıllarına egemen olan çoğulcu 

söyleme ilişkin olarak belirtilen hususlar bağlamında, söz konusu söylemin, kapsayıcı 

ve çoğulculuğu gözeten bir yaklaşımla yeni bir yurttaşlık tanımının yapılmasında bir 

esin kaynağı olabileceği tespitinde bulunulabilir. 

 

6.2.  Yurttaşlığın Yeniden Yapılandırılmasında Kültürel 

Duyarlılık İhtiyacı 

İnşa edilecek yeni yurttaşlık, mutlaka kültürel açıdan duyarlı bir biçimde 

yapılandırılmalıdır. Bu yeni yaklaşımda, tüm yurttaşların sahip olacağı eşit haklar, 

alışılageldiği üzere sivil, siyasi ve ekonomik hakların yanı sıra, kültürel hakları da 

içermelidir. Burada kültürel haklar ile kastedilen, “bir birey veya topluluğun kültürel 

kimliklerini ifade etmek, sürdürmek ve iletmek için gerek duyduğu haklar”dır (Parekh, 

2002: 269). 

Bu noktada, çağdaş ulus-devletin yol açtığı bir alışkanlığa işaret etmek gerekir. 

Çağdaş ulus-devlet, kendi temelleri için duyduğu ihtiyaçtan ötürü, toplumu sosyal ve 

kültürel türdeşlik doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmıştır. Bu durum, birlik ile 

türdeşliği, eşitlik ile tektipliliği aynı şey olarak görme alışkanlığına yol açmıştır 

(Parekh, 2002: 11). Hâlbuki tektipleştirme, ironik bir biçimde, bölünmeye neden 

olmaktadır (Dauenhauer, 2001: 30). 1995 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) tarafından Kürt sorununa ilişkin olarak Doğu Ergil’e hazırlatılan raporda da 

tekçi anlayışın yol açtığı olumsuzluklara dair tespitlerde bulunulmaktadır. Kültürel/etnik 

farklılıkları görmezlikten gelen resmi politikaların, soruna yol açan temel bir faktör 

olarak işaretlendiği raporda, tekçi siyasi anlayışın egemenliğinin kültürel alana 

uzanacak kadar yaygın olmasının, kültürel çeşitliliği barındıran toplumsal yapıda 

sorunlara neden olduğu ve kültürel birliği sağlamaya yönelik zora dayalı bir yaklaşımın 

politik birliğin elde edilmesini de güçleştirdiği saptamasında bulunulmaktadır (Ergil, 

1995: 54, 56-57). Dolayısıyla kültürel açıdan duyarlı bir yurttaşlık, bir topluluğun kendi 

kültürel varlığını çoğunluktan farklı bir biçimde sürdürme ve geliştirme hakkına saygı 

duymalı ve bunun fiili olarak hayata geçmesi için gerekli imkânları da sağlamalıdır. Bu 

bağlamda Kürt sorunu çerçevesinde sıklıkla gündeme gelen anadilde eğitim meselesi 

önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır. 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 196), bir kültürün varlığını sürdürmesinde 

belirleyici bir faktör olarak, söz konusu dilin devlet okullarında eğitim dili olarak 

kullanılıp kullanılmamasına dikkat çeker. Anadilde eğitim imkânının olmaması, söz 

konusu dilin neredeyse kaçınılmaz bir biçimde gittikçe marjinalleşmesi anlamına 

gelmektedir. Böylelikle dilin ve dille birlikte taşınan gelenek ve göreneklerin sonraki 

nesillere aktarılması işlevi sekteye uğrar. Bu noktalar açısından bakıldığında, adalet ve 

hakkaniyet açısından anadilde eğitim talebinin haklılığına karşı çıkmak kolay değildir. 

Dolayısıyla Kürtçenin eğitim dili olarak kullanılmasına karşı çıkanlar, bu karşı çıkışın 

normatif gerekçelerini göstermek durumundadırlar. Ayrıca çoğunluğun zaten 
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kendiliğinden sahip olduğu bir hak olan anadilde eğitime ilişkin talep, bir ayrıcalık 

isteği değildir. Bu talep eşitliğe değin bir taleptir. 

Bu noktada Kemâli Saybaşılı (Saybaşılı, 1995: 69) tarafından belirtilen, Kürt 

sorununun kültürel boyutu ile PKK terörünün birbirinden ayrıştırılması bağlamındaki 

önemli bir noktaya dikkat çekmekte yarar vardır. Kültürel boyuta ilişkin bazı hakların 

verilmesini terörün kesin olarak sonlandırılmasına bağlamak ya da PKK terörü ortadan 

kaldırılmadan kültürel hakların bir bölümünün verilmesinden kaçınmak, demokrasiyi 

içselleştirmiş ve demokrasinin sorunları çözme kapasitesine inanmış Kürt kökenli 

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, ortak olmadıkları ve sorumluluğunu taşımadıkları 

bir suçtan ötürü kolektif olarak cezalandırılmaları anlamına gelebilir. Dolayısıyla 

yurttaşlığın kültürel olarak duyarlı bir biçimde yeniden yapılandırılmasında da sürecin, 

PKK terörü tarafından rehin alınmasına müsaade edilmemesi gerekir. 

 

Sonuç 

Bu çalışmada, öncelikli olarak, çalışmanın amacı doğrultusunda, 

tanımlanmasında yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte Kürt 

sorununun mahiyeti belirgin kılınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çok boyutlu ve 

karmaşık bir sorun olan Kürt sorununun, devlet söyleminde de başka türden toplumsal 

sorunlara ilişkin kavram setleriyle ifade bulmasına karşın, öncelikli olarak etno-politik 

ve etno-kültürel bir mahiyet taşıdığı ortaya konmuştur. Kürt sorununun etno-politik ve 

etno-kültürel niteliğinin bu şekilde tespit edilmesi, özyönetimin Will Kymlicka 

tarafından çokkültürlü yaklaşım çerçevesinde etno-kültürel meselelerde bir çözüm 

enstrümanı olarak sunulmasından dolayı, Kürt meselesini özyönetim enstrümanına 

elverişli bir mesele kılmaktadır.  

Çalışmada, Kymlicka’nın kendi teorik yaklaşımı çerçevesinde, hangi tür 

topluluklar için özyönetimi işlevsel bir araç olarak ele aldığı ve özyönetimin bir 

mekanizma olarak işe yarayabilmesi için işaret ettiği noktalar belirtilmiştir. Bu 

çerçevede, özyönetim talebinin, Kymlicka tarafından “ulusal azınlık” olarak 

adlandırılan topluluklar için söz konusu olduğuna işaret edilmiştir. Aslında burada, 

kültürel çeşitliliğin kaynağı olarak, birden fazla ulusun birlikte yaşadığı bir durum söz 

konusudur. Ancak çalışmada da önemle vurgulandığı üzere Kymlicka’nın “ulus” 

kavramına verdiği anlama dikkat etmek gerekir. Kymlicka, ulus kavramını kültür ile 

eşanlamlı kullanmaktadır. Kymlicka’nın sosyolojik anlamda kullanışında, “belli bir 

toprak parçası ya da yurt, ayrı bir ortak dil ve kültür, az ya da çok kurumsal olarak 

olgunlaşmış, tarihsel bir cemaat olma” ulusu tanımlayan öğeleri oluşturmaktadır. 

Sıralanan bu öğeler aslında tarihsel boyutu da içeren bir otantisiteyi ifade etmektedir.  

Kymlicka’nın çizmiş olduğu teorik çerçeve, Kürtlerin özyönetim talebinde 

bulunabilecek bir topluluk olma niteliklerine sahip olup olmadıklarını belirlemede bir 

analiz aleti fonksiyonu görmüş ve çalışmada, Türkiye sınırları içerisinde yoğun olarak 

yaşadıkları yerlerin kadim sakinlerinden olan, meskûn oldukları belirli bir bölge ile 

örtüşen sayıca büyük bir nüfusa sahip olmaları dolayısıyla dil ve toprak birliğine sahip 

bir etnik topluluk olan Kürtlerin, özyönetim talebinde bulunma niteliklerini haiz bir 

topluluk oldukları tespitinde bulunulmuştur. Kymlicka, özyönetimin geçerli olduğu 

yönetim biriminde ulusal azınlığın nüfusunun çoğunluğu teşkil etmesini, özyönetimin 

bir mekanizma olarak işe yarayabilmesinin koşulu olarak görür. Dolayısıyla, çalışmada 

belirtildiği gibi Fırat’ın doğusundaki birçok ilde Kürt nüfusun çoğunluğu teşkil etmesi 

dolayısıyla, söz konusu illeri kapsayacak bir özyönetim, Kymlicka’nın işaret ettiği, 
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gerekli işlevsellik koşulunu sağlamış olacaktır. Ancak özyönetim haklarını Türkiye’nin 

siyasi istikrarı ve toplumsal bütünlüğü açısından riskli hale getiren unsurlar mevcuttur. 

Çalışmada, Kürt meselesinin sınırötesi boyutu, katmanlı yurttaşlık ve 

etnikleşmenin artması olmak üzere, Kürt meselesiyle ilişkili olarak özyönetim haklarını 

Türkiye’nin siyasi istikrarı ve toplumsal bütünlüğü açısından riskli hale getiren üç unsur 

ortaya konmuştur. Bu üç risk unsuru çerçevesinde değerlendirildiğinde özyönetim 

haklarının, Türkiye’nin siyasi birliği ve toplumsal bütünlüğü açısından çözücü 

sonuçlara yol açabileceği saptamasında bulunulmuştur. Dolayısıyla bu durum, 

Türkiye’yi, etno-kültürel çeşitliliği yönetmede alternatif araçlara başvurmak durumunda 

bırakmaktadır. 

Etno-kültürel çeşitliliğin yönetimiyle özyönetim hakları arasında içsel, zorunlu 

bir bağ yoktur. Sosyal olaylarda deneme-yanılma yöntemiyle hareket etmek onarılamaz 

sonuçlara yol açabileceğinden dolayı, özyönetime ilişkin işaret edilen riskler dikkate 

alınarak, çalışmada, etno-kültürel çeşitliliği yönetmede bir araç olarak, özyönetime 

alternatif olmak üzere yeniden yapılandırılmış bir yurttaşlık yaklaşımı önerilmiştir. Her 

ülkenin toplumsal yapılanması ve tarihsel serüveni diğerlerinden farklı olduğundan 

dolayı, geliştirilen çözüm önerilerinin bu arka planı dikkate alması gereğinden 

hareketle, yurttaşlığın yeniden yapılandırılmasında Milli Mücadele yıllarının çoğulcu 

söyleminin esin kaynağı olabileceği saptamasında bulunulmuştur. Çalışmada önerilen, 

kapsayıcı ve çoğulculuğu gözeten bir yaklaşımla yeniden yapılandırılmış, etnik 

tonlamalardan ve çağrışımlardan arındırılmış, kültürel açıdan duyarlı böylesi bir 

yurttaşlık anlayışı ise, doğası gereği karşılıklı olan devlet ile yurttaşlar arasındaki bağı 

güçlendirecektir. Kuşkusuz Kürt sorunu gibi kapsamlı, çok boyutlu ve köklü bir sorunda 

nihâi çözüme ulaşmak kolay değildir. Dolayısıyla, böylesi adımlar nihâi çözümü 

getirmese bile çözüme giden yolun taşlarını döşeyecektir. 
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CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING 

TOOL OF FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION ON 

CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS SECTOR 
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Abstract 

Businesses financial performance measurements in an accurate and balanced way have 

been inevitable in today’s competitive world. Financial analyzes based on conventional financial 

performance standards can be insufficient for both business managers and other stakeholders to 

read the financial performance of businesses realistically. Therefore, it is very important to 

analyze the cash generation potentials while the financial performance of the enterprises is being 

measured. In this framework, use of cash flow ratios in financial analysis contribute to better 

performing financial performance measurement. In this study, it is aimed to measure the financial 

performance based on the cash flow ratios of the companies operating in the construction and 

public sector and whose shares are traded in the Borsa Istanbul (BİST) for the period 2013-2015. 

For this purpose, primarily, cash flow ratios were calculated by using the data from financial 

statements of the companies for the analyzed period and then the calculated ratios were analyzed 

by VIKOR method. 

Key Words: Construction and public works sector, cash-flow ratios, VIKOR method, 

financial analysis. 

FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM 

ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Özet 

Rekabetin arttığı günümüz dünyasında işletmelerin finansal performanslarını doğru ve 

dengeli bir şekilde ölçmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Geleneksel finansal performans 

ölçütlerine dayalı olarak yapılan finansal analizler hem işletme yöneticilerinin hem de diğer 

paydaşların işletmelerin finansal performansını gerçekçi bir biçimde okumalarında yetersiz 

kalabilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin finansal performans ölçümü yapılırken nakit yaratma 

potansiyellerinin de analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede nakit akım 

oranlarının finansal analizde kullanımı finansal performans ölçümünün daha iyi bir şekilde 

yapılmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren 

ve pay senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören işletmelerin 2013-2015 dönemine ilişkin 

finansal performanslarının nakit akım oranları esas alınarak ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda öncelikle analiz kapsamına alınan işletmelerin analiz dönemine ait mali 

tablolarındaki bilgilerden yararlanılarak nakit akım oranları hesaplanmış ve daha sonra 

hesaplanan oranlar VIKOR yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat ve bayındırlık sektörü, nakit akım oranları, VIKOR 

yöntemi, finansal analiz 
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1. Giriş  

İşletmelerin mali performansının ölçümü bilanço ve gelir tablosu gibi tahakkuk 

esasına göre hazırlanan mali raporlar aracılığıyla yapılmaktadır. Mali durum ve faaliyet 

sonuçlarına ilişkin performans genel olarak karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey 

yüzde yöntemi ile analiz, eğilim yüzdeleri analizi ve oran analizi gibi yöntemler 

kullanılarak ölçülmektedir. Bu yöntemler işletmelerin likidite durumu, faaliyetlerindeki 

etkinliği, verimliliği ve karlılığı gibi birçok konuda paydaşlara önemli bilgiler 

sunmaktadır. Özellikle mali performansın geçmiş dönem mali tabloları dikkate alınarak 

karşılaştırmalı bir şekilde ölçülmesi cari yıla ilişkin mali performansın yeterli olup 

olmadığına ilişkin kararın alınmasında da etkili olmaktadır. Ancak söz konusu analiz 

yöntemlerinin işletmelerin hangi düzeyde nakit yarattığını ve cari dönemde elde edilen 

nakdin bir önceki dönemlere göre hangi yönde seyir izlediğini göstermesi bakımından 

yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Yoğun rekabet ortamında işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için faaliyet 

risklerini mümkün olduğunca azaltmaları gerekmektedir. Bu açıdan günümüzde 

işletmelerin faaliyet sonuçlarının iyi olması kadar söz konusu faaliyetlerden sağlanan 

nakit düzeyinin de artmasına dikkat edilmektedir. Çünkü sürekli karlılık artışı sağlayan 

bir işletmenin nakit sağlama açısından performansı düşükse, bu durumda 

yükümlülüklerini yerine getirebilmesi riskli hale gelebilmektedir. Dolayısıyla işletme 

yöneticilerinin finansal performans hedeflerini belirlerken sadece faaliyet karlılığını 

değil aynı zamanda faaliyetlerden daha fazla nakit sağlamayı da dikkate almaları 

işletmelerin sürekliliği açısından önemlidir. Bu çerçevede etkili bir finansal performans 

analizi için işletmelerin tahakkuk esasına dayalı olarak hazırladıkları mali tabloların 

yanı sıra nakit akım tablosu da hazırlamaları gerekmektedir. Bu sayede özellikle 

işletmeye kredi verenler, yöneticiler ve yatırımcılar tahakkuk esasına dayalı olarak 

hazırlanmış olan mali tabloların analizi ile nakit akım tablosundaki verilerin analizi 

arasında bir bağ kurarak işletmenin mevcut finansal performansı hakkında daha doğru 

bilgiler sağlayacaklardır. 

İşletmelerin nakit yönetimi açısından başarısızlığa uğramaları yüksek maliyetli 

finansman kaynaklarının kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Artan finansman 

maliyetleri ise işletme faaliyetlerinin istenen ölçüde yürütülememesine ve dolayısıyla 

nakit yönetimindeki başarısızlığın bütün faaliyetlerde başarısızlığa yol açmasına etki 

edecektir. Bu açıdan yoğun rekabetin varlığı ve geçmişte yaşanan ekonomik krizler 

dikkate alındığında işletmelerin birçok konuda olduğu gibi nakit yönetimi açısından da 

her türlü yönetsel araçlardan yararlanması hayati önem taşımaktadır (Sakarya, 2008: 

228). 

Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, ekonomik değişimlere karşı hızlı 

bir şekilde pozisyon alınması ve daha gerçekçi bir finansal performans analizi amacıyla 

geleneksel yöntemlere dayalı finansal analizle birlikte nakit akım odaklı finansal 

analizin birlikte kullanılması işletmelerin yönetsel kararlarında belirleyici rol 

oynayacaktır. Bu çerçevede çalışmada, pay senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem 

gören inşaat ve bayındırlık sektörü işletmelerinin 2013-2015 mali dönemlerine ilişkin 

olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayımladıkları mali tablolarındaki 

veriler dikkate alınarak nakit akım oranlarına göre finansal performanslarının ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle analiz kapsamına alınan işletmelerin 

ilgili döneme ilişkin nakit akım oranları hesaplanmış ve daha sonra hesaplanan oranların 
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VIKOR yönteminde kullanımı ile işletmelerin finansal performans değerlendirmesi 

gerçekleştirilmiştir. 

2. Literatür Araştırması 

Finansal analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesinde işletmelerin mali 

tablolarındaki veriler yardımıyla hesaplanan oranlar önemli bir işleve sahiptir. Finansal 

analiz işlemleri için oranların kullanıldığı çalışmalarda ilgi daha çok bilanço ve gelir-

gider tablosu verileri odaklı oranlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Nakit akım oranları esas 

alınarak gerçekleştirilen çalışma sayısı ise daha sınırlı kalmıştır. Söz konusu çalışmalara 

yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.     

Zeller ve Stanko (1994) tarafından yapılan çalışmada, perakendecilik 

sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin dört yıllık faaliyet verileri dikkate alınarak 

nakit akım oranları aracılığıyla borçlarını ödeyebilme gücü ortaya konmuştur. Yılmaz 

(1999) tarafından yapılan çalışmada, nakit akım oranları kullanılarak varsayımsal bir 

işletmenin finansal tabloları incelenmiş ve oranlar yorumlanmıştır. Ryu ve Jang (2004) 

çalışmalarında nakit akım oranları ve geleneksel oranlara göre performans ölçümü 

arasında bir farklılık bulunup bulunmadığını araştırmışlardır. Bu kapsamda iş amacıyla 

konaklama yapılan oteller ile kumarhane hizmeti sunan otellerin beş yıllık finansal 

verileri dikkate alınmıştır. Çalışmada likidite açısından geleneksel oranlar ile elde edilen 

sonuçların nakit akım oranları ile elde edilen sonuçlardan farklılık gösterip göstermediği 

üzerinde durulmuştur.  

Sakarya (2008) tarafından yapılan çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 

KOBİ’lerin nakit yönetimi etkinliklerini araştırmak amacıyla işletmelerin nakit dönüş 

süreleri analiz edilmiş ve sektörel farklılıkların nedenleri ortaya konmuştur. Karğın ve 

Aktaş (2011) çalışmalarında, inşaat sektörüne girdi sağlayan bir işletmenin “TMS7 

Nakit Akış Tablosu” standardına göre hazırlanmış olan 2006-2010 yıllarına ait nakit 

akım tablolarını geleneksel finansal analiz yöntemleri ve “nakit akışlarının sağlandığı 

faaliyetler modeli” ile birlikte analiz etmişlerdir. Araştırmacılar çalışmalarında söz 

konusu modellerin birlikte kullanılması ile işletme hakkında daha isabetli analiz 

sonuçlarının elde edilebileceğini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Kirkham (2012) 

tarafından yapılan çalışmada işletmelerin geleneksel oranlar ile nakit akım oranlarını 

kullanmalarının likidite analizi açısından işletmelere sağlayacağı katkılar üzerinde 

durulmuştur. Bu doğrultuda aynı sektörde faaliyet gösteren yirmi beş işletmenin beş 

yıllık faaliyet dönemi dikkate alınarak nakit akım oranları ile geleneksel oranlar 

karşılaştırmalı şekilde ele alınmıştır. Çalışma ile geleneksel oranlara dayalı olarak 

yapılan analizin birçok işletmede likidite açısından yanlış kararlar alınmasına yol açtığı 

saptanmıştır. 

Frank ve James (2014) çalışmalarında Nijerya’da yiyecek ve içecek sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin nakit akımları ile işletme performansı arasında bir ilişki 

olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışmada nakit akımı ile işletme performansı arasında 

önemli ve pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Barua ve Saha (2015) tarafından 

yapılan çalışmada nakit akım oranlarının güçlü ve etkili bir araç olup olmadığına 

yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu çerçevede Bangladeş Borsası’nda payları işlem 

gören sigara imalatı ile uğraşan işletmeler incelenmiştir. Buna göre nakit akım 

oranlarının, gelecekte sağlanacak nakit akımının ne olacağı konusunda sağladığı 

bilginin geleneksel oranlara nazaran daha güçlü olduğu vurgulanmıştır. 
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Sakarya ve Akkuş (2015) çalışmalarında geleneksel oranlar ile nakit akım 

oranlarının kullanımının finansal performans ölçümünde bir farklılık yaratıp 

yaratmadığını araştırmışlardır. Bu doğrultuda pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem 

gören çimento sektörü işletmelerinin 2010-2013 yılları arasındaki mali tabloları 

kullanılarak hesaplan oranlar TOPSIS yöntemi aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma 

sonucunda finansal performans ölçümünde geleneksel oranlar ile nakit akım oranları 

arasında farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Başar ve Azgın (2016) tarafından 

yapılan çalışmada, Borsa İstanbul’da perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin rasyolar aracılığıyla nakit akış analizleri yapılmış ve korelasyon analizi 

aracılığıyla aralarında güçlü ilişki bulunan oranlar saptanmıştır. 

3. Nakit Akim Tablosu  

Nakit esasına dayalı olarak hazırlanan nakit akım tablosu, bir işletmenin belirli 

bir faaliyet döneminde elde ettiği nakit varlıkları ile nakit varlık çıkışını gösteren ve 

dönem sonu itibariyle net nakit varlığının düzeyi hakkında bilgi veren bir mali tablodur. 

Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan Türkiye 

Muhasebe Standartları’na göre muhasebe işlemlerini yürüten işletmeler tarafından 

hazırlanması gereken nakit akım tablosunda nakit giriş ve çıkışı işletme faaliyetlerinden 

sağlanan nakit akımı, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı ve finansman 

faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı olmak üzere üç ana kategoriye ayrılmaktadır. 

İşletmelerin esas gelir getiren faaliyetlerinden elde edilen nakit varlıklar 

işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerin 

nakit ve nakit benzeri varlıkları dışındaki varlıklara yapılan yatırımlar yatırım 

faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı olarak değerlendirilmektedir. Finansman 

faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı ise sermayenin ve finansal borçlanma kapsamında 

ortaya çıkan nakit akım hareketleridir (Örten vd, 2009: 74).  

TMS7 Nakit Akım Tablosu Standardı uyarınca nakit akım tablosunun 

hazırlanmasında dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Dolaylı 

(net) yöntemde işletmeden nakit çıkışı gerektirmeyen ve işletmeye nakit girişi 

sağlamayan faaliyet sonuçlarından (gelir, kar, gider ve zarar) yararlanılarak dönem net 

kar veya zararının net nakit akışına dönüştürülmesi amacıyla gerekli olan düzeltme 

işlemleri yapılarak nakit akım tablosu hazırlanmaktadır. Dolaysız (brüt) yöntemde ise, 

brüt nakit girişleri ile brüt nakit çıkışlarının tutarları dikkate alınarak nakit akım tablosu 

hazırlanmaktadır (Sağlam vd, 2009: 180-181). Nakit akım tablosunun dolaysız yönteme 

göre düzenlenmesi halinde tahakkuk esasına göre raporlanmış olan gelir tablosu 

kalemlerini nakit esasına göre dönüştürmek amacıyla gelir tablosu kalemlerinde 

düzeltme işlemleri yapılarak söz konusu tutarların nakit giriş ve çıkışı yaratan tutarlar 

haline getirilmesi gerekmektedir (Gücenme & Arsoy, 2006: 71). 

4. Nakit Akım Oranları  

Geleneksel finansal analiz oranları bir işletmenin likiditesi hakkında yeterli 

bilgileri vermekten yoksundur. Çünkü faaliyet sonuçlarına göre karlılığı yüksek olan bir 

işletmenin nakit akım tablosunda esas faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışı negatif 

görünebilir. Bu açıdan likidite problemleri gelir tablosunda görülmemekle birlikte gelir 

tablosu analizinde kullanılan finansal oranlar da likidite durumunu yansıtması 

bakımından iyi bir gösterge değildir. Dolayısıyla nakit akım tablosu temelinde 

geliştirilen finansal analiz oranlarının kullanılması önemlidir (Duhovnik, 2008:139).      
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Nakit akım oranlarının hesaplanabilmesi amacıyla işletmelerin finansal durum 

tablosu, gelir tablosu ve nakit akım tablosuna ihtiyaç duyulmaktadır. Nakit akım 

oranları ile özellikle kredi veren kurum ve kuruluşlar ile yatırımcılar ilgilenmektedir. 

Çünkü kredi verenler, işletmelerin esas faaliyetlerinden yeterli düzeyde nakit sağlanıp 

sağlanmadığına ilişkin bilgileri nakit akım oranları aracılığıyla elde ederler. Bu açıdan 

verilen kredi miktarı ile alınan risk durumu kolaylıkla analiz edilmektedir. Yatırımcılar 

açısından değerlendirildiğinde nakit akım oranları aracılığıyla işletmelerin temettü 

ödeme güçlerinin daha gerçekçi bir şekilde ölçümü mümkün hale gelmektedir (Yıldırım 

vd., 2016: 11). 

Nakit akım analizi işletmelerin finansal açıdan dayanıklılığını ve nakit 

etkinliğini ölçmeleri açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda nakit yönetimi 

konusu yöneticilerin üzerinde daha fazla durmaları gereken ve aynı zamanda likiditenin 

korunması açısından yeterli düzeyde nakit sağlamanın hangi şartlarda oluşacağının 

analizini gerektiren bir konudur (Yılmaz, 1999: 197). 

5. Vikor Yöntemi 

Çok kriterli kompleks sistemlerin optimizasyonu için geliştirilen VIKOR 

yöntemi, birbiriyle zıt nitelikli kriterlerin varlığında belirli bir alternatif kümesinin 

sıralanması ve seçimi üzerine odaklanmaktadır (Opricovic & Tzeng, 2004: 447). 

VIKOR yönteminin temelinde alternatifler ve değerlendirme kriterleri kapsamında bir 

uzlaşık çözümün oluşturulması yer almaktadır. Söz konusu uzlaşık çözüm, alternatifler 

için çok kriterli sıralama endeksi oluşturarak, belirli koşullar çerçevesinde ideal çözüme 

en yakın kararın verilmesini ifade etmektedir (Ömürbek vd., 2014: 196). VIKOR 

yöntemi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır. 

1. Adım: VIKOR yönteminin ilk adımında her bir kriter (i = 1, 2, .., n) için 

alternatiflerin (j = 1, 2, …, J) aldığı en iyi )( *

if ve en kötü )( 

if değerler 

belirlenmektedir. 

 Eğer i’inci kriter faydayı temsil ediyorsa; ij
j

i ff max*  ve ij
j

i ff min
,  

eğer i’inci kriter maliyeti temsil ediyorsa; ij
j

i ff min*  ve ij
j

i ff max
 şeklinde 

kullanılır.  

2. Adım: Sj ve Rj değerleri her bir alternatif için (j = 1, 2, …, J) hesaplanır 

(Opricovic & Tzeng, 2007: 515). 

)/()( **

1





 iiiji

n

i

ij ffffwS       (1) 

 )/()(max **  iiijii
j

j ffffwR       (2) 

Burada wi kriterlerin karar vericiler için göreli önem ağırlıklarını ifade 

etmektedir. 

3. Adım: Her bir alternatif (j = 1, 2, …, J) için Qj değeri hesaplanır. 

)/())(1(()/()( **** RRRRvSSSSvQ jjj  
  (3) 
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Burada j
j

SS min*  , j
j

SS max
, j

j
RR min*  , j

j
RR max

ve v  

maksimum grup faydasının ağırlığını, 1- v  kişisel pişmanlığın ağırlığını ifade 

etmektedir. v  genel olarak 0,5 olarak alınmaktadır (Opricovic & Tzeng, 2004: 448;  

Opricovic & Tzeng, 2007: 516).  

4. Adım: S, R ve Q değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır. S, R ve Q 

değerlerinin sıralamaları kendi içlerinde yapılarak üç ayrı sıralama elde edilir. 

5. Adım: En küçük Q değerine sahip alternatifin A(1), alternatifler grubu 

içindeki en iyi seçenek olarak ifade edilebilmesi için iki koşulun sağlanması 

gerekmektedir. Bu koşullar, aşağıda yer almaktadır (Opricovic & Tzeng, 2007: 516; 

Chen & Wang, 2009: 237). 

1.Koşul: Kabul edilebilir avantaj 

DQAQAQ  )()( )1()2(

        
 

Burada A(2) en iyi ikinci alternatifi temsil etmektedir. )1/(1  JDQ  

J değerlendirilen alternatif sayısını göstermektedir. Eğer J < 4 ise DQ = 0,25 

olarak dikkate alınır.  

2. Koşul: Karar vermede kabul edilebilir istikrar 

En iyi alternatif olan A(1)’in S ve/veya R sıralamasında da en iyi alternatif 

olması gerekir. Eğer ifade edilen iki koşuldan biri sağlanamazsa, o zaman uzlaşılmış 

ortak en iyi çözüm kümesi aşağıdaki gibi önerilmektedir: 

Eğer sadece 2. koşul sağlanamazsa, birinci sıradaki A(1) ve ikinci sıradaki A(2) 

alternatiflerinin ikisi de en iyi uzlaşılmış ortak çözüm olarak belirlenir. 

Eğer 1. koşul sağlanamazsa, sıralanan alternatiflerin hepsi A(1), A(2),…,A(M) 

dikkate alınarak, A(M), maksimum M için DQAQAQ M  )()( )1()(
 ilişkisi ile 

belirlenir.  

6. Çalişma Kapsamina Alınan İşletmeler Ve Analiz Dönemi 

2013, 2014 ve 2015 yıllarının analiz dönemi olarak belirlendiği çalışmaya hisse 

senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 9 inşaat ve bayındırlık sektörü işletmesi 

dahil edilmiştir. Söz konusu dönemde BİST’teki inşaat ve bayındırlık sektörüne ait 

işletme sayısı 10 olması karşın bir işletme (Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım 

Geliştirme A.Ş.) mali tablolarındaki eksik veriler nedeniyle analiz dışında bırakılmıştır. 

Çalışma kapsamına alınan işletmeler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İnşaat ve Bayındırlık Sektörü İşletmeleri 

BIST Kodu İşletme Adı 

ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
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KUYAS Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 

ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 

SANEL San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

YAYLA Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. 

YDATH YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

YYAPI Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. 

7. Çalışmada Kullanılan Nakıt Akim Oranları 

Çalışmada işletmelerin faaliyet, likidite ve mali yapı durumunun 

belirlenmesine yönelik nakit akım oranları kullanılmıştır. Analizde kullanılan nakit 

akım oranları literatürde sıklıkla kullanılan oranlar olup, hesaplanma yöntemleri Tablo 

2’de yer almaktadır (Sakarya & Akkuş, 2015: 111; Başar & Azgın, 2016: 788-789; 

Sarıaslan & Erol, 2014: 302; Barua & Saha, 2015: 234; Kirkham, 2012: 3). Söz konusu 

oranların hesaplanmasında kullanılan bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun 

(KAP) resmi internet sitesinden elde edilmiştir (KAP, 2016). 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Nakit Akım Oranları 

Kod Nakit Akım Oranı Tanım 

K1 Nakit-Kısa Vadeli Borç Oranı İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları / Kısa Vadeli Borçlar 

K2 
Nakit- Toplam Varlıklar 

Oranı 
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları / Toplam Varlıklar  

K3 Nakit-Toplam Borç Oranı İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları / Toplam Borçlar  

K4 Nakit- Net Satışlar Oranı İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları / Net Satışlar  

K5 Nakit-Özkaynaklar Oranı İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları / Özkaynaklar  

K6 Nakit Dönüş Süresi 
Alacakların Tahsil Süresi + Stokların Devir Süresi – Borçların 
Ertelenme Süresi* 

* Alacakların Tahsil Süresi =Alacaklar / (Net Satışlar / 360); Stok Devir Süresi= Stoklar / 

(Satışların Maliyeti /360); Borçların Erteleme Süresi = Kısa Vadeli Borçlar / (Satışların Maliyeti / 

360) 

Tablo 2’de yer alan K1 kodlu oran işletmenin kısa vadeli borçlarını ödemede 

kaynak oluşturma gücünü nakit esaslı olarak gösterirken, K2 kodlu oran da işletmenin 

sahip olduğu varlıkların nakit akışı sağlamada ne kadar etkin kullanıldığını 

göstermektedir. K3 kodlu oran işletmenin faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışı ile kısa 

ve uzun vadeli borçlarını karşılama oranını göstermektedir. K4 kodlu oran işletme 

faaliyetlerinden elde edilen nakit akışının net satışlara, K5 kodlu oran ise işletme 

faaliyetlerinden elde edilen nakit akışının özkaynaklara oranını ifade etmektedir. K6 

kodlu oran işletmedeki nakit dönüş süresini gün cinsinden vermekte ve işletmenin 

faaliyetlerinden ne kadar sürede nakit sağladığını belirtmektedir.  Bu süre uzarsa, nakit 

sağlanana kadar geçecek sürenin uzadığı anlaşılır (Sakarya & Akkuş, 2015: 111, 
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Sakarya, 2008: 232). Tablo 2’de yer alan K1, K2, K3, K4 ve K5 kodlu oranların yüksek 

değerli olması istenirken, K6 kodlu oranın düşük olması arzu edilmektedir. 

8. Bulgular 

Analiz kapsamına alınan nakit akım oranları 2013, 2014 ve 2015 yılları için 

ayrı ayrı hesaplanmış ve hesaplanan oranlar yardımıyla VIKOR analizi 

gerçekleştirilmiştir.   

Çalışmada her bir işletme için analiz döneminin her bir yılı esas alınarak 

hesaplanan nakit akım oranları yardımıyla VIKOR analizinin ilk aşaması için gerekli 

olan karar matrisi oluşturulmuştur. Karar matrisinin satırlarında işletmeler, sütunlarında 

ise işletmeleri değerlendirmede kullanılan nakit akım oranları yer almaktadır. İşlem 

sürecine örnek olması açısından 2015 yılına ilişkin veriler tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 3: 2015 Yılına İlişkin Karar Matrisi  

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ANELE -0,008 -0,004 -0,006 -0,007 -0,011 11,272 

EDIP 0,117 0,015 0,026 0,181 0,036 -1316,689 

ENKAI 0,445 0,059 0,216 0,100 0,082 -28,751 

KUYAS -0,757 -0,162 -0,318 -0,828 -0,329 26,899 

ORGE 0,591 0,180 0,474 0,222 0,291 87,279 

SANEL 0,151 0,048 0,138 0,036 0,074 104,687 

YAYLA -0,097 -0,026 -0,051 -0,141 -0,052 -229,767 

YDATH -0,442 -0,119 -0,153 -0,263 -0,534 58,122 

YYAPI 0,223 0,114 0,157 0,589 0,418 -717,132 

Analizin ilk aşamasında, kriterlere ait en iyi )( *

if  ve en kötü )( 

if değerleri 

tespit edebilmek için Tablo 3’de yer alan (9x6) boyutlu karar matrisinden 

yararlanılmıştır. Belirlenen değerler Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4: Her Kriter İçin En İyi )( *

if  ve En Kötü )( 

if Değerler 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

)( *

if  0,591 0,180 0,474 0,589 0,418 -1316,689 

)( 

if  -0,757 -0,162 -0,318 -0,828 -0,534 104,687 
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Her kriter için en iyi )( *

if  ve en kötü )( 

if değerler tespit edildikten sonra 

analiz kapsamına alınan 9 işletme için Sj ve Rj değerleri eşitlik (1) ve (2) yardımıyla, Qj 

değerleri de eşitlik (3) yardımıyla hesaplanmıştır. Kriter ağırlıklandırmalarında her bir 

kriterin önem düzeyinin eşit olduğu varsayılmış ve toplam 6 kriter bulunduğundan kriter 

başına 0,166 ağırlık derecesi verilmiştir. İşlemlerde v = 0,5 olarak hesaplamaya 

katılmıştır. S, R ve Q değerleri hesaplandıktan sonra küçükten büyüğe doğru sıralanmış 

ve söz konusu işletmeler için 2015 yılına ait üç sıralama listesi oluşturulmuştur. İnşaat 

ve bayındırlık sektörü işletmelerinin 2015 yılı VIKOR analizi sıralama sonuçları Tablo 

5’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 5: İşletmelerin 2015 Yılına Ait VIKOR Analizi Sonuçları  

 

Sj Sıra Rj Sıra Qj Sıra 

ANELE 0,566 6 0,156 5 0,680 7 

EDIP 0,348 3 0,094 2 0,214 2 

ENKAI 0,399 4 0,151 4 0,543 4 

KUYAS 0,955 9 0,167 7 1,000 9 

ORGE 0,230 2 0,165 6 0,500 3 

SANEL 0,481 5 0,167 8 0,680 6 

YAYLA 0,591 7 0,127 3 0,551 5 

YDATH 0,834 8 0,167 9 0,918 8 

YYAPI 0,215 1 0,070 1 0,000 1 

Analiz kapsamına alınan 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin VIKOR analizi 

sonuçları da toplu bir şekilde Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: İşletmelerin 2013 ve 2014 Yılına Ait VIKOR Analizi Sonuçları  

İşletmeler 

2013 2014 

Sj Sıra Rj Sıra Qj Sıra Sj Sıra Rj Sıra Qj Sıra 

ANELE 0,461 6 0,140 3 0,590 5 0,679 5 0,144 4 0,714 4 

EDIP 0,120 1 0,053 1 0,000 1 0,177 2 0,066 1 0,002 1 

ENKAI 0,177 2 0,137 2 0,405 2 0,175 1 0,141 3 0,371 2 

KUYAS 0,241 3 0,167 8 0,574 4 0,719 6 0,153 5 0,787 6 
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ORGE 0,566 7 0,167 7 0,772 8 0,587 4 0,167 7 0,769 5 

SANEL 0,412 5 0,150 5 0,606 6 0,759 8 0,167 8 0,881 8 

YAYLA 0,576 8 0,156 6 0,731 7 0,249 3 0,133 2 0,382 3 

YDATH 0,344 4 0,143 4 0,534 3 0,751 7 0,162 6 0,854 7 

YYAPI 0,939 9 0,167 9 1,000 9 0,942 9 0,167 9 1,000 9 

Tablo 5 ve 6’daki değerlerin tutarlı olabilmesi için VIKOR yönteminin 5. 

adımında ifade edilen iki koşulun sağlanması gerekmektedir. 2015 yılı sonuçları bu 

doğrultuda incelendiğinde 1. koşulda daha önce ifade edildiği üzere 

DQAQAQ  )()( )1()2(
sağlanması gerekmektedir. Buna göre Tablo 5’de yer alan 

ilgili değerlerin yerine yazılmasıyla 0,214-0,000 0,125 1. koşulun sağlandığı 

görülmektedir. İkinci koşulda ise en iyi alternatif olan A(1)’in S ve/veya R sıralamasında 

da en iyi alternatif olması gerekmektedir. Tablo 5’deki S ve R sıralamalarının her 

ikisinde de YYAPI kodlu işletmenin ilk sırada yer alması 2. koşulunda sağlandığını 

göstermektedir.  

Analiz döneminin 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin aynı değerlendirmeler 

yapıldığında her iki yılın VIKOR analizi sonuçlarının da her iki koşulu sağladığı tespit 

edilmiştir.  

Tablo 5 ve 6 birlikte ele alındığında çalışma kapsamına alınan işletmelerin 

analiz dönemi boyunca sürekli değişen sıra değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu 

durum inşaat ve bayındırlık sektöründeki işletmelerin nakit akımlarının oldukça 

değişken ve istikrarsız olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu işletmeler içinde yer alan 

EDIP kodlu işletme 2013 ve 2014 yıllarında Q değeri sıralamasında ilk sırada, 2015 

yılında da ikinci sırada yer alarak diğer işletmelere göre daha istikrarlı ve başarılı bir 

performans sergilemiştir. YYAPI kodlu işletme ise analiz döneminin ilk iki yılında Q 

değeri sıralamasında son sırada yer alırken 2105 yılında ilk sıraya yükselerek önemli bir 

performans artışı sergilemiştir. Söz konusu performans artışında 2015 yılında önceki 

yıllara göre hem işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit girişlerinde yaşanan önemli 

miktardaki artış hem de dönem net karlılığındaki yükseliş etkili olmuştur. KUYAS ve 

YDATH işletmeleri analiz döneminde ilk yıldan son yıla doğru bir performans düşüşü 

sergilerken, ORGE işletmesi performans artışı göstererek ilk sıralara doğru 

yükselmiştir. Diğer işletmeler ise yıllar itibariyle birbirine yakın sıra değerleri elde 

etmişlerdir.  

Sonuç 

İşletme performansının daha gerçekçi bir biçimde ölçülmesi açısından nakit 

akım odaklı analiz, geleneksel finansal oran odaklı analizin eksik yönlerini ortadan 

kaldırmakla birlikte işletmelere likidite ve nakit yönetimi açısından önemli bilgiler 

sağlamaktadır. Nakit akım oranları ile birlikte işletmelerin birden çok faaliyet dönemine 

ilişkin nakit akımlarının karşılaştırmalı olarak izlenmesi sadece süreç içerisindeki nakit 

yaratma potansiyelini değil aynı zamanda gelecekte sağlanması muhtemel nakit akımı 

hakkında da işletmelere fikir vermektedir. 
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Bu çalışmada pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem göre inşaat ve bayındırlık 

sektörü işletmelerinin nakit akım odaklı olarak finansal performanslarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma kapsamına alınan işlemelerin analiz 

dönemi olarak belirlenen 2013-2015 dönemine ait mali tablolarındaki veriler 

aracılığıyla nakit akım oranları hesaplanmış ve bu oranlar yardımıyla VIKOR analizi 

gerçekleştirilerek her bir işletmenin performans sıralaması oluşturulmuştur. Çalışma 

sonucunda analiz kapsamına alınan işletmelerin yıllar itibariyle değişken bir performans 

sıra değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Söz konusu durum inşaat ve bayındırlık 

sektörü işletmelerinin istikrarsız nakit akımına sahip olduğunu ve dolayısıyla sektörün 

ekonomideki değişmelerden etkilendiğini göstermektedir. Analiz kapsamındaki 

işletmeler içinde yer alan EDIP ve ENKAI kodlu işletmeler diğer işletmelere göre 

nispeten daha istikrarlı ve başarılı bir performans sergileyerek sıralamalarda başlarda 

yer almışlardır. Analiz döneminde KUYAS ve YDATH işletmelerinin performans 

düşüşü, ORGE işletmesinin ise performans yükselişi sergilediği belirlenmiştir. YYAPI 

işletmesi ise analiz döneminin başlangıcında son sırada yer alırken 2015 yılında ilk 

sıraya yükselerek önemli bir performans artışı göstermiştir. 

Çalışmada kullanılan oranların sayısının artırılması veya azaltılması halinde ve 

farklı zaman dilimi tercih edilmesi durumunda araştırma sonuçlarında değişiklik 

olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca çalışmada elde edilen sonuçlar ilgili 

zaman süresi için geçerli olup işletmelerin gelecekte de aynı performans sıralamasına 

sahip olmayabileceği unutulmamalıdır.  
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THE DEVELOPMENT OF FEES INCOMES IN TURKEY:1990-2015 

PERIOD 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Hakan Yavuzi 

Abstract 

The implementation of fees is not common as taxes. But, it is expanding field of 

application public revenues. On the other hand, they are concern of the whole society in certain 

areas (higher education, deed, judgement, notary, traffic). Therefore, it is often come up in the 

public. Although the share of public revenues of the fees are low income, it is in the last decade 

the rate has increased faster than tax revenues. The purpose of this study, development of fees 

evaluate in 1990-2015. The analyzes of results, the introduction of new fees  by years, its that 

generally tend to increase revenue and this the upward trend of size determined higher from tax 

revenues. However, the income derived from fees, the revenues of the property tax is more than 

the sum. 

Key Words: Public Revenue, Fees, Turkey 

 

TÜRKİYE’DE BİR KAMU GELİRİ OLARAK HARÇ GELİRLERİNİN 

GELİŞİMİ: 1990-2015 DÖNEMİ 

Özet 

Harçlar, vergiler kadar yaygın olmamasına rağmen, uygulama alanı ve türleri genişleyen 

bir kamu geliridir. Diğer taraftan harçların, belirli alanlarda (yükseköğretim, tapu, yargı, noter, 

trafik) tüm toplumu ilgilendiren bir kamu geliri olması, bu konuyu sıklıkla gündeme 

getirmektedir. Bununla birlikte, harç gelirlerinin kamu gelirleri içindeki payı düşük olsa da, son 

on beş yılda oran olarak, vergi gelirlerinden daha hızlı artış göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, 

harçların 1990-2015 dönemindeki gelişimini değerlendirmektir. Yapılan analizler sonucunda, 

yıllar itibariyle yeni harç kalemlerinin uygulamaya konduğu, harç gelirlerinin genelde artma 

eğiliminde olduğu ve hatta bu artış eğiliminin vergi gelirlerinden de yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte, 2015 yılı itibariyle harç’dan elde edilen gelir, mülkiyet üzerinden 

alınan gelirlerin toplamından daha fazladır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Geliri, Harç, Türkiye 

1. Giriş  

Kamu ekonomisinin sınırları yıllar itibariyle genişlemektedir. Bu genişlemede 

ekonomik, sosyal, siyasi, askeri, teknolojik vb. birçok faktörün etkili olduğu 

söylenebilir. Kamu kesiminin büyüme süreciyle birlikte, kamu harcamaları ve kamu 

gelirleri de arttırmıştır. Kamu gelirlerindeki artışa paralel olarak, bir kamu geliri olan 

harç gelirinin de artış eğiliminde olduğu görülmektedir.  

Günümüzde, harç gelirine ilişkin kanunun kabul tarihi 2/7/1964, yayımlandığı 

Resmi Gazete tarihi 17/7/1964 ve sayısı 492’dir. Bu kanuna göre alınacak harçlar; yargı 

harçları, noter harçları, vergi yargısı harçları, tapu ve kadastro harçları, konsolosluk 

harçları, pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, gemi ve 

liman harçları, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, trafik harçlarıdır. Ancak 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Sakarya Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü. hyavuz@sakarya.edu.tr 
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uygulamaya bakıldığında, genel yönetim bütçe gelirleri içinde harç türlerinini sürekli 

genişlediğinden söz edilebilir. Diğer taraftan uygulamada, belediyeler tarafından tahsil 

edilen bir harçlar da bulunmaktadır.  

Uygulama alanı genişleyen harç gelirlerinin, vergi gelirlerinden en önemli 

farkının yararlanma ilkesinin bir gereği olarak alınmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Buna göre, harç bedeli olarak sunulan kamusal hizmetten yararlanmak isteyen 

vatandaşlar, bu bedeli ödemekle yükümlüdür. Diğer taraftan ödenme zorunluluğu bu 

gelir türünü vergiye yaklaştırmaktadır. 

Devletin vergi toplamasındaki en önemli amaçlarından biri, kamusal 

harcamalara finansman sağlamaktır. Dolayısıyla kamu harcamaları vasıtasıyla toplumsal 

refahı arttırmada, etkin bir vergi tahsilat sistemine ihtiyacın olduğu söylenebilir. 

Harçlarında vergiler gibi, toplumsal faydasından söz edilebilir. Bu yüzden, harç olarak 

sunulan hizmetler için yüksek bir bedel talep edilmemektedir. Genellikle kamusal 

hizmet karşılığı belirlenen harç miktarlarının maliyet ya da maliyetten düşük olduğu 

görülmektedir. Ancak bazı hizmet türlerinde, maliyetini aşan hizmetten daha fazla harç 

alınmaktadır. 

Harç bedelini ödemeyen vatandaşların kamusal hizmetten yararlanamaması, bu 

durumun yarı kamusal mal veya hizmet olmasından kaynaklanmaktadır. Nasıl ki yarı 

kamusal mallardan mahrum kalma, dışlanma ve fiyatlandırma mekanizması mevcut ise 

harç için de aynı durum söz konusudur. Ancak harçtaki fiyatlandırmanın çoğu zaman 

piyasadaki fiyatlandırma ile aynı olmadığı açıktır.  

Bu çalışmada da günümüzde harç gelirlerinin hem merkezi yönetim hem de 

mahalli idarelerde geniş bir uygulama alanı bulan harç kavramına ilişkin teorik 

açıklamalar, harç gelirinin diğer kamu gelirlerinden farkı, harç gelirinin gelişimi ve 

türleri itibariyle harç geliri göstergeleri ele alınarak özellikle 1990 yılından günümüze 

kadar olan sürecin analizi yapılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Kamu geliri olarak harç kavramı, bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamusal 

hizmetlerden faydalananların, bu faydalanma karşılığında ödedikleri ve devletin 

egemenlik hakkını kullanarak elde ettiği bedellerdir (Nadaroğlu, 1983: 235 ve Mutluer 

ve diğ., 2007: 217). Aslında harç, kısmen “mahrum bırakma” prensibinin 

uygulanabileceği kamu niteliği ağır basan mal ve hizmetlerden alındığı için, bu mal ve 

hizmetlerden faydalanmanın da isteğe bağlı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak 

harcın konu olduğu kamusal mal ve hizmetler, insanların genellikle kolaylıkla 

vazgeçebilecekleri mal ve hizmetler değildir. Zorunluluk unsurunun ön plana çıktığı bu 

durumda harç, vergiye yaklaşmaktadır (Erdem, 1990: 99). 

                                                 
i 2015 yılı genel yönetim bütçe gelirlerine bakıldığında; yargı harçları (ticaret sicil harçları, esnaf 
sicil harçları, diğer yargı harçları), noter harçları, vergi yargısı harçları, tapu harçları, pasaport ve 
konsolosluk harçları, gemi ve liman harçları, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
(avcılık belgesi harçları, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçları, diğer 
imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları), trafik harçları ve diğer harçlar (yurt dışı çıkış 
harcı, eğitime katkı payı ayrılması gereken harçlar, özel güvenlik harçları, Türk uluslararası gemi 
sicil kayıt ve yıllık tonaj harçları, gemi sağlık resmi, bina inşaat harcı, hayvan kesimi muayene ve 
denetleme harcı, işgal harcı, işyeri açma izni harcı, kaynak suları harcı, ölçü ve tartı aletleri 
muayene harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, tellallık harcı, toptancı hali resmi, yapı 
kullanma izni harcı, diğer harçlar)’dan söz edilebilir. 
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Harç olarak ödenen bedellerle, sunulan kamusal hizmetin maliyeti ve hizmetten 

yararlanan birey veya kurumların elde ettikleri fayda arasında her zaman bir ilişki 

kurulamamaktadır (Aksoy, 1998: 143). Bununla birlikte, harç da diğer kamu gelir türleri 

gibi para ile ödenir. Hem gerçek hem de tüzel kişiler harç ödeyebilir ve harçlar da 

kanuna dayalı olarak alınır (Karakoç, 1985: 390). 

Herhangi bir kamusal hizmetten elde edilen özel faydanın bedeli olarak alınan 

harç, görünüş itibariyle ihtiyari bir ödemedir. Çünkü söz konusu kamusal hizmeti talep 

edip etmemek, fertlerin elindeymiş gibi görünür. Fakat gerçekte birçok durumda, bu 

serbestliği sadece şeklen var olduğu ifade edilmektedir (Edizdoğan ve diğ., 2011: 117). 

Bununla birlikte, harç bedeli olarak sunulan kamusal hizmetin ticari ve sınai bir niteliği 

de bulunmamaktadır (Akdoğan, 2009: 104).  

Sunulan kamusal hizmetin karşılığı olarak alınan ve gerçekleştirilen hizmetin 

maliyet bedelini aşmaması gereken harç uygulamaları da bulunmaktadır. Bu 

uygulamalarda, söz konusu bedelin hemen mi, yoksa daha sonra mı ödenip ödenmemesi 

gerektiği, bazı durumlarda sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle, harca tabi hizmetten 

faydalanabilme hakkının kullanımı; belirli bir tarihte gerçekleştirilecek kamusal nitelikli 

bazı hizmetler açısından mümkün ise, bedelin o ana kadar ödenmemiş olması halinde 

söz konusu hakkın kullanım imkânı ortadan kalkabilmektedir. Bu durum, bireye telafisi 

olmayan maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla, harca tabi hizmetten 

faydalanabilmek için, harç bedelinin ödenmiş olup olmadığının araştırılması veya takip 

edilmesi birey açısından daha yararlıdır (Akdoğan, 2009: 104-105). 

Harçların düzenlenmesinde taraflar eşit durumda değildirler. Taraflardan biri 

devlettir. Hukuki ilişkiler özel hukuk yerine, kamu hukuku ilişkilerine göre yürür. 

Dolayısıyla ilişkiler, kamusal güce dayanılarak tek taraflı olarak şekillenir. Buradaki 

ilişkilere, özel hukuk ilişkilerinde olduğu gibi irade muhtariyeti, akit, sözleşme değil, 

kamu hukukundaki zorlama, baskı ve icbar yön verir (Türk, 1996: 90). 

Öte yandan, harç uygulamasına esas teşkil eden oran veya miktarın, belirli 

yasal dayanaklarının olması ve üzerinde keyfi uygulamaların olmaması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Harç uygulamasında ekonomik, mali, sosyal ve idari nedenlerle bir 

kısım muafiyet veya istisnalara yer verilebilir. Harçlar, tahsili kolay, az masraflı, 

yönetim veya idaresi kolay, karmaşık uygulamalara mahal vermeyecek, hile, kayıp ve 

kaçağı önleyecek ya da güçleştirecek bir şekilde düzenlenmelidir. Mükellefler açısından 

da, formalitelerin azaltılması, işlem süresinin kısaltılması, uygulamaların açık ve 

anlaşılır olması gerekir (Pelin, 1945’den Aktaran; Akdoğan, 2009: 105-106). 

3. Harç Gelirinin Diğer Kamu Gelirlerinden Farki  

Uygulamada bazı durumlarda harç geliri ile vergi, resim ve parafiskal gelirler 

karıştırılabilmektedir. Ancak harç geliri, söz konusu kamu gelir türlerinden çeşitli 

yönlerden ayrılmaktadır. Harçları vergiden ayıran en önemli özellik; harçların kısmen 

de olsa bir kamusal hizmet karşılığı alınmasıyken, vergilerin karşılıksız olmasıdır. 

Burada harçlar için “kısmen” ifadesinin kullanılmasının nedeni, harçların mutlak surette 

bir kamu hizmetinin bedeli, yani fiyatı olmamasıdır (Pehlivan, 2014: 88).  

Harçlar genellikle kamusal hizmetin tamamını değil, sadece bir kısmını 

karşılar. Bu nedenle harç, bir ücret veya fiyat gibi değerlendirilemez. Dahası, harca 

konu olan hizmet, harcı ödeyenin yanı sıra, toplumsal dışsal faydası yüksek olduğunda, 

hizmetin sadece belirli bir tutarı hizmetten doğrudan yarar sağlayana ödetilir. 

Yükseköğretimde öğrencilerden giriş, devam ve sınav adı altında alınan bedeller bu 
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duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda harç bedelleri maliyetinin çok 

altındadır. Söz konusu hizmetin maliyetinin geri kalan kısmı tüm topluma yarar 

sağladığı için vergilerle finanse edilmektedir (Herekman, 1976: 10). Bununla birlikte, 

harç olarak ödenen tutarın, yapılan hizmete kıyasla çok yüksek olmaması gerekir. Aksi 

durumda, yapılan ödeme vergiye yaklaşır ve vergi niteliği kazanmaya başlayabilir 

(Akdoğan, 2009: 104).  

Harçları vergiden ayıran diğer bir özellik, ihtiyari ödeme olmasından 

kaynaklanır. Vergiler ise zorunlu bir ödemedir. Harç ödememek için belirli bir kamusal 

veya idari hizmetten yararlanmamak yeterlidir. Ancak bazı vatandaşlar için, belirli 

hizmet türlerinden yararlanmak çoğu zaman bir zorunluluk haline gelebilir. O yüzden, 

vergiler ve harçlar arasındaki temel farklılık, vergilerin mecburi harçların ihtiyari olması 

değil, yararlanılan hizmetlerle ödenen harçlar arasında orantılı bir karşılık bulunması ve 

harç olarak sunulan hizmete duyulan ihtiyacın şiddetidir  (Türk, 1996: 91). 

Teorik açıdan harçların vergilere göre, tahsillerinin daha esnek bir yapıda 

oldukları söylenebilir. Çünkü harçlar; hizmet gerçekleştirilmeden, yapıldıktan sonra ve 

yapılırken tahsil olunabilir. Dahası harçlar fazla memur kullanmadan, karışık muhasebe 

kayıtları gerektirmeden, az masrafla ve vergide olduğu gibi bir takım formalitelerle 

vatandaşları rahatsız etmeden tahsil olunabilir (İrtenk, 1973: 186). 

Harç geliri, parafiskal gelirlerden de belirli noktalarda farklılık 

gösterebilmektedir. Harç gelirleri, devlet ya da mahalli idarelerin bütçeleri içinde yer 

alırken, parafiskal gelirler ilgili kurum veya kuruluşların bütçelerinde yer alır (Egeli, 

2007: 11). Diğer taraftan harçlar, devlet ve mahalli idareler gibi kamu kurumları 

tarafından tahsil edilirken, parafiskal gelirler ise bu kurumlar dışındaki kamu 

kurumlarınca, sosyal veya mesleki kuruluşlarca tahsil edilmektedir. Devletin egemenlik 

gücünü kullanarak elde edebildiği iki gelir arasındaki en önemli farklılıklardan biri, harç 

karşılığında sunulan hizmetin kişisel, parafiskal nitelikli bir ödeme karşılığında sunulan 

hizmet bir mesleğe veya bir topluluğa yöneliktir (Tosuner, 1986: 7’den aktaran; Egeli, 

2007: 11). 

Harç, vergi ve parafiskal gelirler dışında, resim ile de sık sık karıştırılmaktadır. 

Resim de harçlar gibi karşılıklı ve zorunlu bir ödemedir. Resim daha çok, belirli bir 

faaliyeti gerçekleştirebilmek için alınan izin karşılığı ödenirken, harç ise izinden ziyade, 

kamusal hizmetlerden elde edilen özel fayda neticesinde ödenmektedir. Harç 

ödemesinde de olduğu gibi resimde de, ödenen bedel ile izin alınması karşılığında elde 

edilen fayda arasında her zaman doğrusal bir ilişki kurulamaz. Ancak, harç karşılığında 

sunulan kamusal hizmetten dolayı az yâda çok katlanılan bir maliyet vardır. Resim adı 

altında alınan tutar ise sadece verilen iznin karşılığıdır ve devlet açısından harç da 

olduğu gibi, katlanılan bir maliyetten söz etmek çoğu zaman imkânsızdır. 

4. Harç Gelirinin Gelişimi 

Aşağıdaki tabloda (tablo 1) harç gelirlerinin gelişimi ele alınmaktadır. Söz 

konusu tabloda, harç gelirlerindeki gerçekleşmeler, vergi gelirlerindeki gelişmeler 

ekseninde ele alınmaktadır. 
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Tablo 1: Harç Geliri Göstergeleri  (bin TL) 

Yıllar Harç Gelirleri 
Artış Oranı 

(%) 
Vergi Gelirleri 

Artış Oranı 
(%) 

Harç Geliri / 
Vergi Gelirleri 

1990 1.176 - 45.399 - 2.5 

1991 1.599 35.9 78.642 73.2 2.1 

1992 2.879 80.1 141.602 80.1 2.1 

1993 4.953 72.1 264.272 86.6 1.8 

1994 11.652 135.2 587.760 122.4 1.9 

1995 27.840 138.9 1.084.350 84.4 2.5 

1996 54.280 94.9 2.244.093 106.9 2.4 

1997 113.463 109.1 4.745.484 111.4 2.3 

1998 193.038 70.1 9.228.596 94.4 2.1 

1999 249.672 29.3 14.802.280 60.3 1.6 

2000 453.728 81.7 26.503.698 79.1 1.7 

2001 750.670 65.4 39.735.928 49.9 1.8 

2002 1.142.279 52.1 59.631.868 50.1 1.9 

2003 1.591.034 39.2 84.316.169 41.3 1.8 

2004 2.111.954 32.7 101.038.904 19.8 2.1 

2005 2.925.745 38.5 119.250.807 18.1 2.4 

2006 4.042.603 38.1 151.271.701 26.8 2.6 

2007 4.857.694 20.1 171.098.466 13.1 2.8 

2008 5.180.554 6.5 184.800.355 8.0 2.8 

2009 4.873.344 -5.1 189.963.543 2.7 2.5 

2010 7.175.593 47.2 228.298.799 20.1 3.1 

2011 8.520.852 18.7 260.945.623 14.3 3.2 

2012 9.936.112 16.6 286.324.162 9.7 3.4 

2013 13.157.761 32.4 334.704.964 16.8 3.9 

2014 14.806.475 12.5 362.175.100 8.2 4.1 

2015 16.984.617 14.7 407.818.455 12.6 4.2 

Kaynak: www.gib.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr adresinden yararlanılarak 

oluşturulmuştur. 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.muhasebat.gov.tr/
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Tablo 1’den de görüldüğü gibi, harç gelirleri 1990-2015 döneminde 2009 yılı 

hariç sürekli artmıştır. Bununla birlikte, harç gelirleri 1990 itibariyle vergi gelirlerinin 

%2.5’i kadar devlete gelir sağlarken, bu oran 2009 yılına kadar dalgalı bir seyir 

izleyerek 2008 itibariyle %2.8 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılından sonra söz konusu 

oran sürekli artarak, 2015 yılı itibariyle %4.2 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış 

eğilimi aşağıdaki grafikte ele alınmaktadır. 

 

Grafik 1: Harç Geliri / Vergi Gelirinin Gelişimi 

1990-2000 döneminde harç gelirleri yaklaşık olarak ortalama %85 artarken, 

vergi gelirleri ise %90 artmıştır. 2001-2015 döneminde ise harç gelirleri ortalama %27 

artarken, vergi gelirleri ise %19 artmıştır. Bu durum vergi ve harç gelirlerindeki artış 

oranının birbirine yakın seviyelerde gerçekleştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, 

1990-2015 döneminde (1990=100) harç gelirlerinin vergi gelirlerinden, oran olarak 

daha fazla arttığı görülmektedir.  

2015 yılı itibariyle elde edilen harç gelirleri toplamı, mülkiyet üzerinden alınan 

motorlu taşıtlar, bina, arsa, arazi, çevre temizlik, veraset ve intikal vergisi toplamından 

daha fazladır. Söz konusu vergilerin toplam vergiler içindeki payı yaklaşık %4 

civarındayken, harç gelirleri toplamının payı ise %4.2 civarındadır. Öte yandan, gümrük 

vergisinin payı ise %1.9 civarındandır. Dolayısıyla harç gelirleri toplamı, gerek gümrük 

vergisi gelirlerinden, gerekse mülkiyet üzerinden alınan vergilerin (motorlu taşıtlar 

vergisi hariç) toplamından daha fazladır.  

Diğer taraftan, aşağıdaki tabloda (Tablo 2) 2007-2015 döneminde çeşitli harç 

türlerinden ne kadar gelir elde edildiği ele alınmaktadır.  

Tablo 2: Harç Türlerine İlişkin Göstergeler (bin TL) 

Yıllar 
Yargı 

Harçları 
Noter 

Harçları 

Vergi 
Yargısı 

Harçları 

Tapu 
Harçları 

Pasaport ve 
Konsolosluk 

Harçları 

Gemi 
ve 

Liman 
Harçları 

İmtiyazname, 
Ruhsatname 
ve Diploma 

Harçları 

Trafik 
Harçları 

Diğer 
Harçlar 

2007 752.136 393.368 - 2.012.200 522.637 8.782 810 640.899 526.862 

2008 826.328 399.000 - 2.183.145 562.555 10.189 10.443 644.614 544.280 

2009 933.347 441.945 1.309 1.908.702 659.306 10.587 15.486 249.803 652.859 

2010 1.155.614 391.519 2.524 3.355.752 809.512 11.636 19.362 340.878 1.088.796 

2011 1.547.837 438.158 1.765 4.071.506 826.826 12.913 24.188 399.014 1.198.647 

2012 1.885.320 487.628 200 4.864.787 828.029 14.905 29.255 363.438 1.462.551 

2013 2.175.765 611.141 424 7.098.702 862.122 18.202 34.584 540.937 1.815.885 
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2014 2.479.184 663.932 278 8.095.398 943.602 17.047 55.554 598.484 1.952.995 

2015 2.768.623 690.240 209 9.530.015 1.084.446 18.958 62.940 754.066 2.075.120 

Kaynak: www.muhasebat.gov.tr adresinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 2’den de görüldüğü gibi, harç gelirleri içerisinde en önemli pay tapu 

harçlarına aittir. Aynı zamanda 2007 yılından 2015 yılına kadar, harç kalemleri içinde 

miktar olarak en fazla artış tapu harçlarında yaşanmıştır.  2015 yılı itibariyle tapu 

harçlarını, yargı harçları ve diğer harçlar kalemi izlemektedir. Diğer harçlar kalemine; 

yurt dışı çıkış harcı, eğitime katkı payı ayrılması gereken harç, özel güvenlik harçları, 

bina inşaat harcı, işgal harcı, işyeri açma izni harcı, kaynak suları harcı, tatil günlerinde 

çalışma ruhsatı harcı, yapı kullanma izni harcı, vb. harç türleri girmektedir.  

Öte yandan vergi yargısı harçlarından elde edilen gelirin giderek azaldığı ve 

2015 yılı itibariyle sadece 143 bin TL’lik bir gelir elde edildiği görülmektedir. Tablo 

2’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, trafik harçlarına ilişkin gerçekleşmelerde 

yaşanmaktadır. 2007 yılında 640 bin TL civarında olan söz konusu harç geliri, 2009 

yılında yaklaşık 249 bin TL’ye kadar azalmıştır ve 2015 yılında yaklaşık 754 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuç 

Harçlar, tüm toplumu ilgilendiren uygulama alanına sahip oldukları için, 

sıklıkla kamuoyunun gündemine gelmektedir. Özellikle yargı, tapu, eğitim, pasaport, 

trafik ve noter harçları bu türdendir. Söz konusu harçları ödemek zorunda olan 

vatandaşlarda, bu harçların yüksek olduğuna dair bir kanaatin olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte, herhangi bir hizmetin yerine getirilmesi nedeniyle talep edilen harç 

miktarının hangi kriterlere göre belirlendiği bu konuda gündemi meşgul eden 

konulardan biridir. Ancak teorik tartışmalarda da ele alındığı gibi, genellikle harç 

tutarının belirli alanlarda sunulan kamusal hizmetin maliyetinin oldukça altında olduğu 

söylenebilir. Bu çalışmada da devletin egemenlik hakkını kullanarak elde ettiği kamu 

gelirlerinden biri olan harç gelirlerinin 1990-2015 dönemindeki gelişimi Türkiye 

açısından ele alınmıştır. Çalışmada tespit edilen bulgulara göre; harç gelirlerinin 2015 

yılı itibariyle vergi gelirlerinin yaklaşık %4.2’si kadar devlete bir finansman sağladığı 

ve bu finansmanın yıllar itibariyle artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan 

2015 yılında, mülkiyet üzerinden elde edilen vergi türlerinin hepsinden ve gümrük 

vergisi toplamından daha fazla harç tahsilatı yapılmıştır. Bu durum 1990, 2000 ve 2010 

yıllarında da aynıdır. Bununla birlikte, harçların kapsam ve alanı yıllar itibariyle 

genişlemekle birlikte, türlerinin de arttığı görülmektedir. 
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FİRMALARIN LİKİTİDE YAPISININ ANALİZİ 

Yazar / Author:  Öğr. Gör. Hande Özolgun i 

Abstract 

Financial analysis is a method of analyzing the income and expense situation and cash 

flow based on the balance sheet information  and the accounting records of the business. Financial 

analysis is the sum of the work done on the financial statements to determine whether the 

financial position, operating results and financial development are adequate.  

In these studies, both the information related to the past is obtained and the future 

predictions are made. 

Özet 

Mali analiz, işletmenin bilanço bilgilerini ve muhasebe kayıtlarını esas alarak işletmenin 

gelir ve gider durumunu ve nakit akımını analiz eden bir yöntemdir. Mali analiz, işletmenin mali 

durumunun, faaliyet sonuçlarının ve mali gelişiminin yeterli olup olmadığını belirlemek için mali 

tablolar üzerinde uygulanan çalışmaların toplamıdır. Yapılan bu çalışmalarda hem geçmişle ilgili 

olan bilgiler elde edilmekte, hem de gelecekle ilgili tahminlerin yapılması sağlanır. 

1. Giriş 

Mali analiz, işletmelerin faaliyetlerinin başarı ve etkinliğini belirlemek, 

işletmelerin kaynaklarının yeterli olup olmadığını ve bu kaynakların kullanımlarının 

doğru yerlerde yapılıp yapılmadığını ortaya koymak, işletmelerin gelecekteki durumu 

hakkında tahminler yapabilmek için mali tablolarda yer akan çeşitli kalemler arasındaki 

ilişkileri ortaya konması ve yorumlanmasını içeren bir süreçtir. İşletmelerde mali analiz 

yapılmadan mali planlama ve mali denetimin yapılması mümkün değildir. Mali analiz 

yapılırken de işletmelerin mali tablolarından faydalanılır. Mali tablolar, işletmelerin 

mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi veren tablolardır. Bu bilgiler, tek 

başına hiçbir anlam ifade etmezler. Elde edilen bilgilerin, anlam kazanabilmesi için bu 

bilgilerin analiz edilerek yorumlanması gerekir(Savcı 2011). 

Günümüzde mali tablolarda bulunan sayılardan daha çok önem taşıyan mali 

tabloların analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Çünkü mali analizi önemli kılan önemli 

nedenler bulunmaktadır. Bunlar(Akgüç 2002): 

Vergi yasaları 

Bankacılığın gelişmesi 

İşletmelerin sürekli büyüme eğilimi göstermeleri 

Sermaye piyasasının gelişimi 

 Mali analiz; işletmenin faaliyet sonuçlarının, mali durumunun ve mali 

gelişiminin yeterli olup olmadığını belirlemek için mali tablolar üzerinde yapılan 
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çalışmaların toplamı olarak tanımlanabilir. Mali analiz yapılarak hem geçmişteki veriler 

elde edilir, hem de gelecekler ilgili tahminler yapılır. 

Bu çalışmada işletmenin temel mali tablolarından biri olan bilançodan yola 

çıkılmıştır. İlk olarak bilançonun tanımı yapılarak, daha sonra firmaların likitide 

yapısının analizini yapan oranlar üzerinde durulmuştur. Bu oranlar, cari oran, likitide 

oranı, özsermayenin uzun vadeli borçlara oranı, dönen varlıkların toplam yabancı 

kaynaklara oranı ve nakit oranıdır. 

2. Firmaların Likitide Yapısının Analizi 

2.1. Bilançonun Tanımı ve Düzenlenmesi 

Bilanço Latince olarak ‘Bilanx’ kelimesinden gelmektedir ve bu kelime terazi 

anlamına gelmektedir. Bilanço bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile 

bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur(Feyiz 2008).  

Vergi Usul Kanunu’nun 192. maddesi ise bilançoyu şu şekilde tanımlamıştır: 

‘Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri 

itibariyle tertiplenmiş hulasasıdır.’  

Kısaca, bilanço işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren temel 

mali tablodur. Bilançoda mutlaka; 

Bilançonun tarihi 

İşletmenin adı 

Bilanço kelimesi 

bilgileri bulunmalıdır(Feyiz 2008). 

Vergi Usul Kanunu’na göre bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu 

ihtiva eder. Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda 

borçlar gösterilir. Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye 

mevzu varlığını (Öz sermayeyi) teşkil eder. Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve 

bu suretle aktif ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kar ayrı 

gösterilseler dahi öz sermayenin cüzileri sayılırlar. 

Bilanço tablosu, aktif ve pasif olmak üzere iki taraftan meydana gelmektedir. 

Bilançonun sol tarafına ‘aktif’, sağ tarafına ise ‘pasif’ denmektedir. Her zaman aktif 

taraf toplamı ile pasif taraf toplamı birbirine eşittir. Aktif, varlıklardan; pasif ise 

sermaye ve borçlardan meydana gelmektedir(Feyiz 2008). 

Bilanço eşitliği aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

AKTİF  =  PASİF 

VARLIKLAR + ALACAKLAR =  SERMAYE + BORÇLAR 

DÖNEN VARLIKLAR + DURAN VARLIKLAR= KISA VADELİ 

YABANCI KAYNAKLAR + UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR+ 

ÖZKAYNAKLAR 

Bilançonun varlıklar ve alacaklar toplamı aktifi, sermaye ve borçlar toplamı 

pasifi oluşturur. Bilanço özel bir günde işletmenin mali durumunu gösteren yazılı bir 

belgedir. Bu özel gün mali yılın son günü seçilirse, bilanço ile kar ve zarar hesabı yani 

gelir tablosu birlikte hazırlanabilir. Bilançonun aktifinde yer alan varlıkların 
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değerlerinin belirlenmesinde iki yol izlenmektedir. Birinci yöntemde varlıkların açılış 

ve kapanış envanter değerleri dikkate alınmaktadır. İkincisinde ise sadece varlıkların yıl 

sonu kapanış envanter değerleri dikkate alınmaktadır. İkinci yöntem daha basit 

olduğundan bu yöntem daha çok uygulanmaktadır. (İnan 2008). 

Aşağıda yer alan örnek işletmenin bilançosu incelendiğinde, bilançoda yer alan 

değerlerin likitide sırasına göre kaydedildiği görülmektedir. Likitidesi en düşük olan 

değer en alt sırada, en yüksek olan değer en üst sırada yazılır.(İnan 2008). Likidite, 

menkul kıymet, bir finansal ürün ya da gayrimenkulün nakde çevrilebilme kolaylığına 

verilen addır. Eğer bir menkul kıymet, değerini çok fazla kaybetmeden nakde 

çevrilebiliyorsa, bu menkul kıymetin likit olduğu söylenir. Her an nakde çevrilebilecek 

ve nakde çevrilirken talep eksiği ile karşılaşılmayacak, kolay alıcı bulunan finansal 

ürünler likit ürünlerdir(https://www.investaz.com.tr/likidite-nedir). 

Bilançonun aktifinde yer alan gayrimenkuller işletmenin yaptığı uzun vadeli 

yatırımlarıdır. (İnan 2008). Dönen varlıklar ana hesap grubu; nakit olarak elde ve 

bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal 

faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını 

kapsar. Dönen Varlıklar; hazır değerler menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa 

vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer 

dönen varlıklar şeklinde bölümlenir( 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh5c.htm). 

AKTİF TL PASİF TL 

    

Dönen Varlıklar 
 

Borçlar 
 

 

  
3. Kısa vadeli borçlar 

 

    
100 KASA - 320 SATICILAR 62.000 

 

  
4. Uzun vadeli borçlar 

 

102 BANKALAR 31.000 420 SATICILAR 75.000 

120 ALICILAR 12.000 
  

150 İLK MADDE VE MALZEME 25.000 
  

153 TİCARİ MALLAR 60.000 
  

Duran Varlıklar 
 

Sermaye Hesabı 
 

250 ARAZİ VE ARSALAR 105.000 500 SERMAYE 400.000 

251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 150.000 590 DÖNEM NET KARI 160.000 

    
252 BİNALAR 110.000 

  
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 75.000 

  
254 TAŞITLAR 80.000 

  
255 DEMİRBAŞLAR 49.000 

  
TOPLAM 697.000 TOPLAM 697.000 

Dönen varlıklar kısmında yer alan alacaklar, işletmelerin ticari mal satışı gibi 

işlemlerden dolayı elde ettiği müşterilerinden olan alacaklarıdır. Bu alacaklar,  

işletmenin 1 yıl veya normal faaliyet döneminde tahsil edeceği alacaklarıdır. Stoklar ise, 

satılmak üzere ambarda depolanan ticari mal ve benzeri kalemlerdir. Bankada ve kasada 

bulunan nakit ise en likit varlıklardır. Kısa vadeli alacaklar ve stoklar likite yakın fonlar 

olarak kabul edilmektedir. Bilançonun pasifinde yer alan borçlar ise kısa ve uzun vadeli 

https://www.investaz.com.tr/likidite-nedir


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

381 

 

 

olarak ikiye ayrılmaktadır(İnan 2008). Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu 

bilanço tarihi itibariyle işletmenin en çok bir yıl veya normal faaliyet dönemi sonuna 

kadar ödeyeceği veya ödenmesi öngörülen yabancı kaynakları kapsamaktadır. 

İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar ise uzun vadeli yabancı 

kaynakları oluşturmaktadır (megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ 

Kaynak%20Hesapları .pdf). Pasifte yer alan sermaye hesabı ise işletme karı ya da zararı 

ile özsermayeyi içermektedir. İşletme elde ettiği net karı kendi özel harcamalarında 

kullanacağı gibi, bu net karın tamamını ya da bir kısmını işletmeye ilave ederek 

işletmenin özsermayesini arttırabilir(İnan 2008).  

2.2. Oran Analizi 

İşletmeleri finans yöneticileri, firmaların sermaye yapısı, likitide durumu, 

karlılık, varlıkların kullanılmasında etkinlik gibi firmanın her yönüyle ilgili 

olduklarından, analiz yaparken bu analizde değişik soruları yanıtlayacak çeşitli oranlar 

kullanmaktadırlar. Analizde kullanılan oranlar, farklı şekilde ayrıma tabi tutulmaktadır. 

Bu sebeple bir firmanın genel durumunun analizi için aşağıdaki sıralanan başlıklar 

altında gerçekleştirilmektedir(Civan 2009): 

Firmaların Finansal yapısının analizi 

Firmanın likitide yapısının analizi 

Firmanın karlılık yapısının analizi 

Firmanın büyümesi ile ilgili analizler 

Firmanın İktisadi Varlıklarını Kullanımı ile İlgili Analizler, 

Firmanın Sabit Yükümlülüklerini Karşılayabilme Gücünün Analizi, 

2.2.1. Firmaların Likidite Yapısının Analizi 

2.2.1.1.  Cari Oran 

Cari oran, şirketlerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan brüt 

işletme sermayesinin (dönen varlıkların) kısa vadeli borçlara bölünmesi ile hesaplanır. 

Cari oran bize basit olarak net işletme sermayesinin yeterliliğini ve borç ödeyebilme 

kapasitesini göstermektedir( http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf). 

Cari   oran= Dönen Varlıklar / Kısa vadeli borçlar                        

 Örnek işletme için bu oran aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

Cari oran = 128.000/ 62.000  

                 = 2,06 

Gelişmiş ülkelerde bu oranın 2 olması yeterli görülürken; gelişmekte olan 

ülkelerde bu oranın 1,5 olması makul görülebilmektedir. Ancak bu olgunun tamamen 

doğru olduğunu söylemek olanaklı değildir. Zira sektörel bazda analizlerde sektör 

ortalamalarına bakmak gerekmektedir. Çünkü bazı sektörlerde cari oranın 2 olması 

yeterli görülmezken; bazı sektörlerde cari oranın 2 olması çok iyi bir durum olarak 

değerlendirilmektedir(Civan 2009). Bu oranın örnekteki gibi yüksek çıkması, döner 

varlıkların çok az kısmı ile borçların ödenebileceğini gösterdiğinden işletmenin mali 

durumunun iyi olduğunun kanıtıdır. 

2.2.1.2. Likitide Oranı 

http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf
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Bu oran likitidesi yüksek olan dönen varlıkların kısa vadeli borçları 

karşılayabilme gününü göstermektedir. U oran hesaplanırken, hazır değerler, menkul 

kıymetler ve kısa vadeli alacaklar toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklara 

bölünmesiyle hesaplanmaktadır( Civan 2009). 

Yukarıdaki işletme için bu oran: 

Likitide oranı = 43.000 / 62.000 

  = 0,69 

Genel kabul görmüş kurallara göre Likidite Oranının 1 olması yeterli 

görülmektedir. Ancak bu olgunun tamamen doğru olduğunu söylemek olanaklı 

değildir(Civan 2009). Bu oranın genelde 1 olması istendiğinden, örnekteki işletme için 

bulunan oran düşüktür. Çünkü işletme likit varlıkları ile kısa vadeli borçlarının sadece 

% 69 oranındaki kısmını karşılayabilmektedir. 

2.2.1.3. Öz Sermayenin Uzun Vadeli Borçlara Oranı 

Öz sermayenin uzun vadeli borçlara oranı bir önceki bilanço oranının tam tersi 

olup, borç ödeme kapasitesini temsil eden bir başarı ölçüsüdür. Bu oran 1’den büyükse, 

işletme uzun vadeli borçlarını ödemede zorluk çekmez(İnan 2008). 

Örnekte bu oran 5,3 olarak hesaplanmış olup, uzun vadeli borçların öz 

sermayenin çok küçük bir kısmı ile ödenebildiğini gösterir. Örnek işletmeye ilişkin bu 

oran aşağıda verilmiştir: 

Öz sermaye (A) / Uzun vadeli borçlar (B) 

 A / B= 400.000/ 75.000 = 5,33 

 Öte yandan bu oranın 1’den küçük olması, borçların özsermayeden fazla 

olduğunu, borç faiz oranının karlılık oranından yüksek olduğunu, dolayısıyla işletmenin 

zarar ettiğini gösterir. 

2.2.1.4. Dönen Varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar: 

Bu oran, dönen varlıkların yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü 

göstermektedir. Sektörel analizler yapılırken bu oranın ortalaması dikkate alınmaktadır. 

Bu oran ne kadar yüksekse, işletme dönen varlıklarıyla toplam yabancı kaynaklarını 

karşılayabilme gücü de o ölçüde yüksek demektir(Civan 2009). 

Yukarıdaki örnekte bu oran, 

Dönen Varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar    = 128 .000/137.000 

                                                = 0,93 

Burada işletme dönen varlıklarıyla toplam borçlarının neredeyse tamamını 

(%93) karşılayabilmektedir.  

2.2.1.5. Nakit Oranı: 

Bu oran, para ve benzeri değerlerin kısa süreli yabancı kaynakları 

karşılayabilme gücünü gösterir. Dolayısıyla nakit Oranı; hazır Değerler ve menkul 

Kıymetler toplamının kısa vadeli yabancı Kaynaklara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. 

Bu oran, ne kadar yüksek olursa para ve benzeri değerlerin kısa süreli borçları 

karşılayabilme gücü de o düzeyde artış gösterecektir(Civan 2009). 
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Sonuç 

Günümüzde mali tablolarda bulunan rakamlardan çok mali tablolarda yer alan 

bilgileri analizi ve yorumu çok daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü mali tablo 

analizini çok önemli kılan nedenler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

İşletmenin karlılık durumu 

İşletmenin likitide durumu 

Sermaye yapısı 

İşletme hakkında önemli trendler 

Aktiflerin kullanım durumu 

Yapılan bu çalışmada firmaların likitide yapısının analizi üzerinde 

durulmuştur. Yapılan analizler hakkında genel bilgiler verilerek, örnek bir işletme 

bilançosu üzerinden gidilerek işletmenin likitide durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Sadece bu oranlar yetmemekle birlikte, işletmenin likitide yapısı hakkında genel 

bilgilere varılabilmektedir. İşletme hakkında detaylı bilgilere varabilmek için bunun 

yanında işletmenin finansal ve karlılık yapısının, iktisadi varlıklarının kullanımı, sabit 

yükümlülükleri karşılayabilme ve firmanın büyümesi ile ilglil analizlerinin de üzerinde 

durmak gerekmektedir. Likitide yapısıyla ilgili analizler, firmanın varlıklarını nakde 

dönüştürebilme gücü ile ilgili bilgiler verecektir. Detaylı bilgiler isteniyorsa, bunun 

yanında çok çeşitli analizlerin yapılması gerekecektir. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN TURKEY IN TERMS OF 

PUBLIC SERVICES AND FINANCING 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Harun Kılıçaslani 

Abstract 

 The objective of this study is evaluation of the Public-Private Partnerships that became 

prominent in Turkey during recent years, and of the Build-Operate-Transfer Model in this 

context. The focal point of the evaluation comprised of the rendering and the financing method of 

public infrastructure services. The impacts to be generated by having large scale public 

investments performed via private sector on taxpayers and on constituents were also discussed. It 

was thus observed that the tax load of taxpayers may be reduced through having public 

investments performed via private sector, while fictive benefitting taxes shall have been 

effectuated through the prices to be paid by those who utilise such services. In conclusion, public 

infrastructure services’ financing was seen to be transitioning from a tax system based on ability-

to-pay principle towards a system resembling benefitting taxes. 

Key Words: Public-Private Partnerships, Build-Operate-Transfer Model, Public 

Services 

KAMU HİZMETLERİ VE FİNANSMANI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİKLERİ 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son yıllarda öne çıkan Kamu-Özel İşbirlikleri ve bu 

kapsamda Yap-İşlet-Devret modelinin değerlendirilmesidir. Değerlendirmenin odak noktasını 

kamu altyapı hizmetlerinin sunumu ve finansman yöntemi oluşturmaktadır. Büyük ölçekli kamu 

yatırımlarının özel kesim eliyle yaptırılmasının vergi mükellefleri ve seçmenler açısından 

doğuracağı etkiler tartışılmıştır. Kamu altyapı yatırımlarının özel kesim eliyle yaptırılması 

sonucunda vergi mükelleflerinin vergi yükünün azalabileceği, buna karşılık hizmetlerden 

yararlananların ödeyeceği bedeller neticesinde fiktif olarak yararlanma vergilerinin uygulamaya 

girmiş olacağı görülmektedir. Sonuç olarak kamu altyapı hizmetlerinin finansmanında ödeme 

gücünü esas alan vergi sistemi yerine yararlanma vergileri benzeri bir sisteme doğru 

gidilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu-Özel İşbirlikleri, Yap-İşlet-Devret Modeli, Kamu 

Hizmetleri 

1. Giriş 

Dünyadaki gelişmelere koşut olarak Türkiye’de de devletin ve ekonominin 

dönüşüm geçirdiği ve 1980 sonrasında ise söz konusu dönüşümün piyasayı öne çıkaran 

bir yapıda olduğu bilinmektedir. Küreselleşmeyle yakından ilişkilendirilen dönüşümde 

kamu hizmetlerinin sunumunda ve finansmanında da bazı değişiklikler yaşanmaya 

devam etmektedir. Piyasa ve rekabetin uluslararası düzeyde giderek öne çıkması 

devletleri bu alanda reformlara sevk etmiştir. Üretici bir birim olarak devletin 

ekonomideki rolünde azalma meydana gelmiştir. Devletin özellikle özel mal ve hizmet 

üretiminden ve bunula beraber doğal tekel kabul edilen alanlardan çekilmesi çeşitli 

özelleştirme uygulamalarıyla yürürlüğe konulmaktadır. Özelleştirme uygulamaları salt 
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mülkiyet özelleştirmesi biçiminde gelişmeyip özel kesimin kamu yatırımlarında 

işbirliğine imkân sağlayan KÖİ modelleri geliştirilmiştir. Temelde imtiyaz 

sözleşmelerine bağlı kurulan işbirlikleri özel kesimin projedeki rolünü ifade edecek 

biçimde farklı modeller çerçevesinde çeşitlenmiştir. Türkiye’de birçok yöntemle 

beraber Yap-İşlet-Devret modeli de uygulanmaktadır. Modelin uygulanmasıyla beraber 

kamu kesiminin kaynak yetersizliğine çözüm aranırken kamu hizmetlerinin sunumu ve 

finansmanında değişiklik ortaya çıkmaktadır. Bu değişimin etkilerini ele almak 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında Kamu-Özel İşbirlikleri’ni 

doğuran küreselleşme ve devletin yapısındaki dönüşüm ele alınmış ve kamu 

hizmetlerinin özel kesime gördürülmesine değinilmiştir. İkinci kısımda ise Türkiye’deki 

özelleştirme ve Kamu-Özel İşbirlikleri’nin gelişimi ele alınmıştır. Son kısımda ise 

Türkiye’deki Yap-İşlet-Devret uygulamaları ve etkileri ele alınmıştır. 

2. Küreselleşme Ve Devletin Dönüşümü 

2.1. Küreselleşme Ve Devlet 

Küreselleşme ile ilgili birçok bilim dalında alana özgü bir perspektiften 

tanımlamalar yapılmaktadır. Her bir tanım farklı boyutlarını öne çıkarsa da temelde 

hepsi 20.yüzyılda yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen bir olgu etrafında birleşmektedir. 

Kimilerine göre küreselleşme, dünyanın yaşadığı önemli devrimlerden biri olarak 

görülmekte ve iletişim ve bilişim teknolojilerinde yaşanan devrimin görüntülerinden biri 

olarak tanımlanmaktadır. Karmaşık bir niteliğe sahip olan küreselleşmenin siyasal, 

kültürel ve ekonomik olmak üzere üç ayağından söz edilmektedir. Buna göre 

küreselleşmenin ekonomik ayağını sermayenin önündeki engellerin kaldırılması 

oluşturmaktadır (Kongar, 2001: 23-25). 

Başka bir yaklaşım biçimi ise küreselleşmeyi kapitalizmin bir aşaması olarak 

görmek veya kapitalizmin dünyaya yayılması olarak değerlendirmektir. Bu yaklaşıma 

göre küreselleşme yeni bir olgu da değildir. Tarım ekonomisinden ticari kapitalizme 

geçiş birinci küreselleşme olarak adlandırılmaktadır. İkinci dalga olarak sanayi 

devrimiyle yaşanan sürece işaret edilmektedir. Son küreselleşme dalgası ise bilişim ve 

iletişim teknolojileriyle bağlantılı olarak uluslararasılaşma, sermaye hareketlerinin 

serbestleşmesi, şirketlerin küresel düzeyde ağ kurması ve yeni liberal politikaların 

dünyaya yayılması olarak görülmektedir. Günümzde ise küreselleşme kavramının sözü 

edilen son küreselleşme dalgasını ifade etmek için kullanıldığı belirtilmektedir (Bulut, 

2003: 51-52). 

İkinci küreselleşme dalgasının son bulduğu Büyük Buhran sonrasında kamu 

altyapı yatırımlarının ekonomideki önemi ortaya çıkmıştır. Hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerde kamunun altyapı yatırımlarına girişmesi söz konusu olmuştur. 

Gelişmekte olan ülkeler özellikle Dünya Bankası’nın kuruluşundan sonra buradan 

aldıkları kredilerle altyapı yatırımlarını finanse etme yoluna gitmişlerdir (Kazgan, 2002: 

224). 

Bu dönemde devletin ekonomideki rolü önem kazanırken özellikle II.Dünya 

Savaşı’ndan sonra sosyal ve ekonomik hayata müdahale eden Refah Devleti ortaya 

çıkmıştır (Şaylan, 1995: 60). Ancak kısa bir aradan sonra 1970’lerde sanayi üretiminde 

yaşanan düşüşle birlikte baş gösteren enflasyon ve bu dönemde yaşanan petrol krizleri 

nedeniyle Refah Devleti anlayışı zayıflamaya başlamıştır (Şaylan, 1995: 80). 

Ekonomide yaşanan bunalım nedeniyle aslında emek, iş dünyası ve devlet arasındaki 

uzlaşma olarak görülen Refah Devleti sorgulanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda 
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devletin küçültülmesi, özelleştirme, piyasa egemenliği gibi kavramlar ön plana 

çıkmıştır. ABD ve İngiltere öncülüğünde söz konusu kavramlar dünyanın her yanında 

uygulanma alanı bulmuştur (Şaylan, 1995: 88-89). Bunalım neticesinde ekonomide 

yeniden yapılanma ortaya çıkarken devletin de bu kapsamda dönüşüme uğrayarak Refah 

Devleti’nden minimal devlet anlayışına doğru evrildiği ifade edilmektedir (Şaylan, 

1995: 202). 

Devletin küreselleşme neticesinde yok olacağına dair kanıtlar 

bulunmamaktadır. Nitekim devletin küçültülmesi anlayışı düşünsel planda hakim olsa 

da devletin ekonomideki payı beklendiği gibi azalmamıştır. Bunun yerine devletin 

kendisi değişime uğramıştır. Bu değişimde gücün diğer kurumlar ve politika yapıcıları 

ile paylaşılması söz konusudur (Bulut, 2003: 126). Günümüzde gerçekten çıkar ve baskı 

gruplarının etki alanları genişlemiştir ve yönetişim gibi kavramlarla karar almada 

katılım genişletilmektedir. Kalkınmada devletin görevi ve müdahale alanına ilişkin 

tartışmalar bulunsa da gelişmekte olan ekonomilerde devletin oynadığı kilit rol yine de 

yok sayılmamaktadır (Elmas, 2001: 126). 

Nitekim Kirmanoğlu (2007:26-27) da, 1980 sonrasında devlette yaşanan 

dönüşümü izah ederken devletin fonksiyonlarında azalma yerine bir değişim eğiliminin 

varlığına dikkat çekmektedir. Uluslararası serbest dolaşım ve rekabetin öne çıktığı bu 

dönemde devletin bu alanlara ilişkin yeni görevler üstlenmek durumunda kaldığı ve 

sermaye üzerindeki yüklerin kaldırıldığı veya azaltıldığı belirtilmiştir. Şirketlerin 

rekabet edebilmek için ihtiyaç duydukları Araştırma-Geliştirme harcamaları gibi 

harcamalar yapmak ve sübvansiyonlar yanında piyasaları düzenleyici faaliyette 

bulunmak devletin artan fonksiyonları arasındadır. Piyasaları düzenleyici faaliyet olarak 

ise mülkiyet haklarının korunması, kamunun alanında olan faaliyetlerin özel kesime 

açılması için gerekli yasal zeminin oluşturulması ve denetlenmesi ifade edilebilir. 

2.2. Kamu Hizmetlerinin Özel Kesime Gördürülmesi 

Kamu hizmetleri çoğunlukla emanet ululü ile devletin doğrudan üretimi 

yoluyla gerçekleştirilmekte iken küreselleşme ile 1980 sonrasında devlette yaşanmaya 

başlayan dönüşüm neticesinde birçok alanda emanet usulünün de giderek terk edilmeye 

başlandığı görülmektedir. Hem merkezi idarede hem de yerel idarelerde özelleştirmeler 

yoluyla kimi alanlar bütünüyle özel kesime bırakılırken kimi alanlarda özel kesimden 

hizmet satın almaları veya imtiyazlarla hizmetin özel sektöre gördürülmesi yollarına 

gidilmiştir. Kamunun kesiminin doğrudan gördüğü hizmetlerde ise piyasaya benzeme 

eğilimleri ortaya çıkmıştır (Karahanoğulları, 2003:61-64). 

1960 ve 1970’lerde devlet öncülüğündeki kalkınma genel kanıyken 1970’lerin 

sonlarında ihracat fiyatlarının düşmesi ve başta petrol olmak üzere ithalat fiyatlarının 

artması ile yaşanan dış şoklar neticesinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde devlete 

olan güven zayıflamaya başlamıştır. Önceki yıllarda yakalanan büyüme oranları kimi 

ekonomilerde eksiye dönmüştür. Birçok devlet için borçlanmada ve ekonomi 

politikalarını gittikçe daha çok etkileyen küresel kredi kuruluşlarına bağımlılıkta artış 

kaçınılmaz olmuştur. Böylece borç krizi ve devletin performansının sorgulanması 

sonucunda oluşan teorik zemin özelleştirmeyi gündeme getirmiştir (Bayliss, 2009:546-

547). 

Özelleştirmenin küresel boyutta gündeme gelişinin Kazgan (2002: 225-230)’a 

göre iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan biri gelişmekte olan ülkelerin borç krizleri 

nedeniyle kamu işletmelerinin hisselerini borç anapara karşılığında alacaklılara 
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devretmeleri (swap), diğer ise küreselleşen dünyada rekabet koşullarının eşitlenmesi 

amacıyla devlet müdahale ve desteklerinin en aza indirilmesidir. 

Özelleştirme ile çeşitli ekonomik, mali ve sosyal amaçlardan söz edilebilir. 

Özelleştirmenin nedenlerini de oluşturan çeşitli ekonomik amaçlara yukarıdaki 

açıklamalarda değinilmiştir. Sosyal amaçlar arasında mülkiyetin ve sermayenin tabana 

yayılmasını sağlamak, gelir dağılımını iyileştirmek ve yeni iş sahaları oluşturmak 

sayılabilir. Özelleştirmenin en önemli nedenlerinden birini de mali amaçlar 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda devlete gelir sağlamak yanında devletin mali yüklerden 

ve zarar eden devlet işletmelerinden kurtulması amaçlanmaktadır (Çetinkaya, 2001: 

172-178). 

Liberalleşmeyle de yakından ilişkili görülen özelleştirme, dar anlamda kamu 

mülkiyetindeki iktisadi kuruluşların sermayesinin en az %51’inin özel kesime 

devredilmesi şeklinde ifade edilmektedir. En yaygın biçimi olan söz konusu 

özelleştirme biçimi yanında geniş anlamda özelleştirme kapsamına giren birçok 

uygulama gelişmiştir. İhale yöntemi, imtiyaz devri, kurumsal serbestleşme ve işletme 

hakkı devri bu uygulama seçeneklerine örnek olarak verilebilir Bayraktutan, 2003:80-

81). 

İmtiyaz devri ile özel kesimin uzun süreli sözleşmeler ile kamu hizmetlerine 

katılımı ifade edilmektedir. Ancak bu alandaki uygulamalar ülkelere göre farklı 

niteliklerde geliştirilmiş ve çeşitli adlar altında uygulanmıştır. İşletme hakkı devri de bu 

kapsamda imtiyaz içinde değerlendirilebilir. Buna ilaveten Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, 

Yap-Kirala ve benzeri farklı modeller de geliştirilmiştir. Uzun süreli sözleşme ilişkisine 

dayanan bu uygulamalar genel olarak Kamu-Özel İşbirlikleri (KÖİ) olarak 

nitelendirilmektedir (Emek, 2009a: 10). 

Özelleştirmenin çeşitli biçimleri olarak da görülen kamu-özel işbirlikleri 

yaygın uygulama alanı ve biçimine sahiptir. Özellikle merkezi idarelerde giderek daha 

fazla öne çıkan Kamu-Özel İşbirliklerinin kalkınma politikalarında ve yerelde de kentsel 

yönetişimde öneminin artacağı beklenmektedir (Göymen, 2010: 236-237). Nitekim 

Almanya örneğinde belediyelerin elektrik, doğalgaz, su ve aydınlatma gibi kamu hizmet 

sunumunda özel kesim ile işbirlikleri tesis ettikleri gibi yerel ekonomiyi güçlendirecek 

etkinliklerin ve kentsel kalkınmaya yönelik proje ve yatırımların yapılmasında da sözü 

edilen işbirliklerine gittikleri ifade edilmektedir (Dette, 2005: 32-34). 

3. Türkiye’de Özelleştirme Ve Kamu Özel İşbirliklerinin Gelişimi 

1980 sonrasında Türkiye’de de sermayenin yetersizliği veya başka bir deyişle 

yurtiçi tasarrufların yetersizliği nedeniyle değerlendirilemeyen alanların ve iktisadî 

nitelikteki kaynakların kullanımının sağlanması amacıyla Yap-İşlet-Devret gibi 

yöntemlere başvurulmaya başlanmıştır. Yap-İşlet-Devret örneğinde, devletin çeşitli 

nedenlerle yatırım yapmadığı veya yapamadığı alanlarda mal ve hizmet üretiminin 

gerçekleştirilmesine imkan verecek sabit yatırımların özel kesim tarafından yapılmasına 

izin verilirken söz konusu faaliyet alanının gelirini yatırımı gerçekleştiren özel kesim 

biriminin belirli bir süre ile elde etmesine izin verilmektedir. Gerçekleştirilen yatırım 

konusu belirli bir süre sonunda kamu kesimine devredilmektedir. Söz konusu yöntem 

ile Türkiye’de özellikle döviz ihtiyacı duyulan alanlarda yabancı sermaye girişini teşvik 

etmek amacıyla yaygın olarak başvurulduğu ifade edilmektedir. Bu yolla ayrıca ileri 

teknoloji transferinin sağlanabileceği ileri sürülmüştür. Özel kesimin geliştirilmesi de 

bu yöntemin başka bir nedeni olabilmektedir (Alper, 1994: 64-65). 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

389 

 

 

Nitekim Onuncu Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin artan altyapı ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kamu kaynaklarının kullanılması yanında özel kesimin katılımıyla 

sağlanacak alternatif finansman modellerinden de yararlanılmasına gerek duyulduğu 

belirtilmektedir. Devamında ise Türkiye’de de uygulanan KÖİ yönteminin altyapı 

yatırımlarının gerçekleştirilmesinde son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde yaygın olarak kullanıldığı vurgulanmıştır (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2013: 

81). 

İdarî sözleşme türü olan imtiyaz sözleşmleri ile kurulan Kamu-Özel İşbirlikleri, 

özel kesimin modeldeki rolünü de ifade edecek şekilde isimlendirilerek değişik 

şekillerde uygulanabilmektedir. Özel kesimin rolü KÖİ projelerinin yatırım, finansman, 

işletme ve sahiplikten oluşan dört unsuruna göre şekillenmektedir (Emek, 2009b: 12). 

Ülkeden ülkeye uygulamadaki farklılıklara göre değişik isimler alan KÖİ’nin 

Türkiye’deki gelişimi 10 Haziran 1910 tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat 

Hakkında Kanun ile imtiyazlara ilişkin yapılan düzenlemeye kadar götürülebilmektedir 

(Akıllı, 2013: 101). 

1910 tarihli kanunun bugün de yürürlükte olduğu ve genel olarak kamu 

hizmetlerinde imtiyaz yönteminin yasal çerçevesini oluşturduğu ifade edilmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde çıkarılan söz konusu kanun kapsamında 

Cumhuriyet döneminde bazı istisnalar dışında başvurulmamıştır. Daha önce de 

belirtildiği gibi bu dönemde kamu hizmetleri daha çok emanet usulü ile 

gerçekleştirilmiştir. 1980 sonrasında ise bir yandan kamu kesiminin özel mal ve hizmet 

üretiminden çekilmesi, diğer yandan kamu hizmetlerinin özel kesime gördürülmesi 

anlayışı hakim olurken kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaçta da nicelik ve nitelik 

itibarıyla bir artışın ortaya çıktığı belirtilmektedir. Kamu yatırımlarının bu noktada 

yetersiz kalmasının yanında mevcut kaynakların kamu kesimince etkin kullanılamadığı 

yönündeki düşünceler ve klasik yönetim anlayışı ile kamu hizmetlerinde istenen kalite 

ve düzeyin sağlanamadığı yönündeki eleştiriler KÖİ modellerinin uygulanmasına 

gerekçe oluşturmuştur. Bu nedenle yukarıda da belirtildiği gibi 1980’li yıllardan itibaren 

yapılan yasal düzenlemeler ile kamu hizmetlerinin çeşitli yöntemlerle özel kesim eliyle 

gördürülmesine çalışılmıştır (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2012: 1). 

Türkiye’nin bu alanda dikkat çekici bir özelliği bulunmaktadır. Dünyadaki ilk 

uygulamalara sahip olmasa da Türkiye elektrik sektörü yatırımlarını hızlandırmak üzere 

1984’de çıkardığı özel kesim girişimcilerinin elektrik sektöründe Yap-İşlet-Devret ve 

İşletme Hakkı Devri yöntemleriyle proje gerçekleştirmelerine imkân sağlayan 3096 

sayılı Kanunla, dünyada Yap-İşlet-Devret yöntemini ilk kez kanunlaştıran ülke 

olmuştur. Bunun yanında uluslararası kamuoyunda Yap-İşlet-Devret teriminin İngilizce 

kısaltması olan BOT (Build-Operate-Transfer) terimini ilk kullanan kişinin de dönemin 

başbakanı Turgut Özal olduğu ifade edilmektedir (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2014: 2). 

Türkiye’de KÖİ ile ilgili düzenlemeler oldukça dağınık bir yapıdadır. Bunun 

nedeni ise söz konusu modelin özellikle sektörler bazında ortaya çıkan ihtiyaca binaen 

zaman içerisinde ayrı düzenlemelerle hukukî bir temele bağlanmış olmasıdır. Nitekim 

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan Kamu 

Özel İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2014: 85)’nda bu durumdan kaynaklı 

sorunların çözümü için bir çerçeve KÖİ kanunu ile düzenlemelerdeki dağınıklığın 

giderilmesi önerilmektedir. 

Çalışmada yasal düzenlemelere kronolojik sırada yer vermek yerine 

özelliklerini de içine alan bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır. Binaenaleyh, Tablo 1’de 
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Türkiye’de KÖİ düzenlemeleri özellikleriyle birlikte yer almaktadır. Buna göre Tablo 

1’de çıkarılan düzenlemeler beş temel model altında toplanmış ve kapsamlarıyla birlikte 

özelliklerine yer verilmiştir. Tablo 1’de yer almayan ancak uygulamada Restore Et-

İşlet-Devret Modeli gibi spesifik durumların da varlığı belirtilmelidir (T.C.Kalkınma 

Bakanlığı, 2012: 4). Tablo 1’de görüldüğü gibi bütün modellerin kurulması sözleşmeye 

bağlanmıştır. Bunun bir istisnasını KİT’lerin tekel niteliğindeki özel mal ve hizmetleri 

oluşturmaktadır. Sözleşme süreleri itibarıyla kimi bilgiler eksik olmakla birlikte 49 

yıllık ve 99 yıllık sözleşme süreleri belirlenebildiği görülmektedir. Bu sürelerin üst 

sınırlarının azaltılması gerektiği söylenebilir. Finansman boyutunda ise İşletme Hakkı 

Devri haricinde idarenin yer almadığı görülmektedir. Diğer yöntemlerde bütünüyle 

görevli özel kesim teşebbüsü finansmanı sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu 

modellerin hayata geçirilmesi nedeninin kamu kesiminde kaynak yetersizliği 

olduğundan dolayı bu durum normaldir. Tarife denetimi genellikle ilgili idare 

olmaktadır ya da sözleşmeyle sabitlenmesi de mümkündür. Ancak her şart altında 

tarifeye ilişkin hükümler sözleşmede yer bulmalıdır. Belirtilen modellerin önemli bir 

noktasını talep riskinin paylaşımı oluşturmaktadır.  Talep riskinin yalnızca  

telekomünikasyon hizmetleri ve otoyol ile bunların işletmelerinin KÖİ yöntemlerine 

konu olmasında  görevli özel kesim teşebbüs tarafından taşındığı görülmektedir. Diğer 

durumlarda idare veya idare ile birlikte hizmet kullanıcılarına bu riskin yansıtıldığı 

görülmektedir. Talep riski nedeniyle idarenin garantiler vermesi sözkonusu 

olabilmektedir. Eleştiri konusu olan Osmangazi Köprüsü’ndeki  günlük araç geçiş 

garantisi  buna örnek olarak verilebilir 
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Kaynak: (Emek, 2009b: 39-41).* GT= Görevli Teşebbüs; İ/HK= İdare/Hizmet Kullanıcıları; İ/GT= İdare/ Görevli Teşebbüs

Tablo 1: Türkiye’de KÖİ Düzenlemeleri ve Özellikleri 

Model Düzenleme Kapsam Sözleşme Sözl.Süre. Finans. 
Talep 
Riski 

Tarife Denetimi 

İm
ti

ya
z 

4046 sayılı 
Kanun 

Tekel niteliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri Evet 49 GT* İdare Sözleşme 

233 sayılı KHK Kamu İktisadi Kuruluşlarının tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri 
Emanet 
tipi ilişki 

Süresiz GT İdare 
Bakanlar 
Kurulu 

406 ve 2813 
sayılı Kanunlar 

Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi Evet - GT GT 
Telekomüni-
kasyon Kurumu 

Belediyeler-
5393 sayılı 

Kanun 
İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık ve çevre Evet - GT İ/HK* İdare 

İl özel İdareleri-
5302 sayılı 

Kanun 

İçme, kullanma ve endüstri suyun sağlanması ile atık su ve yağmur suyunun 
uzaklaştırılması, toplu taşıma ve katı atık yönetimi 

Evet - GT İ/HK İdare 

Y
ap

-İ
şl

e
t-

D
e

vr
e

t 3996 sayılı 
Kanun 

Köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, 
haberleşme, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve 
benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü 
otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları 

Evet 49 GT İ/HK Sözleşme 

3096 Sayılı 
Kanun 

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı 
ve ticareti 

Evet 99 GT İdare 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar 
Bakanlığı 

3465 sayılı 
Kanun 

Otoyollar ve bunların işletme tesisleri Evet 49 GT GT 
Ulaştırma 
Bakanlığı 

Y
ap

-

İş
le

t 4283 sayılı 
Kanun 

Termik santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına Evet - GT İdare Sözleşme 

Y
ap

-

K
ir

al
a 3359 sayılı 

Kanun 
Sağlık tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasına Evet 

Belirli bir 
süre 

GT İdare İhale 

İş
le

tm
e

 H
ak

kı
 

D
e

vr
i 

4046 sayılı 
Kanun 

Doğal kaynaklar Evet 49 İ/GT* İ/HK İdare 

3096 Sayılı 
Kanun 

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti Evet 99 İ/GT İdare 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar 
Bakanlığı 
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4. Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Uygulamalari Ve Etkileri 

Türkiye’de KÖİ uygulamasının başından beri 198 proje sözleşmesi 

imzalanmıştır. Tablo 2’de de görüldüğü gibi bu projelerin yaklaşık yarısı Yap-İşlet-

Devret projelerinden oluşmaktadır. İkinci sırada özellikle tekeller nedeniyle başvurulan 

yöntem olan İşletme Hakkı Devri bulunmaktadır. Yap-Kirala projelerinin sayısı 

özellikle eğitim ve sağlık alanında yoğun kullanılmaya başlanmasından dolayı 

gelecekte artması muhtemeldir. Ancak Yap-İşlet-Devret modelinin gelecekte de 

önemini koruyacağı söylenebilir. Ancak bu durumun gelecekteki ekonomik sonuçları, 

KÖİ’nin uygulama şeklinin sağlam temeller üzerine oturup oturmayacağına bağlıdır. 

Tablo 2: KÖİ Sözleşmelerinin Modellere Göre Dağılımı 

MODELLER PROJE ADEDI MODEL YÜZDE (%) 

YAP-İŞLET-DEVRET 98 49 

YAP-İŞLET 5 3 

YAP-KIRALA 17 9 

İŞLETME HAKKI DEVRI 78 39 

TOPLAM 198 100 

Kaynak: (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2016:22). 

KÖİ projelerinde Türkiye’deki gelişmelerin yıllar itibarıyla izlenebildiği Şekil 

1’de görülebileceği gibi 90’lı yılların ortalarından itibaren artan miktarda proje 

değerleri söz konusudur. Ancak 2000 sonrasında 2009 yılına kadar artışlar hafif seyir 

izlerken özellikle 2012 yılından sonra proje değerlerinde ciddi artışlar söz konusudur. 

Özellikle İstanbul 3.Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, Tüp Geçişi gibi projelerin 

değerleri son yıllardaki artışlarda etkili olmuştur. Çanakkale Boğazı Geçişi gibi yeni 

projelerin gündeme gelmesi bu yöntemin gelecekte de büyük projelerde uygulanmaya 

devam edeceğini göstermektedir. Yurtiçi kaynakların ve dolayısıyla vergi gelirlerinin 

yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan finansman zorlukları, emanet yöntemi veya hizmet 

satın alma yöntemiyle kamu yatırımlarının ihtiyaca cevap verecek ölçüde 

yapılamamasına neden olmaktaydı. Bu sorunun KÖİ ile aşılması yolunun seçildiği 

söylenebilir. KÖİ ile kamu kesiminin yapamadığı yatırımların özellikle Yap-İşlet-

Devret modeliyle özel kesim eliyle gerçekleştirilmesi ve finansmanın ise özel kesimin 

sağladığı yurtdışı kredilerle sağlanması yurtiçi tasarruflara başvurmadan yatırımların 

yapılmasına imkân vermektedir. Projelerin bu şekilde gerçekleştirilmesi özel kesimin 

kârı ve finansman maliyetleri nedeniyle kullanıcılara ilave maliyetler yükleyebilecektir. 

Ancak diğer yandan ulaşım projelerinin zaman tasarrufu, emisyon salınımında azalma 

nedeniyle sağlayacağı çevresel faydalar ve kaynak tasarrufu ve enerji projelerinin 

getirileriyle milli gelire yapılacak katkılar önemli miktarlara ulaşabilecektir. Bu 

nedenle projelerin geleneksel yöntemlerle bütçe olanaklarıyla gerçekleştirilmesinin 

kullanıcılara sağlayacağı avantajların elde edilebilmesi mevcut bütçe imkânlarıyla 

ancak uzun yıllar sonra mümkün olabileceğinden KÖİ yönteminin kamu yatırımları 

açısından tercih edilmesi kalkınmanın hızlandırılması açısından fırsata dönüştürülebilir. 
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Şekil 1: Yıllara Göre KÖİ Proje Tutarlarının Kümülatif Değeri (Milyon $) 

 

Kaynak: (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2016:22). 

Dünya Bankası içinde yer alan Uluslararası Kalkınma Birliği üyesi ülkelerden 

yoksulluk sorunu yaşayan 56 ülkenin 2011-2015 dönemi Kamu-Özel İşbirliği 

çerçevesindeki yatırımları incelenmiştir. Buna göre 56 ülkeden 24* ülkede 5 yılda 

gerçekleştirilen söz konusu projelerin sayısı 142 olurken toplam yatırım tutarı ise 

yaklaşık 27,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 8 Milyar $ ile toplam yatırım tutarının 

yaklaşık üçte birini 17 hidroelektrik projesi ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti 

gerçekleştirmiştir. Kamu-Özel İşbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar 

sektörler itibarıyla ele laındığında 23,4 milyar $’lık kısmının 122 proje ile enerji 

sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. İkinci sırada ise 18 projeye yapılan 3,8 milyar 

$ yatırım tutarı ile taşımacılık sektörü yer almaktadır. Geriye kalan düşük tutardaki 2 

proje ise su ve kanalizasyon alanındaki yatırımlardan oluşmuştur (Ruiz-Nunez, 2016, 7 

Kasım: 1-11). Yoksulluk sorunuyla karşı karşıya olan söz konusu ülkelerde enerji 

sektöründeki yatırımlarda özel kesime biçilen rol dikkat çekicidir. 

Türkiye 2015 yılında yaklaşık 35.6 milyar $’lık İstanbul 3.Havalimanı ile 

kaydedilen en büyük Kamu-Özel İşbirliği projesini gerçekleştirmiştir. Aynı yıl 

gerçekleştirilen diğer bir ihale ise yaklaşık 6.4 milyar $ ile İstanbul-İzmir Otoyol 

projesidir. En büyük ilk on proje içerisinde söz konusu projeler ilk iki sırada yer 

almaktadır. Ayrıca dokuzuncu sırada yer alan Dalaman Havalimanı Terminali projesi 

ile birlikte 2015 yılında gerçekleştirilen en büyük 10 proje içerisinde Türkiye 3 

projeyle yer almaktadır (Kasper and Saha, 2016, 7 Kasım: 1-10). 

Türkiye, Tablo 3’te de görüldüğü gibi  diğer Kamu-Özel İşbirliği 

yatırımlarıyla birlikte toplamda 44.7 milyar $’lık bu türden yatırımlarıyla küresel 

yatırımlarda %40’lık bir orana ulaşmıştır. Bu oran ikinci sıradaki Kolombiya’nın 

yaklaşık dört katıdır. Dünyada gerçekleşen toplam 300 projeden 7 tanesiyle proje 

                                                 
* Bangladeş, Fildişi Sahili, Etiyopya, Gana, Haiti, Honduras, Kenya, Kosova, Kırgızistan, Laos 
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Liberya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nikaragua, Ruanda, 
Senegal, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tanzanya, Togo, Tonga, Uganda, Zambiya 
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başına ortalama 6.3 milyar $’lık yatırımla 2015 yılındaki dünya ortalaması olan 372 

milyon $ ortalama yatırımın yaklaşık 17 katıdır. Türkiye, kendisi dışında ilk beş sırada 

yer alan ülkeler haricindeki ülkelerin toplamından fazla Kamu-Özel İşbirliği 

yatırımının ihalesini gerçekleştirmiştir. Şekil 1 ile birlikte değerlendirildiğinde 

görüldüğü gibi Türkiye’de KÖİ’ye doğru açık bir eğilim bulunmaktadır. 

Tablo 3: 2015 Yılında KÖİ Modeliyle En Çok Yatırım Yapan Ülkelere Göre Toplam 

Yatırımlar 

Ülkeler Proje Sayısı 
Ortalama Yatırım 

(Milyon $) 

Toplam Yatırım 

(Milyar $) 

Toplam Küresel 

Yatırımdaki Payı 

(%) 

Türkiye 7 6,386 44.7 40 

Kolombiya 18 658 11.8 11 

Peru 11 644 7.1 6 

Filipinler 13 453 5.9 5 

Brezilya 46 98 4.5 4 

Diğer Ülkeler 205 187 37.6 34 

Toplam 300 372 111.6 100 

 Kaynak: (Kasper and Saha, 2016, 7 Kasım: 9). 

İstanbul-İzmir Otoyol projesi içerisinde yer alan Osmangazi Köprüsü için 

yapılan tahmin ve hesaplamalara dayanarak verilen köprü geçiş sayısına ilişkin 

garantiler çerçevesinde beklenen geçişlerin gerçekleşmemesi neticesinde garanti edilen 

sayı ile gerçekleşen sayı arasındaki farkın bedeli kamu tarafından ödenmek durumunda 

kalınmaktadır. Beyaz filler sendromu olarak da anılan ve başlangıçta maliyetlerin 

gerçekleşenden düşük hesaplanması ve faydaların gerçekleşenden fazla hesaplanması 

durumu talep riskinin kamu ve özel kesim arasındaki paylaşımın şekline göre kamuya 

ilave yükler getirebilmektedir (Uğur ve Miynat, 2014: 31). 

KÖİ modeli ile yapılacak projelerin sağlam ve gerçekçi yapılabilirlik 

etütlerine bağlı olarak tamamen kullanıcı gelirleriyle kendini finanse edebilecek 

projelerden seçilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak uygulamada dünyada yalnızca 

kullanıcı ödemelerine bağlı finanse edilen KÖİ projelerinin az olduğu ifade 

edilmektedir. KÖİ modelinin öncüsü kabul edilen Birleşik Krallık’ta projelerin 

%70’inin kamu ödemeli ve %30’unun kullanıcı ödemeli projeler olduğu belirtilmiştir. 

Avrupa Birliği’nde ise KÖİ modelindeki projelere kamunun doğrudan kredi sağlaması 

ve talep garantisi vermesi uygulamalarının varlığına dikkat çekilmektedir. 

(T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2014: 72). 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda 3996 YİD Kanununda ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan 

son değişikliklerle YİD ve Yap-Kirala-Devret modelindeki projeler için getirilen ve 

sözleşmenin süresinden önce feshi halinde proje kredilerinin Hazine Müsteşarlığı 

tarafından üstlenilmesine ilişkin mekanizmanın gündemdeki KÖİ projelerinin 
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finansmanına, özellikle yabancı finansörlerin ilgisi anlamında sağladığı katkı dile 

getirilmiştir (T.C.Kalkınma Bakanlığı, 2014: 75). Ancak borç üstlenim uygulamasının 

hazina garantileri içerisinde yer alan ve bütçe üzerindeki rüskleri artıran yönü göz ardı 

edilmemelidir. Proje sayısında ve buna bağlı olarak borç üstlenimlerindeki ve 

garantilerdeki artışa bağlı olarak bütçe riskleri artabilir ve borçlanma maliyetlerinin 

artmasına neden olabilir. 

Kamusal mal ve hizmet üretiminde etkinlik arayışı yanında kamu 

hizmetlerinin finansmanında adalet arayışı da söz konusudur. Kamu hizmetlerinin 

finansmanı konusunda adaleti sağlamaya dönük iki ilke öne çıkmaktadır. Bunlardan 

biri fayda ilkesi, diğeri ise ödeme gücü ilkesidir. İlkine göre vergiler mükelleflerin 

kamusal mal ve hizmetlerden sağladıkları faydaya göre alınırsa adildir. İkincisine göre 

ise vergiler mükelleflerin ödeme gücünü esas alırsa adil olacaktır (Savaşan, 2012:177-

178). Fayda ilkesine göre kamu hizmetlerinden sağlanan fayda ile vergiler arasında 

ilişki kurulması öngörülmektedir ve vergilemenin buna göre yapılması gerektiği 

savunulmaktadır. Günümüzde yararlanma vergilerine harçlar ve çevre vergileri 

örneğinde rastlanmaktadır ancak genel olarak yararlanma vergileri ender 

uygulanmaktadır (Şen Sağbaş, 2016: 12). 

Kamu hizmetleri görülürken yararlananlardan bedel alınması aslında 

yararlanma ilkesine dayanan bir vergilemedir. Harcama, gelir ve servet üzerinden 

alınan ödeme gücüne dayalı vergilerden farklı olarak devlet hizmetinden alınan 

bedellerde vatandaşın hizmet talebi ve özel fayda sağlaması söz konusu ödemelerin 

gerekçesini oluşturmaktadır (Bulutoğlu, 2003: 405). Yap-İşlet-Devret projelerinde 

işletme süresince kullanıcılardan alınan bedeller özel kesim tarafından alınan bedeller 

olduğundan yararlanma vergilerinden ayrılmaktadır. Ancak dolaylı olarak yararlanma 

vergileri benzeri bir etkiye sahip olmaktadır. 

Sonuç 

Türkiye’de kamu hizmetlerine yönelik yatırımların finansmanına ayrılan kamu 

kaynaklarının yetersizliğine çözüm olarak KÖİ modellerine 1980’den itibaren artan 

miktarda başvurulmaya başlanmıştır. Nitekim 2015 yılında yaklaşık 35.6 milyar $’lık 

İstanbul 3.Havalimanı ile dünyada kaydedilen en büyük Kamu-Özel İşbirliği projesi 

gerçekleştirilmiştir. Önemli ve büyük projeler giderek KÖİ yoluyla gerçekleştirilir 

duruma gelinmiştir. Kamu hizmeti sunumnda yaşanan bu dönüşüm ile birlikte kamu 

hizmetlerinin finansmanı boyutunda da değişim yaşanmaktadır. Emanet usulünün kamu 

yatırımlarında terk edilmeye başlanması ödeme gücüne göre vergilemeden fayda 

vergilerine doğru bir değişimi de beraberinde getirmektedir. 

Özellikle Yap-İşlet-Devret modeli açısından yapılan değerlendirme sonuçları 

çeşitli ihtimalleri ortaya koymaktadır. Projelerin kullanıcı ödemeli olması seçmenlerce 

Yap-İşlet-Devret modelinin temel esası gibi algılansa da kamu ödemeli uygulamalar da 

vardır. Ayrıca köprü ve otoyol geçiş sayıları için verilen garantiler, niteliği gereği 

kısmen bu durumu doğurabilmektedir. Projelerin kullanıcı ödemeli olması bu tür 

yatırımlarda fiktif olarak faydalanma vergilerinin uygulandığı anlamına gelebilir. 

Çünkü yararlanandan alınan bedellerin kamu tarafından alınması yerine yatırımın özel 

kesime yaptırılıp işlettirilerek bedellerin özel kesim tarafından alınması arasında 

kullanıcı açısından bir fark bulunmamaktadır. Kamu ödemeli projelerde ise bu 

durumdan uzaklaşılmaktadır. Ancak bu durumda da kaynak yetersizliği nedeniyle 

başvurulan Yap-İşlet-Devret modellerinin, bütçe üzerine getireceği yükler nedeniyle, 

anlamını zaman içinde yitirmesi riski doğmaktadır. Kamu ödemeli projelerin sayısının 
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artması gelecek yılların bütçelerini de etkileyerek belirsizlikleri beraberinde 

getirebilecektir. 

Proje finansmanı aşamasında verilen garantiler ve taahhütler de koşullu 

yükümlülüklerde meydana gelecek artışlarla beraber gelecekte kamu borç 

yönetimindeki riskleri büyütebilecektir. Kamu borç yönetiminde risklerin artması malî 

disipline yönelik potansiyel tehditlerin artması anlamına gelmektedir. Bu durum aynı 

zamanda borçlanma maliyetlerini de risk primi yoluyla artırabilecektir. Yaşanması olası 

ekonomik krizler ile söz konusu potansiyel risklerin kamu maliyesi alanına olumsuz 

yansıması kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda risk yönetiminin başarılı olabilmesi, 

hayata geçirilmesi planlanan Yap-İşlet-Devret projelerinin diğer KÖİ modelleri ile 

birlikte uzun vadeli bir plana ve kurallara sahip olmasına bağlıdır. Söz konusu plan ve 

malî kural olarak nitelenebilecek kurallar milli gelir ve bütçe büyüklüğü ile 

ilişkilendirilebilir. 

Yatırımların Yap-İşlet-Devret modeliyle özel kesim eliyle yapılmasının çeşitli 

riskleri barındırdığı göz önüne alınarak karar öncesinde projenin fayda maliyet 

analizlerinin mümkün olan en iyi şekilde sayısallaştırılarak yapılması, mükelleflerden 

büyük ölçüde ödeme gücüne göre alınan vergilerin gereksiz ölçüde özel kesim 

işletmecilerine aktarılmasının önüne geçmeyi sağlayabilir. Diğer taraftan projelerin 

hayata geçirilmesine karar verilmesi durumunda kullanıcı ödemeli ağırlıklı 

uygulamalar, özellikle otoyol, köprü ve tünel gibi özel faydaların öne çıktığı 

hizmetlerden yararlanmayanların bunların finansmanına katılmasını önleyebilir. Bu 

şekilde Yap-İşlet-Devret yönteminde işletme süresince bedelini ödemeye razı olanların 

hizmetlerden yararlanmasına imkân sağlanmış olabilir. Projenin kaynak yetersizliği 

nedeniyle hayata geçirilmemesine göre bu durum tercih edilebilir. İşletme süresi 

sonunda kamuya devredilecek yatırımdan fiyatlama politikasının değiştirilerek 

bedellerin düşürülmesi yoluyla toplumun daha geniş kesimlerinin hizmetlerden 

yararlanması sağlanabilir. Söz konusu projelerin kamu ödemeli olması bütçe imkânları 

ölçüsünde mümkün olabilir. 
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THE INCREASING IMPORTANCE AND PRECEDENCE OF 

INTERNAL CONTROL STRUCTURE IN CORPORATE 

GOVERNANCE 

Yazar / Author:  Prof. Dr. Sudi Apak i 

Prof. Dr. Mikail Erolii 
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Dr. Hasan Güliv 

Abstract 

The use of internal control structure in corporate governance has recently gained 

importance. The emerging developments in the field of information technologies make it 

possible for the information that corporations are in need of during a decision-making and 

control process to be produced in a more reliable way and faster and contribute to the 

establishment of internal control structures in corporations. On the other hand, establishing an 

effective internal control structure is likely to make a contribution to the effective use of 

accounting information system. By means of internal control structure, every hierarchy, 

document and reporting format pertaining to executive function is configured, duties and 

responsibilities are delegated and the practice of making a deceit and mistakes is forestalled, 

providing an effective facility for communication and control within the corporation. For the use 

of an effective corporate governance, the existence of internal control structure and its 

operational quality are of vital importance. Besides, in order for internal control systems to be 

effectively used in corporations, compromising the principles and standards in business 

organisations is also of capital importance. 

This study was conducted to deal with the increasing importance and precedence of 

internal control structure in corporate governance. 

Key words: Internal control, corporate governance, the increasing importance of 

corporate governance 

 

İÇ KONTROL YAPISININ KURUMSAL YÖNETİMDE ARTAN ÖNEM 

VE ÖNCELİĞİ 

Özet 

Son yıllarda iç kontrol yapısının kurumsal yönetimde kullanılması önem kazanmıştır. 

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, işletmelerin karar ve kontrol süreçlerinde ihtiyaç 

duyduğu bilgilerin daha güvenilir, daha hızlı üretilmesine olanak tanımakta ve işletmelerde etkin 

iç kontrol sistemlerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan etkin bir iç kontrol 

sisteminin oluşturulması muhasebe bilgi sisteminin de etkin olarak kullanılmasına katkı 

sağlayacaktır. İç kontrol yapısı ile her işletme fonksiyonuyla ilgili hiyerarşi, belge ve raporlama 

düzeni yapılandırılmakta, kişilerin görev ve sorumlulukları belirlenmekte, işletmede etkin bir 

iletişim ve denetim imkanı oluşturularak kişilerin hata ve hile yapmaları önlenmektedir. Etkin bir 

kurumsal yönetim uygulaması için iç kontrol sisteminin varlığı ve işleyiş kalitesi hayati önem 
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taşımaktadır. Bunun yanında iç kontrol sisteminin işletmelerde etkin bir şekilde uygulanabilmesi 

için işletmede kurumsal yönetim ilke ve standartlarının etkin şekilde uygulanması da önem 

taşımaktadır. 

Bu çalışmada iç kontrol yapısının kurumsal yönetimdeki artan önemi ve önceliği ele 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetimin Artan 

Önemi 

1. Giriş 

Bilişim teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler işletmelerin yapısında da 

değişmeleri zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmelere uygun olarak işletmeler iyi bir iç 

kontrol yapısı oluşturmalıdır.  

Bu çalışmada birinci bölümde konuya giriş yapıldıktan sonra ikinci bölümde, 

iç kontrol yapısı, iç kontrol sisteminin bileşenleri üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde 

kurumsal yönetim konuları ele alınmıştır. Beşinci bölümde ise sonuç ve önerilerde 

bulunulmuştur.   

2. İç Kontrol Yapisi 

      İç kontrol kavramının genel kabul görür ilk tanımı 1992 yılında COSO i 

(Committee Of Sponsoring Organizations) tarafından yapılmıştır. COSO’ya göre iç 

kontrol; işletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından etkilenen 

(i) faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, (ii) finansal raporlamanın güvenilirliği, (iii) 

ilgili yasalara ve düzenlemelere uygunluk olarak ifade edilen işletme amaçlarını 

başarmak üzere makul bir güvence sağlamak için tasarlanan bir süreçtir (Cömert 2013: 

54; Alpman, 2016: 1). 

İç kontrol, işletme yönetimi tarafından kararların uygulamaya geçirilmesinde 

uygulanan temel ilkeler, yöntemler ve önlemlerden meydana gelen sistemdir (Kaval, 

2003: 88; Erol, 2015: 61). 

İç kontrol, kurum kaynaklarının, kurumun amaçlarına uygun bir şekilde en 

etkin, en verimli ve en ekonomik olarak kullanılması; faaliyetlerin mevzuata 

uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, 

kurumun varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında 

yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır (Akyel, 2010: 84-85). İç 

kontrol, yöneticilerin kurumu amaçları doğrultusunda yönetmelerine yardımcı olmak 

üzere alt yapının bir parçası olarak oluşturulan bir yönetim kontrol sistemidir ( 

Korkmaz, 2007: 8). 

T.C. Maliye Bakanlığı ise yayınladığı “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 

Usul ve Esaslar” isimli yönetmelikte iç kontrolü şu şekilde tanımlamaktadır (Madde 3): 

                                                 
i COSO (Committee Of Sponsoring Organizations), 1987 yılında ABD’de hileli finansal raporlamaya karşı 

önlem almak amacıyla kurulmuş bir komitedir. COSO, kurumsal risk yönetimi, iç kontrol ve hile ile 

mücadele gibi alanlarda rehberlik etmesi amacıyla beş özel sektör organizasyonunun ortak girişimi ile 
kurulmuştur (www.coso.org). Türkiye’de de özellikle kamu kurumları, bankalar ve sermaye piyasası 

kurumları ile halka açık şirketlerin mevzuatlarında yer alan iç kontrol ile ilgili düzenlemeler COSO modeline 

göre düzenlenmiştir (Cömert, 2013:54). 

 

http://www.coso.org/
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İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, 

süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü. 

İç kontrol sistemi organizasyonlarda pek çok amaca hizmet etmektedir. İç 

kontrol sisteminin amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür (Erol, 2015: 62): 

 Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek 

verimliliğin ve etkinliğin artırılması, 

 İşletme varlıklarının korunması, 

 Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, 

 Mali tabloların mevzuata uygun ve zamanında düzenlenmesi, 

 Yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranılmasıdır. 

İç kontrol ister kamu ister özel, ister kar amacı güden ister gütmeyen 

tüm organizasyonlarda amaçların gerçekleştirilmesi yolunda organizasyonun 

işleyişini düzenleyen bir sistemdir. Temelde iç kontrol sayesinde 

organizasyonun en etkin şekilde işleyişi sağlanırken aynı anda denetim işlevi de 

görülmektedir. İç kontrol tepe yönetimi tarafından belirlenen stratejilerin 

uygulanması ve uygulamaların denetlenmesi amacıyla oluşturulan bir döngü 

sistemidir. İç kontrol şirket içerisindeki ortamı gözlemleme ve kontrolü 

geliştirerek kuruma değer katmaktadır (Coram, Ferguson ve Moroney, 2006: 3). 

Etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve işletilmesinde temel 

sorumluluk tamamen işletmenin tepe yönetimine aittir (Cömert 2013: 55). 

Yönetimin desteği olmadan bir iç kontrol sistemi tesis etmek ya da iyileştirmek 

mümkün olmamaktadır (Dabbağoğlu, 2009: 110). 

 Bir organizasyondaki iç kontrol sisteminin yapısını, o organizasyonun sahip 

olduğu bazı özellikler belirlemektedir. İşletmelerdeki iç kontrol yapısını belirleyen 

özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Erol, 2015:63) 

 İşletmenin büyüklüğü  (Personel sayısı, satışlar vb.) 

 İşletmenin mülkiyet yapısı, hukuki şekli 

 Faaliyetler ve bulunduğu sektör ve bu sektörün içinde bulunduğu 

sorunlar 

 Kullanılan bilgi ve iletişim sistemi, bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, 

özetlenmesi, 

 Yasal düzenlemelerle ilgili sorumluluklar 

2.1. İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri 

       Bu gün dünyada farklı isimlerle kullanılan iç kontrol modelleri (Kanada’da 

CoCo, Japonya’da JSOX gibi) olmakla birlikte bunlar büyük oranda birbirlerine 
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benzemektedirleri (Cömert 2013: 56). İç kontrol, birbirleriyle ilişkili beş bileşenden 

oluşan bir sistemdir (Şekil 1). Bu bileşenler (i) kontrol ortamı, (ii) risk değerleme, (iii) 

kontrol faaliyeti, (iv) bilgi ve iletişim, (v) sistemin gözetimidir (Akyel 2010: 86; 

Cömert 2013: 56; Erol, 2015:63; Alpman 2016: 2). 

Şekil 1. İç Kontrol Piramidi 

 

 

Kaynak: CÖMERT, Nuran. Denetim, (Ed. Melih Erdoğan), T.C. Anadolu Üniversitesi 

Yayını, No: 2618,            Eskişehir 2013. 

2.1.1. Kontrol Ortamı 

Kontrol ortamı iç kontrolün genel kalitesini etkiler ve iç kontrolün temelini 

oluşturur. Disiplin sağlayan ve yapı oluşturan kontrol ortamı iç kontrolün diğer 

unsurlarının esasıdır (Akyel, 2010: 86). Kontrol ortamı, işletmenin yapısı içerisindeki 

dürüstlük ve etik değerler, yetkinlik, yönetim kurulu ve denetim komitesinin oluşumu, 

yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı, örgütsel yapı, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, 

insan kaynakları politikaları ve uygulamalarının etkisi altındadır. (Cömert 2013: 57-

59). Kontrol ortamındaki en belirleyici unsur yönetim kurulu ve yönetici kadrosunun 

tutumlarıdır (Alpman 2016: 2). 

2.1.2. Risk Değerleme: 

Risk değerlendirmesi, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini engelleme 

potansiyeli olan önemli riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar 

verilmesini belirleme sürecidir (Akyel, 2010: 87). Risk değerlemede ilk aşamada 

amaçlar belirlenmektedir. Bu amaçlar finansal raporlamaya ilişkin amaçlar, 

faaliyetlerle ilgili amaçlar ve yasalara ilişkin amaçlar şeklinde özetlenebilir. Risk 

değerlemede ikinci aşama risklerin tanımlanmasıdır. Bu aşamada amaçlara bağlı 

şekilde riskler tanımlanmaktadır. Risk değerlemede üçüncü ve son aşama 

çözümlemedir. Tanımlanmış risklerin olası çözümleri bu aşamada belirlenmektedir 

(Cömert 2013: 59). 

2.1.3. Kontrol Faaliyeti:   

                                                 
i ABD’de 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre büyük şirketlerin  % 63’ü iç kontrol sistemlerini 
COSO’nun iç kontrol bütünleşik sistem raporu çerçevesine göre biçimlendirmektedir (Demirbaş, 2005: 169). 
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“Kontrol faaliyetleri, ticari faaliyet hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve risk 

azaltma stratejilerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan politikalar, kurallar 

ve uygulamalardır” (Alpman 2016: 2). Kontrol faaliyetleri temelde örgütsel amaçların 

başarılmasına yönelik olarak bir işin bir defada ve her defasında doğru yapılmasına 

dönük önlemleri ifade etmektedir. Görevlerin uygun şekilde ayrımlanması, faaliyetler 

ve işlemlerle ilgili uygun yetkilendirmeler, yeterli biçimde belgelendirme ve kaydetme, 

varlıkların ve kayıtların fiziki kontrolleri, yapılan işlerin bağımsız kişiler tarafından 

kontrol edilmesi gibi uygulamaların tamamı kontrol faaliyetleri kapsamındaki 

eylemlerdir  (Cömert 2013: 60-61). 

2.1.4. Bilgi ve İletişim  

İç kontrol sistemi ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın eğer işletmede yukarıdan 

aşağıya veya aşağıdan yukarıya bilgi akışı yoksa bu işletmede iç kontrolün 

etkinliğinden söz edilememektedir. İhtiyaç duyulan doğru bilginin zamanında ilgili 

kesimlere ulaştırılması iç kontrol sisteminin önemli bir bileşenidir (Cömert 2013: 62). 

Yönetimin uygun karar alma kapasitesi bilginin kalitesinden etkilenir; bu bilgilerin 

uygun, zamanında, güncel, doğru ve elde edilebilir olması gerekmektedir (Akyel, 2010: 

88). 

2.1.5. Gözetim 

İç kontrol sistemi içinde gözetim, uygulanan modellerin sürekli değişen 

çevreye uygun olup olmadığının izlenmesi olarak tanımlanabilir. Değişen çevre mevcut 

modellerin revize edilmesine sebep olabileceği gibi modellerin tamamen yenilenmesini 

gerektirebilmektedir. Gözetim faaliyetleri iç kontrollerin sürekli iyileştirmesini 

sağlamaktadır Cömert 2013: 62). Gözetim bileşeni, yönetimin, çalışanların ve üçüncü 

tarafların hem içerden hem de dışardan iç kontrol gözetimleriyle gerçekleştirilmektedir 

(Alpman 2016: 2).   

3. Kurumsal Yönetim Kavrami 

    Kurumsal yönetim genel olarak hissedarlar ve diğer paydaşlar ile yönetim 

kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini 

hedefleyen ve böylelikle sermaye piyasalarına olan güvenini artırılmasını amaçlayan 

uygulamalar olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanım ise; kurumsal yönetim bir şirketin 

üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer paydaşları arasındaki 

ilişkiler setidir (Özbek, 2012:165). 

OECD’ye (Organisation for Economic Co-operation and Development - 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı) göre kurumsal yönetim, “şirket yönetimi, 

yönetim kurulu üyeleri, hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkiler setinden 

oluşmaktadır. Ayrıca, kurumsal yönetim, şirket hedeflerinin düzenlendiği, bu hedeflere 

ulaşma yolu ve performansın gözlemlenmesine karar verildiği bir yapı oluşturur. İyi 

kurumsal yönetim, yönetim kurulu ve yöneticiler için şirketin ve hissedarların çıkarına 

olan hedefleri gerçekleştirmek için tam bir teşvik sağlar ve etkin gözlemi kolaylaştırır” 

(Göçen 2010:109). 

Kurumsal yönetim, şirketin yönetimi, yönetim kurulu, pay sahipleri ve diğer 

menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri kapsayan bir anlayıştır. Bununla birlikte 

                                                 
i Kurumsal yönetim kavramı özellikle, Enron, WorldCom ve Parmalat gibi yatırımcıların sermaye piyasası 

araçlarıyla satın almış olduğu halka açık şirketlerde baş gösteren finansal skandallar sonrası tartışılır hale 
gelmiştir (Göçen 2010:109). 
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kurumsal yönetim, işletme hedeflerinin, bu hedeflere ulaştıran araçların ve 

performansın nasıl izleneceğinin belirlendiği bir yapı da sunmaktadır (OECD, 2015: 9). 

    Kurumsal yönetim bir şirketin çıkarlarını gözeten, şirketin sahipleri için firma 

değerini maksimize edecek kararlar almaya sevk eden, hem kurumsal ve hem de piyasa 

bazlı mekanizmalar seti olarak tanımlanabilir (Denis ve John, 2003:64). 

Kurumsal yönetim, hissedarlarca işletme yöneticilerinin kullanımına sunulan 

varlıklar ve değerlerin verimli sonuç verecek biçimde kullanılmasını ve yöneticilerin bu 

kullanım biçimi ile alınan sonuçlar hakkında hissedarlara (ve bir yönüyle tüm topluma) 

hesap verecek durumda bulunmalarını amaçlayan bir sistemler bütünüdür. Dolayısıyla, 

dar anlamda kurumsal yönetim bir işletmenin ortaklarıyla ilişkilerini düzenleyen 

sistemler topluğu iken; geniş anlamda da işletme ve toplum arasındaki ilişkileri 

düzenleyen sistemler topluluğu olarak ifade edilebilir (Aysan, 2007:18) . 

      İyi kurumsal yönetim dinamikleri ve temel unsurları ise, kurumsal yönetim 

stratejileri, faaliyetlerin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi, finansal raporlamada 

güvenirlilik, yönetim kurulu ve komiteler, yasal düzenlemeler, iş uygulamaları ve etik, 

anlaşılabilir ve şeffaflık risk kültürü ve risk yönetimi, izleme ve gözetim, iletişim, 

kontrol çevresi, risk değerleme, mesleki davranış kuralları, yönetim kurulu ve denetim 

komitesi, insan kaynakları politika ve uygulaması, iç denetim bağımsız 

değerlendirmeler, kontrol ve işleyiş eksikliklerinin raporlanması (Erol, 2007:18). 

3.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Günümüz şartlarında iyi kurumsal yönetimin tek bir modelii bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, iyi kurumsal yönetimi meydana getiren bazı ortak özellikler 

bulunmaktadır. Bu perspektif doğrultusunda OECD tarafından hazırlanan kurumsal 

yönetim ilkeleriii şu şekilde özetlenebilir: 

 

 

3.1.1. Pay Sahiplerinin Hakları, Adil Muamele Görmeleri ve Temel 

Ortaklık İşlevlerine İlişkin İlkeler 

“Kurumsal yönetim çerçevesi pay sahiplerinin haklarını korumalı ve 

kullanmalarını kolaylaştırmalı ve azınlık ve yabancı pay sahipleri de dâhil olmak üzere 

tüm pay sahiplerinin adil muamele görmelerini sağlamalıdır. Tüm pay sahipleri 

haklarının ihlal edilmesi halinde etkin bir telafi imkânına sahip olmalıdır” (OECD, 

2016: 18). 

Bu ilkeler kapsamında pay sahipleri mülkiyet tescili, payların devri, şirket 

hakkında bilgi almak, genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmak, yönetim 

kurulu üyelerinin seçimi ve azledilmesi ve şirket payından pay almak gibi temel 

ortaklık haklarına sahip olmalıdır. Pay sahipleri şirketin temel belgelerinde 

değişiklikler, ek pay ihraç yetkisi ve şirketin varlıklarının devrini içeren önemli 

                                                 
i Ülkelerin ekonomik, hukuki ve kültürel farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri, işletmelerin hukuki ve mali 

yapıları, büyüklükleri, ortaklık yapıları vb. pek çok etken tek ve doğru bir kurumsal yönetim modeli 
oluşturmayı mümkün kılmamaktadır.  
ii İlk defa 1999 yılında yayımlanan İlkeler, bu tarihten itibaren dünya genelinde politika yapıcılar, 

yatırımcılar, şirketler ve diğer menfaat sahipleri için uluslararası bir referans noktası haline gelmişlerdir 
(OECD, 2015:3). 
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işlemlerde yeterince bilgilendirilmeli ve bunlara katılma veya onaylama hakkına sahip 

olmalıdır (OECD, 2016: 20). 

Pay sahipleri genel kurul toplantılarına etkin olarak katılma ve oy kullanma 

imkânına sahip olmalıdır ve oylama prosedürleri de dâhil olmak üzere pay sahipleri 

genel kurulunu yöneten kurallar hakkında bilgilendirilmelidir. Kurumsal pay sahipleri 

de dâhil olmak üzere pay sahiplerinin, suistimali engelleyecek istisnalara tabi olmak 

üzere, İlkelerde tanımlanan temel ortaklık haklarına ilişkin konularda birbirlerine 

danışmalarına izin verilmelidir (OECD, 2016: 20-24). 

Bir grupta aynı tertibe dâhil olan tüm pay sahiplerine eşit muamele 

yapılmalıdır. Bazı pay sahiplerinin sahipliklerine orantısız bir şekilde kontrol veya etki 

derecesi elde etmesini sağlayan sermaye yapıları veya düzenlemeleri açıklanmalıdır 

(OECD, 2016: 24). 

İlişkili taraf işlemleri, çıkar çatışmasının uygun yönetiminin sağlanacağı ve 

şirketin ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunacağı bir şekilde onaylanmalı ve 

yürütülmelidir. Azınlık pay sahipleri, doğrudan veya dolaylı olarak hareket eden hâkim 

ortakların yaptığı veya onlar menfaatine yapılan kötü niyetli eylemlerden korunmalı ve 

mağduriyetlerini düzeltebilecek etkin mekanizmalara sahip olmalıdır. Kötü niyetli 

kendi yararına işlemler yasaklanmalıdır. Şirket kontrolünün el değiştirdiği piyasaların 

etkin ve şeffaf bir tarzda işlemesine olanak tanınmalıdır (OECD, 2016: 26-28). 

3.1.2. Kurumsal Yatırımcılar, Pay Piyasaları ve Diğer Aracılara İlişkin 

İlkeler 

“Kurumsal yönetim çerçevesi yatırım zinciri boyunca uygun teşvikler 

sağlamalı ve pay piyasalarının iyi bir kurumsal yönetime katkı sağlayacak şekilde 

işlemesine olanak vermelidir” (OECD, 2016: 31). 

Vekil sıfatıyla hareket eden kurumsal yatırımcılar, oy haklarının nasıl 

kullanılacağı ile ilgili yürürlükte bulunan prosedürleri de dâhil olmak üzere 

yatırımlarına ilişkin oy kullanma ve kurumsal yönetim politikalarını açıklamalıdır. 

Oylar, nihai pay sahibinin taleplerine uygun şekilde saklama kuruluşları ya da atadığı 

vekilleri tarafından kullanılmalıdır (OECD, 2016: 32-33). 

Vekil sıfatıyla hareket eden kurumsal yatırımcılar, yatırımlarına ilişkin temel 

pay sahipliği haklarının kullanılmasını etkileyebilecek önemli çıkar çatışmalarını nasıl 

yönettiklerini açıklamalıdır. Kurumsal yönetim çerçevesi, oy kullanma danışmanlığı 

sunan şirketlerin, analistlerin, aracı kuruluşların, derecelendirme kuruluşlarının ve 

yatırımcıların kararlarına ilişkin olarak analiz ve görüş sunan diğer kişilerin, bu analiz 

ve görüşlerinin dürüstlüğünü tehlikeye düşürebilecek çıkar çatışmalarını kamuya 

açıklamalarını ve en aza indirmelerini gerekli kılmalıdır (OECD, 2016: 33-34). 

İçerden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonu yasaklanmalıdır ve 

ilgili kurallar uygulanmalıdır. Kendi kurulduğu ülke dışında bir ülkede kota edilmiş 

şirketlerin tabi olduğu kurumsal yönetim kanun ve düzenlemeleri net bir şekilde 

açıklanmalıdır. Çapraz kotasyon halinde, birincil kotasyon koşullarının tanınması için 

kullanılacak ölçüt ve yöntemler şeffaf ve yazılı olmalıdır. Pay piyasaları etkin kurumsal 

yönetimi desteklemek amacıyla adil ve etkin fiyat oluşumunu sağlamalıdır (OECD, 

2016: 35). 

3.1.3. Kurumsal Yönetimde Menfaat Sahiplerinin Rolüne İlişkin İlkeler 
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“Kurumsal yönetim çerçevesi, menfaat sahiplerinin kanun veya karşılıklı 

anlaşmalar ile tesis edilmiş haklarını tanımalı ve şirketler ve menfaat sahipleri arasında 

servet ve istihdam yaratmada etkin işbirliğini ve finansal açıdan sağlam şirketlerin 

sürdürülebilirliğini teşvik etmelidir” (OECD, 2016: 37). 

Menfaat sahiplerinin kanun veya karşılıklı anlaşmalar aracılığıyla tesis edilmiş 

haklarına itibar edilmelidir. Menfaat sahiplerinin çıkarlarının kanunlar tarafından 

korunduğu durumlarda, menfaat sahipleri haklarının ihlali için etkin telafi elde etme 

imkânına sahip olmalıdır (OECD, 2016: 37-38).  

Çalışanların katılımları için mekanizmaların geliştirilmesine izin verilmelidir. 

Menfaat sahipleri kurumsal yönetim süreçlerine katıldıkları durumlarda, zamanında ve 

düzenli olarak uygun, yeterli ve güvenilir bilgi erişimine sahip olmalıdır. Çalışanlar ve 

bunların temsilcisi kurumlar dâhil menfaat sahipleri, yasa dışı veya etik olmayan 

uygulamalara ilişkin endişelerini yönetim kuruluna ve yetkili kamu idarelerine 

serbestçe ifade edebilmeli ve bu sebeple de haklarına bir halel gelmemelidir. Kurumsal 

yönetim çerçevesi etkin ve etkili iflas çerçevesi ile kreditörlerin haklarının etkin 

uygulanması ile tamamlanmalıdır (OECD, 2016: 38-39). 

3.1.4. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık İlkesi 

“Kurumsal yönetim çerçevesi şirketin finansal durumu, performansı, ortaklık 

yapısı ve yönetimi dâhil olmak üzere şirkete ilişkin her türlü önemli konuda zamanında 

ve doğru açıklamaların yapılmasını sağlamalıdır (OECD, 2016: 41). 

Kamu açıklamaları, şirketin finansal ve operasyonel sonuçları; şirket hedefleri 

ve finansal olmayan bilgiler; nihai pay sahipleri dâhil olmak üzere büyük ortaklar ve oy 

hakları; yönetim kurulu üyelerinin ve kilit yöneticilerin ücretlendirilmesi; vasıfları, 

seçilme usulü, diğer şirketlerdeki yönetim kurulu üyelikleri ve yönetim kurulu 

tarafından bağımsız üye olarak kabul edilip edilmedikleri dâhil yönetim kurulu üyeleri 

ile ilgili bilgiler; ilişkili taraf işlemleri; öngörülebilir risk faktörleri; çalışanlara ve diğer 

menfaat sahiplerine ilişkin konular; herhangi bir kurumsal yönetim kodu veya 

politikasının içeriği ile bunların uygulandığı prosedürler dâhil olmak üzere yönetim 

yapıları ve politikaları konularına ilişkin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın önemli 

bilgileri içermelidir (OECD, 2016: 42-46).  

Bilgiler, yüksek kalite muhasebe ve finansal ve finansal olmayan raporlama 

standartlarına uygun olarak hazırlanmalı ve açıklanmalıdır. Finansal tabloların şirketin 

finansal durum ve performansını her açıdan doğru bir şekilde yansıttığına ilişkin 

tarafsız bir dış güvencenin yönetim kuruluna ve pay sahiplerine sağlanabilmesi için 

yıllık denetim, bağımsız, yetkin ve uzman bir denetçi tarafından yüksek kalite 

denetleme standartlarına uygun olarak yapılmalıdır (OECD, 2016: 47). 

Dış denetçiler pay sahiplerine karşı sorumlu olmalı ve denetimin 

yürütülmesinde şirkete karşı gerekli mesleki özeni gösterme yükümlülükleri olmalıdır. 

Bilgi yayma kanalları, kullanıcıların ilgili bilgilere erişimini adil bir şekilde, zamanında 

ve düşük maliyetle sağlamalıdır (OECD, 2016: 49). 

3.1.5. Yönetim Kurulunun Sorumluluklarına İlişkin İlkeler 

“Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu 

tarafından yönetimin etkin gözetimini ve yönetim kurulunun şirkete ve pay sahiplerine 

karşı hesap verebilirliğini sağlamalıdır” (OECD, 2016: 50). 
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Yönetim kurulu üyeleri, tam bilgi sahibi ve iyi niyetli olarak, gerekli itinayı ve 

dikkati göstererek ve şirket ile pay sahiplerinin menfaatine en uygun şekilde hareket 

etmelidir. Yönetim kurulu kararlarının, farklı pay gruplarını farklı şekillerde 

etkileyecek olması halinde yönetim kurulu tüm pay sahiplerine adil davranmalıdır. 

Yönetim kurulu yüksek etik standartlar uygulamalıdır. Menfaat sahiplerinin çıkarlarını 

göz önünde bulundurmalıdır (OECD, 2016: 51-52). 

Yönetim kurulu, şirket stratejisi, başlıca eylem planları, risk yönetimi politika 

ve prosedürleri, yıllık bütçe ve iş planlarının gözden geçirilmesi ve yönlendirilmesi; 

performans hedeflerinin belirlenmesi; uygulamaların ve şirket performansının 

izlenmesi ve büyük sermaye yatırımlarının, devralmaların ve varlık satışlarının 

gözetimi; şirketin yönetim uygulamalarının etkinliğinin denetlenmesi ve gerektiğinde 

değişikliklerin yapılması; kilit yöneticilerin seçilmesi, ücretlendirilmesi, denetlenmesi 

ile gerekli görülmesi halinde değiştirilmesi ve yönetim devrinin planlanmasının 

gözetimi; kilit yönetici ve yönetim kurulu ücretlendirmesinin şirketin ve pay 

sahiplerinin uzun dönemli menfaatleri ile uyumlaştırılması; biçimsel ve şeffaf bir 

yönetim kurulu adaylığı ve seçim süreci temin edilmesi; şirket varlıklarının kötüye 

kullanılması ve ilişkili taraf işlemlerinde suiistimal dâhil olmak üzere yönetimin, 

yönetim kurulu üyelerinin ve pay sahiplerinin olası çıkar çatışmalarını izlemek ve 

yönetmek; bağımsız denetim dâhil olmak üzere şirketin muhasebe ve finansal 

raporlama sistemlerinin doğruluğunu sağlamak ve özellikle risk yönetimi, finansal ve 

operasyonel kontroller ile kanun ve ilgili standartlara uymaya ilişkin uygun sistemlerin 

kurulmasını sağlamak; kamuyu aydınlatma ve iletişim süreçlerinin gözetimi hususlarını 

da kapsayan belirli temel işlevleri yerine getirmelidir (OECD, 2016: 52-56).  

Yönetim kurulu, kurumsal işlerde tarafsız ve bağımsız muhakeme 

yürütebilmelidir. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmek için 

zamanında, doğru ve uygun bilgiye erişimi olmalıdır. Yönetim kurulunda çalışanların 

temsil edilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, bu temsilciliğin etkin bir şekilde yerine 

getirilmesi ve yönetim kurulunun becerisi, bilgisi ve bağımsızlığının geliştirilmesine en 

iyi şekilde katkıda bulunabilmesi için, çalışan temsilcilerine eğitim ve bilgiye erişim 

olanağının sağlanması amacıyla mekanizmalar geliştirilmelidir (OECD, 2016: 56-60). 

Bu noktada yönetim kurulunun ihtiyaç duyacağı zamanlı, doğru ve uygun bilgi 

için de işletme içerisinde işleyen etkin bir iç kontrol sistemi önem kazanmaktadır. 

3.2. Etkin Kurumsal Yönetim Çerçevesi 

Etkin kurumsal yönetim ancak günün koşullarına uygun şekilde hukuki alt 

yapı ile desteklenmiş bir yönetim anlayışıyla mümkün olabilmektedir. Etkin kurumsal 

yönetim iç ve dış çevre faktörlerinin etkisi altındadır. OECD’ye göre etkin kurumsal 

yönetimden söz edebilmek için bir takım özellikler mevcut olmalıdır.  

Öncelikle kurumsal yönetim çerçevesi ekonominin genel performansı, 

piyasanın dürüstlüğü ve piyasa katılımcılarına yönelik teşvikler ile şeffaf ve iyi işleyen 

piyasaların teşviki gözetilerek geliştirilmelidir (OECD, 2016: 14). Bir iktisadi birim, 

içinde bulunduğu ekonomik sistemden ve sektörden bağımsız değildir. Dolayısıyla 

politika yapıcılar nihai ekonomik sonuçlara odaklı kalarak mevcut politika 

seçeneklerini arasından piyasanın işleyişini etkileyen anahtar değişkenleri dikkate 

alarak düzenleme yapmalıdırlar. Şeffaf ve iyi işleyen piyasalar, piyasa katılımcılarını 

disipline etme ve hesap verebilirliği geliştirmede faydalı olmaktadırlar. 
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Kurumsal yönetim uygulamalarını etkileyen yasal ve düzenleyici şartlar 

hukukun üstünlüğüne uygun, şeffaf ve uygulanabilir olmalıdır (OECD, 2016: 14). 

Kurumsal yönetim kavramında en çok atıf alan olgulardan biri şeffaflıktır. Kamu 

idareleri dürüst olmayan davranışları engelleyecek denetim ve yaptırım gücüne sahip 

olmalı ve sağlam kurumsal yönetim uygulamalarına olanak sağlamalıdır.  

Farklı idareler arasında sorumlulukların dağılımı açıkça belirlenmeli ve kamu 

yararına hizmet edecek şekilde düzenlenmelidir (OECD, 2016: 15). Kurumsal yönetim 

şartları ve uygulamaları genel olarak pek çok hukuki alanın ve kamu otoritesinin etkisi 

altındadır. Hukuki etkilerdeki bu çeşitlilik temel kurumsal yönetim hedeflerinin 

gerçekleştirilmesini engelleyebilecek riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu 

durumda piyasa işleyişine etki edecek hukuki boşlukların oluşmamasına ve çakışmalara 

mahal vermeyecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

Pay piyasaları düzenlemeleri etkin kurumsal yönetimi desteklemelidir (OECD, 

2016: 16). Kurumsal yönetimi destekleyecek unsurlardan biri de hisse senedi 

piyasalarını düzenleyen kuruluşların ve borsaların bu yönde alacakları düzenleyici 

önlemlerdir. Böylece hisse senetlerini ihraç etmek isteyen kuruluşlar kurumsal yönetim 

anlamında teşvik edilecektir. 

Gözetim, düzenleme ve denetleme otoriteleri yükümlülüklerini profesyonel ve 

objektif bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli yetkiye, güvenilirliğe ve kaynaklara 

sahip olmalıdır. Ayrıca, kararları zamanında, şeffaf ve bütünüyle açıklanmış olmalıdır 

(OECD, 2016: 16). Gözetim, düzenleme ve denetleme sorumlulukları gerekli yetkilerle 

donatılmış kurumlara verilmelidir. 

Sınır ötesi işbirlikleri bilgi alışverişi için iki taraflı ve çok taraflı düzenlemeler 

de dâhil olacak şekilde geliştirilmelidir (OECD, 2016: 17). Uluslararası hisse 

sahipliğinin arttığı günümüz koşullarında iki taraflı ve çok taraflı düzenlemeler de dâhil 

güçlü uluslararası işbirliği gerektirmektedir.  

Sonuç  

Kurumsal yönetim şirket paydaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen bir 

ilişkiler setidir. Bu çerçevede şirketin hedefleri doğrultusunda kararların alınması ve 

uygulanmada hayata geçirilebilmesi için şirket içi etkin bir iletişim ve kontrol 

sisteminin işlerliği önem kazanmaktadır. Bu çerçevede şirket paydaşlarının doğru 

bilgilendirilmesi, şirket hedefleri doğrultusunda amaçların etkin bir şekilde 

izlenebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için işletmede sağlıklı işleyen bir iç kontrol 

sisteminin bulunması gerekmektedir. 

Bir işletmenin rekabet ortamında başarılı olabilmesi için kendisini sürekli 

geliştirmeleriyle mümkündür. İşletmelerin kendilerini sürekli olarak geliştirebilmeleri 

içinde gerek işletme içi gerekse işletme dışı çevre hakkında doğru ve zamanlı bilgiyle 

mümkündür. İşletme içi sağlıklı bilgi için işletmede işleyen etkin bir iç kontrol 

sisteminin varlığı önemli bir unsurdur.  

İç kontrol, bir organizasyon içinde kurumsal yönetim yapısının önemli bir 

parçası (Coram, Ferguson ve Moroney, 2006: 4) olması nedeniyle işletmelerin 

kurumsal yönetim amaçlarına ulaşmalarında iç kontrol sistemi önemli bir işlev 

görmektedir. 
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Günümüzde işletmeler sorunlar ortaya çıkmadan önlem alma, sistemin 

aksayan yönlerini daha en baştan tespit etme, hata düzeltme maliyeti yerine önleme 

mantalitesiyle hareket etmektedirler. 

Bu çerçevede kurumsal yönetim uygulamalarının etkinliğini artıran en önemli 

araçlardan birisi olarak işletmelerde etkin bir iç kontrol yapısının varlığı ve işlerliği ön 

plana çıkmaktadır. İç kontrol sistemi işletme süreçlerine ve işleyişine hakim olarak 

sistemin işleyişinden, darboğazları, sorunları ve çözüm yollarını inceleyen bir iç 

denetim yapısı olmasının ötesinde, süreçle ilgili bilgi ve raporları doğru ve zamanlı 

olarak üreten, işletme hedefleri doğrultusunda ilgililere aktaran, sorunlar ortaya 

çıkmadan çözüm ve alternatifler sunan süreçler toplamıdır. 

İşletme paydaşlarının ihtiyaç duyduğu finansal bilgi, rapor ve analizleri 

hazırlayarak ilgililere zamanlı bir şekilde sunan muhasebe bilgi sisteminin etkin bir 

şekilde yapılandırılması da hem iç kontrol sisteminin hem de kurumsal yönetimin 

etkinliği için önemlidir. 

Kurumsal Yönetim ilkelerinin işletmelerde daha güvenilir bir yapı 

oluşturulabilmesi için iç kontrol yapısının işletmelerde sağlıklı olarak tesis edilmesi 

gerekir. İşletmelerde şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı için kurumsal yönetim, kurumsal 

yönetimin etkinliği içinde etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı elzemdir. Türkiye’de 

kurumsal yönetimin gelişmesi için kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında 

gönüllülük değil, zorunluluk esası getirilmelidir. 
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THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE RETAIL-SECTOR 

COMPANIES WHOSE SHARES ARE TRADED IN BORSA ISTANBUL 

WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Hasan Uygurtürk i 

Prof. Dr. Turhan Korkmazii 

Abstract 

Considering the constantly changing and increasing human needs, the traditional 

function of retail sector companies that are merely delivering the products of the producers to the 

final consumers has been changed. Today’s retail-sector firms operate in an intense competitive 

environment in order to make a difference in terms of prices, quality and after-sales services.  It 

is essential that these companies, which fulfill the duty of presenting products and services of 

different producers to consumers with different needs and expectations, should be as effective as 

possible.  In this study, the aimed to determine the efficiency of the retail-sector companies 

whose shares are traded in Borsa Istanbul with Data Envelopment Analysis. In order to 

determine the efficiencies of the firms covering the period 2012-2014, the total assets, financial 

leverage and cost of sales are determined as input variables and sales revenue and return on 

assets are determined as output variables. As a result of the study, the efficiency values of the 14 

firms included in the analysis were calculated by using the Data Envelopment Analysis model 

formed by three inputs and two outputs.  

Key Words: Retail trade sector, data envelopment analysis, efficiency, Borsa Istanbul 

 

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE TİCARET 

SEKTÖRÜ FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA 

ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ 

Özet 

Perakende ticaret sektörü firmaları sürekli bir şekilde değişen ve artan insan ihtiyaçları 

doğrultusunda sadece üreticilerin ürünlerini nihai tüketicilere ulaştıran firmalar olma 

konumundan çıkmışlardır. Günümüz perakende ticaret sektörü firmaları, tüketicilere fiyat, kalite 

ve satış sonrası hizmetler gibi unsurlarda fark yaratabilmek için yoğun bir rekabet ortamında 

faaliyet göstermektedirler. Birbirinden çok farklı nitelikteki üreticilerin ürün ve hizmetlerini, 

farklı ihtiyaç ve beklentileri olan tüketicilere sunma görevini yerine getiren bu firmaların 

faaliyetlerinde mümkün olabildiğince etkin olması gerekmektedir. Bu çalışmada Borsa 

İstanbul’da pay senetleri işlem gören perakende ticaret sektörü firmalarının etkinlik analizinin 

Veri Zarflama Analizi (VZA) ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 2012-2014 dönemini kapsayan 

çalışmada firmaların etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla aktif toplamı (AT), finansal kaldıraç 

(FK) ve satışların maliyeti (SM) girdi değişkenleri, satış geliri (SG) ve aktif karlılığı (AK) çıktı 

değişkenleri olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda üç girdi ve iki çıktı ile kurulan VZA 

modeli ile analiz kapsamına alınan 14 firmanın etkinlik değerleri hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Perakende ticaret sektörü, veri zarflama analizi, etkinlik, Borsa 

İstanbul. 
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1. Giriş  

Ülke ekonomilerinin temel unsurlarından biri olan perakende ticaret sektörü, 

insan ihtiyaçlarının sürekliliğine ve gelişimine bağlı olarak dinamik bir yapıya sahiptir. 

İnsanların perakende sektörü ile sürekli bir ilişki içinde olması diğer sektörlere oranla 

perakende sektörünü daha bilinir yapmakta ve sektörün büyümesine yol açmaktadır. 

Perakendecilik, ürün ve hizmetleri ticari bir amaçla kullanmama veya tekrar 

satmama, sadece kişisel veya ailesel ihtiyaçları karşılamak için kullanmaları koşuluyla, 

doğrudan doğruya nihai tüketicilere pazarlanmasıyla ilgili tüm faaliyetleri 

kapsamaktadır (Tek & Orel, 2008: 4). Perakendeciliğin işlevi eskiden, imalatçıların 

ürünlerini alıp, belirli pazarlama hizmetlerini gerçekleştirdikten sonra tüketicilere 

sunmak iken günümüzde artık, müşteri tatmini, hizmet kalitesi gibi müşteriye yönelik 

perakendecilik uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Modern perakendeciliğin 

gelişmesinde; online ticaretin artması dolayısıyla alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, 

büyük kentlere doğru göçlerin artması, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, 

uygulanan promosyonlar, alışverişe ayrılan zamanın daha kısıtlı hale gelmesi gibi 

unsurlar etkili olmaktadır (Gavcar & Didin, 2007: 24-25). Söz konusu unsurlar 

perakende sektörünü doğrudan etkilemekte ve bu sektörde faaliyet gösteren firmalar 

arasında yoğun bir rekabeti ortaya çıkarmaktadır. Yaşanan rekabet ortamı ise firmaların 

faaliyetlerinde etkinliği ön plana çıkarmaktadır. Firma etkinliklerinin dönemsel olarak 

ölçülmesi, sorunlu yerler varsa tespit edilmesi ve rakip firmalarla karşılaştırma 

yapılarak firmanın sektördeki yerinin saptanması sağlıklı bir firma yapısı için önem arz 

etmektedir.  

Bu çalışmada pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören perakende ticaret 

sektörü firmalarının 2012-2014 dönemindeki etkinliklerinin veri zarflama analizi ile 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle firmaların etkinliklerini 

belirlemede kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri belirlenmiş, daha sonra veri zarflama 

analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçlarına göre firmaların durumu ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  

2. Literatür Araştırması  

Firmaların etkinliklerinin tespit edilmesi araştırmacıların ilgi duydukları 

konuların başında gelmektedir. Firma etkinliklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla 

farklı ülkelerde, farklı zaman dilimlerini ve sektörleri kapsayan pek çok çalışma 

araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Perakende sektörü ile ilgili olarak 

gerçekleştirilen çalışmalardan başlıcaları da aşağıda yer almaktadır.  

Donthu ve Yoo (1998), veri zarflama analizi yöntemini kullanarak perakende 

sektöründe verimlilik değerlendirmesini gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada bir fast food 

restoran zincirine ait 24 birime ilişkin 3 yıllık veri setinden faydalanılmıştır. 

Araştırmacılar çalışmalarının aynı zamanda içsel bir karşılaştırmaya örnek olduğunu da 

belirtmişlerdir.  Barros (2006), çalışmasında veri zarflama yöntemi ve Tobit modelini 

kullanarak Portekiz’de faaliyette bulunan 22 süpermarket ve hipermarket üzerinde 

etkinlik ve etkinliği sağlayan unsurlar üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışma 

sonucunda büyük perakendeci gruplarının küçük perakendeci gruplardan ve ulusal 

nitelikli perakendecilerin bölgesel nitelikli perakendecilerden daha verimli olduğu, 

pazar payı, satış mağazası sayısı ve yerin etkinlik sağlamada önemli olduğu 

vurgulanmıştır.  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

413 

 

 

Perrigot ve Barros (2008), 11 Fransız perakendeci firmanın 2000-2004 

dönemindeki teknik etkinliğini iki aşamalı bir süreç izleyerek ölçmüşlerdir. 

Araştırmacılar ilk aşamada dört VZA modeli ile firmaların teknik etkinliğini tespit 

etmişlerdir. İkinci aşamada ise Tobit model yardımıyla etkinlik unsurlarını 

belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda borsaya kote olmak, birleşme ve satın almalara 

adaptasyon stratejisi, bir grubun üyesi olmak ve uluslararası pazarlarda büyümenin 

etkinlik için önemli olduğu ifade edilmiştir. Yu ve Ramanathan (2008), 2000-2005 

dönemini kapsayan çalışmalarında İngiltere’deki 41 perakende firmasının faaliyet 

etkinliğini veri zarflama analizi, Malmquist verimlilik endeksi ve Tobit regresyon 

modeli ile ölçmüşlerdir. Çalışmada yasal şekil, sahiplik ve perakende alt sektörünün 

İngiltere’de perakende etkinliğini belirlemede önemli bir role sahip olduğu ifade 

edilmiştir. Yu ve Ramanathan (2009), çalışmalarında Çin de bulunan perakende 

firmalarının faaliyet etkinliğini ölçmeyi amaçlamışlardır. Çin’de faaliyet gösteren 61 

perakendeci firmanın 2000-2003 yılları arasındaki etkinliğini veri zarflama analizi, 

Malmquist verimlilik endeksi ve Tobit regresyon modeli ile belirlemeye çalışmışlardır.  

Mishra (2009), Hindistan’daki perakende firmalarını kapsayan çalışmasında 

veri zarflama analizi yöntemini kullanarak firmaların göreli etkinlik değerlerini 

saptamaya çalışmıştır. Çalışmada sadece satışların perakende firmalarının etkinliklerini 

arttıramayacağını ifade etmiştir. Zhang ve Guo (2010), 2000-2009 yıllarını kapsayan 

dönemde Çin’deki perakende firmalarının verimlilik artışını Malmquist endeksini 

kullanarak, etkinlik değerlerini ise veri zarflama analizi yardımıyla ölçmüşlerdir. 

3. Veri Zarflama Analızı 

Veri Zarflama Analizi (VZA) birden çok girdi ve çıktı ile karakterize edilen 

karar birimlerinin performans etkinliklerini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.  VZA 

karar birimine ait çok sayıdaki girdi ve çıktıyı tek bir performans ölçüsüne 

dönüştürmekte ve bu performans ölçüsü genellikle göreli etkinlik olarak ifade 

edilmektedir (Donthu & Yoo, 1998: 91).  VZA ilk defa 1978 yılında Charnes, Cooper 

ve Rhodes tarafından geliştirilmiştir. Charnes vd. 1957 yılında Farrel tarafından 

gerçekleştirilen çalışmadan esinlenmişlerdir. Farrel (1957) tek girdi ve çıktı durumunda 

üretimin etkinliğini ölçmeyi denemiş ve bu doğrultuda, araştırmasında diğer ülkelerle 

ABD’nin tarımsal üretiminin göreli etkinliğinin tahmini için bir model uygulamıştır. 

Ancak Farrel farklı girdi ve çıktıları tek bir gerçek girdi ve tek bir gerçek çıktı değerine 

dönüştürmekte başarısız olmuştur. Charnes vd. Farrel’in fikrini genişletmiş ve karar 

birimlerinin tekli girdi ve çıktı değerlerine göre ölçülen etkinliklerini çoklu girdi ve 

çıktıları dikkate alacak şekilde genelleştirerek bir model önerisinde bulunmuşlardır 

(Mishra, 2009: 133; Paradi & Schaffnit, 2004: 720). Söz konusu model Charnes, 

Cooper ve Rhodes’in baş harflerinden oluşan CCR modeli olarak adlandırılmıştır.  

Ölçeğe göre sabit getiri özelliği taşıyan CCR modeli VZA’nın en temel modelidir. Bu 

modelden sonra 1987 yılında Banker, Charnes, Cooper tarafından ölçeğe göre değişken 

getiri özelliği taşıyan ve bu kişilerin baş harfleri ile literatüre geçen BCC modeli 

geliştirilmiştir. Her iki model de VZA’nın temel modelleri sayılmakta ve literatürde 

sıklıkla kullanılmaktadır (Günay, 2015: 23). 

Ölçeğe göre sabit getiride girdilerdeki artışın çıktılarda oransal değişim 

yaratacağı, ölçeğe göre değişken getiride ise girdilerdeki artışın çıktılarda artan veya 

azalan oranda değişim yaratacağı varsayılır (Cenger, 2011: 35).  

Temel VZA modelleri girdi ve çıktı yönelimli olarak kullanılabilmektedir. 

Girdi yönelimli modeller çıktıları sabit tutup girdi kaynaklarının etkin kullanımı için 
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tahminler sağlarken, çıktı yönelimli modeller ise belirli bir girdi kaynağı seviyesinde 

çıktıların etkinlik düzeyini tahmin etmektedir (Pradhan & Kamble, 2015: 263). 

Dolayısıyla girdi yönelimli modeller, belirli bir çıktı düzeyini elde etmek için etkin 

olmayan karar birimlerinin girdilerini ne kadar azaltmaları gerektiğini, çıktı yönelimli 

modeller ise verilen bir girdi bileşimi ile etkin olmayan karar birimlerinin etkin hale 

gelmesi için çıktıların ne kadar arttırılması gerektiğini belirlemeye çalışan modellerdir. 

VZA’nın temel modellerinden olan girdiye yönelik CCR ve BCC modellerinin 

matematiksel gösterimi aşağıdaki gibidir (Behdioğlu & Özcan, 2009: 305-306; Savaş, 

2014: 209-2015; Erpolat, 2011: 72-83; Ulucan, 2002: 189-191). 

Girdiye Yönelik CCR Modeli 
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Burada; Ek : Karar biriminin etkinliği, Xij : j’nci karar birimi tarafından 

kullanılan i’nci girdi, Xik : k karar birimi tarafından kullanılan i’nci girdi, Yrj :j karar 

birimi tarafından üretilen r’nci çıktı, Yrk : k karar birimi tarafından üretilen r’nci çıktı, 
 : Sıfırdan büyük ve herhangi bir pozitif reel sayıdan daha küçük sayı, n: Karar birimi 

sayısı, p: Çıktı sayısı, m: Girdi sayısı,  : Göreli etkinliği ölçülen k karar biriminin 

girdilerinin ne kadar azaltabileceğini belirleyen büzülme katsayısı, 

is : k karar 

biriminin i’nci girdisine ait atıl değer, 

rs : k karar biriminin r’nci çıktısına ait atıl 

değer, j : j’nci karar biriminin aldığı yoğunluk değeri olarak tanımlanmaktadır. Söz 

konusu modelin amaç fonksiyonunda belirli bir çıktı düzeyi için etkinliği ölçülen k 

karar birimine ait girdilerin ne kadar azaltılabileceği belirlenir. Eğer söz konusu karar 

birimleri etkin ise,  =1, 

is =0, 


rs =0,  k =1 ve Ek = 1 olacaktır. Eğer ölçülen karar 

birimi etkin değilse etkinlik ölçütünü belirleyen   büzülme katsayısı 1’den küçük ve 

kuramsal karar birimlerin  ’ları 0’dan büyük olacaktır. 

Etkin olmayan karar biriminin referans kümesinde bulunan karar birimlerinin 

oluşturduğu kuramsal birim aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 
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Etkinlik kavramı, kullanılan girdilerle mümkün olan en fazla çıktıyı üretme 

başarısı olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin, girdi bileşimlerini en uygun biçimde 

kullanarak mümkün olan en çok çıktıyı üretmedeki başarıları “teknik etkinlik”, uygun 

ölçekte üretim yapmadaki başarıları da “ölçek etkinliği” olarak ifade edilmektedir. 

Teknik etkinlik ile ölçek etkinliğin çarpımı da “toplam etkinlik” değerini vermektedir 

(Özden, 2008: 168). 

CCR modelleri ile toplam etkinlik hesaplanırken, BCC modelleri ile teknik 

etkinlik bulunmaktadır. Teknik olarak etkin olan bir karar biriminin ölçekten 
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kaynaklanan bir etkinsizliği varsa, toplamda da etkin olamamaktadır. Buna bağlı olarak 

CCR ve BCC modelleri birlikte çözülüp, aşağıdaki eşitlik doğrultusunda, elde edilen 

toplam etkinlik değeri, teknik etkinlik değerine bölündüğünde karar birimlerinin ölçek 

etkinliklerini de belirlemek mümkün olmaktadır (Ulucan, 2002:191). 

Toplam Etkinlik Değeri (CCR) =Teknik Etkinlik Değeri (BCC) * Ölçek Etkinliği 

VZA modelleri aracılığıyla (i) etkin ve etkin olmayan organizasyonel karar 

birimleri, (ii) etkin olmayan organizasyonel karar birimleri tarafından kullanılan fazla 

kaynak miktarları, (iii) etkin olmayan organizasyonel karar birimlerinin mevcut girdi 

düzeyleri ile üretmeleri gereken çıktı düzeyi ve (iv) etkin olmayan organizasyonel karar 

birimlerinin, etkin referans seti tespit edilebilmektedir (Ulucan, 2002: 188). 

VZA söz konusu sonuçların tespit edilmesinde belli adımlardan oluşan bir 

işlem sürecini gerektirmektedir. VZA, karar birimlerinin seçimi, girdi ve çıktıların 

seçimi, modelin seçimi ve sonuçların yorumlanması şeklinde dört aşamadan 

oluşmaktadır (Öncü vd., 2013: 80). 

4. Çalişmanin Veri Seti Ve Kapsamı 

Çalışmada yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren perakende ticaret 

sektörü firmalarının etkinliklerinin veri zarflama analizi yardımıyla tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma kapsamına pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem 

gören ve perakende ticaret sektörü kapsamında yer alan 14 firma dahil edilmiştir. 

Çalışmada 2012, 2013 ve 2014 yılları analiz dönemi olarak belirlenmiş olup, 

analizlerde kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine ait bilgiler ilgili firmaların Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’nun (KAP) resmi internet sitesinde yayınlanan yıllık mali 

tablolarından elde edilmiştir (KAP, 2016). 2015 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören 

perakende sektörü firmalarının sayısının azalmasından dolayı ve veri zarflama analizi 

uygulamasında karar birimi sayısının az olmasının tercih edilmemesi göz önüne 

alındığından çalışma kapsamına çok sayıda firmanın dahil edilebilmesi için analiz 

dönemi 2012-2014 olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamına alınan firmalar Tablo 1’de 

yer almaktadır. 

Tablo 1: Çalışma Kapsamına Alınan Perakende Ticaret Sektörü Firmaları 

BİST Kodu Firma Adı 

ADESE  
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 

BIMAS 
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 

BMEKS 
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. 

BIZIM  
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. 

BOYNR  
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 

CRFSA  
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 

KILER  
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

MEPET  
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. 

MGROS  
Migros Ticaret A.Ş. 

MIPAZ  
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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TKNSA  
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 

KIPA  
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. 

UYUM  
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

VAKKO  
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 

Çalışma kapsamına alınan firmaların etkinliklerini belirlemek için girdi ve 

çıktı değişkenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde yer alan ve perakende 

sektörüne ilişkin gerçekleştirilen akademik çalışmalarda kullanılması gereken girdi ve 

çıktıların neler olması gerektiği konusunda tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. 

Gerçekleştirilen çalışmalarda çıktı değişkeni olarak parasal nitelikli değişkenler (satış 

geliri, kar hacmi vb.) ile parasal nitelikli olmayan değişkenlerin (müşteri mağaza 

sadakati ve memnuniyeti, servis kalitesi vb.) kullanıldığı görülmektedir. Çalışmalarda 

kullanılan girdi değişkenlerinde de iki farklı tür girdi tercih edilebilmektedir. Bunlardan 

ilki kontrol edilebilir nitelikli girdiler (satış mağazası sayısı, toplam varlıklar, çalışan 

sayısı vb.) ikicisi ise daha çok çevresel değişkenler olarak da ifade edilen kontrol 

edilemeyen nitelikli girdiler (perakendeci yapıları, perakende sektörü koşulları, konum, 

bölgede yer alan müşterilerin demografik yapıları, ulusal ekonomik gelişmeler vb.) 

olarak ifade edilmektedir (Yu & Ramanathan, 2009: 112; Zhang & Guo, 2010: 154). 

Bu çalışmada da kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri literatür dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Buna göre kullanılan girdi ve çıktı değişkelerine ilişkin verilerin her 

firma için erişilebilir nitelikte olması göz önüne alınmıştır. Bu doğrultuda girdi 

değişkenleri olarak kontrol edilebilir değişkenler, çıktı değişkenleri olarak da parasal 

nitelikli çıktı değişkenleri belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı 

değişkenleri Tablo 2’de yer almaktadır (Sarantopoulos vd., 2013:5-8; Yu & 

Ramanathan, 2009: 111-112; Zhang & Guo, 2010: 154; Donthu & Yoo, 1998; 96-97).  

Tablo 2: Etkinlik Analizi İçin Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

Sembol Girdiler 

AT Aktif Toplamı 

FK Finansal Kaldıraç [(Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun Vadeli   

                                Yükümlülükler) / Toplam Varlıklar] 

SM Satışların Maliyeti 

 

Sembol Çıktılar 

SG Satış Geliri 

AK Aktif Karlılığı (Net Kar/Aktif Toplamı) 

Veri zarflama analizinin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için bir takım 

varsayımların sağlanması gerekmektedir. Buna göre kullanılan girdi sayısı m, çıktı 

sayısı da p ise araştırmanın güvenilirliği açısından en az 2*(m + p) adet karar verme 
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birimine ihtiyaç vardır. Diğer bir kısıt ise değerlendirmeye alınan karar verme birim 

sayısının m + p + 1 tane olmasıdır (Yalama & Sayım, 2008: 95). Çalışmada kullanılan 

girdi sayısının 3, çıktı sayısının da 2 olduğu dikkate alındığında hem ilk kısıtın 

[2*(3+2)=10<14] hem de ikinci kısıtın (3 + 2 + 1 = 6<14) sağlandığı görülmektedir.  

Veri zarflama analizi modelleri kullanım alanlarına ve varsayımlara göre 

birçok şekilde kurulabilmektedir. Bu çalışmada kullanılacak modelin belirlenmesinde; 

perakende firmalarının, seçilen girdi ve çıktı değişkenlerinin hangileri üzerinde daha 

fazla kontrol imkanının olduğu göz önüne alınmıştır. Analiz kapsamına alınan 

perakende firmalarının girdi değişkenleri üzerindeki kontrolleri daha fazla olduğundan 

ve piyasaların rekabetçi yapısı nedeniyle işletmelerin karlılıklarını maksimize 

edebilmelerinin güçlüğü neticesinde maliyetlerin düşürülmesine odaklanıldığından 

çalışmada girdi odaklı yaklaşım benimsenmiştir. Buna göre firmaların etkinlik 

değerlerini hesaplamak için ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında girdiye 

yönelik BCC modeli kullanılmıştır. Analiz işlemleri excel tabanlı çalışan DEA Frontier 

software programı yardımıyla yapılmıştır. 

Veri zarflama analizinin uygulanabilmesi için her bir girdi ve çıktı 

değişkenlerine ilişkin değerlerin pozitif olması gerekmektedir. Analiz döneminde bazı 

firmaların net kar rakamlarının negatif değerli olması VZA modelinin sağlıklı bir 

şekilde çözümlenmesine engel oluşturduğundan, söz konusu sorunu gidermek 

amacıyla, tüm firmaların net kâr değerleri en yüksek zararı olan şirketin değeri 

doğrultusunda arttırılmış ve böylelikle veriler VZA’ya uygun hale getirilmiştir. 

5. Bulgular 

Analiz kapsamına alınan 14 firmanın girdi ve çıktı değişkenlerine ait değerleri 

2012, 2013 ve 2014 yılları için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Daha sonra ilgili perakende 

sektörü firmalarının etkinlikleri veri zarflama analizi yardımıyla tespit edilmiştir. 

Çalışmada girdi yönelimli ölçeğe göre değişken getiri (VRS) varsayımı altında 

hesaplanan BCC modeli temel alınmakla birlikte girdi yönelimli ölçeğe göre sabit getiri 

(CRS) varsayımı altında hesaplanan CCR modeli etkinlik değerleri de bilgi amaçlı 

olarak ayrıca verilmiştir. Analiz dönemindeki her bir yıl için ayrı ayrı işlemlerin 

yapıldığı çalışmada ulaşılan sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 3’de BİST perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2012-

2014 dönemi için ölçeğe göre değişken getiri (VRS) varsayımı altında BCC modeli ile 

hesaplanan etkinlik değerleri, ölçeğe göre sabit getiri (CRS) varsayımı altında CCR 

modeli yardımıyla hesaplanan etkinlik değerleri ve ölçek etkinliği değerleri yer 

almaktadır. Analiz kapsamına alınan işletmelerin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 

etkinlik değerlerinin ortalaması BCC modeline göre sırasıyla 0,966, 0,956 ve 0,949, 

CCR modeline göre sırasıyla 0,955, 0,946 ve 0,943 olarak hesaplamıştır. İşletmelerin 

aynı dönemdeki ölçek etkinliği ise 2012 yılında 0,989, 2013 yılında 0,989 ve 2014 

yılında 0,993 olarak tespit edilmiştir. Ölçek etkinliği firmaların optimal ölçekte üretim 

yapıp yapamadığını gösterdiğinden, ölçek etkinliği 1 olan firmaların optimal ölçekte 

hizmet verdiği söylenebilir.  Tablo 3’deki verilere göre BIMAS, MGROS, MIPAZ, 

UYUM ve VAKKO firmaları her üç yılda da ideal ölçekte, etkin bir biçimde 

faaliyetlerini sürdürmüştür.  

VZA ile etkinlik ölçümü yapılırken etkin olmayan firmalar ve bu firmaların 

hangi firmaları referans alabilecekleri de belirlenebilmektedir. Söz konusu durumda en 

etkin bulunan firmalar, etkinlik bakımından yetersiz olan firmalara örnek 
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olabilmektedir. Tablo 4’de etkin olmayan karar verme birimlerinin etkin olan hangi 

karar birimlerine benzemesi gerektiği ve referans ağırlık oranları yer almaktadır.
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Tablo 3: Analiz Kapsamına Alınan Firmaların Etkinlik Değerleri 

Firmalar 

2012 2013 2014 

Ölç. Gör. 

D.Getiri 

(VRS) 

Ölç. Gör. S. 

Getiri (CRS) 

Ölç. 

Etkin. 

Ölç. Gör.D. 

Getiri (VRS) 

Ölç. Gör. 

S..Getiri (CRS) 

Ölç. 

Etkin. 

Ölç. Gör. D. 

Getiri (VRS) 

Ölç. Gör. 

S.Getiri (CRS) 

Ölç. 

Etkin. 

ADESE  0,940 0,878 0,934 0,845 0,812 0,961 0,789 0,777 0,985 

BIMAS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

BMEKS 0,818 0,805 0,983 0,810 0,806 0,995 0,908 0,903 0,995 

BIZIM  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 

BOYNR  1,000 0,977 0,977 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

CRFSA  1,000 0,993 0,993 1,000 0,991 0,991 0,996 0,990 0,994 

KILER  0,913 0,902 0,989 0,899 0,890 0,989 0,832 0,829 0,996 

MEPET  1,000 1,000 1,000 0,979 0,896 0,915 0,848 0,797 0,940 

MGROS  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

MIPAZ  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

TKNSA  0,963 0,954 0,991 0,972 0,972 1,000 0,983 0,983 1,000 

KIPA  0,887 0,887 1,000 0,878 0,876 0,998 0,932 0,922 0,989 

UYUM  1,000 0,973 0,973 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

VAKKO  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Ortalama 0,966 0,955 0,989 0,956 0,946 0,989 0,949 0,943 0,993 
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Tablo 4: 2014 Yılına İlişkin Referans Alınan Firmalar, Referans Ağırlık Oranları ve Referans Alınma Sayıları 

Firmalar Referans Olan Karar Birimleri ve Ağırlıkları 
Referans Sayıları 

ADESE  BOYNR (0,359) MIPAZ (0,631)  VAKKO (0,010) 
 

0 

BIMAS BIMAS (1,000) 

 

    
5 

BMEKS BIMAS (0,044) BOYNR (0,192)  UYUM (0,347) VAKKO (0,417)  
0 

BIZIM  BIZIM (1,000)       
0 

BOYNR  BOYNR (1,000)       
6 

CRFSA  BIMAS (0,055) BOYNR (0,262)  MGROS (0,233)  MIPAZ (0,450) 
0 

KILER  BOYNR (0,539) MIPAZ (0,219) VAKKO (0,242) 

 

0 

MEPET  BIMAS (0,008) MIPAZ (0,733) UYUM (0,233) VAKKO (0,025) 
0 

MGROS  MGROS (1,000)       
2 

MIPAZ  MIPAZ (1,000)       
5 

TKNSA  BIMAS (0,160) BOYNR (0,281) UYUM (0,559) 
 

0 

KIPA  BIMAS (0,027) BOYNR (0,213) MGROS (0,185) MIPAZ (0,576) 
0 

UYUM  UYUM (1,000) 

 

    
3 

VAKKO  VAKKO (1,000) 

 

    
4 
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Tablo 4’deki veriler dikkate alındığında, etkin olarak tespit edilen BIMAS, 

BIZIM, BOYNR, MGROS, MIPAZ, UYUM ve VAKKO firmalarının referanslarının 

yine kendilerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca etkin olmayan firmaların ise etkin 

olabilmek için hangi firmaları referans alması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre 

örneğin, ADESE firması etkin olabilmek için BOYNR, MIPAZ ve VAKKO firmalarını 

kendisine referans almalıdır. Bu firmanın referans alınan firmaların değişkenlerine 

kendi değişkenlerini benzeterek, değerlendirme yapması gerekmektedir. Tablo 4’de yer 

alan ve parantez içinde gösterilen ağırlıklar, etkin olmayan firmalara referans olarak 

gösterilen firmaların sırasıyla bu etkin olmayan firmalar üzerindeki etkisini 

göstermektedir. Buna göre ADESE firması ağırlık değeri yüksek olan MIPAZ (0,631) 

firmasını öncelikli olarak referans alabilir. Tablo 4’te yer alan referans firmalar 

incelendiğinde özellikle BOYNR, BIMAS ve MIPAZ firmalarının önemli seviyede 

referans alınmış olunduğu görülmektedir. 

Tablo 5: 2013 Yılına İlişkin Referans Alınan Firmalar, Referans Ağırlık Oranları 

ve Referans Alınma Sayıları 

Firmalar 
Referans Olan Karar 

Birimleri ve Ağırlıkları 
 

Referans 

Sayıları 

ADESE  

BOYNR 

(0,257) 

MGROS 

(0,031) 

MIPAZ 

(0,712) 

 

0 

BIMAS 

BIMAS 

(1,000) 

 

    

3 

BMEKS 

BIMAS 

(0,027) 

BOYNR 

(0,083) 

MIPAZ 

(0,064) 

VAKKO 

(0,826) 

0 

BIZIM  

BIZIM 

(1,000) 

 

    

1 

BOYNR  

BOYNR 

(1,000) 

 

    

5 

CRFSA  

CRFSA 

(1,000) 

 

    

1 

KILER  

BIMAS 

(0,023) 

BOYNR 

(0,448) 

MIPAZ 

(0,199) 

VAKKO 

(0,330) 

0 

MEPET  

BIZIM 

(0,108) 

MIPAZ 

(0,892) 

  

0 

MGROS  

MGROS 

(1,000) 

 

    

2 

MIPAZ  

MIPAZ 

(1,000) 

 

    

4 

TKNSA  

BIMAS 

(0,199) 

BOYNR 

(0,320) 

VAKKO 

(0,481) 

 

0 

KIPA  

BOYNR 

(0,745) 

CRFSA 

(0,167) 

MGROS 

(0,088) 

 

0 

UYUM  

UYUM 

(1,000) 

 

    

0 

VAKKO  

VAKKO 

(1,000) 

 

    

3 

Tablo 5 ve 6’da ise analiz döneminin diğer yılları olan 2013 ve 2012 yıllarına ilişkin 

referans alınan firmalar, referans ağırlık oranları ve referans alınma sayıları yer 

almaktadır. 2013 yılında BOYNR ile MIPAZ firmalarının, 2012 yılında da VAKKO ve 
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BIMAS firmalarının en çok referans gösterilen firmalar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

2013 yılında 8 firmanın, 2012 yılında da 9 firmanın etkin olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6: 2012 Yılına İlişkin Referans Alınan Firmalar, Referans Ağırlık Oranları 

ve Referans Alınma Sayıları 

Firmalar 
Referans Olan Karar 

Birimleri ve Ağırlıkları 
 

Referans 

Sayıları 

ADESE  

MEPET 

(0,461) 

MGROS 

(0,058) 

VAKKO 

(0,481) 

 

0 

BIMAS 

BIMAS 

(1,000) 

 

    

4 

BMEKS 

BIMAS 

(0,021) 

MEPET 

(0,016) 

UYUM 

(0,201) 

VAKKO 

(0,762) 

0 

BIZIM  

BIZIM 

(1,000) 

 

    

0 

BOYNR  

BOYNR 

(1,000) 

 

    

3 

CRFSA  

CRFSA 

(1,000) 

 

    

0 

KILER  

BIMAS 

(0,019) 

BOYNR 

(0,441) 

MGROS 

(0,031) 

VAKKO 

(0,509) 

0 

MEPET  

MEPET 

(1,000) 

 

    

2 

MGROS  

MGROS 

(1,000) 

 

    

3 

MIPAZ  

MIPAZ 

(1,000) 

 

    

0 

TKNSA  

BIMAS 

(0,167) 

BOYNR 

(0,668) 

VAKKO 

(0,165) 

 

0 

KIPA  

BIMAS 

(0,021) 

BOYNR 

(0,037) 

MGROS 

(0,271) 

VAKKO 

(0,671) 

0 

UYUM  

UYUM 

(1,000) 

 

    

1 

VAKKO  

VAKKO 

(1,000) 

 

    

5 

Çalışmada VZA yöntemi ile girdilerini etkin kullanamayan firmaların, etkin 

olabilmesi için kullanmaları gereken en az girdi miktarının ne olması gerektiği de 

hesaplanmıştır. Çalışmada perakende ticaret sektöründe etkin olmayan firmaların etkin 

hale gelebilmeleri için girdilerinde yapmaları gereken değişiklik miktarını gösteren 

potansiyel iyileştirme değerleri Tablo 7’de yer almaktadır. 
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Tablo 7: Perakende Ticaret Sektörü Firmalarının Potansiyel İyileştirme Değerleri 

ve Oranları 

Yıllar Firmalar 

Girdi Çıktı 

AT FK SM SG AK 

 

 

2014 

 

 

 

ADESE  -0,381 -0,211 -0,211 0 3,689 

BMEKS -0,092 -0,092 -0,092 0 1,079 

CRFSA  -0,004 -0,004 -0,004 0 6,071 

KILER  -0,170 -0,168 -0,168 0 1,898 

MEPET  -0,152 -0,152 -0,152 0 0,495 

TKNSA  -0,017 -0,042 -0,017 0 2,562 

KIPA  -0,068 -0,068 -0,068 0 - 

 

 

 

2013 

 

 

 

ADESE  -0,184 -0,155 -0,155 0 2,997 

BMEKS -0,190 -0,190 -0,190 0 0,692 

KILER  -0,101 -0,101 -0,101 0 1,451 

MEPET  -0,021 -0,278 -0,055 0 0,218 

TKNSA  -0,028 -0,057 -0,028 0 0,920 

KIPA  -0,122 -0,122 -0,122 0 - 

 

 

 

2012 

 

 

ADESE  -0,180 -0,060 -0,060 0 2,150 

BMEKS -0,182 -0,182 -0,182 0 0,406 

KILER  -0,087 -0,087 -0,087 0 1,014 

TKNSA  -0,037 -0,066 -0,037 0 0,400 

KIPA  -0,113 -0,113 -0,113 0 - 

2014 yılında etkin olmayan 7 firma, 2013 yılında 6 firma ve 2012 yılında da 5 

firma, girdi ve çıktıları için Tablo 7’de yer alan potansiyel düzeltmeleri yapmaları 

halinde referans aldıkları firmalara benzeyerek etkin olabileceklerdir. Buna göre örneğin 

ADESE firması 2014 yılı için aktif toplamını (AT) %38,1, finansal kaldıracını (FK) 

%21,1 ve satışların maliyetini %21,1 oranında azaltarak, aktif karlılığını da 3,689 katı 

artırarak referans aldığı firmalara benzeyerek etkin olabilecektir. Firmaların analiz 

dönemindeki mali tablolarında yer alan net kar rakamlarında negatif ve pozitif 
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değerlerin olmasından ötürü en büyük negatif net kar değerine sahip KIPA firmasının 

değeri kadar bütün net karlara ilave yapılmasından dolayı firmanın potansiyel düzeltme 

oranı verilememiştir.  Analiz döneminde etkin olmayan firmaların tüm girdilerinde 

önemli değişiklikler yapması gerekmekle birlikte, çıktılarında ise sadece aktif 

karlılığında artış yönlü değişiklikler yapmaları gerekmektedir.  

Sonuç 

İstihdama sağladığı katkı ve ulaştığı ciro büyüklüğü ile Türkiye ekonomisinin 

en dinamik sektörlerinden biri olan perakende ticaret sektörü gelişen teknoloji ve 

değişen tüketim alışkanlıklarına paralel olarak hızlı bir büyüme süreci içine girmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde 1970’li yıllardan, gelişmekte olan ülkelerde ise 1990’lı yıllardan 

sonra önemi artan perakende ticaret sektöründe firmaların varlıklarını sürdürmesi ve 

rekabet avantajına sahip olması gerçekleştirilen faaliyetlerde etkin olmayı bir 

zorunluluk haline getirmiştir. Bu durumda firmaların kendi etkinlik seviyelerini 

belirlemeleri ön plana çıktığı gibi firmaların sektördeki yerlerini bilmeleri de önem 

kazanmıştır.  

Birçok girdi ve çıktıyı dikkate alarak işlem yapabilme özelliğine sahip olan 

veri zarflama analizi, firmaların etkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel 

yöntemlerden biridir. Bu çalışmada rekabetin gittikçe arttığı dinamik bir yapıya sahip 

olan perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin VZA ile 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada pay senetleri Borsa 

İstanbul’da işlem gören 14 perakende ticaret sektörü firmasının 2012-2014 dönemine 

ilişkin etkinlik değerleri 3 girdi (aktif toplamı (AT), finansal kaldıraç (FK) ve satışların 

maliyeti (SM)) ve 2 çıktı değişkeni (satış geliri (SG) ve aktif karlılığı (AK)) ile kurulan 

VZA modeli yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma sonucunda analiz kapsamına alınan firmaların etkinlik değerleri 

dikkate alındığında BIMAS, MGROS, MIPAZ, UYUM ve VAKKO firmalarının her üç 

yılda da ideal ölçekte, etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmiştir. Etkinlik 

değerleri düşük olan firmaların etkin olabilmesi için girdi değişkenlerini düşürmeleri ve 

çıktı değişkeni olarak çalışmada yer alan aktif karlılığı değerini yükseltmeleri gerektiği 

saptanmıştır. Ayrıca perakende ticaret sektörünün analiz dönemi için hesaplanan 

etkinlik değerlerinin genel olarak yüksek olduğu da çalışmada ulaşılan bir diğer sonuç 

olarak ifade edilebilir.  

Perakende ticaret sektörü kapsamında yer alan firmaların faaliyet alanlarının 

kısmi farklılıklar içermesine bağlı olarak daha homojen bir yapı için alt sektör ayrımına 

gidilmesi ve firma büyüklüklerinin de dikkate alınması halinde firma sayılarının VZA 

analizi için yetersiz seviyelerde kalması nedeniyle bu tarz bir gruplama yapılamamıştır. 

Bu nedenle söz konusu durum çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. 

Çalışmada kullanılan verilerin yerine farklı girdi ve/veya çıktı değişkenleri 

dikkate alınarak yapılacak bir analizde, çalışma kapsamına alınan firmaların etkinlik 

değerlerinde bir değişiklik olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca girdi-çıktı 

sayısının artırılması veya azaltılması durumu ile farklı zaman dilimi tercihinin de 

araştırma sonuçları üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır. 
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REFUGEE ISSUE, READMISSION AGREEMENT AND VISA 

BARGAINING  BETWEEN TURKEY AND THE EU 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Haydar Efe1 

Abstract 

Nowadays, both European Union and Turkey witness the greatest influx  of refugees  in 

their history. EU and Turkey struggle to cope with  the Irregular Migration Crisis and fight 

migrant smuggling together.  

This study aims  to explain cope with illegal migration from many countries to members 

of the European Union. In this context, It also focuses readmission agreement which signed  by 

Turkey and the European Union and  visa liberalisation that the European Union will apply to 

Turkish citizens, in addition, it further focus on ongoing negotiations  on visa liberalization  

which will apply  to Turkish citizens to by end of the 2016 

Keywords: EU-Turkey Readmission Agreement, visa liberalization, refugee problem, 

illegal migration 

 

MÜLTECİLER SORUNU, GERİ KABUL ANTLAŞMASI VE TÜRKİYE-

AB VİZE PAZARLIĞI 

Özet 

Günümüzde hem Avrupa Birliği hem de Türkiye tarihlerinin en büyük mülteci akınına 

tanıklık etmektedir. AB ve Türkiye birlikte düzensiz göç kriziyle başa çıkmada ve göçmen 

kaçakçılığıyla mücadele etmede birlikte çaba harcamaktadırlar. 

Bu çalışma, Suriye Krizi’yle birlikte şiddetlenen Türkiye üzerinden Avrupa Birliği 

üyelerine yönelik yasadışı göçle mücadeleyi açıklamayı amaçlamakta ve bu kapsamda 

Türkiye’yle AB arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması 

karşılığında imzalanan geri kabul antlaşmasına ek olarak, 2016 yılının sonundan itibaren vizesiz 

seyahat hakkı verilmesi konularında devam eden pazarlıklara odaklanılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: AB-Türkiye Geri Kabul Antlaşması, vize serbestliği, mülteciler 

sorunu, yasadışı göç 

1. Giriş 

Türkiye’nin coğrafi konumu Türkiye’yi göçler konusunda transit ülke 

konumuna taşımıştır. Devam eden Suriye krizi ile beklenmedik bir göçmen akınıyla 

karşı karşıya gelen Türkiye, hali hazırda 2.7 milyonu aşan sayıda kayıtlı mülteciye ev 

sahipliği yapmaktadır.  

Hali hazırda Türkiye-AB ilişkilerinin ve Türkiye-AB müzakere (uyum) 

sürecinin bir numaralı gündem maddesi durumuna gelen mülteci krizi, Türk 

vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı yani vize serbestliği 

sorunuyla ilişkilendirilerek Türkiye-AB ilişkilerinde değişmez gündem maddesine 

dönüşmüştür. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde, Katma Protokol’ün “Akit taraflar, 

aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımına yeni kısıtlamalar 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
1 Erzincan Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
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koymaktan sakınırlar” şeklindeki 41. maddesine aykırı bir biçimde 1980 yılından beri 

Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye uyguladığı geçici olarak konulan ve sonrasında kalıcı 

hale dönüşen vizelerin kaldırılması konusu iki taraf arasında günümüzde Avrupa’ya 

akın eden mülteciler sorunuyla birlikte ele alınmakta, Türkiye’nin Avrupa’ya artarak 

devam eden mülteci akınını durdurması veya azaltması karşılığında Türkiye’ye vize 

kolaylığı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğu, Türkiye-AB 

gümrük birliği ilişkisini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 

işadamları ve hizmet sunanlar vize alamamaları nedeniyle ya da geciken vize nedeniyle 

mağdur olmaktadır. Bu durum gümrük birliğinin sağlıklı işlemesine de engel 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Soysal kararı gibi 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa’da vizesiz seyahat hakkı konusunda 

vermiş olduğu kararları çok önemlidir. AB’nin Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, 

Arnavutluk ve Makedonya gibi ülkelerle 2008 yılında başlattığı vize diyaloğunun 2-3 

yıl içinde başarıya ulaşarak vize serbestliği antlaşmaları imzalanmasına rağmen, 

Türkiye ile hazırlanan vize diyaloğu konusunda on yıllık bir çalışmanın ardından 16 

Aralık 2013 tarihinde Türkiye ile AB arasında bir geri kabul antlaşmasının 

imzalanmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize serbestliği veya 

kolaylığı konularında beklentileri karşılanamamıştır. Üstelik, Suriye krizi sonrasında 

tarihinin en büyük mülteci akınıyla karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, Merkel’in Ekim 

2015’teki Türkiye ziyaretinin en önemli gündem maddesi,  mültecilerin Türkiye’de 

tutularak Avrupa’ya geçmelerinin önlenmesi karşılığında Türkiye’ye ekonomik yardım 

yapılmasıydı. Yani, AB mülteci akınları karşısında Türkiye’yi bir tampon ülke olarak 

görmektedir. Bu görevini tam olarak yerine getirebilmesi karşılığında vize serbestliği 

gündeme getirilmektedir. Nitekim, 29 Kasım 2015 tarihindeki Türkiye-AB zirvesinin 

sonuç taslağına göre, Ekim 2016’dan itibaren vizesiz seyahat hakkı verilmesi 

planlanmış, Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sonrasında yaşananlar ve özellikle idam 

cezasının geri getirilmesinden vazgeçilmesi ve terörle mücadele kanununda yapılan 

değişiklerin geri alınması Avrupa Birliği tarafından vize serbestliğinin uygulamaya 

geçirilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullar olarak belirlenmiştir.  

Avrupa Komisyonu 4 Mayıs 2016’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

Schengen Alanındaki ülkelere vizesiz seyahat etmelerini önermiştir. Bu öneri, normalde 

Konsey ve Avrupa Parlamentosu’nun gündemine gelir. Konsey’de karar nitelikli 

çoğunlukla alınırken, Avrupa Parlamentosu’nda oyçokluğuyla kabul edilir. Ancak, 

Komisyonun önerisine rağmen vize serbestisinin yürürlüğe girebilmesi için Türkiye’nin 

bazı kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu ve Konsey olumlu 

karar vermemiştir.  Çalışmada vize serbestliği ve geri kabul antlaşması konularındaki 

son gelişmeler, karşılaşılan güçlükler ve mülteci sorunu konuları ayrıntılı olarak analiz 

edilecektir. 

2. Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması’nı Anlamı 

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre, “düzensiz durumdaki yabancıların 

anavatanlarına veya onları geri göndermek isteyen devlete ulaşmak için üzerinden 

geçtikleri devlete geri gönderilmeleri için devletlerin izlemeleri gerek usulleri öngören 

anlaşma” olarak tanımlanan Geri Kabul Anlaşması, (Uluslararası  Göç Örgütü,2009) 

Türkiye örneğinde olduğu gibi transit ülkeler açısından riskli antlaşmalardır. Şöyle ki, 

Avrupa Birliği’nden çok karşıdaki ülkeye ödevler yüklemektedir. Bunun karşılığında 

Avrupa Birliği de karşıdaki ülkeye bir takım vize kolaylıkları yüklemektedir. Hali 

hazırda 17 ülkeyle Avrupa Birliği arasında Geri Kabul Antlaşmaları yapılmıştır. Bu 

ülkeler şunlardır: Türkiye, Ermenistan, Rusya, Hong Kong, Arnavutluk, Ukrayna, 
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Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Moldova, Pakistan, Gürcistan, 

Azerbaycan, Yeşil Burun, Srilanka, Makao. (Ekinci, 2016: 21) 

Geri Kabul Antlaşmalarına son bir örnek de Türkiye ile Avrupa Birliği 

arasında hayata geçirilen Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşmasıdır. AB, Türkiye ile Geri 

Kabul Antlaşması’nı 2000’li yılların başında gündeme getirmiş, Avrupa Komisyonu, 

anlaşma önerisini Türkiye’ye 10 Mart2005’te Türkiye’ye sunmuş ve müzakereler 27 

Mayıs 2005 tarihinde başladı. Bir bir buçuk yıl sonra müzakerelerin donmasının 

ardından, müzakereler 2009’da yeniden başladıktan sonra, AB, Türkiye’ye17 Aralık 

2009’da yeni taslak metin sundu. Bu metin üzerinde olumlu devam eden müzakereler 

sonucunda 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkiye-AB Geri Kabul 

Antlaşması’nın imzasıyla beraber vize serbestisi diyaloğunu başlattılar. Türkiye-AB 

Geri Kabul Anlaşması, 25 Haziran 2014 tarihinde TBMM’nin uygun bulması ardından 

1 Ekim 2014 de resmen yürürlüğe girmiştir. (Ekinci, 2016: 17-18) 

Vize serbestisi ve Geri Kabul Antlaşması birbirinden ayrı konular olmakla 

birlikte, hali hazırda Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli iki gündem maddesi durumuna 

gelmiş ve birlikte ele alınarak eş zamanlı olarak birlikte uygulanmaya çalışılmış, ancak 

Geri Kabul Antlaşması uygulanırken, bazı sorunlar nedeniyle vize serbestisi hayata 

geçmemiştir.  Vize serbestisi diyaloğunun amacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

Schengen Alanına kısa süreli seyahatlerinde vize alma zorunluluğuna son vermektir.  

2016 yılının sonbaharında hayata geçirilmesi planlanan serbesti, Türkiye-AB 

ilişkilerinde ortaya çıkan yeni sorunlar nedeniyle henüz hayata geçirilememiştir. 

Geri Kabul Antlaşması müzakereleri ile eş zamanlı yürütülen vize diyaloğu 

süreci,  Avrupa Birliği’ne şartlılık prensibine katkıda bulunmaktadır. Şöyle ki, ülkeler 

göç ve güvenlik alanındaki birçok reformu,  vize kolaylığı ya da muafiyeti beklentisiyle 

sürat ve titizlikle hayata geçirilebilmektedir. (Ekinci, 2016: 15)  

Türkiye, Geri Kabul Antlaşması’na bazı açıklama ve çekinceler de koymuştur. 

Bunlardan önemlileri şunlardır: Türkiye, Geri kabul Antlaşmasını uygulamaya 

koymasıyla eş zamanlı olarak Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına vize serbestliği 

sağlamazsa Türkiye Geri Kabul Antlaşması’nı askıya alabilecektir; Türkiye’nin AB 

vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması mütekabiliyet esasına uygun olarak 

yapılacaktır; AB üyesi olup Schengen Alanı dışında kalan ülkelere Geri kabul 

Antlaşması’nın uygulanabilmesi için bu ülkelerin Türkiye’ye vizeleri kaldırmaları 

gerekir. Türkiye’nin AB vize politikalarına tam uyumu ancak, Türkiye AB’ye tam üye 

olduğunda mümkün olacaktır; Türkiye, Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi 

kısıtlamayı AB’ye tam üye olduğu zaman kaldıracaktır ve AİHS’nin 4 sayılı 

Protokolü’nü de tam üye olduğu zaman kaldıracaktır. (Ekinci, 2016: 39) 

Avrupa Birliği, 2015 yılında yaklaşık bir milyon insanının göçmen olarak 

Avrupa Birliği ülkelerine sığınma talebiyle başvurması üzerine sığınmacı akınını 

önleyebilmek için Türkiye ile daha sıkı bir işbirliği yapmaya karar verirken, Türkiye de 

diğer aday ülkelerle ve hatta aday bile olmayan ülkelerle vize serbestisi başlatan 

AB’den Türk vatandaşları için de vize serbestisi başlatmasını istedi ve süreçte iki sorun 

birlikte alınmaya başlandı. 

Vize serbestisi ve Avrupa’ya gelen sığınmacılara sert çıkışlarıyla tanınan 

Macaristan, Polonya,  Slovakya ve Çek Cumhuriyeti “savunma hattı oluşturduklarını 

ilan ederlerken, (“Mültecilere Karşı ‘savunma hattı’”, 2016: 20) Avrupa Birliği’nin 

sığınmacı akınına karşı planladığı askeri operasyonunun detayları ifşaat sitesi 

Wikileaks’e sızdı. “Operasyon Sofya” başlığıyla yayınlanan 29 Ocak tarihli gizli rapor, 

İtalyan donanmasından Tuğamiral Enrico Credendino tarafından hazırlanmış. Libya’dan 
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İtalya’ya giden sığınmacıları taşıyan teknelere askeri operasyon düzenlenmesini 

öngören belgede, AB ortak gücünün Akdeniz’de gerçekleştireceği askeri operasyonun 

aşamaları da yer alıyor. (“Wikileaks AB’nin Sığınmacılara karşı askeri planını 

yayımladı”, 2016: 13) 

3. Avrupa Birliği’nde Vize Serbestliği 

Kabaca 10 milyon kilometre kare olan ve Atlantikten Urallara kadar uzanan 

Avrupa kıtası 10.Batı ve 50. Doğu meridyenleri ile 35.  ve 70. Kuzey paralelleri 

arasında bulunmaktadır. (Bacci, 2009: 168) 1860 yılından 1910 yılları arasında 

Avrupa’da nüfuz çok hızla artarken, üretime açılan toprak miktarı çok az artmıştır. 

Örneğin, 1871’de nüfusu 100.000’den fazla olan kent sayısı Almanya’da 8 taneydi.  Bu 

sayı 1900’de 33'e 1910’da 48’e çıkmıştır. Rusya’da aynı nitelikteki kent sayısı 1871’de 

6 iken, 1900’de 17 olmuştur. Aynı dönemde nüfusu 1 milyonu aşan kentler Paris ve 

Londra iken, 1900 yılında bu kentlere Berlin, St. Petersburg, Viyana, New York 

Chicago Philadelphia,  Tokyo, Kalküta ve Osaka eklenmiştir. (Sander, 2010: 216) Bu 

hızlı nüfuz artışına karşılık, Avrupa’da Rusya’nın dışında tarıma açılacak topraklar 

yoktu. Avrupa’da ekilebilir toprakların 1860 ile 1910 arasında 140 milyon hektardan 

147 milyon hektara yükselmiştir. Sanayileşme kırsal nüfus fazlasının önemli kısmını 

absorbe etmişse de, ucuz deniz taşımacılığı ve iletişim araçlarının gelişmesiyle 

Avrupa’da Amerika Kıtası başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine büyük bir göç 

dalgası başlamıştır. (Bacci, 2009: 168) 

İnsan kaynakları açısından zengin fakat sermaye (özellikle toprak azlığı) 

açısından fakir Avrupa Kıtası’ndan Amerika Kıtası’na  işgücü talebiyle başlayan 

okyanus ötesi göçe ait bazı tahmini değerler şöyledir: 1840-1932 yılları arasında Büyük 

Britanya ve İrlanda’dan 18 milyon; İtalya’dan 11,1 milyon; İspanya ve Portekiz’den 6,5 

milyon; Avusturya-Macaritan’dan 5,2 milyon kişi; Almanya’dan 4,9 milyon; Polonya 

ve Rusya’dan 2,9 milyon (1850-1914 arası, özellikle Trans-Sibirya Demiryolu’nun 

açılmasıyla birlikte, Rusya’dan Asya Rusyası’na 5,3 milyon insan göç etmiştir)ve İsveç  

ve Norveç’ten 2,1 milyon. En çok gidilen ülke ABD (34,2 milyon), Arjantin ve 

Uruguay (7,1 milyon), Kanada (5,2 milyon) Brezilya (4,4 milyon) Avustralya ve Yeni 

Zellanda (3,5 milyon) ve Küba (0,9 milyon). (Bacci, 2009: 165-166) 

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Avrupa’dan on milyonlarca insan 

deniz aşırı bölgelere gitmesi, Avrupa üzerindeki demografik baskıyı hafifletmiş ve 

gittikleri ülkelerin demografik büyümesine ve bütünleşmesine önemli ölçüde katkıda 

bulunmuştur. ABD’nin batıya doğru büyümesi ve Arjantin’in iç bölgelere ve güneye 

genişlemesi büyük ölçüde Avrupalı göçü sayesindedir. 1860 yılında Avrupa’nın (Rusya 

hariç) 140 milyon hektarlık ekili tarım arazisine karşılık, ABD, Kanada ve Arjantin’deki 

ekili arazi 66 milyon hektar iken,  1910 yılında Avrupa’da ekili arazi 147 milyon 

hektara çıkarken, buna karşılık, ABD, Kanada ve Arjantin’de ekili arazi 174 milyon 

hektara ulaşmıştır.    

1800’de Avrupa’nın nüfusu 188 milyondu. 2013 rakamlarına göre Avrupa’nın 

nüfusu 742,5 milyondur. Yani Avrupa’nın iki yüzyılda dört kat artmıştır. Avrupa’nın 

nüfusu 1920’de 467,1 milyon; 1930’da 511,8 milyon; 1940’da 556,4 milyon; 1950’de 

548.7; 1960’da 605,3 milyon; 1970’de 656,4 milyon; 1980’de 693,0 milyon; 1990’da 

721,7 milyon; 729,8 milyon iken 2013 verilerine göre 742,5 milyondur. 1920-

1930’larda Avrupa’da nüfus artışı yılda 4.5 milyon 1950-1960’larda 6 milyon iken 

günümüzde söz konusu artış durmuştur. (Bacci, 2009: 171-172) 

Sanayi devrimi sonrası Avrupa’da nüfus hızla artmış, 1800’de Avrupa’nın 

nüfusu 6.1 milyon iken 1850’de 11.2 milyon, 1900’de 29.5 milyon, 1910’da 34.4 
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milyon olmuştur. (Bacci, 2009: 168) Günümüzde ise Avrupa’daki yaşayan ve çalışan 

göçmen sayısı 16 milyonla Avrupa’nın 1850’lerdeki nüfusundan fazladır. (Chambers, 

2014: 149) 

Kavimler göçünden Amerika’ya göçlere kadar Avrupa tarihindeki göçler, 

bugünkü Avrupa’nın şekillenmesinde en önemli etkenlerden biridir. 25 Mart 1957 

tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, 

Hollanda ve Lüksemburg, ekonominin bütününü içine alan bir entegrasyona gittiler. 1 

Temmuz 1968 tarihinde gümrük birliğini gerçekleştiren kurucu devletler, malların, 

hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin ülkeler arasında serbestçe dolaştığı bir iç pazarı 

1992 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi amaçladılar ve 1992 yılı sonunda iç pazara 

geçildi. 

Öte yandan, 14 Haziran 1985 tarihinde Lüksemburg’un Schengen 

Kasabası’nda 33 maddeden oluşan Schengen Antlaşması, Almanya, Fransa, İspanya, 

Portekiz, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından imzalandı. Bu antlaşmaya imza 

atan ülkeler kendi aralarında sınır kontrollerini kaldırarak, ortak vize ve sınır güvenliği 

üzerinde anlaştılar. 19 Haziran 1990 tarihinde ise Schengen Uygulama Antlaşması 

imzalanmıştır ve 26 Mart 1995’te yürürlüğe girmiştir. (Karluk, 2007: 22) 

Schengen Uygulama Antlaşması, taraf ülkeler arasında sınır kontrollerini 

kaldırarak, Schengen Bölgesi’nde isteyen herkesin serbestçe seyahat edebilmesine 

olanak sağlamıştır. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede polis ve sıcak takip 

konularında ülkeler arasında daha sıkı bir işbirliği geliştirilmiştir. Antlaşma, 

yabancıların Schengen Bölgesi’ne seyahatlerini de düzenlemiştir. Kurulan Schengen 

Bilgi Üssü ile aranan kişi ve eşyalara ilişkin bilgilerin toplandığı ve paylaşıldığı 

uluslararası bilgi ve kayıt merkezidir. Sistem, merkezi Lyon’da bulunan Interpol ile de 

bağlantılıdır. Oluşturulan Schengen müktesebatı, 1997 yılında imzalanan ve 1 Mayıs 

1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması’yla Avrupa Birliği hukukuna dahil 

edilmiştir. (Karluk, 2007: 23-24)  

Günümüzde İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç ve İzlanda gibi AB üyesi 

olmayan devletlerin de dahil olduğu 26 devlet Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, 

Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz, Estonya, Letonya, Litvanya, Çek 

Cumhuriyeti, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Danimarka, 

Macaristan ve Malta Schengen Alanı içindedir. 

Vize serbestisi diyaloğu, geri kabul antlaşmasının hayata geçirilmesine ve 

Türkiye ile vizesiz bir rejime doğru giden bir yol haritasına dayanır. Yol haritasına göre, 

Türkiye AB’nin koşul olarak koyduğu 72 kriteri yerine getirirse, AB Birliğin dış 

sınırlarından giriş yaparken vize almak zorunda olmayan ülkeler listesinden çıkarılması 

için   (EC)  No 539/2001 nolu (Council Regulation,2001) düzenlemeyi değiştirecek, 

biometrik pasaport taşıyan Türk vatandaşlarının AB ülkelerine 90 günü geçmeyen kısa 

süreli seyahatlerini vizesiz yapmalarına imkan sağlayacak. Türkiye’nin yerine getirmesi 

gereken güvenlik, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar ve düzensiz 

göçün geri kabulü şeklinde sıralanan beş konuyu içeren 72 koşul belirlendi.  

Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e Yol 

Haritası’ndaki koşulların yerine getirilmesinde Türkiye’nin ilerlemesi üzerine düzenli 

raporlar hazırlaması kararlaştırıldı. Söz konusu raporların Türkiye’nin hangi alanlara 

yoğunlaşması konusunda bir bir rehper olarak rol oynaması da öngörüldü.    

Avrupa Komisyonu, ilk raporunu hazırlamak ve bilgi toplamak için 16 Mart 

2014 ile 20 Haziran 2014 arasında Türkiye’ye ziyaretler düzenledi ve Frontex, Europol, 
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AB Türkiye  Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin uzmanlarından  uzmanlarından yardım 

alındı. Nihayetinde hazırlanan Vize Serbestliği Yol Haritasının Koşullarının Yerine 

Getirilmesinde Türkiye’nin İlerlemesi Üzerine İlk Rapor, (European Commission, 

2014) Türkiye’nin ‘Vizesiz Rejime Doğru Yol Haritası’nın koşullarını yerine getirme 

kapasitesine odaklandı. Güvenlik  alanında Türkiye’nin 2252/2004 sayılı Konsey 

tüzüğüne uygun olarak AB standartlarında parmak izli ve fotoğraflı biometrik pasaporta 

geçmesi gerektiği belirtilerek, genel olarak bu alanda Türkiye’nin kriterleri karşıladığı 

yada kısmen karşıladığı ifade edilmiştir. 

‘Göç Yönetimi’ konusunda ise Türk sınırlarının coğrafik ve çevresel özellikleri 

ile uzunluğu bakımından kontrolünün zor olduğu belirtilerek, Suriye ve Irak’taki durum 

dolayısıyla yaşanan mülteci akınıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin göç yönetimi 

sisteminde bir reform başlattığı belirtilerek, Avrupa Birliği, göçmenlerden ve 

mültecilerden sorumlu sivil bir teşkilatın kurulmasını, Türkiye’nin yol haritasında 

getirilen koşulların yerine getirilmesinde ve göç yönetimi alanındaki uluslararası 

standartların yakalanmasında önemli bir adım olarak görmüştür. Sınır yönetimi 

konusunda henüz kısmi bir düzelme olduğu ve düzensiz göçmenlerin Türk sınırlarını 

aşmayı başardığı ifade edilmiştir. (European Commission, 2014) 

Pek çok koşulun yerine getirildiği belirtilirken, örneğin bütün AB üyesi 

ülkelerin Türk topraklarına vizesiz girmeleri konusunda ilerleme sağlanmadığı ifade 

edilmiştir. Güney Kıbrıs vatandaşlarının verilerin korunması alanındaki koşulların 

yerine getirilmediğinin altı çizilmiştir. Türkiye’nin modern, etkili ve bütünleşmiş bir 

sınır yönetim sistemi kurmak için önlemler alması, AB ülkeleriyle sınır işbirliğini 

güçlendirmesi ve vize sistemini güçlendirmesi istenmiştir. Ayrıca, Türkiye’den anti 

terör yasasını AİHS hükümlerine göre revize etmesi ve Roman vatandaşlara yapılan 

ayrımcılığın ortadan kaldırması istendi. Komisyonun gelişmeleri takip edeceği ve bir yıl 

sonra ikinci bir rapor yayımlayacağı ifade edildi.  

21 Haziran 2012’de AB Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu’nu Türkiye ile 

AB arasında imzalanacak geri kabul antlaşmasıyla paralel olarak, uzun dönemde ve 

kademeli bir şekilde vize serbestliğine doğru adımlar atmaya davet etti. Avrupa 

Parlamentosu da 18 Nisan 2013 tarihli 2012 Yılı Türkiye İlerleme Raporu üzerine aldığı 

kararında bu yaklaşımı Avrupa Komisyonu’na tavsiye etti.   

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu konumuz açısından önemlidir.  Bu 

Kanunun amacı; “yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den 

çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın 

kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.” 

(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,2013) 11 Nisan 2014’te yürürlüğe giren 

kanun önceden polis teşkilatının sorumlu olduğu göçmenler ve mülteciler konularında 

sivil bir teşkilat olan İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
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Göç akınlarının kaynağı durumundaki ülkeler, Menşei ülkeler (country of 

origin) olarak tanımlanmaktadır. Göç akınlarının kaynağı durumundaki ülkeler, Menşe 

ülkeler (country of origin) olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, Menşe ülke kavramı, 

uluslararası koruma statüsü belirlenmesinde kullanılan prosedürlerden biridir. Sığınma 

arayanların başvuruları menşei ülkenin durumu, özellikle ülkedeki siyasi, insan 

haklarının durumu, güvenlik ve ekonomik duruma göre değerlendirilir. Türkiye ise 

Avrupa’ya göç akınlarının içinde geçtiği ülke olarak tanımlanan transit ülkeler 

grubundadır.  

29 Kasım 2015 Türkiye-AB Zirvesi’nde, Türkiye Ekim 2016 tarihine kadar AB 

tarafından Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve yol haritasının tüm 

hükümlerinin yerine getirilmesini taahhüt etmiştir. Ardından da vize serbestisi 

konusundaki koşulları yerine getirmek için reformları hızlandırdı. 
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Bu keskin düşüşte en önemli faktör şüphesiz Türkiye-AB bildirisiyle başlayan 

Türk ve Yunan makamları arasındaki bilgi ve görüş alışverişi ve etkin işbirliğidir. Bir 

diğer önemli faktör ise NATO-Frontex işbirliğidir. Mayıs 2016’da AB Türkiye Sahil 

Koruma’nın arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olmak için 20 milyon dolar 

vermiştir.  

4. Vize Serbestliği Konusundaki İkinci İlerleme Raporu  

Vize serbestliğinin yerine getirilmesi konusundaki gelişmeler konusunda 

Türkiye’nin sağladığı gelişmelerin değerlendirildiği ikinci raporda, (European 

Commission, 2016d) vize serbestliğinin yerine getirilmesi konusunda Türkiye’nin 

ilerleme sağlaması için  alınması gereken  önlemler  üzerine bir dizi tavsiyede 

bulunulmuş, “Belge güvenliği” konularında Türk pasaportlarının güvenlik niteliklerinin  

AB standartlarıyla  uyumlu hale getirilmesi; yol haritasının  ikinci bloğunu oluşturan 

“göç yönetimi” konusunda Türk makamlarının sınır yönetimi konularında Yunan ve 

Bulgar sınırlarından geçişler konusunda işbirliğini geliştirdiği ve sınır yönetimi  

sisteminin güçlendirilmesinde önemli adımlar atıldığı belirtilerek,  Ege Denizi’ndeki  

Türk Sahil Güvenliği’nin  güçlendirilmesi, Türkiye’nin güney  doğusunda  göç eden 

insanların azaltılması için sınırlarda gözetimin artırılması, AB’ye geçmek için 

Türkiye’ye  giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının düzensiz göçünü önlemek için Türk 

vize sisteminin revize edilmesi istendi.  

Raporda, ayrıca, “yol haritası”nın dördüncü bloğunu oluşturan “temel haklar” 

kapsamında Türkiye’nin terörizm mevzuatını AİHS ve AB müktesebatıyla uyumlu hale 

getirmesi ayrımcılığın önlenmesi konusunda mevzuatın geliştirilmesi istenmiştir. 

Avrupa Komisyonu, sonuç olarak, “yol haritası”nın tamamlanmasında Türkiye’ye 

yardım etmeye devam edeceği ve durumu izlemeye devam ederek, 2016 yılı 

sonbaharında yeni bir ilerleme raporu yayımlayacağını ifade etmiştir.  
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5. 7 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Bildirisi ve Sonrası Gelişmeler 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı, özellikle 

Batı Balkan rotası olmak üzere göç sorunlarının tartışıldığı, AB Devlet veya Hükümet 

Başkanları toplantısında Türkiye, Türkiye’den Yunanistan’a geçen uluslararası koruma 

ihtiyacı içinde olmayan bütün göçmenlerin hızla geri dönüşlerini ve Türk sularında 

yakalanan tüm yasadışı göçmenleri geri almayı kabul ettiği Türk-Yunan geri kabul 

antlaşmasının uygulanması taahhüdünü teyit etti. 7 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB 

Bildirisi’nde (Statement of the EU Heads of State or Government, 2016) Devlet veya 

Hükümet Başkanları, AB’nin dış sınırlarını koruyarak, insan kaçakçılığını yollarının 

kapatılmasını sağlayacak cesur eylemler yapma konusunda anlaştılar.  

Aşağıdaki konularda Türkiye ile birlikte çalışmayı kararlaştırdılar: Türkiye’den 

Yunan Adalarına giden tüm yasadışı göçmenlerin geri dönüşü; Yunan adalarından 

Türkiye’ye kabul edilen her bir Suriyeli için, Türkiye’den başka bir Suriyeli AB üye 

ülkelerine yerleştirilmesi; En geç Haziran 2016 sonuna kadar Türk vatandaşlarına 

yönelik vize uygulamasını kaldırmak için tüm Üye Devletler ile vize serbestisi yol 

haritasının uygulanmasını hızlandırmak; Mart ayı sonuna kadar ilk olarak AB’nin 

taahhüt ettiği 3 milyar Avronun ödenmesi ve Suriyeli mülteciler için ek fonlara karar 

verilmesi; Katılım müzakerelerinde mümkün olduğu kadar kısa zamanda yeni başlıklar 

açılması kararı için hazırlık yapmak; Yerel nüfusun ve mültecilerin daha güvenli bir 

şekilde yaşamasını sağlayacak, Suriye içinde insani koşulların geliştirilmesi çabalarında 

Türkiye ile ortak çalışmak. (Statement of the EU Heads of State or Government, 2016) 

Bu zor zamanda, Yunanistan’a yardım etmenin kollektif bir AB sorumluluğu 

olduğu ve yardım edeceklerini deklere eden liderler, özellikle Yunanistan’ın dış 

sınırlarını yönetmesine yardımcı olmak için EUROPOL’ün Yunanistan’a insan 

kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla güvenlik kontrollerini güçlendirmek için 

konuk memurlar göndereceğini deklere ettiler. Ayrıca, Türkiye’ye karşı mevcut 

taahhütlerini uygulamak ve Türkiye ile güvenilir ve gönüllü bir insani kabul programı 

üzerinde çalışmanın yanısıra kaçakçılığa karşı mücadeleyi hızlandırmak ve yeni rotalar 

açılmaması için gerekli önlemeleri acilen alma hedeflenmiştir. (Statement of the EU 

Heads of State or Government, 2016) 

Liderler ayrıca, aynı gün operasyonel hale gelen NATO’nun Ege Denizi’ndeki 

faaliyetinin öneminin altını çizdi ve tüm NATO üyelerini NATO’ya destek vermeye 

çağırdı.  

18 Mart 2016’da AB Devlet ya da Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye’den 

düzensiz göçün sona erdirilmesi konusunda fikir birliğine vardılar  
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6. 18 Mart 2016 AB-Türkiye Açıklaması  

Göçmen krizi konusuyla ilgili olarak üçüncü toplantıda 18 Mart 2016’da bir 

araya gelen  Avrupa Konseyi (zirve) üyeleri  ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 

Davutoğlu, 29 Kasım 2015 tarihinde uygulamaya başlanan ortak eylem planının 

uygulanması konusundaki desteklerini yineleyerek, Türkiye’den AB’ye kaçak göçe son 

verilmesi konusunda anlaştılar ve NATO’nun Ege Denizi’nde düzensiz göçün 

önlenmesi konusundaki faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Taraflar 

ayrıca, 20 Mart 2016 itibariyle Türkiye’de Yunanistan’a geçen bütün düzensiz 

göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderileceği konusunda anlaştılar. Bu kapsamda, Avrupa 

Birliği kurumları ve ajanslarının Türkiye ve Yunanistan’a destek olması da 

kararlaştırıldı. Geri gönderilen mültecilerin geri dönüş masraflarının AB tarafından 

istenileceği; Ege Adaları’ndan Türkiye’ye gönderilen her bir düzensiz göçmen 

karşılığında Türkiye’de kalan bir Suriyeli AB ülkelerine alınacak; Türkiye, ülkesinden 

yeni yasadışı göçmen kara ve deniz rotalarının açılması için gereken önlemleri alacak; 

vize serbestliği hayata geçirilmesi çabalarına hız verilmesi ve en geç Haziran ayı sonuna 

kadar Türkiye’ye uygulanan vizelerin kaldırılması kararlaştırıldı. Ayrıca, mültecilerin 

geri gönderilmemesi ilkesine saygı göstereceklerini açıklayan AB ve Türkiye, Suriye’de 

insani koşulların iyileştirilmesi için çalışmayı kararlaştırdılar. ( EU-Turkey Statement, 

2016) 

AB-Türkiye açıklamasında, AB’nin Türkiye’deki mültecilerin yaşam 

koşullarını düzeltmek için yardımlarını hızlandırması, Türkiye-AB müzakere sürecinde 

17. Başlığın alınmasından memnuniyet duyulduğu ve 33. başlığın (mali ve bütçesel 

hükümler) Hollanda dönem başkanlığında açılmasına karar verildi. Ayrıca, Türkiye-AB 

gümrük birliği antlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi çabalarından memnuniyet 

duyduklarını ifade ettiler.   

18 Mart açıklamasından sonra Türkiye, yaşadışı göçmen trafiğiyle etkin bir 

şekilde mücadele etti. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, AB-Türkiye 

açıklamasından haftalar önce Ege Denizi’ni geçerek Yunan Adaları’na ulaşan göçmen 

sayısı günde ortalama 1740 kişiydi. Ancak, 21 Mart 2016 sonrasında 94’e düşmüştür. 

Bu rakamlar, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin başarılı olduğunu bizlere 

göstermektedir.  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54828#.WB7thPqLTIU
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7. Ege Denizi’nde Frontex İşbirliğiyle NATO Faaliyeti ve AB 

Ajanslarının Faaliyetleri  

NATO-Frontex ile işbirliği içinde Ege Denizi’nde istihbarat, gözetleme ve 

keşif faaliyetleriyle yasadışı göç akışının önüne geçmeye çalışmaktadır. Erken uyarı ve 

gözetim faaliyetlerini içeren NATO ve Frontex operasyonları Türk ve Yunan Sahil 

Güvenlik   birimleri arasında operasyonel bilgi paylaşımını da içermektedir.  

Türkiye, Geri Kabul Anlaşması karşılığında Haziran 2016 sonundan AB ile 

vize serbestisini hayata geçirmeye hazırlanırken, Almanya ve Fransa’nın süreçte “acil 

mola”  veya “erteleme” istekleri gündeme gelmekte ve “olağanüstü durumlarda AB acil 

mola alabilir veya da sürecin uygulanmasını erteleyebileceğini ” ifade eden AB 

kaynakları Türkiye’nin de bu durumdan haberi olduğunu, Türkiye’nin çipli pasaportlara 

geçme sürecini tamamlamadığının da altını çizmektedir. (“AB’nin vize muafiyeti 

tehlikede”, 2016: 13,  Almanya ve Fransa’nın gündeme getirdiği acil durumlarda vize 

serbestisinin kaldırılmasını öngören “el freni” önerisi, acil durumlarda vize serbestisinin 

kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin 2014’ten bu yana zaten yürürlükte olduğunun 

altını çizen AB Komisyonu tarafından reddedildi. (AB, vize için ‘el freni’ önerisini 

reddetti.  

AB Ajansları da Türkiye-AB Bildirisi’nin uygulanması için önemli destek 

vermektedir.  AB, özellikle korunaksız sınırların korunması için önlemler almaktadır. 

Frontex’in Yunanistan’da görev yapan 699 personeli vardır. Bunların 675’i doğrudan 

Türkiye-AB Bildirisi’nin uygulanmasıyla ilgidir. Ayrıca, Avrupa Mülteci Destek 

Bürosu, Yunanistan’da 83 çevirmen ve 70 üye devlet uzmanı görevlendirmiştir. Europol 

de göçmen kaçakçılığına karşı soruşturmalara destek olmak için Yunanistan’da 8 uzman 

görevlendirdi. Frontex, Türkiye-Bulgaristan sınırında da varlığını güçlendirmektedir. 

Bu sınırda hali hazırda 177 uzman görevlendirmiş bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu 

da Bulgaristan’a Türkiye, Sırbistan ve Makedonya ile olan sınırlarını ve göç yönetimini 

güçlendirmek için  108 milyon Euro acil yardım yaptı. (Implementing the EU-Turkey 

Statement Questions and Answers, 2016) 

Yunan Adalarından Türkiye’ye dönüşler otobüsle ve feribotla olmaktadır. Bu 

kapsamda, Frontex 1 feribot, mültecilerin limanlardan ve sorunlu bölgelerden taşıma 

için 5 otobüs ve 1 charter uçağı tahsis etmiştir. Bunların dışında 56 tane de yardım 

görevlisi görevlendirmiştir.  

17-18 Mart 2016  2016 tarihli Avrupa Konseyi Zirvesi, Avrupa Komisyonu’na 

mülteci krizi konusunda AB’nin verdiği yardımlar ve yaptığı harcamaları üye devletler 

ve diğer AB ajanslarıyla birlikte koordine etme  görevi verdi.  
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8. Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı’nın Kurulması 

Avrupa Birliği’nin mültecilerin Avrupa’ya olan düzensiz göçüne yanıt olarak 

başlattığı bir diğer girişim de 06 Ekim 2016’da kurulan yeni Avrupa Sınır ve Sahil 

Koruma Ajansıdır. Sadece 9 aylık bir rekor sürede Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

tarafından onaylanan  Ajans, AB’nin dış sınırlarını yakından izlemek ve üye devletlerle 

birlikte çalışarak AB’nin dış sınırlarına yönelik herhangi bir potansiyel tehditleri 

belirlemek ve onları ortadan kaldırmak temel görevidir. Bratislava Yol Haritası’nda 

üzerinde anlaşılan ortak vaatlerin somut sonucu olarak görülen ajansın Schengen’e 

dönüşe yardım edeceği ifade edilmektedir. (Frontex News-European  Border and Coast 

Guard Agency launhes today”, 2016)Zira, iç sınırları olmayan Schengen Alanı, ancak 

AB’nin dış sınırlarının etkili bir şekilde korunduğu zaman mümkün olabilecektir. 

9. Komisyon’un 4 Mayıs 2016 tarihli 539/2001 Nolu Tüzüğün 

Değiştirilmesi Önerisi ve Türkiye’nin Vize Serbestliği Yol 

Haritasındaki Koşulları Yerine Getirmesi Üzerine Üçüncü İlerleme 

Raporu 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestisinin hayata geçirilmesi için 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 4 Mayıs 2016 tarihli Birinci İlerleme Raporu, 

Türkiye’nin vize serbestisi konusundaki çabalarının başarıyla devam ettiği ve vize 

serbestliğinin hayata geçirilebilmesi için Türk makamlarının bütün koşulların acilen 

yerine getirilmesi çabalarına destek olunması gerektiğinin altını çizmiştir.   2013 

yılından beri Türk vatandaşlarına vize serbestliği getirilmesi için konulan 72 koşuldan 

yerine getirilmemiş olan 7 koşulun acilen yerine getirilmesinin önemini vurgulamıştır. 

(European Commission, 2016b) 

AB’nin Türkiye’den vize serbestisinin yerine getirilmesi için gereken şartların 

yerine getirilmesinde Türkiye’ye yardım edileceğini vurgulayarak şartları şu şekilde 

sıralamıştır: Terörizm üzerine mevzuat ve uygulamaların Avrupa Birliği standartlarıyla 

uyumlu hale getirilmesi; cezai konularda bütün AB üyesi devletlerle etkili adli işbirliği; 

Europol ile bir operasyonel işbirliği antlaşması sonuçlandırma; Avrupa Konseyi’nin 
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Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun yayımladığı tavsiyeleri baz alarak yolsuzluğu 

önlemek için önlemler benimseme ve son olarak kişisel verilerin korunması üzerine 

olan mevzuatını AB standartlarıyla uyumlu hale getirmek. (European Commission, 

2016b) 

Türkiye’nin Vize Serbestliği Yol Haritasındaki Koşulları Yerine Getirmesi 

Üzerine Üçüncü İlerleme Raporu, (European Commission, 2016e) ikinci rapordan sonra 

geçen zamanda Türkiye’nin sağladığı gelişmeleri ortaya koyarak, yol haritasının 72 

koşulunun yerine getirilmemiş olan 7 koşulunun yerine getirilmesi için önerilerde 

bulunmuştur.  

Bu kapsamda, 18 Mart 2016 AB-Türkiye açıklamasının düzensiz göçmenlerin 

cesaretinin kırılmasında önemli bir rol oynadığının altı çizilerek, özellikle Türk mülteci 

(sığınmacı) sisteminin yönetiminden sorumlu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

faaliyete geçmesi önemli bir gelişme olarak ifade edilmiştir. Göç yönetimi alanında 

bütün koşulların yerine getirdiği; yeni biometrik pasaportların basılmaya başlandığı, 

tüm Türk vatandaşlarının eski pasaportlarının üç yıl içinde değiştirileceği, Türk 

makamlarının AB üyesi devletler ve Europol ile bilgi paylaşımı içine girdiği, Türk 

makamlarının yüksek göç riski olan ülkelere yönelik vize sistemini güçlendirecek 

önlemler aldığının altı çizilmiştir. (European Commission, 2016e) 

Türk makamlarının yerine getirmesi gereken 72 başlıktan yedisini yerine 

getiremediği, yedi başlıktan da hali hazırda en son AB standartlarına uygun güvenlik 

niteliklerini de içeren biometrik pasaportların geliştirilmesi, AB-Türkiye Geri Kabul 

Antlaşması hükümlerini üçüncü ülke vatandaşlarına tam olarak uygulamayı içeren iki 

koşulun prosedüre ve uygulamaya yönelik nedenlerle tamamlanmasının zaman alacağı 

ifade edilerek, diğer beş koşul konusunda ise Avrupa Konseyi GRECO tarafından 

yayımlanan tavsiyelere uygun olarak yolsuzluğun önlenmesi için önlemler benimseme; 

kişisel verilerin korunması  mevzuatını AB standartlarıyla  uyumlu hale  getirilmesi; 

Europol  ile  operasyonel işbirliği antlaşmasını  müzakere etme; bütün AB üyesi 

devletlere ceza yargısı konularında  etkili adli işbirliği  önerme; Terörizm üzerine  

mevzuatın  ve uygulamanın Avrupa standartlarına uygun olarak revize edilmesi 

gerektiği  ifade edilmiştir. (European Commission, 2016e) 

Sonuç olarak, Komisyon söz konusu raporla Konsey’ ve Avrupa 

Parlamentosu’na Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırılması 

için teklifini sundu. Ancak, Konsey ve Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin terörle 

mücadele konusundaki mevzuatın revize edilmesi isteğini geri çevirmesi nedeniyle Mart 

ayında ortaya konulan, Haziran 2016’da vize serbestisinin sağlanacağı yönündeki yol 

haritasına uygun olarak vize serbestisi başlatılamamıştır.  

10. 15 Haziran 2016 Tarihli Türk Vatandaşlarına Vize Serbestliği Yol 

Haritasının Hayata Geçirilmesi Üzerine İkinci İlerleme Raporu 

Raporda, Avrupa Birliği’nin tanıyacağı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 

vize serbestliği yol haritası hususunda karşılanması gereken yedi kriter belirlendi: AB 

standartlarına tamamen uygun biometrik pasaport; rüşvetin önlenmesi için yol 

haritasında öngörülen önlemleri benimsemek; EUROPOL ile operasyonel işbirliği 

antlaşmasını sonuçlandırmak; terörizm üzerine mevzuatı ve pratiği Avrupa 

standartlarıyla revize etmek; kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın AB 

standartlarıyla uyumlaştırılması; tüm AB üyesi devletlerle cezai konularda etkili bir adli 

işbirliği sunmak; AB-Türkiye Geri Kabul Antlaşması’nı bütün hükümleriyle 

uygulamak. (European Commission, 2016f) 
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Avrupa Parlamentosu’nun Başkanı Martin Schulz, Ankara ziyareti sonrası 1 

Eylül 2016 tarihinde vize serbestisi konusunda yaptığı açıklamada 18 Marttaki Türkiye-

AB açıklamasının arkasında oldukları ve antlaşmanın işlemesi konusunda istekli 

olduklarını ifade etmiştir. (“Schulz’ statement following his visit to Turkey”, 2016) 

İdam cezasının geri getirilmemesi ve terörle mücadele kanununda yapılan anti 

demokratik değişikliklerin geri çekilmesi şartları Türkiye tarafından kabul edilmedi ve 

Erdoğan, Ekim 2016 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanacak 

vize serbestisinin hayata geçmemesi durumunda Türkiye’nin geri kabul antlaşmasını 

uygulamaktan vazgeçeceğini ifade etmiştir.  Ancak, Çin’in ev sahipliğinde toplanan 

G20 Zirvesinde bir araya gelen Merkel ve Erdoğan’ın görüşmesi sonrasında Merkel, 

Erdoğan’ın geri adım attığına işaret eden mesajlar vererek, Türkiye ile vize serbestisi 

krizini haftalar içinde çözebileceklerini ifade etmiştir. (“Merkel: Vize konusunu çözmek 

için bir şans var”, 2016: 11) 

Ayrıca, 4 Eylül 2016 tarihinde Slovakya’nın ev sahipliğinde düzenlenen AB-

Türkiye toplantısında AB Bakanı Ömer Çelik, “sığınmacı antlaşmasını insani nedenlerle 

uygulamaya devam edeceklerini” ancak, Terörle Mücadele Kanunu’nun değiştirilmesi 

önerisini ise IŞİD ve PKK ile savaşırken bunu yapamayacaklarını, ayrıca, idam 

cezasının geri getirilmesinin ise gündemlerinde olmadığını da ifade etmiştir.  

16 Eylül 2016 tarihinde bir araya gelen “Avrupa projesinin kritik bir 

zamanında bir araya geldiklerini” ifade eden 27 üye ülke temsilcileri aralarından bir 

ülke ayrılmaya karar verse de AB’nin geri kalan üyeler için gerekli ve öncelikli 

olduğunun altını çizmişlerdir. Bratislava Deklarasyonunu kaleme alan liderler, AB’ye 

yalnız barış ve demokrasi sağladığı için değil AB yurttaşları için güvenlik sağladığı için 

de ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu kapsamda, “göç ve dış sınırlar” başlığı 

altında 2015 yılında yaşanan kontrolsüz göçmen akınının tekrar yaşanmasına asla izin 

verilmemesi ve düzensiz göçmen sayısının düşürülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, AB’nin 

dış sınırlarını kontrol altına almak ve uzun dönemli bir AB göç politikası üzerindeki AB 

konsensusunu genişletmek hedeflenmiştir. (Bratislava Declaration and Roadmap, 2016) 

Bratislava Bildirisi’nde somut önlem olarak liderler, Türkiye-AB açıklamasının 

uygulanmasını ve Batı Balkan ülkelerine yaptıkları yardımları devam ettirmeyi taahhüt 

ettiler. Ayrıca, AB üyesi pek çok ülkenin Bulgaristan’ın Türkiye sınırının korunmasını 

güçlendirmek için acil yardım taahhüdünde bulunduğunu ifade etmiştir. Avrupa Sınır ve 

Sahil Koruma Görev Gücü’nün yıl sonundan önce tam kapasite çalışması 

hedeflenmekte ve üçüncü ülkelerle göç alanındaki işbirliğinin yasadışı göç akımının 

azalmasına yol açacağı ve geri dönüş oranını artıracağını ifade etmişlerdir. (Bratislava 

Declaration and Roadmap, 2016) 

Son olarak liderler,  Avrupa Birliği’nde iç güvenliği geliştirmek için üye 

devletlere yardım amaçlanmış ve üye devletlerin güvenlik birimleri arasında bilgi 

değişimi ve işbirliğinin geliştirilmesini kararlaştırdılar.  

Bratislava Bildirisi’nden sonra bir açıklama yapan Avrupa Konseyi başkanı 

Donald Tusk, dış sınırları tam kontrol edebilmek ve geçen yılki kontrolsüz mülteci 

akınını tekrarlanmasını önlemek için Türkiye ile ve Batı Balkan ülkeleriyle işbirliğini 

geliştirme konusunda azimli olduklarını ifade etmiştir. (Remarks by President Donald 

Tusk, 2016) 

Ankara, Mart 2016’da Avrupa Birliği’nin Türkiye ile yaptığı mülteci 

antlaşmasından bir ay önce 11 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren NATO ile AB’nin 

Ege Denizi’nde insan kaçakçılığını  durdurma misyonunun bitmesini istiyor. 27 Ekim 
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2016 tarihinde Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına katılan bakan Fikri 

Işık, gazetecilere NATO’dan Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini yılsonuna kadar 

sonlandırmasını istediklerini açıkladı. “Bu geçici görev kapsamında istenen hedeflere 

ulaşıldı. Uzatmaya gerek yok” diyen Işık’a karşılık olarak NATO’nun Ege misyonuna 

liderlik eden Almanya’nın Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, görevin 31 Aralık 

2016’ya kadar süreceğini belirtirken, “2017’de NATO görevinin devam edip 

etmeyeceği” sorusuna ise “ O zaman göreceğiz” yanıtını verdi. (“NATO’ya Türk 

itirazı”, 2016: 17) 

Hali hazırda 2.7 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’ye 

yardım etmek için Avrupa Birliği 2016-2017 yıllarında toplam 3 milyar Avroluk bir 

yardım taahhüdünde bulunmuştur. Yardım (Refugee facility for Turkey) kapsamında 

verilecek bağış ve mali yardımların 1 Ocak 2016’da başlaması kararlaştırılmıştır. Bu 

rakamın 1 milyar Avrosunu AB, 2 milyar Avrosunu ise üye devletler verecektir. 

(Managing the Refugee Crisis, 2016) Şu ana kadar, taahhüt edilen paranın 2.2 milyar 

Avrosu verilmiştir. Bu kapsamda, AB’nin taahhüt ettiği yardımlar özellikle insani 

yardım, eğitim, göç yönetimi, sağlık, altyapı ve sosyo-ekonomik yardımlar gibi 

konulara odaklanmaktadır. (Facility for the Refugee crisis, 2016) 

Ağustos 2016’da Avrupa Komisyonu Türkiye Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü 

ile Geri Kabul Antlaşması kapsamında Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen 

göçmenlerin güvenli bir şekilde taşınması, Türkiye’ye kabulü ve konaklamaları için 60 

milyon Avroluk bir antlaşma imzaladı. (Facility for the Refugee crisis, 2016) Ardından, 

28 Eylül 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin eğitim 

ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçları için 600 milyon Euroluk bir yardım yaptı. Yardımın 

300 milyonluk kısmı mültecilerin sağlık harcamalarına 300 milyonluk diğer kısmı da 

eğitim harcamaları için oluşturuldu. Bu doğrudan yardımla, yaklaşık 500 bin Suriyeli 

mülteci  çocuk Türkçe eğitim alabilecek.  

Avrupa Birliği, Türkiye-AB Bildirimi’nin uygulanması üzerine Üçüncü 

İlerleme Raporu’nda,  (European Commission, 2016g) Bildirimin yürürlüğe 

girmesinden sonra hem Türkiye’den Yunanistan’a kaçak göçmen geçişlerinin hem de 

Ege Denizi’ndeki ölümler oranlarında önemli bir düşüş yaşandığı ve  AB’nin 

Türkiye’deki mülteciler için vermeyi taahhüt ettiği 3 milyar Avronun 2.2 milyarlık 

kısmının tahsis edildiği ifade edildi. 15 Haziran 2016’da kabul edilen ikinci ilerleme 

raporundan bu yana Türkiye’den Yunan Adalarına 9250 göçmenin geçtiği ifade 

edilerek, günde ortalama 81 göçmenin Yunan Adaları’na ulaştığı ve 2015 yazında ise 

günlük göçmen geçişinin 2900 olduğu, bu rakamla karşılaştırıldığında rakamların iyi 

olduğunun altı çizildi. 

AB’nin hem Yunanistan’da göçmen kaçakçılığı soruşturmalarına yardımcı 

olmaları için sekiz uzman görevlendirdiğini hem de düzensiz yasadışı göç akınına karşı 

Türk Sahil Güvenliğine destek için Türkiye’ye altı tane arama ve kurtarma teknesinin de 

içinde olduğu mali yardım sağlamakta olduğunun altı çizildi.  İlk teknelerin Şubat 

2017’de ulaştırılacağı da belirtildi. (European Commission, 2016g) 

Sonuç 

Sığınmacılar için Türkiye’nin bugüne kadar 12 milyar Euro harcadığını, 

belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının da hesaba katılmasıyla bu 

rakamın 24 milyar Euro’ya çıktığını ifade eden (“Çavuşoğlu’ndan Avrupa’ya işbirliği 

sözü”, 2016) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize serbestliğinin 

başlatılması gerektiğini belirterek bunun için yıl sonunu beklemeyeceklerini, 
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Türkiye’nin AB ile yaratılan mutabakata uyduğunu, Avrupa’dan da aynısını 

beklediklerini ifade ederken, (“Türkiye’den AB’ye vize resti”, 2016) AB ise resti 

görüyor ve vize serbestisinin başlatılması için Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik 

yapması şartıyla Türkiye’ye vize kolaylığı uygulamayı kabul ediyor. Avrupa 

Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, “Türkiye’nin mevcut terörle mücadele 

yasalarının demokratikleşme önünde engel olduğunu belirtti. (“AP Türkiye Raportörü: 

Kısa vadede vizesiz Avrupa mümkün değil”, 2016) Dolayısıyla vize geri kabule karşı 

vize serbestisi şüphesiz önemli bir koz ancak, bu her vesileyle gündeme getirildiğinde 

koz değerini yitirebilir ve AB’de kendi değerlerini gündeme daha çok getirmesine yol 

açabilir.  

Avrupa’ya yasadışı göçün önlenmesi konusundaki çabaların başarıya 

ulaşabilmesi için tüm  AB, NATO, Yunan ve Türk makamlarının bilgi ve istihbarat 

paylaşımı yaparak işbirliği yapmaları zorunludur. Türkiye-AB bildiriminin Türkiye’den 

Yunanistan’a geçişleri büyük ölçüde engellediği görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye, 

AB’den mülteci yükünü kendisiyle paylaşmasını istemektedir. Öte yandan da Avrupa 

Birliği’nin söz verdiği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlayacağı vize 

serbestisini bir an önce hayata geçirmelidir. Bu durum, hem Türkiye’nin mülteci 

krizinin üstesinden gelme çabalarını olumlu etkileyecek hem de Avrupa Birliği’nin 

çabalarına katkıda bulunacaktır.   
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Abstract 

The debt crisis of the Euro zone fist emerged in Greece.Even if EU contries throught 

into face a plan packed by IMF to save Greece from bankruptcy  May 2010, they failed to prevent 

the crisis preading to after countries because of disagrements they face and the reasons such as the 

process in being long.In this process the debt crisis has spread to countries such as Ireland, 

Portugal, Spain and Italy. The process of debt crisis has been effective in implemention of 

monetary and finance policy for crisis solution of EU institutions.Spreading to the Euro zone after 

starting in Greece, this crisis that led to questioning of the permance of the Euro zone.Belonging 

to foreign creditors of a large part of Greece’s debt has made the spreading inevitable. These 

events we tried to summerize have led to long-running recession and stag-deflation for Euro zone.  

The fragmentation of financial markets in the Euro zone weakness of bank balance 

sheets, uncertainty and fort his the lack of demand, the structural problems and the weakness of 

the Euro zone  from the past the inoperative of traditional monetary policy, the increasing of 

presence of erosion, the lack of coordination between member states and financial integration has 

become the factors that deepened the crisis. A long lasting depression occured as a result of 

these.This study aimed to analyze  the factors that define the Euro Zone development with regard 

to the conditions of wich we sat the framework above.The study presumed that financial policy 

can not be applied because of the fact that financial union that doesn't have a common financial 

policy would experience budget discipline problems.The study was tested presence or absence of 

an interrelation between the variables selected as fitting the purpose by using cointegration 

method and error correction model.With this design this study contributes the literature in Turkey. 

Key Words:Debt crisis, GIIPS, Debt deflation 

 

EURO BÖLGESİ BORÇ KRİZİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Özet 

Euro bölgesi borç krizi ilk olarak Yunanistan'da ortaya çıkmıştır. AB ülkeleri, Mayıs 

2010'da Yunanistan’ı iflastan kurtarmak için İMF destekli bir plan yürürlüğe koysalar da 

aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar ve sürecin uzun olması gibi nedenlerle, krizin diğer ülkelere 

yayılması önleyememişlerdir. Bu süreç içerisinde borç krizi İrlanda, Portekiz İspanya ve İtalya 

gibi çevre ülkelere yayılmıştır. Borç krizi süreci, AB kurumlarının krizin çözümüne yönelik para 

ve maliye politikalarını etkili göstermiştir. Kriz bu süreçte Yunanistan ile başlayıp  zamanla tüm 

Avrupa’ya yayılmış Euro bölgesini devamının sorgulanmasına neden olan bir krize dönüşmüştür. 

Çünkü Yunanistan'ın borcunun büyük bir kısmı yabancı kreditörlere ait olunca bu krizin yayılma 

etkisi de daha çok olmuştur. 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 
Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özetlemeye çalıştığımız bu olaylar Euro Bölgesini uzun süren bir ekonomik durgunluğa 

ve deflasyona (Stag-Deflasyon) sürüklemiştir. Euro Bölgesinde finansal piyasaların 

bölünmüşlüğü, banka bilançolarının zayıflığı, belirsizlik ortamı ve buna bağlı talep yetersizliği, 

Euro Bölgesinin geçmişten gelen yapısal problemleri ve zayıflığı, geleneksel para politikasının 

işlemez hale gelerek varlık erozyonunun artması, üye ülkeler arasındaki koordinasyon eksikliği ve 

mali bütünleşmenin olmayışı krizi derinleştiren faktörler olmuştur. Tüm bunların sonucu olarak 

uzun süreçli bir durgunluk ortaya çıkmıştır. Bu çalışma yukarıda çerçevesini çizdiğimiz koşullara 

bağlı olarak Euro Bölgesi büyümesini belirleyen faktörleri analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışma 

ortak maliye politikası olmayan parasal birliğin bütçe disiplin sorunu nedeniyle maliye politikası 

uygulayamayacağını varsaymıştır. Çalışma amacına uygun olarak seçilmiş değişkenler arasında 

ilişkinin varlığını veya yokluğunu eş bütünleşme yöntemini ve hata düzeltme modelini kullanarak 

sınamıştır. Bu haliyle çalışma Türkçe literatüre katkı yapmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Borç Krizi, GIIPS, Borç Deflasyonu 

1. GİRİŞ  

2007 yılında ABD'de finansal sektörde başlayan ve 2008'de reel sektöre 

sıçrayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Mortgage Krizi, küresel finans sisteminin 

merkezinde ABD finans sisteminin yer alması nedeniyle tüm dünyayı finansal 

sistemleri derin olan gelişmiş ülkeleri etkilemiş ve sonrasındaki yaşanan gelişmeler 

krizin dünyaya yayılmasına neden olmuştur. Euro bölgesinde borç krizi olarak yaşanan 

sürecin tetikleyicisi de 2008 finansal krizidir. Ancak, temelde yatan sebep, Avrupa'daki 

kamu ve özel sektör harcamaları ve yatırımların borçla finanse edilmesine dayanan bir 

kalkınma ve büyüme stratejisi izlenmesi denilebilir. 2008 yılından finansal krize karşı 

uygulanan genişletici politikalar yeni kriz dinamikleri oluşturmuştur. Genişletilen 

maliye politikası itibariyle, vergiler azaltılmış, kamu harcamaları artırılmış, oluşan bütçe 

açıkları borçlanmayla kapatılmıştır. 

Borç krizi Yunanistan başta olmak üzere Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya 

gibi çevre ülkeler de ortaya çıkmıştır. Ancak kriz yayılma etkisi göstererek euro 

bölgesinin devamlılığını tartışılır hale getirmiştir (Demirel-Arslan, 2011). Finansal 

krizin etkilerini bertaraf edebilmek için, faiz indirimine gidilerek ekonomik istikrarı 

sağlamak amacıyla canlandırıcı politikalar uygulanması, krizin finansal sektörden 

bankacılık sektörüne oradan da kamuya sıçramasıyla, kontrol edilemez bir hal almış, 

özellikle GIIPS ülkelerinde (Portekiz, İtalya,İspanya,İrlanda, Yunanistan) finansal 

politikalar sonucunda oluşan yüksek devlet borçları artmış, bu borçlar ödenemeyecek 

hale gelmiştir. Ardından kredi derecelendirme kuruluşlarının not kırma politikalıyla 

Avrupa Borç Krizi bir çıkmaza dönüşmüştür (Eser ve Ela, 2015:210). Kamu açıkları ve 

borç stokları ciddi oranda artmış, bir çok ülkede kamu maliyesinin sürdürülebilirliği 

tehlikeye girmiş, Avrupa Merkez Bankası tarafından para politikasının tek bir elden 

yürütülmesi, ülkeleri ekonomik anlamda birbirine bağlı hale soktuğundan bir  bölgede 

yaşanan olumsuzluk diğer bölgeyi de etkilemiş ve bu yüzden 2010 yılının ikinci 

çeyreğinde Yunanistan'da patlak veren borç krizi kısa sürede diğer euro bölgesini de 

etkilemiş hatta parasal birliği bile tehlikeye sokmuştur. Küresel finansal krizle birlikte 

sarsılan güven ortamı, yerini finansal bozulmalara ve kredi daralmalarına bırakmış, 

yatırımcıların riskten kaçınmaları, bankaların borç verme politikalarını sıkılaştırmaları 

Avrupa ve çevre ülkelere sermaye akımlarının durmasına neden olmuştur (Ulusoy, Ela,  

2015:389).  

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada AB borç krizinin gelişimi incelenerek, borç 

krizne neden olan borç stokunun, Euro bölgesinin genişletici para politikasının ve 

küresel faktörlerin Euro Bölgesi büyümesi üzerindeki etkileri analiz edilmeye 
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çalışılacaktır. Çalışmada giriş bölümünü takiben birinci bölümde borç krizinin 

dinamiklerine yer verilirken ikinci bölümde Euro Bölgesinin son dönem büyümesinin 

sorgulaması yapılacaktır.  Üçüncü bölüm amprik analize ve bulgulara ayrılmıştır. Sonuç 

bölümünde ise bulguların kısa bir değerlendirilmesi yapılacaktır. 

2. Ab Borç Krizi Dinamikleri Ve Büyüme Sorunsalı 

2008 yılından itibaren Euro Bölgesi ciddi anlamda varlığının bozulması 

riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Yunanistan'da ortaya çıkan ve İspanya, Portekiz ve 

İtalya'ya da sıçrayan kriz euro bölgesinin varlığı konusunda risk unsuru 

oluşturmaktadır.Krizi büyüten mekanizmaların temelinde yatan önemli bir  faktör; 

kaldıraçlı işlemlerdir. Kriz öncesi Euro bölgesi yüksek kaldıraç oranlarıyla çalışırken 

krizin çıkmasıyla birlikte iflas riskiyle karşılaşarak çevre ülkeleri de kapsayarak tüm 

Euro Bölgesini borç deflasyonu ve stagflasyon sürecine doğru götürmektedir. Yüksek 

kaldıraçlarla çalışan merkez ülke bankacılık sektörü çevre ülkelere yaptıkları yatırım 

büyüklüğünce zarara uğramış ve bölgeyi uzun bir durgunluğa sürüklemiştir. Kriz öncesi 

yüksek kaldıraçlı bilançolar büyürken fiyatların krizle birlikte düşmesiyle oluşan güven 

sorunu bilançoların zayıflamasına ve nihayetinde banka iflaslarının oluşmasına, reel 

sektörde de ekonomik durgunluğa yol açmıştır (Demirel, Dağlaroğlu, 2014:46-49). 

Ancak tüm bunların ötesinde krizin derinleşmesinde temelde yatan sebep, euro 

bölgesinin asimetrik yapısıdır  (Öniş-Kutlay, 2012:4-5) ve nitekim Avrupalı ekonomist  

Paul de Grauwe de krizi; Yunanistan, finansal piyasalar ve euro bölgesinin kurumsal 

yapısı (De Greuw, 2010:1) olmak üzere üç faktöre bağlamıştır. Gerileyen rekabet gücü 

de borç batağındaki ülkeler açısından dikkat çekicidir. 

Bölgede küresel kriz öncesi dönemde ekonomilerini canlı tutan ve cari fazla 

veren "merkez grubu"  ile cari açığı hızla artan ve sürekli borçlanan bir "çevre grubu" 

oluşmuş, merkez-çevre uçurumu ön plana çıkmıştır ve nihayetinde yaşanan "çevre 

bölge" krizinin yayılarak euro bölgesi krizinin devamlılığını tehdit eder hale gelmiştir. 

Euro Bölgesinin kurulmasıyla birlikte kronik cari açık problemi yaşamaya başlayan 

GIIPS ülkeleri 2008 finansal krizi sonrası merkez ülkeler daha çok finansal riskleri 

üstlenirken, başta Yunanistan olmak üzere bankacılık riskleri ve yüksek kamu borç 

stoku riskiyle yüzleşmek zorunda kalmışlardır (Demirel, Dağlaroğlu, 2014:44).  

Aşağıdaki Tablo 1 merkez ve çevre ülkelerin kriz sonrası borç yapılarını ortaya 

koymaktadır. Tablo 1 incelendiğinde Yunanistan başta olmak üzere euro bölgesinde 

finansal krizin hemen ardından yükselen borç stokları dikkati çekmektedir. Başlangıçta 

genişletici politikalar uygulanmış ama sonuçta bütçe açığı ve borç yükü artmıştır. 

Bunun üzerine daraltıcı politikalar uygulanmasıyla bütçe açığı azalırken, borç 

yükü/GSYH oranındaki artış devam etmiştir. Bu düşüşün asıl nedenini GSYH'deki 

düşüşe azalan kamu gelirlerinin de eşlik etmesi diyebiliriz (De Greuw, 2014:). 
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Tablo 1 : AB Tanımlı Borç stoku/GSYH (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ç.3 

Euro bölgesi 
(17 ülke) 

AB bölgesi 
(27 ülke) 

78.5 
 

73.0 

83.8 
 

78.3 

85.9 
 

80.9 

89.1 
 

83.5 

91.1 
 

85.4 

92.2 
 

86.7 

Yunanistan 126.8 146.0 171.3 156.9 174.9 176.0 

İtalya 112.5 115.3 116.4 122.2 127.9 131.8 

Portekiz 83.6 96.2 111.1 124.8 128.0 131.4 

Belçika 99.3 99.6 102.1 104.0 104.5 108.2 

İspanya 52.7 60.1 65.2 84.4 92.1 96.8 

Fransa 78.8 81.5 85.0 89.2 92.2 95.3 

İngiltere 65.8 76.4 81.8 85.8 87.3 87.9 

Avusturya 79.7 82.4 82.1 81.7 81.2 80.7 

Macaristan 78.2 80.9 81.0 78.5 77.3 80.3 

Almanya 72.4 80.3 77.6 79.0 76.9 74.8 

Hollanda 56.5 59.0 61.3 66.5 68.6 69.0 

Kaynak; Eurostat, Hazine Müsteşarlığı 

Krizi tetikleyen önemli nedenlerden biri de özellikle Portekiz, İrlanda, İspanya, 

Yunanistan, İtalya gibi ülkelerde azalan rekabet gücüdür. Dünya Ekonomik Forumu'nun 

her yıl yayımladığı Küresel Rekabet Endeksleri Raporuna göre (Tablo 2) borç krizi 

yaşayan ülkelerin rekabet endeksleri arasında farklılıklar göze çarpmaktadır Ülkelerin 

rekabet güçlerindeki bu azalış, cari açıklarının artmasına neden olmuş, (Comunale, 

Hessel, 2014:1) ve  artan bu açıklar neticesinde çevre ülkeleri borç ödeme konusunda 

daha da büyük sıkıntıya düşmüştür. 

Tablo 2 :Euro Bölgesindeki Ülkelerin Küresel Rekabet Endeksleri 

Ülkeler 2010 
(sıra/puan) 

2011 
sıra/puan) 

2012 
sıra/puan) 

2013 
sıra/puan) 

2014 
sıra/puan) 

2015 
sıra/puan 

Finlanda 7/5.3 4/5.7 3/5.55 3/5.54 3/5.55 4/5.45 

Almanya 5/5.39 6/5.41 6/5.48 4/5.5 6/5.48 5/5.53 

Belçika 19/5.07 7/5.41 5/5.50 17/5.13 17/5.21 18/5.20 

Fransa 15/5.13 18/5.14 21/5.11 23/5.05 21/5.11 23/5.13 

Avusturya 18/5.09 19/5.14 16/5.22 21/5.09 20/5.12 21/5.15 

Lüksemburg 20/5.05 23/5.03 22/5.09 22/5.09 22/5.09 19/5.20 

İrlanda 29/4.74 29/4.77 27/4.91 28/4.02 27/4.91 25/5.11 

Estonya 33/4.61 33/4.62 34/4.64 32/4.65 34/4.64 29/4.74 

İspanya 42/4.49 36/4.54 36/4.60 35/4.57 36/4.60 35/4.59 

İtalya 48/4.37 43/4.43 42/4.46 49/4.41 42/4.46 49/4.46 

Portekiz 46/4.38 45/4.40 49/4.40 5/4.40 49/4.40 36/4.52 

Malta 50/4.34 47/4.36 58/4.32 41/4.50 47/4.41 47/4.39 

Slovenya 45/4.52 57/4.30 56/4.34 70/4.28 56/4.34 70/4.28 

Slovakya 60/4.25 69/4.25 71/4.14 78/4.10 71/4.14 75/4.22 

Yunanistan 83/3.99 90/3.93 96/3.86 81/3.93 96/3.86 81/4.02 

Kaynak; Dünya Ekonomik Forumu:(2010;15, 2011;15, 2012;13, 2013;15, 

2014;13, 2015;15 
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Euro bölgesinde görülen düşük büyümenin nedenlerini ve sonuçlarını birkaç 

başlık altında toplayabiliriz. Finansal piyasaların bölünmüşlüğü, banka bilançolarının 

zayıflığı, belirsizlik ortamının sürüklediği koşullar toplam talebin azalmasına yol 

açmaktadır. Bütün bunlara Euro Bölgesinin yapısal problemleri de eklenince reel 

aktivitelerin azalması kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Finansal piyasaların 

bölünmüşlüğü para piyasası aktarma mekanizmasının etkinliğini azaltmakta özellikle 

kredi akımlarının çevre ülkelere ulaşmasını yavaşlatmaktadır. ECB para politikası 

eylemleri veya açıklamaları kamu ve özel sektör risk yapılarındaki farklılıklar ve hazine 

ile bankalar arasındaki güçlü bağları ve regülasyon politikalarındaki aksaklıklarla 

birleşince sınır ötesi-ülkeler arası interbank faaliyetlerini yavaşlatmakta ve çevre 

ülkelerin fonlama maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır (Tressel vd., 2014; 

Gros, 2014, Aizeman, 2014).Bankaların bilanço zayıflıkları finansal piyasalardaki bu 

bölünmüşlüğün anahtar faktörlerinden bir tanesidir. Avrupa Bankacılık Kurumunun 

bankalara yönelik sermaye yapısının tekrar düzenlenmesi çalışmalarına rağmen Euro 

Bölgesi bankalarında varlık erozyonu nedeniyle kaldıraç oranlarındaki azalma devam 

etmektedir. Zayıf makro ekonomik görünüme paralel olarak artan geri dönmeyen 

kredilere yönelik çalışmalar ve bankaların yeni kredi verme opsiyonlarının sermaye 

yeterlilik ölçütüne bağlı olarak düşük kalması özellikle çevre ülkelerde iyileşmenin 

sınırlı kalacağı yönündeki düşüncelerin nedenidir (IMF, 2013)5.    

Özetlemeye çalıştığımız olaylar euro bölgesini uzun süren bir ekonomik 

durgunluğa ve deflasyona (Stag-Deflasyon) sürüklemiştir. Özellikle finansal piyasaların 

bölünmüşlüğü, banka bilançolarının zayıflığı, belirsizlik ortamı ve buna bağlı talep 

yetersizliği, euro bölgesinin yapısal problemleri ve zayıflığı, geleneksel para 

politikasının işlemez hale gelerek varlık erozyonunun artması, ülkelerin uyumsuzlukları 

Euro Bölgesini stag-deflasyona sürüklemiştir (Demirel, Dağlaroğlu, 2014:44). Bu 

durum Şablon I de gösterilmektedir.  

                                                 
5 Krizle birlikte riskin artışı bankacılık ve reel sektör finansman maliyetlerini de arttırmıştır. Zira kriz 

sürecinde politika faiz oranları düşük olsa bile borçlanma faiz oranları hala çok yüksektir. Bu durum bir 

biriyle ilişkili birçok faktörün yansımasıdır. Bozulan şirket ve banka (küçük işletmeler ve bankalar) borçlanma 
maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmuştur. Küçük ölçekli işletmelerin bankalara yönelik kredi 

taleplerinde azalma görülmüştür. Bankacılık sektörüyle ilgili bir başka önemli gelişme de interbank 

faaliyetlerinin azalmasına bağlı olarak kredi kanallarında görülen tıkanmadır. Bu durum para politikası faiz 
oranı ile para piyasasında oluşan faizlerin değişmesine yönelik politikaları etkinsiz hale getirmektedir. Şirket 

ve banka bilançolarında görülen bozulma da kredi kanlarlının tıkanmasında ki önemli etmenlerden biridir. 
Toptancı bankaların fonlama işlemlerindeki azalma ve borçlanma maliyetlerindeki artış, kredi/mevduat 

oranlarındaki azalmaya paralel olarak bankaların kaldıraçlı işlemleri tersine çevirmelerine neden oldu. Bu 

oranın azalması artan mevduatlara karşın kredilerdeki düşme nedeniyle oldu. Hazine bono piyasasında 
görülen stres de aktarma mekanizmasının etkinliğini azaltan bir başka gelişmedir (Tressel vd., 2014).    
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Kaynak : IMF (2013) Article IV Euro Zone 

3. Euro Bölgesi Büyüme Sorunsali 

IMF’nin 2016 değerlendirme raporunda 2016 ilk 6-7 ayı için Euro Bölgesinin 

düşük petrol fiyatları genişleyici para politikası istikrarlı maliye politikasının yurt içi 

talebi destekleyerek büyümeyi güçlendirdiği ifade edilmektedir. Buna karşın düşük 

petrol fiyatları enflasyon oranının düşük olmasına neden olmuştur. Bretix kaynaklı talep 

düşüklüğü nedeniyle,  2016 yılında 1.6 olan büyüme oranının 2017 yılında 1.4 olması, 

petrol fiyatlarında yükselişe bağlı olarak 2016 yılında binde 2 olan enflasyon oranının 

yüzde 1.1 olması beklenmektedir (IMF, 2016).    
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Tablo 3: Dünya Ekonomik Görünümü Raporu:Büyüme Tahminleri 

  Güncel Tahminler 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Dünya 3.4 3.4 3.2 3.1 3.4 

Gelişmiş Ekonomiler 1.4 1.8 2.1 1.6 1.8 

       ABD 2.2 2.4 2.6 1.6 2.2 

      Euro bölgesi -0.4 0.8 2.0 1.7 1.5 

Gelişmekte olan ülkeler 5.0 4.6 4.0 4.2 4.6 

      Çin 7.8 7.3 6.9 6.6 6.2 

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, Temmuz 2016: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf 

Euro Bölgesi için ifade edilen bu düşük büyüme ve düşük potansiyel enflasyon 

oranı bölgeyi dış şoklara karşı korumasız bırakmaktadır. Örneğin stagnation 

(stagnasyon: durgunluk ve deflasyon hali)  devamında yatırımlar milli gelirin 1/ 4 kadar 

düşmesi beklenmektedir. Risk primlerinin artması ve deflasyonun derinleşmesini 

kapsayan bu senaryo çevre ülkeler için dış dengesizlik sorununu da büyütecektir. Euro 

bölgesi ülkelerinin yüksek kamu borç stoku mali alanı yani maliye politikası ile 

büyümeyi destekleme politikasını sınırlamaktadır. Bu durum da Euro Bölgesi 

deflasyondan çıkış stratejisini geleneksel olmayan para politikalarına bağlamıştır ve 

ECB para politikası operasyonları dışında güçlü bir politika aracına da sahip olmadığı 

görülmektedir (IMF, 2016).  

Bu noktada ECB son olarak Fed ve Japon Merkez Bankasının uyguladığı 

miktarsal gevşeme politikasını 2015 yılından itibaren uygulamaya başlamıştır. Ancak 

Euro Bölgesi şirket bilançolarında atık varlıkların oranının düşük olması politikanın 

etkinliğini azaltmaktadır6. Zira finansal olmayan şirketlerin borçlanma biçimi daha çok 

banka kredilerine dayanmaktadır ve bu kredilerin vadesi kısadır. Uzun vadeli borçlar ise 

ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Çünkü Euro Bölgesi ülkeleri farklı risk 

primlerine sahiptir ve risklerdeki açılma uzun vadeli tahvillerin volatilitesini de 

arttırmaktadır.  Bu nedenlere bağlı olarak miktarsal gevşeme ve 10 yıllık tahvil 

faizlerinde azalmanın şirketlerin yatırım kararları ve hane halkı tüketim harcamaları 

üzerindeki etkisi düşük olmaktadır.  Bu durum para politikası aktarma kanalının 

etkinliğini de bozmaktadır (Gros, 2014).  Para ve maliye politikalarının yeterince etkin 

olmaması Euro Bölgesi için kurtuluş reçetesini sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda 

                                                 
6 Miktarsal gevşeme (QE: quantatiy easing) politikalarının amacı varlık satın alımlarıyla 
şirket ve banka bilançolarını düzelterek piyasalardaki güven sorununun üstesinden 
gelmek ve ekonomik aktiviteleri arttırmaktadır. Bu bağlamda şirket bilançolarında 10 
yıllık tahvillerin ağırlığı ne kadar fazla olursa miktarsal gevşeme politikaları da o kadar 
etkili olacaktır (Gros, 2014).  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf
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yüksek kamu borç stokuna sahip çevre ülkeler için mali istikrar, bankacılık sektörünün 

rehabilitasyonu ve entegrasyonu ve yapısal politikalar ve bu konudaki siyasi birliktelik 

oldukça önemli olacaktır.  

Bu çalışmamızda Euro bölgesinin büyüme sorunsalında en fazla hangi faktör 

etkili olmaktadır sorusuna cevap aranmaktadır. Bu soruya cevap olarak seçilmiş 

değişkenlerin Euro bölgesi büyümesi ile olan ilişkileri incelenecektir. Bu amaca uygun 

olarak çalışma da değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere eş bütünleşme 

yöntemi ve hata düzeltme modeli kullanılmıştır.  

4. Model, Veri Seti Ve Bulgular  

Euro bölgesi büyüme performansını belirleyen faktörlerin ele alındığı bu 

bölümde değişkenlerin seçimi çalışma içerisinde yararlanılan literatüre dayanmaktadır. 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait aman serileri Eurostat ve IMF ifs veri 

bankalarından elde edilmiştir. Euro bölgesinin 2009-2016 döneminin analiz edildiği 

çalışmada üçer aylık veriler kullanılmıştır. Bu haliyle çalışma 30 gözleme sahiptir.  

 Çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişki ise aşağıdaki 

biçimdedir: 

g = f ( ms, rer, usa10y) 

 Burada g; Euro bölgesi büyüme oranını, ms; parasal tabandaki genişlemeyi, 

rer; reel euro/dolar paritesini, usa10y ise ABD 2 yıllık hazine bonolarını 

simgelemektedir. ABD 2 yıllık hazine bonosu ABD merkez bankasının (Fed) para 

politikası kararlarını yansıtan vekil değişken olarak seçilmiştir.   

4.1. Birim Kök Testleri 

Ekonometrik analizlerin sağlıklı olabilmesi için tahmin modelinde yer alan 

değişkenlerin birim kök olmamaları yani durağan olmaları gerekmektedir. 

Durağanlığının sınanmasında ADF, PP ve KPSS gibi birim kök testleri 

kullanılabilmektedir. Bu testler de bir zaman serisi birim kök içermiyorsa durağan kabul 

edilmektedir. Çalışmada, Genelleştirilmiş Dickey-Fuler (ADF) (Dickey ve Fuller, 1979) 

birim kök testi kullanılmıştır. ADF birim kök test sonuçları aşağıdaki Tablo 4 de 

gösterilmiştir. 

Durağanlık sınaması sonuçları model içinde yer alan bütün değişkenlerin 

düzeyde birim kök oldukları yani durağan olmadıkları birinci sıra farkları alındığında 

ise bütün değişkenlerin durağan olduğunu göstermektedir. Bu bulgular değişkenler 

arasında eş-bütünleşme analizi yapılmasına imkan tanımaktadır.  

  Tablo 4 Çalışmanın Değişkenlerine Ait Durağanlık Testleri (ADF) 

SERİLER DÜZEY BİRİNCİ SIRA FARKLAR 

G -2.70 -19.25** 

MS -1.45 -3.47** 

RER -1.54 -3.54** 

USA2Y -1.92 -4.35** 
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Not:  ** olan yerlerde 5 % ve daha yüksek (%1) anlamlılık düzeyine göre null 

hipotezi reddedilerek serilerin durağan olduğunu öngören alternatif hipotez kabul 

edilmiştir.  ADF testi için kullanılan gecikme sayısını Eviews 8.0 ekonometrik paket 

programının otomatik olarak seçtiği değer kabul edilmiştir. 

4.2. Eş Bütünleşme Analizi 

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı veya yokluğu Johansen-

Juselius (1990) tarafından geliştirilen eş bütünleşme (co-integration) yöntemiyle 

sınanmıştır. Analiz bulguları Tablo 5 de gösterilmiştir. 

Tablo 5 Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonuçları 

Sıfır Hipotezi İz Testi Sıfır Hipotez 
Maksimum Öz-

Değer Testi 

r ≤ 0  71.15** r = 0 28.93** 

r ≤ 1 42.22** r = 1  22.23** 

r ≤ 2 19.99** r = 2 12.19 

r ≤ 3  7.79** r = 3 7.79** 

Not: r, eş bütünleşme vektör sayısını göstermektedir ** %5 anlamlılık 

düzeyinde null hipotezini (seriler arasında eş bütünleşme yoktur) reddedildiğini gösterir. 

Kullanılan kritik değerler varsayımlara göre (örneğin: doğrusal trend, sabit değer) 

farklılık göstermektedir. Johansen öncesi VAR gecikme sayısı 1 alınmıştır. 

Tablo da gösterilen iz testi ve maksimum özdeğer testi bulgularına göre 

değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı eş bütünleşme ilişkisi vardır. Eş 

bütünleşme ilişkisinin varlığı hata düzeltme modeli (Error Correction Model: ECM) 

uygulamamıza imkan sağlamaktadır. 

4.3. Hata Düzeltme Modeli 

Eş bütünleşme analizi değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığını 

göstermektedir. Ancak kısa dönemde dengeden sapmalar olabilecektir. Ekonomik 

değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisinin varlığına dayanan hata düzeltme 

modeli ele alınan değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkileri yansıtmaktadır. Eş 

bütünleşme analizi ve hata düzeltme modelini kullanılması değişkenler arasındaki kısa 

ve uzun dönem ilişkileri, kısa dönem ilişkilerin yönünü ve dengeden sapılması 

durumunda yeniden dengeye doğru bir yönelme olup olmadığını görebilme imkanı 

sağlamaktadır. 

Hata düzeltme parametresi (ecm) bir gecikme değerinin negatif ve istatistiki 

olarak anlamlı çıkması kısa dönemde dengeden sapma olsa bile uzun dönemde dengeye 

doğru bir yönelme olabileceğini göstermektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmaya ait hata 

düzeltme modeli bulguları Tablo 6 da gösterilmiştir.  
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Tablo 6. Bulgular 

        
     

Değişkenler Katsayılar Std. Sapma t-istatistiği Olasılık.   

     
     

C 5.170564 39.56945 0.130671 0.8989 

DMS(-4)*** 1.394733 0.390031 3.575958 0.0060 

DRER(-1)*** 0.178614 0.046888 3.809403 0.0042 

DUSA2Y(-4)*** -1.471105 0.571176 -2.575516 0.0029 

ECM(-1)*** -1.342039 0.112087 -11.97316 0.0000 

     
     

R2 0.974071    Olasılık 0.000012 

Adj. R2 0.939498     Durbin-Watson  2.035272 

Not: *** değişkenlerin % 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduklarını göstermektedir. 

Tablo 6 bulguları hata düzeltme teriminin bir gecikme değerinin (ecm-1) 

negatif ve istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu bulgu ele alınan 

modelin kararlı denge içerdiğini yansıtmaktadır.  

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde USA2Y ile g 

arasında negatif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. Yani Fed para politikası 

kararlarının (DUSA2Y) Euro bölgesi büyümesini 4 gecikme (1 yıl) içinde negatif yönde 

etkilediği görülmektedir. Bu durum Fed faiz arttırmasının Euro bölgesi büyümesi 

üzerinde olumsuz etkiye neden olacağı biçiminde yorumlanabilir.  

RER ve g arasında ise negatif ve istatistiki olarak anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. 

Euro’nun değer kaybının Euro bölgesi büyümesi üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı 

biçiminde ifade edilebilecek bu durum bölgede ekonomik istikrar beklentilerinin 

düşmesine bağlı olarak da açıklanabilir. Bize göre Euro değer kaybının büyüme 

üzerindeki etkisi dolaylıdır ve olumsuz beklentilerle açıklanabilir.  

MS ve g arasında ise pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir etki vardır. Yani 

ECB’nin genişleyici para politikasının büyüme üzerindeki etkisi ise pozitiftir. Bu durum 

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Euro bölgesinde büyümeyi destekleyebilecek ve 

krizden çıkış senaryolarını hayata geçirebilecek tek organ olduğu gerçeğini 

yansıtmaktadır diyebiliriz.  

Sonuç 

Euro Bölgesinde büyümeye odaklı politikalar oldukça karmaşık ve bir birlerine 

bağlı bir yapı göstermektedir. Euro Bölgesine yönelik politika karmaşasının merkezinde 

merkez ve çevre ülkelerdeki talep yetersizliği yatmaktadır. Bu talep yetersizliğine ve 

ekonomik resesyona karşı ortak bir maliye politikası uygulayamayan Euro bölgesi için 

bunu sağlayabilecek tek ortak politika para politikasıdır. Bu bağlamda Euro bölgesi 
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sadece para politikası vasıtasıyla toparlanma sürecine girebilir. Ortak bir maliye 

politikası şu ortamda mümkün görünmemektedir. Ülkelerin yüksek kamu borç stoku 

nedeniyle kullanılabilecek maliye politikası imkanları da sınırlıdır. Bu koşullar altında 

para politikası yanında uygulanabilecek yapısal tedbirlerde büyümeyi 

destekleyebilecektir.  

Örneğin merkez ve çevre ülkeleri bankacılık sektörleri arasındaki bölünmeyi 

ortadan kaldıracak bir organizasyon veya kurumsal yapı kurulması durumunda 

sağlanacak güven ortamı ve kredi koşullarını iyileştirmeye yönelik önlemler yeni 

yatırım ve iş olanakları sağlayarak büyümeyi destekleyecek ve bu sayede hükümet, 

banka hane halkı ve firma bilançolarında iyileşme görülecektir. Bu durum büyüme için 

pozitif bir ivmenin kazanılmasına zemin hazırlayabilir. 
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Abstract 

Tourism businesses are specific organization in terms of subject such as long-time 

working hours, constantly working with the guests, twenty-four hours of service, the need to 

provide quality service at international level, etc. Organizational citizenship, work alienation and 

cynicism are issues that need to be closely monitored by human resources managers in order for 

organizations to carry out their activities effectively and efficiently. The presence of non-

alienated, non-cynical employees; pave the way for businesses’ goal, quality of services at the 

international level, long working hours, and satisfaction of the guests. In this context, in order for 

tourism organizations to reach their goals, it is necessary for the employees to have high 

motivation, to have altruism, courtesy, conscientiousness, civic virtue, and sportsmanship 

required by organizational citizenship behavior.  

Ethical leadership, on the other hand, is one of the concepts that contribute to the 

behavior of employees in tourism businesses and to the effective and efficient attainment of their 

aims by adopting the organization. There have been many studies on ethical leadership, including 

tourism businesses. However, it has been realized that the study of cynicism and alienation’s 

mediating role has not been studied adequately in relation to ethical leadership and 

organizational citizenship behavior. This gap, which is lacking in the literature, is useful to be 

filled with a research on a model framework. 

Key Words: Ethical Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Organizational 

Cynicism, Work Alienation.  

 

ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI 

ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE 

YABANCILAŞMANIN ARACILIK ROLÜ: ANTAKYA TURİZM 

SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ 

 
Özet 

Turizm işletmeleri uzun çalışma saatleri, sürekli misafirlerle karşı karşıya olan çalışma 

koşulları, yirmi dört saat hizmet verilmesi, uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunulma 

zorunluluğu, vb., konular açısından özellikli işletmelerdendir. Örgütsel vatandaşlık, işe 

yabancılaşma ve sinizm de örgütlerin etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi için 

insan kaynakları yöneticileri açısından dikkatle izlenmesi gereken konulardandır.  İşe 

yabancılaşmamış, sinik olmayan çalışanların bulunması; işletmelerin amaçlarına erişmelerini, 

uluslararası düzeyde hizmet kalitesini, uzun süre çalışabilmeyi, misafirlerin memnuniyetini 

kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda, işletmenin amacına ulaşması için çalışanların örgütü 

benimsemeleri, motivasyonlarının yüksek olması, örgütsel vatandaşlığın gerektirdiği 

diğerkâmlık, nezaket, vicdanlılık ve centilmenlik göstermeleri gerekmektedir. 
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Diğer taraftan etik liderlik, turizm işletmelerinde çalışanların davranışlarına ve örgütü 

benimseyerek amaçlarına etkin ve verimli şekilde ulaşmasına katkı yapan kavramlardan biridir. 

Etik liderlik konusunda turizm işletmelerini de içine alan birçok çalışma yapılmıştır. Ancak, 

sinizm ve işe yabancılaşmanın etik liderlikle örgütsel vatandaşlık ilişkisindeki aracılık rolüne 

ilişkin çalışmanın yeterli düzeyde yapılmadığı fark edilmiştir. Literatürde eksiklik olarak görülen 

bu boşluğun bir model çerçevesinde yapılacak bir araştırma ile doldurulmasında yarar 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Etik liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Sinizm, 

İşe yabancılaşma  

 

1.  Giriş 

Günümüz işletmeleri açısından çalışanlar bir örgütün en temel unsurudurlar. 

Her geçen gün işletmeler daha fazla teknik donanıma sahip olsalar da onu etkili ve 

verimli şekilde kullanacak insan gücüne sahip olmadıklarında, istedikleri amaçları elde 

edebilmeleri, rakiplerine üstün gelmeleri pek mümkün olamamaktadır.  

İnsan davranışlarını yönlendirmede liderlik merkezi bir role sahiptir. 

İşletmelerin amaçlarına ulaşmaları, etkin ve verimli olmaları bürokratik kurallardan 

daha ziyade güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle 

işletmelerde liderlik tarzları hayati önem arz etmektedir. Huzurlu bir örgüt iklimi, 

çalışanların beklentilerinin karşılanması, güvene dayalı ilişkilerin kurulması ancak 

başarılı bir liderlikle mümkündür.  Çalışanların liderlerini etik algılamaları; iş 

performanslarını (Kelidbari, vd. 2016), iş tatminlerini, grup performansını, işe 

bağlılıklarını (Kim ve Brymer, 2011);  (Sedat vd., 2015).,  örgütsel güvenlerini 

(Pucetaite,2014) ve  çalışma yaşamına ilişkin birçok konuyu etkilemektedir.  

Etik liderlik, gönüllülük esasında dayalı, organizasyonun amaçlarına 

erişmesinde, etkin, verimli olmasında pozitif katkı sağlayan örgütsel vatandaşlık 

davranışıyla yakından bağlantılıdır.  Özellikle kendine özgü zor çalışma koşulları olan 

turizm işletmelerinde gönüllülük, performansın artmasında ve amaçlara ulaşmada çok 

önemli hale gelmiştir. Yöneticilerin çalışanlarına karşı gösterecekleri etik davranış 

onların örgütsel vatandaşlık davranışlarına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Ancak, 

örgütsel vatandaşlık davranışı ve etik liderlik arasındaki ilişkide aracılık rolüne sahip 

farklı faktörler de bulunabilmektedir. “Sinizm” ve “İşe Yabancılaşmanın”  aracılık 

rolüne sahip faktörlerden ikisi olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, Antakya turizm 

sektörü çalışanları üzerinde yapılacak bir araştırmayla “sinizm” ve “işe yabancılaşma” 

faktörlerinin aracılık rolünün saptanması, turizm sektörü çalışanlarına ve yöneticilerine 

davranış geliştirmede katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan bu çalışma, konuyla ilgili 

literatürde yer alan bir boşluğun doldurulmasına yöresel bazda da olsa katkı sağlamış 

olacaktır.  

2. Literatür Taraması 

Araştırma konusunu oluşturan, etik liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı, 

örgütsel sinizm ve işe yabancılaşmayla ilgili literatür taraması ayrı ayrı yapılacaktır.  

             2.1. Etik Liderlik 

Etik kelimesi, bir konuyla ilgili olarak “neyin iyi”, “ neyin kötü” olduğunu 

saptarken kullandığımız bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk dil kurumu 

sözlüğüne göre etik (2016); isim olarak, “Töre Bilimi”, “Çeşitli meslek kolları arasında 

tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü”, “Etik bilimi”; sıfat 

olarak da “ Ahlaki, Ahlakla İlgili” şeklinde tanımlanmış olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Liderlik kelimesi de literatürde çok farklı tanımlanmaktadır. Tamer Koçel’e 

(2007)göre liderlik; “belli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve 

yönlendirmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanımda liderlik, “bir grubu 

amaçların yerine getirilebilmesi için etkileyebilme yeteneği (becerisi) şeklinde 

tanımlanmaktadır (Çakar ve Arbak, 2003,84).   Farklı liderlik tanımları bulunmakta ve 

tanımlar ortak bir noktada toplanmamaktadır (Baltacı ve diğ., 2014, 61).   Bu 

tanımların bazıları koşullara, bazıları kişilik özelliklerine bazıları izleyenlere” vurgu 

yapmaktadır (Koçel,2007,448; Can, 1999,207).  

Bir kuruluş için ahlaki- etik standartlar üst yöneticiler tarafından 

belirlenmektedir. Belirlenen etik standartlara başta yönetici kendisi uymalı ve 

davranışlarıyla bu kurallara uyduğunu göstermeli, diğerlerini de bu yönde teşvik 

etmelidir. Etik ve güven liderliğin temeli olarak görülmektedir. Özellikle farklı liderlik 

yaklaşımları içinde otantik liderler; kim olduklarını ve neye inandıklarını bilmekte ve 

bu değerler ve inançlar doğrultusunda hareket etmektedirler. İzleyenler de liderlerini 

etik kişiler olarak görmektedirler (Robins ve Judge, Çev: Erdem ve diğ.  (2012). Etik 

liderliğin içinde bulunduğumuz yüzyılın başında yaşanan Enron skandalından sonra 

popüler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  Skandala karışan şirketlerin 

ekonomik krize neden olmaları bunların davranışlarının sorgulanması sonucunu 

doğurmuş ve etik olmadıkları sonucuna varılmıştır (Zeng ve diğ.,2015). 

Kavram olarak etik liderlik süreci gözden geçirildiğinde ilk kez Aronson 

(2001)’un “Integrating Leadership Styles and Ethical Perspectives” adlı çalışmasında 

karşımıza çıkmaktadır.  Brown ve diğ. (2005) ne göre etik liderlik; “kişisel eylem ve 

kişilerarası ilişkilerde normatif, uygun davranış gösterilmesi ve bu davranışın, liderin 

takipçileri için çift yönlü iletişim, güçlendirme ve karar vermeyi geliştirmesi, 

desteklemesi (promote etmesi)” şeklinde tanımlanmaktadır.  

Etik liderlik diğer liderlik kavramlarından “dönüşümcü” ve “karizmatik” 

liderlik kavramlarıyla yakından ilişkilidir (Antonakis ve diğ., 2003;264) Öncelikle 

dönüşümcü ve karizmatik liderlik kavramlarının eş anlamlı kullanılabileceği, 

aralarındaki farkın küçük olduğu belirtilmekte, bu nedenle de her ikisi kabaca eşdeğer 

görülmektedir (Robins ve Judge, Çev: Erdem ve diğ.  (2012). Etik liderlik ve 

dönüşümcü liderlik kavramları işlemsel ve etik unsurlar içermektedir. Bu iki liderlik 

davranışından etik liderlik, belli yükümlülük içeren dönüşümcü davranışın etik yönü 

üzerine daha fazla odaklanmakta, oluşturduğu hesap verilebilir etik ilkelere çalışanların 

bağlı kalmasıyla hesap verebilir olmayı vurgulamaktadır. 

2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

İşletmelerin gelişen enformasyon teolojileriyle birlikte daha açık hale gelmesi, 

rekabet düzeyinin artmasına ve sürekli yenilik yapılması felsefesine doğru bir 

zorunluluğu getirmiştir. Neredeyse her gün dış çevreden işletmeye yönelmiş yenilik 

kaynaklı bir tehdit veya fırsat algılanabilmektedir. Faaliyet gösterilen sektör, 

teknolojiye bağımlılık gibi unsurlar bu tehdit ve fırsatların sayısını etkilese de, görünür 

gelecekte bu tehdit ve fırsatların sayısının artacağını tahmin etmek yanlış olmaz. 

İşletmelerin genellikle dış dünya kaynaklı bu gelişmelere cevap verebilmesinin en 

kolay yollarından biri çalışanların gönüllü olarak işletmenin hedef ve amaçlarına katkı 

yapmasıdır. Bu amaçla örgütsel vatandaşlık kavramı işletmelerin gündemine girmiş ve 

üzerinde pek çok araştırma yapılan konulardan biri haline gelmiştir.  
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Örgütsel vatandaşlık davranışı konusundaki çalışmalardan ilki Organ (1988) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Organ bu çalışmasında örgütsel vatandaşlık davranışının 

örgütün amaçlarına ve etkililiğine tesir ettiğini ve örgütün çevreye uyumunu 

geliştirdiğini belirtmiştir (Organ,1988). İlk çalışmanın ardından örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile kişilik, örgütsel adalet ve motivasyon teorileri arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir (Özdevecioğlu, 2003;) Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların 

faaliyetlerinde görülen, gönüllü, pozitif davranışlardır. Çalışma ortamında yeni ve 

kritik bilgileri paylaşmak, çevreye duyarlı olmak ve çalışma arkadaşlarına yardım 

etmek örgütsel vatandaşlık davranışından kaynaklanan yaklaşımlardır (Naqshbandi ve 

diğ. 2016). Özdevecioğlu (2003) Organ’a (1988) dayanarak örgütsel vatandaşlık 

davranışını beş boyutta incelemiştir.  Organizasyonda işle ilgili ortaya çıkan sorunlarda 

diğer kişilere karşılıksız olarak yardımcı olmayı “Özgecilik- Diğerkâmlık”; gönüllü 

katılımı “Sivil Erdem”; üyelerin kendilerinden beklenen minimum görev davranışı 

dışında gösterdikleri davranışa gönüllü olmayı “Üstün Görev Bilinci”; örgüt içinde 

gerçekleşecek her türlü gerginlikleri tolere etmeyi “Centilmenlik”; görev 

paylaşımından kaynaklanan, bireylerin birbirlerine bağlılıklarında gösterdikleri olumlu 

iletişim de “ Nezaket” olarak tanımlanmaktadır.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı, kendine ait hizmet koşulları bulunan ve 

müşteri memnuniyetinin yoğun rekabet ortamı içinde ikame edilemez olduğu çalışma 

koşullarında turizm işletmeleri yöneticilerinin de üzerinde durduğu bir konudur. Şöyle 

ki, turizm sektöründe hemen her türlü işletmecilik faaliyeti müşterilerle yüz yüze bir 

ortamda yerine getirilmekte, 24 saat hizmet sunulmakta, pek çok uygulamada çalışanlar 

inisiyatif almakta ve kaliteli hizmet sunmaya çalışmaktadırlar. Bu hizmetlerin 

sunulması esnasında çalışanların iş arkadaşlarına karşı herhangi bir karşılık 

beklemeden yardımcı olmaları, birçok faaliyete gönüllü ve istekli olarak katılmaları, 

ortaya çıkacak olumsuzluk ve sorunları tolere etmeyi ve yoğun faaliyet esnasında nazik 

olmayı başarabilmeleri örgütsel vatandaşlık davranışıdır ve örgütün istenen amaçları 

sürekli elde etmesini sağlamaktadır (Lin ve diğ., 2016; 2).  

Örgütsel vatandaşlık davranışı örgütlerde üstün performansa ve etkililiğe 

sebep olmaktadır (Naqshbandi ve diğ. 2016). Bu nedenle örgütsel vatandaşlık 

davranışının gereklerini yerine getiren bir çalışanın işletmenin performansına katkısı 

yüksek olacak ve işletmenin ve çalışanların amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır. 

Turizm işletmelerinde iç (internal) marka yönetimi konusunda yapılan bir araştırmada; 

spesifik olarak örgütsel vatandaşlık davranışının işletmenin amaçlarını başarmasında 

kritik olduğu dile getirilmektedir. Aynı araştırmada örgütsel vatandaşlığın örgütün 

etkililiğini arttırdığı, organizasyonun sosyal sistemini âdete yağladığı ve sosyal 

sermayenin bilişsel, yapısal ve ilişkisel yönlerinin oluşturulmasına katkıda bulunduğu 

belirtilmektedir ( Buil ve diğ., 2016;257). 

 Örgütsel vatandaşlık davranışı geliştiren çalışanların yöneticilerinden “etik 

liderlik” beklemeleri de doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Etik liderlik 

örgütsel vatandaşlık davranışının gelişmesine olumlu katkı yapmaktadır. Etik liderlik 

algısı yükselen örgüt çalışanlarının güven duygusu artmakta ve yıldırma davranışı ise 

azaltmaktadır (Cemaloğlu ve Kılınç, 2012). 

2.3. İşe Yabancılaşma 

Türk dil kurumu sözlüğünde yabancılaşma, “Belli tarihsel şartlarda insan ve 

toplum etkinlikleri ürünlerinin, bu etkinliklerden bağımsız ve bunlara egemen olan 

ögelerin değişik biçimde kavranması” olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr. 

Erişim. 5.11.2016).  Yabancılaşma konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde 

http://www.tdk.gov.tr/
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kavramın Hegel’e dayandığı ve farklı düşünürler tarafından ele alıp incelendiği 

görülmektedir. Sören Kirkegaard, Max Stirner,George W. F. Hegel, Ludwing A. 

Feuerbach, Karl H. Marx, Wössner, Rousseau, Emile Durkheim, Erich Fromm, Gabriel 

Marcel,  Melvin Seeman, vb. yabancılaşma konusunda literatüre katkı sunun bilim 

insanlarından bazılarıdır (Akyıldız, 1998; Akyıldız ve Dulupçu, 2003; Develioğlu ve 

Tekin, 2012; Seeman, 1959). 

Hegel göre yabancılaşma; bireyin ruhunun tipik bir özelliği olarak içinde 

yaşamakta olduğu doğaya yabancılaşmasıdır. Birey ruhsal anlamdaki gelişimini 

tamamladığında, kendi gücüyle yabancılaşmış benliğinin üstesinden diyalektik süreç 

içinde kurtulabilecektir. Yabancılaşma durumu, mutlak ruh için kaçınılmaz bir haldir 

(Develioğlu ve Tekin, 2012). Metafizik bir yaklaşımla yabancılaşmayı değerlendiren 

Hegel, mutlak ruhun kendisini dışsallaştırdığı tabiatın, kendisinin dışında bir varlık 

olmadığını kavrama sürecindeki bir yanılsama olduğunu belirtmektedir (Akyıldız ve 

Dulupçu, 2003).  

Ludwing A. Feuerbach,  yabancılaşmanın daha çok din ile ilgili kısmı 

üzerinde görüşlerini açıklamıştır. İnsanın temelde kendini önemsediğini ve kendi 

kutsallığının ve aşkınlığının kaynağı olduğunu dile getiren Feuerbach (Trobley, 

2013;65)),  yabancılaşmanın maddi dünya ile tanrı arasındaki tecrit hali sonucunda 

ortaya çıktığını vurgulamaktadır (Develioğlu ve Tekin, 2012). 

Karl H. Marx yabancılaşma konusunda en çok bilinen yazarlardan biridir. 

Marxs’ın işçinin kapitalizm içindeki çıkmazını yabancılaşma olarak tanımladığı 

belirtilmektedir. Trombley’e göre (2013) emeğin nesnesi olan ürün işçiye yabancılaşır,  

işçi de yaptığı işle kendine yabancılaşır (Trobley, 2013;65).  

Yabancılaşma kavramı, metafizik, teolojik, materyalist, sosyolojik ve 

psikolojik açıdan ele alıp değerlendirilen bir kavramdır. Çok farklı açılardan ele alınıp 

değerlendirilen yaklaşımlar içerinde Melvin Seeman’ın kavramı esas alınmak suretiyle 

analizler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.  

Hou’nun, Seeman’e dayandırdığı görüşe göre yabancılaşma, birey ve toplum 

anlamında değerler, davranışlar ve beklentilerin sapması anlamına gelmektedir (Hou 

vd, 2016;1290). Yabancılaşma, bireyin diğer insanlara ve topluma karşı duyduğu 

güvensizlik, toplumsal ya da kişiler arası sorunların birey üzerinde yarattığı güçsüzlük, 

anlamsızlık, kuralsızlık, toplumdan yalıtılmışlık ve kendinden soyutlanma 

duygularıyla, insanın ürettiğinden, toplumdan, diğer insanlardan ve nerdeyse her 

şeyden kaçması sonucunu doğurmaktadır.  

İşe yabancılaşma ile ilgili çalışmalarda Melvin Seeman (1959) yabancılaşmayı 

ölçmek ve üzerinde deneyler yapmak için elverişli hale getirmiştir. Yazarın 

oluşturduğu yabancılaşma boyutları: 

 “Güçsüzlük-Powerlessness”, bireyin iş süreçleri, ürettiği ürünlerde ve bu 

ürünlerin yönetiminde söz sahibi olamama durumunu (Develioğlu ve Tekin, 2012), 

 “Anlamsızlık-Meaninglessness”, kurumun amaçları ile kendi amaçlarının 

birbirleriyle örtüşmemesini ve ortaya çıkan çelişkiyi, bireye öğretilen doğruların onun 

için hiçbir bir anlam ifade etmemesi ve bu doğruların kendisini bir sonuca götüreceğine 

dair inancının olmamasını (Eryılmaz ve Burgaz, 2011;274), 

 “Kuralsızlık-Normlessness”, amaçlara uluşmada izlenecek toplumsal ve 

bireysel kuralların göz ardı edilmesini ve bireyin kendi yoluna kurallardan bağımsız 

olarak devam etmesini (Polat ve Yavaş, 2012;220), 
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“ Yalıtılmışlık-Social Isolation”,  başkaları tarafından yüksek değer verilen 

konuların kendisi için bir anlam ifade etmemesini ve çalıştığı ortamda kendilerini 

bilinçli olarak ayrıştırmaları ve sosyal ilgilerini kaybetmelerini(Develioğlu ve Tekin, 

2012), 

  Kendinden soyutlanma ( Self- Isolation- Kendine Yabancılaşma),  bireysel 

anlamda kişinin kendini ortaya koyamaması ve işini severek yapmaması durumunu 

ifade etmektedir (Eryılmaz ve Burgaz, 2011;274).   

Otel işletmeleri açısından değerlendirdiğimizde işe yabancılaşma, bireyin 

kendisini anlamsız, kuralsız, toplumdan ve kendinden yalıtılmış ve güçsüz hissetmesi 

onun davranışlarına yansımakta, hizmet kalitesi ve sunumunu etkilemektedir.  Sürekli 

üst düzey motivasyona sahip olarak çalışma ortamında bulunması ve misafirlerin 

taleplerini karşılaması gereken çalışan ve yöneticilerin, davranışlarına yansıyan 

anlamsızlık ve güvensizlik onların ortaya koydukları hizmet anlayışının sapmasına, 

zamanla örgütten kopmalarına neden olabilmektedir. Mutfak hizmetleri ve kat 

hizmetleri gibi ortamlarda sürekli temizlik yapılması, yiyecek içecek hizmeti sunulması 

işgörenin yabancılaşması ve kendi amaçlarıyla örgütün amaçlarını aynı boyutta 

değerlendiremeyerek kendisini soyutlanmış hissetmesine neden olabilmektedir.  

2.4. Örgütsel Sinizm 

Sinizm ya da Kinizm, insanın hiçbir değere bağlı olmadan erdem ve 

mutluluğa, bütün ihtiyaçlarından sıyrılarak bağımsızlığa erişeceğini savunan bir 

felsefeyi anlatmaktadır. Ahlaki ve toplumsal değerler reddedildikten sonra doğal 

yaşamayı benimseyen, uygarlığı küçümsediği söylenen bir düşünce akımıdır (Saruhan 

ve Yıldız, 2009;104-105). Bu felsefe M.Ö. yaşamış Antisthenes ve Diyojen’in 

öğretisidir. Bu öğretide Diyojen “insanların kendi kendine yetebildiğini; yerleşik 

kuralların, geleneklerin insanın doğallığına aykırı olduğunu, bunları önemsemenin ve 

yaşamı bunlara göre düzenlemenin insanı kendi özünden uzaklaştırdığını, önemli 

olanın “erdem” olduğunu bunun da bilgelikle edinilebilen “kendi kendine yeterlilik 

durumu” olduğunu ifade etmektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009;105; Arslan, 2012;13)  

Sinizm kelimesi farklı disiplinler tarafından kullanılan bir kavramdır. Politik 

bilimler, yönetim, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu disiplinlerde 

kavramı kullanan yazarlar çok boyutlu bir bakış açısından kavramı ele almaktadırlar 

(Kalağan ve Güzeller, 2010;84).  

Örgütsel sinizm, çalışanların örgütlerini “dürüst”, “samimi”, “ahlaklı” 

görmediklerinde, ortaya çıkmaktadır. Kendi örgütünü dürüst, samimi ve ahlaklı 

görmeyen çalışanlar, örgütün amaçları uğruna adalet, ahlaklılık,  dürüstlük ve 

samimiyet gibi ilkelerin ihlal edildiğini düşünmekte (Özler vd., 2010;48-49),  kızgın, 

ümitsiz, saldırgan, hayal kırıklığına uğramış ve güvensiz bir tutum göstererek içinde 

bulunduğu örgütünü hor görmekte, olumsuz duygular beslemekte, küçük düşürücü 

sözler söylemekte, eleştirmekte, şikâyet etmekte ve örgüt hakkında kötü 

konuşmaktadırlar (Saruhan ve Yıldız, 2009;104-105) 

Dean vd., göre (1998)  ise örgütsel sinizm, çalışanın örgütüne karşı geliştirdiği 

negatif tutumlar olarak tanımlanmakta ve örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair 

inanç, bu inançlar ve duygulara bağlı olarak, örgüte yönelik aşağılayıcı ve eleştirel 

davranma eğilimi olarak görülmektedir. Örgütsel sinizm bireyleri negatif etkilemekte 

ve örgütün etkililiğini azaltmaktadır. Örgütsel sinizmin ortaya çıkması, bilişsel, 

duygusal ve davranışsal aşamalarda kendini göstermektedir.  
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Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda kişiler,  mensup oldukları örgütlerde 

dürüstlük, samimiyet ve adalet gibi kriterlerin bulunmadığına ve örgütlerinin 

kendilerine “ihanet” ettiğine inanmaktadırlar (Brandes, 1997). Bilişsel boyuttan sonra 

işgörenler, örgüte karşı güçlü tepkiler içeren duygusal boyuta geçmektedirler. Bu 

boyutta ilk boyutta yer alan düşünce ve inançların yanı sıra örgüte yönelmiş; 

saygısızlık, öfke, hor görme gibi tepkiler yer almaktadır (Balıkçıoğlu, 2013). Son 

boyutta ise bilişsel ve duygusal boyutlardan geçmiş olan çalışan, his ve düşüncelerini 

davranışlarına yansıtmakta ve olumsuz davranışlara yönelmektedir. Bu son boyutta 

çalışan, örgütünü eleştirmekte, küçümsemekte, örgütü hakkında şikâyette bulunmakta 

hatta örgütüyle dalga geçebilmektedir (Özgener, 2008;56; Balıkçıoğlu, 2013). 

Saruhan ve Yıldız, (2009)’a göre de örgütsel sinizmin üç farklı düzeyde 

örgütlerde görülebilmektedir. Daha önce edinilmiş davranışlar, kişilik ve kültürel 

farklılıklardan kaynaklanan “bireysel sinizm”; etkin ve başarılı bir yöneticiye sahip 

olamamak ve departmanın örgütün başarısında önemli bir yere sahip olmadığı 

“departman boyutunda sinizm”, çevrenin hızla değişmesi, dış kaynaklara fazla bağımlı 

olma, üst yöneticinin örgüt dışında seçilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan “örgüt 

genelinde ortaya çıkan sinizm” den söz etmektedir.   

Örgütsel sinizmin ortaya çıkmasında çalışma yaşamının hızlı ve radikal bir 

şekilde değişmesinin etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Özellikle globalleşme,  

uluslararası rekabet, firmaların birleşmesi, dış kaynaklardan yararlanması, daha fazla 

bilgi teknolojilerinden yararlanmaya başlamalarıyla birlikte işletme yapıları yeniden 

şekillenmekte, daha düz, yalın örgütler ortaya çıkmaktadır. Bu değişim çalışanların 

yaşamlarında belirsizliğin artmasına psikolojik kontratların ihlal edilmesine, verilen 

sözlerin tutulmamasına yol açmaktadır. Sürekli bir şekilde kendini stres ve baskı 

altında hisseden çalışanlar da zamanla örgütlerine karşı kendilerini güvensiz, yalnız, 

anlamsız, izole olmuş ve yabancı hissetmektedirler.  

Turizm işletmeleri açısından da benzer durumun söz konusu olduğu 

söylenebilir. Yoğun rekabet ve ayakta kalma mücadelesi içerisinde çalışanlara karşı 

zaman zaman verilen sözlerin tutulmamakta, kontratalar ihlal edilmekte ve çalışanlar 

kendilerini bir güvensizlik ve anlamsızlık içinde bulabilmektedirler. Bu durumun 

aşılması için etik liderlik bağlamında örgütsel vatandaşlık davranışının geliştirilmesi 

yerinde görülmektedir. Liderlik ve sinizm arasında negatif bir etkinin olduğu sonucuna 

varılmıştır (Polatcan ve Titrek, 2014). Çalışanların etik liderlik davranışıyla birlikte 

kendi örgüt amaçlarını benimseyebilecekleri ve gönüllü katılımda bulunacakları 

düşünülmektedir.  Bu bağlamda etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında 

“sinizm” ve “yabancılaşmanın” aracılık rolü incelenmektedir.  

              3. Yöntem 

Bu çalışmada etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide 

aracılık rolüne sahip olduğu düşünülen örgütsel sinizm ve işe yabancılaşma bir model 

çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmanın modeli ve hipotezleri aşağıda yer almaktadır:  

H1. Etik liderliğin işe yabancılaşma üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H2. Etik liderliğin örgütsel sinizm boyutları üzerinde negatif ve anlamlı bir 

etkisi vardır. 

H3. Örgütsel sinizm boyutlarının işe yabancılaşma üzerinde pozitif ve anlamlı 

etkisi vardır. 
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H4. Örgütsel sinizm boyutları, örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarını 

negatif ve anlamlı şekilde etkilemektedir. 

H5. İşe Yabancılaşma örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarına negatif etki 

etmektedir. 

H6. Etik liderliğin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde örgütsel sinizm 

boyutlarının anlamlı bir aracılık rolü vardır. 

H7. Örgütsel sinizm boyutlarının örgütsel vatandaşlık boyutları üzerindeki 

etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir aracılık rolü vardır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil I: Araştırma Modeli  

3.1. Ölçek 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket iki bölüm 

oluşmaktadır. İlk bölüm etik liderlik, örgütsel sinizm, işe yabancılaşma ve örgütsel 

vatandaşlık ölçeklerinden meydana gelirken, ikinci bölümde katılımcıların demografik 

bilgilerine ilişkin ifadeler yer almaktadır. Etik liderlik ölçeği için Çelik, Dedeoğlu ve 

Ali (2015)’nin çalışmasından yararlanılmıştır. İşe yabancılaşma ölçeği için Genç 

(2015) ve Özbek (2011) anketlerinden yararlanılmıştır. Ölçeğin Hirschfeld ve Field 

(2000: 792) tarafından geliştirildiği belirtilmektedir ve Türkiye’de geçerlilik ve 

güvenilirliği yapılmıştır (Genç, 2015).  Sinizm ölçeği için Balıkçıoğlu (2014) ve 

Karacaoğlu ve İnce (2012)’nin geçerlilik ve güvenilirliğini yaptıkları ölçekten 

yararlanılmıştır. Ölçeğin esas kaynağı Brandes vd (1999)’dir. Örgütsel vatandaşlık 

ölçeği ise Basım ve Şeşen (2006)’in çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur.  

3.2. Örneklem 

Çalışma Antakya bölgesindeki turizm işletmeleri çalışanları üzerine 

uygulanmıştır. Toplamda dağıtılan 340 anketten 270 tanesinin geri dönüşü 

sağlanmıştır. 270 anket içerisinde 26 tanesi veri analizine uygun şekilde 

doldurulmadığı için çıkartılmıştır. Uç değer tespitinde çıkartılan bir denek sonrası 

toplamda 243 anket veri analizinde kullanılmıştır. Katılımcıların % 36.8’ini bayan 

çalışanlar % 63.2’sini erkek çalışanlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %42.3’ü yiyecek 

içecek, %34.2’si otel işletmelerinde çalışmaktadır. Çalışan yaşları incelendiğinde 

katılımcıların % 57.9’nun 30 yaş ve altında kişilerden oluştuğu görülmektedir. 

Katılımcıların %41.3’lük kısmı lise mezunu iken, üniversite mezunu olan kişiler %26,7 
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oranındadır. Çalışanların çoğunluğu (%.51.9) 5 yıl ve altında süredir çalışmaktadır. 

Katılımcıların çoğunluğu çalışanlardan oluşurken, üst düzey yöneticilerin oranı % 6.6, 

orta düzey yöneticilerin oranı %14.9, alt düzey yöneticilerin oranı %10’dur. 

Çalışanların % 65.4’nün yıllık geliri 15-20 bin TL aralığında iken, yalnızca %3.5’nin 

46 bin TL ve üzerindedir. 

3.3. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce, veri eleme süreci 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle uç değerlerin tespiti için Mahalanobis 

uzaklığı incelenmiş ve bir adet uç değer olduğu tespit edilmiştir (Mahalanobis’ D 

(52)>132.416, p<.001). Bu değerin çıkartılmasının ardından normal dağılım varsayımı 

kontrolü için basıklık ve çarpıklık katsayıları kontrol edilmiştir. Basıklık ve çarpıklık 

katsayılarının önerilerin değerleri aşmaması nedeniyle normal dağılım varsayımının 

karşılandığı belirtilebilir (Kline, 2011).  

Bu aşamadan sonra örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık ölçümlerinin 

mevcut araştırmada çok boyutlu bir yapıyla ele alınması ve buna bağlı olarak 

analizlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına bu ölçeklerin geçerliğinin 

araştırılması noktasında doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hem örgütsel sinizmin hem de örgütsel 

vatandaşlığın birinci düzey yapıdan oluşan ölçümlerinin daha geçerli olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak örgütsel vatandaşlığın ölçümünde vicdanlılık ve centilmenlik 

boyutlarının yer almadığı tespit edilirken, diğergamlıkdan üç, erdemden iki, nezaketten 

de bir ifade çıkartılmıştır. Örgütsel sinizm ölçümünde yalnızca davranışsal sinizm 

boyutundan iki ifade çıkartılmıştır. İfadelerin ve boyutların çıkartılması işlemi bir dizi 

yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, önerilen minimum standardize edilmiş 

yol katsayısına erişememe, ortak açıklanan varyans değerini sağlayamama gibi 

bulgulara ulaşılması üzere yapılmıştır. Her iki ölçeğe ilişkin yapıların tespitinin ve 

geçerliğin sağlanmasından sonra yapısal modelin ilk aşaması olan ölçüm modeli test 

edilmiştir. Ölçüm modelinde önerilen minimum standardize edilmiş yol katsayısı 

kriterlerini karşılamaması nedeniyle etik liderlik ve yabancılaşma ölçümlerinden üçer 

ifade çıkartılmıştır. Çıkartılan ifadeler sonrası incelenen ölçüm modeline ilişkin 

sonuçlar tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere ölçüm modeline ilişkin 

uyum iyiliği değerleri önerilen seviyeleri ihlal etmemektedir (Schermelleh-Engel vd., 

2003; Mulaik vd., 1989). Buna ilaveten yapı geçerliğinin incelenmesi için yakınsak ve 

ayırt edici geçerliğin yanında, birleşik yapı güvenirliği değerleri de araştırılmıştır. 
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Tablo 1: Araştırmada Yer Alan Ölçüm Modeline Ilişkin Sonuçlar 

Boyutlar İfadeler SFY t BYG OAV Korelasyon 

E
ti

k
 L

id
er

li
k

 

Yöneticim başarıyı sadece sonuçlarla değil aynı zamanda hangi yollarla elde edildiğini de tanımlar .72 Sabit* 

.91 .58 

Y -.45(.20) 

Yöneticim adil ve dengeli kararlar verir. .76 11,408 DS -.30(.09) 

Yöneticim karar alırken “yapılacak en doğru şey nedir” diye sorar. .70 10,429 BS -.33(.11) 

Yöneticim güvenilebilirdir. .74 11,03 DaS .04(.00) 

Yöneticim işgörenlerle iş etiği ve değerleri tartışır. .79 11,762 D .57(.32) 

Yöneticim etik anlamında işlerin nasıl doğru yapılacağıyla ilgili örnek oluşturur. .85 12,713 SE .49(.24) 

Yöneticim işgörenin kafasındaki en iyi ilgiye sahiptir. .77 11,572 N .27(.07) 

Y
ab

an
cı

la
şm

a 

Çalıştığım işletmede yaşamak için çalışan kişiler yöneticiler tarafından çıkar amaçlı kullanılmaktadırlar. .62 Sabit* 

.86 .46 

DS .56(.31) 

Çalıştığım işletmede iş yaşamının çoğu anlamsız aktivitelerle heba olmaktadır. .67 8,477 BS .64(.41) 

Bu işletmede ne kadar sıkı çalıştığının bir önemi yok, nasıl olsa istediklerini elde edemeyeceksin .77 9,368 DaS .21(.04) 

Çalıştığım işletmede iş ile ilgili büyük heves göstermeyi hayal etmek bana çok zor geliyor. .70 8,771 D -.42(.18) 

Olağan çalışma çok gayret göstermek için oldukça sıkıcıdır. .63 8,082 SE -.53(.28) 

İşi elimden geldiğince en iyi şekilde yapmak için kendimi pek zorlamak istemiyorum,nasıl olsa bu bir şey değiştirmeyecek .74 9,139 N -.15(.02) 

İşten keyif almıyorum, işi sadece verdiğim zaman karşılığında aldığım para olarak görüyorum. .61 7,905   

D
u
y
g
u
sa

l 

S
in

iz
m

 

Çalıştığım işletmeyi düşündükçe gerilim yaşarım. .73 Sabit* 

.89 .66 

BS .53(.28) 

Çalıştığım işletmeyi düşündükçe hiddetlenirim. .85 12,999 DaS .39(.15) 

Çalıştığım işletmeyi düşündükçe sinirlenirim. .93 13,915 D -.45(.20) 

Çalıştığım işletmeyi düşündükçe içimi bir endişe kaplar .73 11,115 SE -.47(.22) 

   N -.15(.02) 

B
il

iş
se

l 

S
in

iz
m

 

Çalıştığım işletmenin politika, amaç ve uygulamaları arsında çok az ortak yön vardır. .67 Sabit* 

.86 .56 

DaS .20(.04) 

Çalıştığım işletmede bir uygulamanın yapılacağı söyleniyorsa bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kuşku duyarım. .78 10,512 D -.38(.14) 

Çalıştığım işletmede söylenenler ile yapılanların farklı olduğuna inanıyorum. .80 10,717 SE -.38(.14) 

Çalıştığım işletmede çalışanlardan bir şey yapmaları beklenir, ancak başka bir davranış ödüllendirilir. .70 9,572 N -.18(.03) 

Çalıştığım işletmede yapılacağı söylenen şeyeler ile gerçekleşenler arasında çok az benzerlik görüyorum. .77 10,413   

Davranışsal 

Sinizm 

Başkaları ile çalıştığım işletmedeki işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında konuşurum. .76 Sabit* 
.81 .68 

D .00(.00) 

Başaklarıyla çalıştığım işletmedeki uygulamaları ve politikaları eleştiririm. .88 6,797 SE -.17(.03) 
   N .17(.03) 

Diğergamlık 
İşle ilgili problemlerde elimde bulunan malzemeleri diğerleri ile paylaşmaktan kaçınmam .69 Sabit* 

.66 .49 
SE .59(.35) 

İş esnasında sorunla karşılaşan kişilere yardım etmek için gerekli zamanı ayırırım .71 9,487 N .89(.79) 

Sivil Erdem 
Şirketin sosyal faaliyetlerine kendi isteğimle katılırım .82 Sabit* 

.68 .52 
N .31(.10) 

Her türlü geliştirici faaliyet icra eden araştırma ve proje gruplarının içerisinde yer alırım .60 6,774   

Nezaket 
Diğer çalışanların hak ve hukukuna saygı gösteririm .63 Sabit* 

.67 .51  
 

Beklenmeyen problemler oluştuğunda diğer çalışanları zarar görmemeleri için uyarırım .79 7,949  

Uyum iyiliği değerleri 2=740.544, df=406, 2/df=1.824, RMSEA=.058, CFI =.91 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi tüm faktör önerildiği gibi hem anlamlı hem de .50 

faktör değerinin üzerinde çıkmıştır. Buna ilaveten ortalama açıklanan varyans değerleri 

(OAV) de önerilen minimum değer olan .50’yı geçmiştir (Hair vd., 2009). Ancak 

diğergamlık ve (.49) ve yabancılaşma (.46) boyutlarına ait OAV değerlerinin istenilen 

değerin nispeten altında kaldığı gözardı edilmemelidir. Buna göre yakınsak geçerliğin 

sağlandığı belirtilebilir. Benzer şekilde ayırt edici geçerliliğin tespiti için her bir 

boyutun OAV değerleri ile korelasyon kareleri karşılaştırıldığında yalnızca diğergamlık 

ile nezaket arasında bir ihlalin olduğu görülmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Ancak 

ayırt edici geçerliğin sınanmasında kullanılan farklı bir yönteme göre faktörler 

arasındaki korelasyon değerlerinin ihlal sınırını aşmadığı da belirtilebilir (Kline, 2011). 

Son olarak birleşik yapı güvenirliği incelendiğinde tüm yapıların güvenilir bir düzeyde 

olduğu belirtilebilir (Fornell ve Larcker, 1981). Buna göre ölçüm modeline ait yapı 

geçerliğinin sağlandığı söylenebilir. 

4. Bulgular Hipotez Ve Sonuçları 

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezlerin test edilmesi için yapısal eşitlik 

modellemesi (YEM) uygulanmıştır. Yapısal modeldeki örgütsel sinizm boyutlarının ve 

yabancılaşmanın aracılık rollerinin araştırılması için önyükleme yöntemi tercih 

edilmiştir. Önyüklemede ise yanlılığı düzeltilmiş yöntem kullanılmıştır. Önyükleme 

yöntemi çoklu aracı değişkenlerin olduğu modellerde daha uygun sonuçlar verdiği için 

tercih edilmiştir. Uygulanan yapısal modele ilişkin bulgular tablo 2’de gösterilmiştir. 

YEM sonucu elde edilen uyum iyiliği değerlerinin yeterli seviyede olduğu belirtilebilir 

(2=797.282, df=409, 2/df=1.949, RMSEA=.063, CFI =.91) (Schermelleh-Engel vd., 

2003; Mulaik vd., 1989). 

Tablo 2. Yapısal Eşitlik Modellemesi Sonuçları 

İlişkiler Direkt Etki Dolaylı Etki 

Etik Liderlik Duygusal Sinizm -.31(.008) - 

Etik Liderlik Davranışsal Sinizm .03(.614) - 

Etik Liderlik Bilişsel Sinizm -.33(.005) - 

Etik Liderlik İşe Yabancılaşma -.27(.006) -.21(.007) 

Duygusal Sinizm  İşe Yabancılaşma .23(.014) - 

Davranışsal Sinizm  İşe Yabancılaşma .07(.341) - 

Bilişsel Sinizm  İşe Yabancılaşma .42(.006) - 

İşe Yabancılaşma Sivil Erdem -.45(.001) - 

İşe Yabancılaşma Nezaket -.09(.472) - 

İşe Yabancılaşma Diğergamlık -.30(.009) - 

Duygusal Sinizm  Sivil Erdem -.24(.047) -.11(.007) 

Davranışsal Sinizm  Sivil Erdem .01(881) -.03 

Bilişsel Sinizm  Sivil Erdem .04(.733) -.19(.003) 

Duygusal Sinizm  Nezaket -.13(.185) -.02 

Davranışsal Sinizm  Nezaket .23(.004) -.01 

Bilişsel Sinizm  Nezaket -.09(.413) -.04 

Duygusal Sinizm  Diğergamlık -.32(.014) -.07(.024) 

Davranışsal Sinizm  Diğergamlık .17(.021) -.02 

Bilişsel Sinizm  Diğergamlık -.04(.687) -.13(.048) 

R2= Duygusal Sinizm: .09; Davranışsal Sinizm: .00; Bilişsel Sinizm: .11; İşe Yabancılaşma: .53; 

Sivil Erdem: .36; Nezaket: .12; Diğergamlık: .35 

Uyum iyiliği değerleri 2=797.282, df=409, 2/df=1.949, RMSEA=.063, CFI =.91 

*Parantez içindeki sayılar p değerini göstermektedir. 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere çalışanların etik liderlik algısı hem işe 

yabancılaşma, hem de bilişsel ve duygusal sinizm durumlarını negatif ve anlamlı 

şekilde etkilemektedir. Duygusal ve bilişsel sinizm durumları ise işe yabancılaşma 

durumlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Çalışanların işe yabancılaşma 

durumları örgütsel vatandaşlığın diğergamlık ve sivil erdem faktörlerini negatif ve 

anlamlı bir şekilde yönlendirmektedir. Çalışanların bilişsel sinizm tutumları örgütsel 

vatandaşlık davranışını anlamlı bir şekilde etkilemez iken, davranışsal sinizm 

durumları nezaket ve diğergamlık durumlarını pozitif ve anlamlı, duygusal sinizm 

durumları sivil erdem ve diğergamlık durumlarını negatif ve anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

Önyükleme yöntemi ile işe yabancılaşmanın ve örgütsel sinizm boyutlarının 

etik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki aracılık rolü incelendiğinde, 

etik liderliğin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde örgütsel sinizm boyutlarından 

duygusal ve bilişsel sinizmin dolaylı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

örgütsel sinizmin bu boyutlarının örgütsel vatandaşlık boyutlarından sivil erdem ve 

diğergamlık üzerindeki etkisinde de işe yabancılaşmanın dolaylı bir etkiye sahip 

olduğu ve bu etkilerin de yanlılığı düzeltilmiş (bias-corrected) yöntemine göre anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir. Geliştirilen hipotezlerin sonuçları aşağıda yer almaktadır.  

Sonuç  

Bu çalışmada, etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 

ilişkide, örgütsel sinizm ve işe yabancılaşmanın aracılık rolüne sahip olup olmadığı 

Antakya turizm sektörü çalışanları üzerinde incelenmiştir. Örgütsel vatandaşlık 

davranışı literatürde yer aldığı şekliyle 5 boyutta; örgütsel sinizm de üç boyutta 

araştırmada yer almıştır. Araştırmanın hipotezleri Antakya turizm sektörü 

işletmelerinde çalışanlar üzerinde test edilmiştir. Araştırma kapsamında toplam 340 

anket sektör çalışanlarına ulaştırılmıştır. Anketlerden 270 tanesi geri dönmüş ve 

kullanılamaz düzeyde ve varsayımları karşılamayan toplam 27 anket de araştırmadan 

çıkarılmıştır. Araştırma örneklemi 243 kişiden oluşmaktadır. 

Antakya turizm sektörü ağırlıklı olarak yiyecek içecek, konaklama ve seyahat 

acentalarından oluşmaktadır. Araştırma da bu üç sektör üzerinde ağırlıklı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %42.3’ü yiyecek-içecek, %34.2’si otel 

işletmelerinde çalışmaktadır. Seyahat işletmeleri ve diğer işletme çalışanları ise % 

23.5’tir. Katılımcıların % 36.8’ini bayan % 63.2’sini erkek çalışanlar oluşturmaktadır. 

Araştıramaya katılanların % 57.9’nun 30 yaş ve altında kişilerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların %41.3’lük kısmı lise mezunu iken, üniversite mezunu olan kişiler %26,7 

oranındadır. Çalışanların çoğunluğu (%.51.9) 5 yıl ve altında sektör çalışma 

deneyimine sahiptirler.  

Veriler analizden önce eleme sürecinden geçirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle 

uç değerlerin tespiti için Mahalanobis uzaklığı incelenmiş ve bir adet uç değer olduğu 

tespit edilmiştir. Bu değerin çıkartılmasının ardından normal dağılım varsayımı 

kontrolü için basıklık ve çarpıklık katsayıları kontrol edilmiştir. Basıklık ve çarpıklık 

katsayılarının önerilen değerleri aşmaması nedeniyle normal dağılım varsayımının 

karşılandığı belirlenmiştir. 
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Tablo 3: Hipotez Sonuçları 

Hipotezler İlişkiler Sonuç 

H1 Etik Liderlik İşe Yabancılaşma Kabul 

H2 Etik liderliğin örgütsel sinizm boyutları üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
Kısmen 

Kabul 

H2a Etik Liderlik Duygusal Sinizm Kabul 

H2b Etik Liderlik Davranışsal Sinizm Red 

H2c Etik Liderlik Bilişsel Sinizm Kabul 

H3 
Örgütsel sinizm boyutlarının işe yabancılaşma üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi 

vardır. 
Kısmen 
Kabul 

H3a Duygusal Sinizm  İşe Yabancılaşma Kabul 

H3b Davranışsal Sinizm  İşe Yabancılaşma Red 

H3c Bilişsel Sinizm  İşe Yabancılaşma Kabul 

H4 
Örgütsel sinizm boyutları, örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarını negatif ve 

anlamlı şekilde etkilemektedir. 

Kısmen 

Kabul 

H4a Duygusal Sinizm  Sivil Erdem Kabul 

H4b Davranışsal Sinizm  Sivil Erdem Red 

H4c Bilişsel Sinizm  Sivil Erdem Red 

H4ç Duygusal Sinizm  Nezaket Red 

H4d Davranışsal Sinizm  Nezaket Red 

H4e Bilişsel Sinizm  Nezaket Red 

H4f Duygusal Sinizm  Diğergamlık Kabul 

H4g Davranışsal Sinizm  Diğergamlık Red 

H4h Bilişsel Sinizm  Diğergamlık Red 

H5a İşe Yabancılaşma Sivil Erdem Kabul 

H5b İşe Yabancılaşma Nezaket Red 

H5c İşe Yabancılaşma Diğergamlık Kabul 

H6 
Etik liderliğin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde örgütsel sinizm boyutlarının 

anlamlı bir aracılık rolü vardır. 

Kısmen 

Kabul 

H6a 
Etik liderliğin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde duygusal sinizm boyutunun 

anlamlı bir aracılık rolü vardır. 
Kabul 

H6b 
Etik liderliğin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde davranışsal sinizm boyutunun 

anlamlı bir aracılık rolü vardır. 
Red 

H6c 
Etik liderliğin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde bilişsel sinizm boyutunun 

anlamlı bir aracılık rolü vardır. 
Kabul 

H7 
Örgütsel sinizm boyutlarının örgütsel vatandaşlık boyutları üzerindeki etkisinde işe 

yabancılaşmanın anlamlı bir aracılık rolü vardır. 

Kısmen 

Kabul 

H7a 
Duygusal sinizmin sivil erdem üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir 

aracılık rolü vardır. 
Kabul 

H7b 
Davranışsal sinizmin sivil erdem üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı 

bir aracılık rolü vardır. 
Red 

H7c 
Bilişsel sinizmin sivil erdem üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir 

aracılık rolü vardır. 
Kabul 

H7ç 
Duygusal sinizmin nezaket üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir 

aracılık rolü vardır. 
Red 

H7d 
Davranışsal sinizmin nezaket üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir 

aracılık rolü vardır. 
Red 

H7e 
Bilişsel sinizmin nezaket üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir 

aracılık rolü vardır. 
Red 

H7f 
Duygusal sinizmin diğergamlık üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir 

aracılık rolü vardır. 
Kabul 

H7g 
Davranışsal sinizmin diğergamlık üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı 

bir aracılık rolü vardır. 
Red 

H7h 
Bilişsel sinizmin diğergamlık üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın anlamlı bir 

aracılık rolü vardır. 
Kabul 
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Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık ölçümlerinin araştırmada çok boyutlu 

bir yapıyla ele alınmış, buna bağlı olarak da analizlerin doğru bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi adına ölçeklerin geçerliğinin araştırılması noktasında doğrulayıcı 

faktör analizinden yararlanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda örgütsel 

vatandaşlığın ölçümünde vicdanlılık ve centilmenlik boyutlarının yer almadığı tespit 

edilirken, diğergamlıktan üç, erdemden iki, nezaketten de bir ifade çıkartılmıştır. 

Örgütsel sinizm ölçümünde davranışsal sinizm boyutundan da iki ifade çıkartılmıştır. 
Her iki ölçeğe ilişkin yapıların tespitinin ve geçerliğin sağlanmasından sonra ölçüm 

modeli test edilmiştir. Ölçüm modelinde önerilen minimum standardize edilmiş yol 

katsayısı kriterlerini karşılamaması nedeniyle etik liderlik ve yabancılaşma 

ölçümlerinden üçer ifade çıkartılmıştır. Yapı geçerliğinin incelenmesinin yanında, 

birleşik yapı güvenirliği değerleri de araştırılmıştır. Araştırmada yapı geçerliliğinin 

gerçekleştiği görülmüştür. 

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezlerin test edilmesi için yapısal eşitlik 

modellemesi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre etik liderlik algısı hem işe 

yabancılaşma, hem de bilişsel ve duygusal sinizm durumlarını negatif ve anlamlı 

şekilde etkilemektedir. Duygusal ve bilişsel sinizm durumları ise işe yabancılaşma 

durumlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Çalışanların işe yabancılaşma 

durumları örgütsel vatandaşlığın diğergamlık ve sivil erdem faktörlerini negatif ve 

anlamlı bir şekilde yönlendirmektedir. Çalışanların bilişsel sinizm tutumları örgütsel 

vatandaşlık davranışını anlamlı bir şekilde etkilemez iken, davranışsal sinizm 

durumları nezaket ve diğergamlık durumlarını pozitif ve anlamlı, duygusal sinizm 

durumları sivil erdem ve diğergamlık durumlarını negatif ve anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

Yabancılaşmanın ve örgütsel sinizm boyutlarının etik liderlik ile örgütsel 

vatandaşlık davranışı arasındaki aracılık rolü incelendiğinde, etik liderliğin işe 

yabancılaşma üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin, örgütsel sinizm boyutlarından 

duygusal ve bilişsel sinizmin örgütsel vatandaşlık boyutlarından sivil erdem ve 

diğergamlık üzerinde ise işe yabancılaşmanın indirect (dolaylı) bir etkiye sahip olduğu 

ve bu etkilerin de anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 
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TURKISH ECONOMY BY THE PERCEPTIONS OF TAXPAYERS: AN 

EMPRICAL INVESTIGATION 
                                                   Yazar / Author:  Doç. Dr. İhsan Cemil Demiri 

 

Abstract 

Generally, economic situation of the countries have been evaluated by using concrete 

data such as GDP, economic growing rate, production volume, level of employment and inflation 

or by making international comparisons. But, the evaluations made on the basis of such data or 

comparisons are sometimes unacceptable for the society. For example, although the economic 

situation of the country seems good according to the statistical data, the social perception can be 

opposite. 

 This study is carried out with the assumption of sociology that is "perceived 

whatever is real" and in order to determine the situation of the Turkish economy from the 

perspectives of taxpayers. For this purpose, a face-to-face survey is conducted throughout 

Turkey. 36% of the surveyed taxpayers state that the Turkish economy is in bad or very bad 

condition. 33,2% of the surveyed taxpayers state that the Turkish economy is good or very good 

condition and 30,8% of surveyed taxpayers state that neither good nor bad condition.  

In the scope of the research, regression analyzes are also conducted in order to 

determine the factors that affect taxpayers' perceptions of Turkish economy. In the regression 

analysis, the economic situation of Turkey is accepted as a dependent variable. Independent 

variables are grouped into demographic, economic-fiscal, institutional and socio-cultural factors.  

According to the results of the analysis, the statistically meaningful relationship between 

Turkey's economic situation are gender, job, income level, level of satisfaction with public 

service, tax burden, tax pressure, tax rates, perception of corruption, trust of legislative, executive 

and judicial organs, perception of democracy, perception of transparency, religious commitment 

and citizenship.  

Keywords: Turkish economy, Economic sociology, Taxation and economy 

 

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE 

EKONOMİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Özet 

 Ülkelerin ekonomik durumları genellikle milli gelir, büyüme oranı, üretim hacmi, 

istihdam düzeyi, enflasyon gibi somut veriler kullanılarak veya uluslar arası karşılaştırmalar 

yapmak suretiyle değerlendirilmektedir. Ancak, bu tür verilere veya mukayeselere bağlı olarak 

yapılan değerlendirmeler zaman zaman toplum tarafından kabul görmeyebilmektedir. Örneğin, 

ülkenin ekonomik durumu istatistiksel verilere göre iyi görünmesine rağmen, toplumsal algı tam 

tersi yönde olabilmektedir.  

Bu çalışma, sosyoloji biliminin “algılanan neyse gerçek odur” varsayımı ışığında, 

Türkiye ekonomisinin vergi mükelleflerinin bakış açısıyla durumunu tespit etmek amacıyla 

yürütülmüştür. Bu amaçla Türkiye genelinde yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Ankete 

katılan mükelleflerin %36’sı Türkiye ekonomisinin kötü veya çok kötü durumda olduğunu, 

%33,2’si iyi veya çok iyi durumda olduğunu ifade ederken, %30,8’i ise ne iyi-ne kötü şeklinde 

ifade beyanında bulunmuştur.  

Araştırma kapsamında ayrıca, mükelleflerin Türkiye ekonomisi algılarında etkili olan 

faktörleri tespit etmek amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır. Regresyon analizinde bağımlı 

değişken olarak Türkiye’nin ekonomik durumu alınırken; bağımsız değişkenler demografik, 

ekonomik-mali, kurumsal ve sosyo-kültürel faktörler şeklinde gruplandırılmıştır.  Analiz 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
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sonuçlarına göre Türkiye’nin ekonomik durumu bakımından istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

tespit edilen değişkenler cinsiyet, meslek türü, gelir düzeyi, kamu hizmetlerinden memnuniyet 

düzeyi, vergi yükü, vergi tazyiki, vergi oranları, yolsuzluk algısı, yasama, yürütme ve yargı 

organlarına güven düzeyi, demokrasi algısı, şeffaflık algısı, dini inançlara bağlılık düzeyi ve 

vatandaşlık bağıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye ekonomisi, ekonomi sosyolojisi, vergileme ve ekonomi 

JEL Classification codes: E03, A14, H29 

1. Giriş 

Sanayileşmeyle birlikte, bütün dünyada milli gelirler artmaya başlamış ve bu 

artış, bazı kriz dönemleri hariç, sürekli bir hal almıştır. Milli gelir artışı, teknolojik 

gelişim ve sosyal devlet olgusuna atfedilen önemle birlikte, doğal olarak insanların 

yaşam standartlarında da önemli değişimler yaşanmıştır. Diğer taraftan, 20. yüzyılla 

birlikte ekonomik ve kültürel anlamda bütün dünyada küreselleşme hız kazanmış, 

internet ve ağ teknolojilerinin de yaygınlaşmasıyla beraber, insanların başka kültürler 

ve ekonomik yaşam standartları hakkındaki farkındalıkları artmıştır. Kendi yaşadığı 

coğrafya dışındaki yaşam standartları hakkında bilgi sahibi olma durumu, bütün 

toplumlar için, hızlı bir şekilde daha evrensel standartta tüketim özlemi ortaya 

çıkarmıştır (Karluk, 1995: 20).  

Başka yaşamlar hakkında fazla bir bilgisi olmayan bireylerin, içinde 

bulunduğu ekonomik koşullara alışması muhtemeldir. Ekonomik anlamda kıyaslama 

yapma şansı olmadığı için, insanın kendi ekonomik durumuyla ilgili veya ülkenin 

ekonomik durumu hakkında yorum yapması da zordur.  

Dünya ekonomisindeki hızlı gelişme ve değişimden, kuşkusuz Türkiye de 

nasibini almış ve Türkiye ekonomisinde de önemli bir büyüme ve buna bağlı olarak 

gelişme yaşanmıştır. Pek çok toplum gibi Türk insanının da yaşam standartlarında 

gözle görülür bir değişim kaydedilmiştir. Ancak, yaşam standartları değişse de, insan 

bu standarda kısa zamanda alışmaktadır. Alıştığı yaşam standardı, kendisinden önceki 

insanların ve hatta kendisinin önceki yaşam standardının çok üzerinde olsa dahi, kısa 

sürede bu durum içselleştirilmekte ve alışılmış hale gelmektedir. Öncekine göre daha 

iyi şartlarda yaşasa dahi, yaşam kalitesinden memnun olmayabilmektedir.  

Kapitalizmin insan doğasında meydana getirdiği en büyük tahribatlardan birisi 

olan “tüketim hırsı” ile birlikte insanda erdem sayılan özelliklerden birisi olan 

“kanaatkârlık” ta giderek ortadan kalkmaktadır. İnsanın daha iyiye ve daha kaliteli 

olana duyduğu özlemini doğal karşılamakla birlikte, daha çok tüketme özlemini doğal 

karşılamak, kanaatimizce, pek doğru değildir. Zira, aşırı tüketimin birey ruhunda 

meydana getirdiği tahribatın ötesinde, küresel pek çok sorunu da beraberinde getirdiği 

ayan beyan ortadadır. Küresel kirlenme, küresel ısınma, atmosferde ve ozon 

tabakasında meydana çıkan sorunların, insanın aşırı tüketme hırsıyla ilgisiz olduğunu 

iddia etmek mümkün değildir.  

Dünyada ve Türkiye ekonomisinde istatistiksel verilerde açıkça görülen bu 

gelişmeler genellikle ekonomik büyüme, kalkınma, kişi başına milli gelir, istihdam 

hacmi, üretim kapasitesi, ithalat-ihracat gibi hususlarda rakamsal değişmelerle ortaya 

konmaktadır. Örneğin, TÜİK (2016) verilerine göre Türkiye’de reel milli gelir daha 

2000 yılında 589 milyar dolar iken, 2015 yılında 1 trilyon 542 milyar dolara; kişi 

başına düşen reel milli gelir 2000 yılında 9.174 dolar iken, 2015 yılı sonu itibariyle 

19.917 dolara yükselmiştir. Bu veriler, reel milli gelirde son 15 yılda yaklaşık 3 kat, 
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kişi başına milli gelirde ise yaklaşık olarak iki kat artış olduğunu göstermektedir. Diğer 

bir ifadeyle insanımız bireysel olarak 15 yılda iki kat zenginleşmiştir.  

Ancak, söz konusu zenginleşme gerçekten halk tarafından hissedilmekte 

midir? “Algılanan ne ise gerçek de odur” şeklindeki sosyolojik önerme eşliğinde bu 

durumun değerlendirilmesi ve istatistiksel rakamlarda görülen gelişmelerin toplumsal 

yansımalarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye ekonomisini vergi 

mükelleflerinin bakış açısıyla değerlendirmek, istatistiksel verilerin kamuoyundaki 

yansımalarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümünde ana hatlarıyla ekonomik olayların sosyolojik 

önemi araştırılmış, ikinci bölümde yakın dönemde Türkiye ekonomisinde meydana 

gelen değişiklikler çeşitli açılardan incelenmiş, üçüncü bölümde ise Türkiye genelinde 

yapılan anket çalışmasının yöntemi ve Türkiye ekonomisiyle ilgili toplumsal algı 

hakkında elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Bu bölümde ayrıca, Türkiye 

ekonomisiyle ilgili algıya etki eden temel faktörler regresyon analizleri ile 

belirlenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden 

toplumsal memnuniyetin artırılması için yapılması gerekenler hakkında bazı kısa 

öneriler geliştirilmiştir.  

2. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyolojik Önemi 

Her toplumun sosyal yaşamının en önemli parçalarından birisi, ekonomik 

olaylar ve faaliyetlerdir. Ekonomik faaliyetleri toplumsal yaşamdan tamamen bağımsız 

bir şekilde, yalın bir teorik bakışla irdelemek, bir sosyal bilim dalı olan iktisadın 

doğasına aykırıdır. Kaldı ki, iktisat bilimini sadece teori geliştiren bir bilim dalı olarak 

düşünmek de imkânsızdır. Geliştirilen iktisadi teorileri politikaya dönüştürmek ve 

uygulamak için, toplumsal yansımalarını dikkate almak ve toplum tercihlerine uyumlu 

hale getirmek gerekir. Topluma tamamen duyarsız bir iktisat politikasının başarı şansı 

oldukça düşüktür. Diğer taraftan ekonomik faaliyetler, doğası gereği toplumsal bir 

örgütlenme biçimini kendiliğinden ürettiği gibi, insanla doğa arasında ve insanla insan 

arasında ilişki kurulmasına sebep olmaktadır (Erkan, 2000: 4).  

İktisat teorisinin, geliştirdiği modeller ile toplumsal yaşamı tasvir etmek 

konusunda tam anlamıyla yeterli olduğunu iddia etmek oldukça güçtür (Erkan, 2000: 4-

5). Bu açıdan bakıldığında, iktisadın teorik anlamda geliştirdiği modellerin yalın 

kalmaması için sosyolojik yöntemler kullanması gereklidir. Uygulamaya konulan veya 

konulması düşünülen politikaların, ampirik çalışmalar eşliğinde toplumsal 

yansımalarının test edilmesi, bu politikalardan beklenen başarı açısından son derece 

önemlidir.  

Ekonomik yaşam, sadece insanla-insan veya insanla-doğa arasındaki 

ilişkilerden ibaret bir süreç değildir. Devletin varlığının ortaya çıktığı günden 

günümüze kadar, söz konusu ilişkilerde devlet de önemli bir aktör haline gelmiştir. 

Ekonomik faaliyetlerini planlayan bireyin, söz konusu planları arasında devletin rolünü 

görmezlikten gelmesi mümkün değildir. Devlet, gerek ekonomik yaşamın yasal 

zeminini oluşturan, gerek makroekonomik politikaları belirleyen aktör olarak ve 

gerekse bireyin ekonomik kazançlarından “vergi” olarak aldığı paylar bakımından 

bireyin ekonomik yaşamında önemli bir role sahiptir. Dolayısı ile bireyin toplumsal 

yaşamının vazgeçilmez boyutlarından birisi olan ekonomik faaliyetleri, önemli ölçüde 

devlet olgusu ile birlikte sürüp gitmektedir ve bundan kurtulmak ta pek mümkün 

değildir. 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

478 

 

Ülkelerin ekonomik açıdan büyümelerinin en önemli amacı, toplumsal refahı 

yükseltmektir. Refah kavramı, diğer birçok hususla birlikte, içinde mutluluk amacını da 

barındırmaktadır. Ekonomik açıdan büyümüş bir ülkenin, bu büyümeyle birlikte 

toplumsal mutluluğunun da arttığını iddia etmek nasıl mümkün değilse, ekonomik 

gelişimini sağlayamamış toplumların kesin bir dille mutsuz olduğunu iddia etmek de 

aynı ölçüde imkânsızdır. Diğer bir ifadeyle, dünyanın ekonomik açıdan en gelişmiş 

toplumlarının dünyanın en mutlu toplumları olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Ekonomik gelişimin toplumsal mutluluğu da artırması için, söz konusu gelişimin 

toplum tarafından hissedilmesi ve kabul görmesi gerekir.  

Diğer taraftan, klasik iktisat teorisinde de belirtildiği gibi, ekonomik gelişim 

süreci ile birlikte insanın davranışlarda bireysel rasyonelliğin de arttığı görülür (Erkan, 

2000: 29). Bu durum, kişisel çıkar peşinde koşan rasyonel bireylerin sayısını 

artırdığından, ülkenin genel ekonomik durumundaki iyileşmeleri kendi ekonomik 

durumu açısından yorumlayan bireylerin sayısında da artış meydana getirir. Dolayısı ile 

ülke ekonomisi ne kadar büyürse büyüsün, kendi bireysel beklentileri gerçekleşmeyen 

kişilerin bu büyüme ve gelişmeden hoşnut olması söz konusu olmayabilir. 

Kuşkusuz toplumsal yaşamı sadece ekonomik olaylardan ibaret kabul etmek 

doğru değildir. Ülkenin içinden geçtiği döneme ve şartlara göre, toplumun ekonomik 

gelişmeler konusundaki duyarlılığı farklılaşabilir. Örneğin, ülke güvenliğinin tehdit 

altında olduğu olağanüstü dönemler veya büyük doğal afetlerin yaşandığı dönemlerde 

insanların kendi ekonomik durumlarını ön planda tutma eğilimleri azalabilir. Böyle bir 

dönemde ülke ekonomisi ve buna bağlı olarak bireysel ekonomik durum kötüleşse 

dahi, insanlar bunu önemsemeyebilirler. Hatta, Peacock ve Wiseman (1961)’a göre 

böyle dönemlerde kamusal bir ödev olarak kabul edilen vergilerin artırılmasından dahi 

pek fazla rahatsızlık duyulmaz ve katlanılabilir vergi yükünde ciddi artışlar 

gözlenebilir. 

Türkiye ekonomisinde cumhuriyetin ilanından günümüze kadar, tartışmasız 

pek çok değişim yaşanmıştır. Dönem dönem, rakamsal olarak ciddi ilerlemeler 

kaydedildiği gibi çok büyük ekonomik sıkıntıların ve krizlerin yaşandığı dönemler de 

olmuştur. Meydana gelen değişimlere bağlı olarak, toplumun bu değişimlerin ne 

kadarının farkında olduğu ve ne kadarından memnun olduğu konusu tartışmalı bir 

konudur.  

Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde son dönemlerde yaşanan gelişmelerin 

toplum tarafından nasıl algılandığını test etmek amacıyla yapılmıştır. Bunun için 

öncelikle Türkiye ekonomisinin temel göstergelerinde son dönemde meydana gelen 

gelişmeler aşağıda incelenecektir.  

3. Temel Göstergelerle Türkiye Ekonomisi 

 Türkiye ekonomisinin 2000 yılından sonra gösterdiği değişimi ortaya koymak 

bakımından bakılması gereken en önemli gösterge gayrisafi yurt içi hasıla ve kişi 

başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla değerleridir. Aşağıda Tablo 1’de yıllar itibariyle bu 

değişim yer almaktadır. 
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Tablo 1:. Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasılada Meydana Gelen Değişimler (2000-2015) 

YYıl 

Cari 

Fiyatlarla 

(Milyar TL) 

Sabit 

Fiyatlarla 

(Milyar TL) 

Cari 

Fiyatlarla 

(Milyar 

USD) 

Satın Alma 

Gücü Paritesi 

(Milyar USD) 

Kişi Başına 

GSYH 

(USD) 

Reel 

Büyüme 

Hızı (%) 

2000 166,658 72,436 265,384 589,614 9.174 6,8 

2001 240,224 68,309 196,736 561,408 8.621 -5,7 

2002 350,476 72,519 230,494 572,094 8.667 6,2 

2003 454,780 76,338 304,901 588,911 8.807 5,3 

2004 559,033 83,485 390,387 688,602 10.185 9,4 

2005 648,931 90,499 481,497 781,243 11.394 8,4 

2006 758,390 96,738 526,429 895,527 12.897 6,9 

2007 843,178 101,254 648,754 975,733 13.895 4,7 

2008 950,534 101,921 742,094 1.067,944 15.021 0,7 

2009 952,558 97,003 616,703 1.044,391 14.491 -4,8 

2010 1.098,799 105,885 731,608 1.168,150 16.012 9,2 

2011 1.297,713 115,174 773,980 1.308,343 17.692 8,8 

2012 1.416,798 117,625 786,283 1.348,311 18.437 2,1 

2013 1.567,289 122,556 823,044 1.409,345 19.156 4,2 

2014 1.747,362 126,127 800,107 1.457,863 19.610 3,0 

2015 1.952,638 131,273 719,620 1.542,573 19.917 4,0 

 

Kaynak:TÜİK,Ulusal Hesaplar, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist,                           

(Erişim: 10.11.2016). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2000 -2015 döneminde gerek cari fiyatlarla ve 

gerekse sabit fiyatlarla hesaplanmış olan GSYH değerlerinde çok önemli artışlar 

olmuştur. Satın alma gücü paritesinde ve cari fiyatlarla GSYH’da yaklaşık üç kat 

büyüme gerçekleşirken, kişi başına GSYH değerlerinde iki katın üzerinde artışlar 

gerçekleşmiştir. Ülke ekonomisi reel olarak 2000 yılından 2015 yılı sonuna kadar yıllık 

bazda ortalama %4,33 büyümüştür. Ancak, 2008 krizi öncesinde yakalanan büyüme 

rakamlarına son dört yılda ulaşılamadığı görülmektedir.  

Ekonomik göstergelerden önemli olan bir diğeri de istihdam verileridir. 

Aşağıda Tablo 2’de 2000 ve sonrasında Türkiye’nin işgücü ve istihdam verileri yer 

almaktadır. 
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Tablo 2: Nüfus, İşgücü ve İstihdam Göstergeleri (2000 - 2015) 

Yıl 
5 + nüfus 

(bin kişi) 

İstihdam 

oranı (%) 

İşgücü 

(bin kişi) 

İstihdam 

(bin kişi) 

İşsiz    

(bin kişi) 

İşgücüne 

katılım (%) 

İşsizlik 

oranı  (%) 

2000 46.211 46,7 23.078 21.581 1.497 49,9 6,5 

2001 47.158 45,6 23.491 21.524 1.967 49,8 8,4 

2002 48.041 44,4 23.818 21.354 2.464 49,6 10,3 

2003 48.912 43,2 23.640 21.147 2.493 48,3 10,5 

2004 47.544 41,3 22.016 19.632 2.385 46,3 10,8 

2005 48.356 40,6 21.691 19.633 2.058 44,9 9,5 

2006 49.275 40,5 21.913 19.933 1.980 44,5 9,0 

2007 50.177 40,3 22.253 20.209 2.044 44,3 9,2 

2008 50.982 40,4 22.899 20.604 2.295 44,9 10,0 

2009 51.833 39,8 23.710 20.615 3.095 45,7 13,1 

2010 52.904 41,3 24.594 21.858 2.737 46,5 11,1 

2011 53.985 43,1 25.594 23.266 2.328 47,4 9,1 

2012 54.961 43,6 26.141 23.937 2.204 47,6 8,4 

2013 55.982 43,9 27.046 24.601 2.445 48,3 9,0 

2014 56.986 45,5 28.786 25.933 2.853 50,5 9,9 

2015 57.854 46,3 29.678 26.992 3.088 51.6 10,3 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 

 (Erişim: 10.11.2016). 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye nüfusu 2000 yılından 2015 yılı sonuna 

kadar %12,52 artmıştır. Aynı dönemde işgücünde ise %12,86 artış yaşanmıştır. 2008 

krizinin de etkisiyle istihdam ve işsizlik verileri 2009 yılında en kötü halini almış, 

sonraki yıllarda 2008 öncesi dönemler yakalanmış ancak işsizlik oranında yeterli 

sayılabilecek bir noktaya henüz gelinilememiştir. Ülke ekonomisiyle ilgili algı 

oluşumunda en önemli belirleyenlerden birisi, hiç kuşkusuz işsizlik verileridir. Ülke 

ekonomisi ne kadar iyi durumda olursa olsun, işi olmayan veya geçimini sağlayamayan 

birinin ekonomiyi pozitif algılaması oldukça güçtür. Türkiye ekonomisinde son yıllarda 

yaşanan gelişmeye rağmen, işsizliğin azalmamasının altında yatan en önemli neden, 

istihdam artışının milli gelire olan duyarlılığındaki azalmadır. Zira, 2003 yılı öncesinde 

tarım dışı büyümede meydana gelen 1 birimlik artış, istihdamı 0,68 artırırken; sonraki 

yıllarda bu oran 0,48’e gerilemiştir (Kolsuz ve Yeldan, 2014:55). Diğer taraftan, 
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üretimin teknoloji kullanımına yönelmesi de, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

işsizliği artıran nedenler arasındadır. 

Son olarak Türkiye ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmak bakımından önemli 

sayılabilecek enflasyon, borç stoku, bütçe açığı ve dış ticaret göstergelerine de bakmak 

gerekir. Aşağıda Tablo 3’te bu veriler yer almaktadır. 

Tablo3: Enflasyon, Dış Ticaret, Bütçe Açığı ve Borç Stoku Göstergeleri 

Yıl 
Enflasyon  

(TÜFE) 

İhracat 

(Milyar 
USD) 

İthalat 

(Milyar 
USD) 

Dış 

Ticaret 
Dengesi 

İİK 

Oranı 
(%) 

Bütçe Açığı 

/ GSYH (%) 

KNBS / 

GSYH (%) 

2000 39,0 27,774 54,502 -26,727 51,0 -7,9 43,1 

2001 68,5 31,334 41,399 -10,064 75,7 -11,9 66,4 

2002 29,7 36,059 51,553 -15,494 69,9 -11,5 61,5 

2003 18,4 47,252 69,339 -22,086 68,1 -8,8 55,2 

2004 9,35 63,167 97,539 -34,372 64,8 -5,2 49,1 

2005 7,72 73,476 116,774 -43,297 62,9 -1,1 41,7 

2006 9,65 85,534 139,576 -54,041 61,3 -0,6 34,0 

2007 8,39 107,271 170,062 -62,790 63,1 -1,6 29,5 

2008 10,06 132,027 201,963 -69,936 65,4 -1,8 28,2 

2009 6,53 102,142 140,928 -38,785 72,5 -5,5 32,5 

2010 6,40 113,883 185,544 -71,661 61,4 -3,6 28,9 

2011 10,45 134,906 240,841 -105,934 56,0 -1,4 22,4 

2012 6,16 152,461 236,545 -84,083 64,5 -2,1 17,0 

2013 7,40 151,802 251,661 -99,858 60,3 -1,2 12,6 

2014 8,17 157,610 242,177 -84,566 65,1 -1,3 10,7 

2015 8,81 143,838 207,234 -63,395 69,4 -1,2 8,2 

Kaynak: Tablodaki veriler, TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri; BUMKO, Temel İstatistikler; Hazine 

Müsteşarlığı, Borç İstatistikleri’nden derlenerek yazar tarafından oluşturulmuştur.   

İİKO: İhracatın ithalatı karşılama oranı, KNBS: Kamu net borç stoku 

Tablo 3 incelendiğinde, 2000 yılından 2015 yılına kadar Türkiye’nin dış 

ticaret hacminde çok ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Söz konusu dönemde ihracat hacmi 

yaklaşık %517, ithalat hacmi ise %380 artış göstermiştir. Uzun bir süre cari açık 

problemiyle uğraşan Türkiye ekonomisinde, 2014 sonrasında önemli ilerlemeler 

yakalanmıştır. İhracat artışında özellikle otomotiv sanayinin payı büyüktür. Bu 

sektörün ara malı ve sermaye malı ithalatını da artırması, ihracatı ithalatına bağlı olan 
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bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkarmıştır (Gerni  vd., 2008: 17). Bununla beraber, cari 

açık verilerinde son yıllarda görülen iyileşmede en önemli pay, petrol fiyatlarında 

yaşanan gerilemeye aittir. 2000 yılında toplam ithalatın %50’sini karşılama 

kapasitesine sahip olan ihracat, 2015 yılı itibariyle yaklaşık %70 seviyesine ulaşmıştır. 

Enflasyon problemi Türkiye ekonomisinin son 50 yıllık periyotta yaşadığı en 

önemli problemlerin başında gelmektedir. 2000’li yıllara gelinceye kadar iki hatta üç 

haneli enflasyon rakamlarıyla yaşamak zorunda kalan Türkiye ekonomisi, 2004 

yılından itibaren enflasyon oranlarını tek haneli rakamlara indirmiştir. 2012 yılında 

gerçekleşen 6,16 enflasyon oranı, 1968’den bu yana yakalanan en iyi oran olmuştur 

(Karagöl, 2013:14). 

Türkiye ekonomisi açısından en önemli gelişmeler kamu kesiminde 

yaşanmıştır. Kamu borç stokunun GSYH’ya oranı 2004 yılına kadar %50’nin üzerinde 

seyrederken, 2015 yılı itibariyle %8,2’ye gerilemiştir. Avrupa Birliği’nin kabul ettiği 

Maastricht kriteri %60’tır.  Türkiye bu oranın çok altında gerçekleşen Kamu Net Borç 

Stoku/GSYH oranı ile kamu borç yönetimi açısından önemli bir performans 

sergilemiştir.  

Diğer bir önemli gelişme ise bütçe açıklarında görülmüştür. Bütçe 

açığı/GSYH bakımından Maastricht kriteri %3’tür. Türkiye 2004 yılına kadar bu oranı 

yakalayamamış, ancak sonraki yıllarda (2009 ve 2010 hariç), bu oranın altında bütçe 

performansları sergilemiştir. Söz konusu performans, kriteri koyan AB ülkeleri 

ortalamalarından bile daha iyi düzeydedir (Sungur, 2015:265). 

Türkiye ekonomisinde 2000’den bu güne kadar önemli ilerlemeler ve 

gelişmeler sağlansa da, Türkiye’nin bu ilerlemeyi devam ettirmesi için bir an önce orta 

gelir tuzağındani kurtulması ve teknolojik verimliliğe dayalı, katma değeri yüksek 

üretim ve ihracat adımlarını atması gerekmektedir. Diğer taraftan, ekonomik kalkınma 

için ekonomik büyümenin, büyüme için yatırımın ve yatırım için de tasarrufun gerekli 

olduğu gerçeğinden hareketle, Türkiye’nin yurtiçi tasarruf hacmini bir an önce 

artırması gerekmektedirii. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yurt içi tasarruf oranları 

incelendiğinde %20 ile %50 arasında oranlar görülmektedir. Türkiye’de ise yurt içi 

tasarruf oranları 2000 yılından günümüze kadar sürekli bir azalma göstermiştir ve 

halihazırda %13 civarındadır (Özlale ve Karakurt, 2012:3). Kamunun aldığı tedbirler 

(Bireysel emeklilik sistemine kamusal destek gibi) dahi yurt içi tasarruf oranında cuzi 

artışlar meydana getirmekten öteye geçememiştir. Ayrıca Türkiye ekonomisindeki 

makroekonomik açıdan kırılgan yapının kalıcı tedbirlerle giderilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda kısa vadeli yabancı sermaye yerine doğrudan yabancı yatırımlar ülkeye 

çekilmeli, büyüme-enflasyon-cari açık arasındaki dönüşüm problemi çözüme 

kavuşturulmalıdır (Karakurt vd., 2015: 304). 

            4. Vergi Mükelleflerinin Bakış Açısıyla Türkiye Ekonomisi Anket                        

Çalışması  

4.1. Araştırma Yöntemi  

Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi’nin desteklediği 16.Kariyer.64 numaralı proje kapsamında 

yürütülmüştür. Anketler, her coğrafi bölgeden en az biri büyükşehir olmak üzere 

                                                 
i Orta Gelir Tuzağı hakkında bkz.: Karahan (2012) ve Koçak ve Bulut (2014). 
ii Yurt içi tasarrufların ekonomik önemi için bkz.: Barış ve Uzay (2015) ve Kaya ve Efe (2015). 
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seçilen iki, toplam 14 il merkezinde, 10.06.2016 – 15.09.2016 tarihleri arasında ve yüz 

yüze anket yöntemiyle yapılmıştır.  

Anket çalışmaları esnaf (624), sanayici (198), serbest meslek erbabı (180), 

memur (185), işçi (198) ve çiftçilerle (135) “kota örneklemesi yöntemi” kullanılarak 

yürütülmüştür. Araştırmanın ilk adımı olarak, tarafımızdan geliştirilen anket formu 

Afyonkarahisar il merkezinde pilot olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

değerlendirilmek suretiyle anket metnine son şekli verilmiş ve Türkiye geneli 

uygulamasına başlanmıştır. 

İllerin bölgelere göre dağılımı ve örneklem sayıları aşağıda verilmiştir. 

Marmara   : İstanbul (382) ve Edirne (65) 

Ege   : İzmir (205) ve Afyonkarahisar (60) 

Akdeniz   : Antalya (114) ve Burdur (52) 

İç Anadolu   : Ankara (212) ve Yozgat (50) 

Karadeniz   : Samsun (82) ve Rize (51) 

Doğu Anadolu                 : Erzurum (64) ve Muş (50) 

Güneyd. Anadolu : Diyarbakır (68) ve Şanlıurfa (65) 

              TOPLAM               : 1520 Gelir Vergisi Mükellefi 

Anketin güvenilirlik analizi sonucu bulunan Cronbach Alpha değeri 0,7907 

olup, sosyal bilimler için yeterli düzeydedir. Araştırmanın en önemli kısıtlılığı ise, 

uluslararası karşılaştırmalara imkân vermemesidir. Çeşitli ülkelerin ekonomik 

göstergeleri ve ülke insanının ülke ekonomisi hakkındaki algıları benzer anketlerle 

belirlenirse bu konuda karşılaştırma yapma ve literatür açısından genellemeler yapmak 

mümkün hale gelir. 

Anket yürütülürken demografik dağılımların yeterliliklerini sağlamaya özen 

gösterilmiştir. Bu bağlamda mükellefiyet türü, cinsiyet, medeni durum, yaş grubu, 

mükellefiyet süresi, eğitim ve gelir seviyesi bakımından istatistiksel analizler yapmaya 

yetecek sayılara ulaşılmıştır. Elde edilen veriler STATA istatistik programına 

yüklenerek, çeşitli analizlere tabi tutulmuştur.  

Anket kapsamında vergi mükelleflerine “Size göre şu anda Türkiye’nin genel 

ekonomik durumu nasıldır?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevapların frekans 

dağılımları Tablo 4’te görülmektedir.  

Tablo 4: Türkiye Ekonomisine Bakış Frekans Dağılımları 

Seçenek Frekans % Kümülatif % 

Çok Kötü (1) 260 17,1 17,1 

Kötü (2) 287 18,9 36,0 

Ne Kötü – Ne İyi (3) 468 30,8 66,8 

İyi (4) 280 18,4 85,2 

Çok İyi (5) 225 14,8 100,0 

TOPLAM 1520 100,0  

 

Tablo 4’e göre, ankete katılan vergi mükelleflerinin %36’sı Türkiye’nin 

ekonomik durumu hakkında negatif bir algı içindeyken, %33,2’si pozitif algı içindedir. 
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Hedef kitlenin %30,8’i ise bu konuda pozitif ve negatif arasında bir görüşte olduğunu 

ifade etmiştir. Tam anlamıyla karar veremeyen bu kitlenin pozitif ve negatif 

düşüncelere dağıtımı yapılırsa, hedef kitlenin yaklaşık yarısından biraz fazlasının 

(%51,4) ülke ekonomisi hakkında negatif görüşe sahip olduğunu, yarısından biraz 

azının (%48, 6) ise pozitif görüşe sahip olduğunu ifade etmek mümkündür.  

Kuşkusuz birçok insan, ülke ekonomisi hakkındaki görüşünü, kendi ekonomik 

durumunu da dikkate almak suretiyle dile getirmektedir. İnsan sosyal bir varlıktır ve 

her insanın kendine has bir dünya görüşü ve olaylar ile olguları algılama şekli vardır. 

Ekonomik durum algısı da söz konusu faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. 

Siyasi görüşü ve inanç dünyası siyasal iktidarın görüşlerine yakın olan insanların ülke 

ekonomisi hakkında olumlu görüş bildirmesi nasıl muhtemelse, kendini iktidara yakın 

hissetmeyen insanların da genel ekonomik durum hakkında olumsuz görüş bildirmesi o 

kadar muhtemeldir. Ülke ekonomisi hakkındaki görüşler buna benzer birçok ekonomik, 

sosyal, kültürel ve demografik faktörden etkilenmek suretiyle oluşmuş olabilir. 

4.2. Türkiye Ekonomisi Hakkındaki Algıya Etki Eden Faktörler 

Türkiye’nin genel ekonomik durumu hakkındaki algı bağımlı değişken kabul 

edilerek, söz konusu algının oluşmasında etken olan faktörler Ordered Probit regresyon 

analizi ile belirlenmiş ve aşağıda Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Türkiye ekonomisi hakkındaki algıya etki eden faktörler demografik, 

ekonomik-mali, kurumsal ve sosyo-kültürel faktörler şeklinde gruplandırılarak 

incelenmiştir. Modelin Ki kare (χ2) değerlerinin 0,0000 olması, istatistiksel olarak 

anlamlı modeller kurulduğunu göstermektedir. R2 değeri, modelde kullanılan bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranını göstermektedir ve birinci modeldeki 

0,3863 değerinin ikinci ve üçüncü modellerde artış göstermesi, oluşturulan modellerin 

istatistiksel olarak doğru kurgulandığına işaret etmektedir. Modelde istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmayan bazı önemli değişkenlere (yaş, medeni durum ve gelir gibi) yer 

verilmiş, diğer istatistiksel anlamlılığı tespit edilemeyen değişkenler modelden 

çıkarılmıştır. Araştırma kapsamında sorulan tüm sorular modele eklendiğinde R2 değeri 

daha da yükselecektir.  

Modellerin sağlamlık (robustness) testleri ve ayrıca regresyon analizlerini 

müteakiben marjinal etki analizleri yapılmış, böylece her bir faktörün modele marjinal 

etkisi ortaya konmuştur. Aşağıda her bir bağımsız değişkenin vergi mükelleflerinin 

Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşleri üzerindeki etkileri regresyon sonuçlarına göre 

yorumlanmıştır.  

  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

485 

 

Tablo 5:  Türkiye’nin Ekonomik Durumuyla İlgili Algıyı Etkileyen Faktörler 

MODEL-1   MODEL-2    MODEL-3  

Değişkenler    Katsayı      Z-ist.  Marj.  Katsayı      Z-ist.  Marj.   Katsayı      Z-ist.  Marj.  

Demografik Faktörler 

Yaş (Yaşlı)        - 0.055 - 0.89   - 0.007 - 0.054     - 0.85    - 0.007 - 0.052   - 0.83 - 0.006 

Cinsiyet (Erkek)          0.166**   2.24    0.022    0.164**       2.21   0.022   0.163**     2.19    0.021 

Medeni Durum (Evli)     - 0.042 - 0.68 - 0.005 - 0.045     - 0.76    - 0.006 - 0.048   - 0.77 - 0.006 
Meslek (Tüccar-Sanayici)  - 0.148 - 1.61 - 0.017 - 0.150     - 1.62    - 0.017      - 0.153*   - 1.66 - 0.018 

Meslek (Memur)     0.413***   3.36   0.040   0.408***       3.31   0.039   0.403***     3.28   0.038 

Meslek (İşçi)   - 0.217* - 1.73 - 0.031 - 0.220*     - 1.76    - 0.032  - 0.224*   - 1.79 - 0.033 

Ekonomik – Mali Faktörler 

Gelir         0.059*   1.88   0.008   0.061**       1.96   0.009   0.062**     1.97   0.009 

Kamu Harcamaları        0.226***   6.12   0.029   0.229***       6.19   0.030   0.230***     6.22   0.031 
Vergi Yükü    - 0.081* - 1.81 - 0.011 - 0.082*     - 1.84    - 0.011 - 0.083*   - 1.87      - 0.012 

Vergi Tazyiki   - 0.072*** - 2.71        - 0.009 - 0.072***     - 2.73    - 0.009 - 0.072***   - 2.74      - 0.009 

Vergi Oranları   - 0.051*    - 1.68        - 0.007 - 0.051*     - 1.69    - 0.007 - 0.052*       - 1.70     - 0.007 

Kurumsal Faktörler      
Yolsuzluk Algısı       - 0.191*** - 5.94        - 0.024  - 0.191***     - 5.97    - 0.024 - 0.190***    - 5.99     - 0.024 

Demokrasi Algısı     0.146***   4.64   0.019   0.146***       4.64   0.019   0.147***      4.65   0.019   
Şeffaflık Algısı     0.058**     2.33   0.007   0.057**         2.28   0.007   0.056**        2.23   0.006 

Yasama Organına Güven    0.108***   3.17   0.014   0.108***       3.17   0.014   0.108***      3.16   0.014  

Yürütme Organına Güven    0.312***   9.24   0.039   0.310***       9.18   0.038   0.307***      9.07   0.036  
Yargı Organlarına Güven  - 0.187*** - 6.91 - 0.024 - 0.183***     - 6.71 - 0.023 - 0.179***    - 6.55 - 0.022 

Sosyal ve Kültürel Faktörler      

Eğitim Seviyesi   - 0.003 - 0.09 - 0.001 - 0.001     - 0.04 - 0.001 - 0.001    - 0.03 - 0.001 

Siyasal Görüş     0.088***   3.92   0.031   0.088***       3.94   0.031   0.088***      3.95   0.031 

Dini İnançlara Bağlılık      0.059**       2.18   0.007   0.057**      2.15   0.007 
Vatandaşlık Bağı            0.061*      1.87   0.007   

REGIONAL FIXED EFFECTS  EVET   EVET   EVET  

Observations 1520   1518   1516   

Prob. (χ2)  0.0000   0.0000   0.0000   

    R2  0.3863   0.3912   0.3988   

NOT: Bağımlı Değişken: Türkiye’nin Ekonomik Durumu Algısı;  

Referans Gruplar: Genç, Orta yaş, Kadın, Bekâr, Esnaf, Serbest Meslek, Çiftçi.  

Anlamlılık Düzeyleri: * 0.05 < P < 0.10, ** 0.01< P < 0.05, *** P < 0.01, Marj.: Marjinal Etki.  
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4.2.1. Demografik Faktörler 

Demografik değişken olarak yaş, cinsiyet, medeni durum ve meslek türü 

değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler ile Türkiye ekonomisi hakkındaki algı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki sadece cinsiyet ve meslek türleri bakımından 

tespit edilmiştir. Diğer demografik değişkenlerle Türkiye ekonomisi hakkındaki algı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir.  

Anket sonuçlarına göre, erkekler ile kadınlar arasında Türkiye ekonomisi 

hakkındaki algı bakımından istatistiksel olarak %5 düzeyinde anlamlı farklılıklar 

bulunmaktadır. Vergi mükellefi erkekler Türkiye ekonomisi hakkında genellikle 

olumlu görüş belirtirken, vergi mükellefi kadınlar genellikle olumsuz görüş 

belirtmektedir. 

Meslek türleri arasında da Türkiye ekonomisiyle ilgili algı bakımından önemli 

ve anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Anket sonuçları, Türkiye ekonomisi hakkında 

en pozitif görüşe sahip grubun memurlar olduğunu, en olumsuz görüşe sahip meslek 

grubunun ise işçiler olduğunu göstermektedir.  

4.2.2. Ekonomik – Mali Faktörler 

Ekonomik veya mali değişken olarak regresyon analizlerinde gelir, vergi 

yükü, vergi tazyiki, vergi oranları ve kamu harcamaları algısı kullanılmıştır. Ankete 

katılan vergi mükelleflerinin gelir düzeyleri bakımından Türkiye ekonomisini algılama 

şekillerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre kamu harcamaları algısı ile Türkiye 

ekonomisiyle ilgili düşünceler arasında istatistiksel olarak %1 düzeyinde oldukça 

anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Araştırma kapsamında ankete katılanlara 

“Kamu harcamaları tercihlerime uygun olarak yapılmaktadır (Ort.: 3,238)” ifadesine 

katılım düzeyleri sorulmuş ve 5’li likert ölçeğine göre (1- kesinlikle katılmıyorum; 2- 

katılmıyorum; 3- kısmen katılıyorum-kısmen katılmıyorum; 4- katılıyorum; 5- kesinlikle 

katılıyorum) katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Bu ifadeye orta düzey bir 

katılım söz konusudur. Pozitif yöndeki ilişki, kamu harcamalarından memnuniyet 

düzeyi arttıkça Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşlerin de pozitif olarak değiştiğine 

işaret etmektedir. Bu bulgu, Türkiye’de vergiler ile kamu harcamaları arasındaki mali 

bağlantının vergi mükellefleri tarafından çok önemsendiğini göstermektedir.  

Sübjektif vergi yükü, modele eklenen mali değişkenlerden birisidir. Sübjektif 

vergi yükünü belirlemek amacıyla ankete katılanlara “Size göre gelir veya servetinizin 

yüzde kaçını vergi olarak devlete ödüyorsunuz?(Ort.: %21,4)” sorusuna katılım 

düzeyleri sorulmuştur. Sübjektif vergi yükü ile Türkiye ekonomisiyle ilgili algı 

arasında %10 düzeyinde anlamlı, zayıf ve negatif bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, hissedilen vergi yükü arttıkça Türkiye ekonomisine bakış 

olumsuzlaşmaktadır. Ancak zayıf olan bu ilişki, modele yeni değişkenler eklendikçe 

daha da zayıflamakta ve istatistiksel anlamlılığını yitirmektedir. 

Ankete katılan mükelleflerden, ödedikleri vergilerden duydukları rahatsızlığı 

belirtmeleri istenmiştir. Anket sonuçlarına göre hedef kitlenin %35,9’u ödedikleri 

vergilerden rahatsızlık duymazken, %44,4’ü ödedikleri vergilerden rahatsız olduklarını 

ifade etmişlerdir. Vergi tazyiki olarak kabul edilen bu değişken ile Türkiye ekonomisi 

hakkındaki algı arasında %1 düzeyinde oldukça güçlü ve negatif bir ilişki tespit 

edilmiştir. Buna göre, ödenen vergilerden duyulan rahatsızlık arttıkça ülke ekonomisi 

hakkında olumsuz algı da artmaktadır.  
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Regresyon analizlerinde kullanılan son ekonomik – mali değişken ise vergi 

oranlarıdır. Ankete katılan mükelleflerin vergi oranları hakkındaki görüşleri, 

“Ülkemizde vergi oranları yüksektir” ifadesine, beşli likert ölçeğine göre katılım 

düzeyleri belirlenerek tespit edilmiştir. Hedef kitlenin %12,6’sı Türkiye’de uygulanan 

vergi oranlarını düşük bulurken; %72,5’i yüksek bulduğunu ve %14,9’u ise normal 

bulduklarını belirtmişlerdir. Vergi oranları hakkındaki algı ile Türkiye ekonomisi 

hakkındaki algı arasında %10 düzeyinde, zayıf ve negatif bir ilişki söz konusudur. 

Diğer bir ifadeyle, vergi oranlarını yüksek bulanlar Türkiye ekonomisi hakkında 

olumsuz görüşe sahipken; vergi oranlarını düşük bulanların Türkiye ekonomisi 

hakkındaki görüşleri olumludur.  

4.2.3. Kurumsal Faktörler 

Regresyon analizlerine kurumsal faktör olarak yolsuzluk algısı, şeffaflık algısı, 

demokrasi algısı ile yasama, yürütme ve yargı oranlarına güven düzeyi eklenmiştir. 

Modelde kullanılan bütün kurumsal faktörler ile Türkiye ekonomisi hakkındaki algı 

arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı ve güçlü ilişkiler tespit edilmiştir. 

Türkiye’de yolsuzluk düzeyini tespit etmek amacıyla ankete katılanlara 

“Ülkemizde yolsuzluk düzeyi yüksektir” ifadesine katılım düzeylerini 5’li likert 

ölçeğine göre (1- kesinlikle katılmıyorum; 5- kesinlikle katılıyorum) belirtmeleri 

istenmiştir. Bu ifadeye katılım ortanın biraz üzerinde bir seviyede olup (Ort.: 3,41), 

yolsuzluk algısı ile Türkiye ekonomisine bakış arasında istatistiksel olarak oldukça 

anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, ülkemizdeki yolsuzluk 

düzeyini yüksek bulanlar anlamlı bir şekilde Türkiye ekonomisi hakkında da olumsuz 

görüş belirtmektedir. 

Ankete katılanlardan, “Ülkemizde resmi işler şeffaf bir şekilde 

yürütülmektedir” ifadesine katılım düzeylerini 5’li likert ölçeğine göre (1- kesinlikle 

katılmıyorum; 5- kesinlikle katılıyorum) belirtmeleri istenmiştir. Ankete katılan 

mükelleflerin %26’sı bu ifadeye katılırken, %51’i katılmadığını ifade etmişlerdir. 

Regresyon sonuçlarına göre, şeffaflık algısı ile Türkiye ekonomisiyle ilgili algı 

arasında %5 düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle, ülkemizde 

resmi işlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade edenler, Türkiye ekonomisi 

hakkında da pozitif görüşe sahiplerdir. 

Anket çalışması kapsamında Türkiye’nin demokratik olgunluğuyla ilgili algıyı 

tespit etmek amacıyla,  “Türkiye’deki demokrasi düzeyine 1 ile 10 arasında kaç puan 

verirsiniz?” sorusu sorulmuştur. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de demokrasi düzeyi 

ortanın biraz altındadır (Ölçeğin ortalama değeri 5,5; cevapların ortalama değeri: 5,2). 

Demokrasi algısı ile Türkiye’nin ekonomik durum algısı arasında istatistiksel olarak 

%1 düzeyinde anlamlı, oldukça güçlü ve pozitif bir ilişki söz konusudur. Regresyon 

sonuçlarına göre Türkiye’nin demokratik olgunluğu konusundaki pozitif algı arttıkça 

ülke ekonomisi hakkındaki pozitif algı da yükselmektedir.  

Anket kapsamında mükelleflerden yasama, yürütme ve yargı erklerine güven 

düzeylerini 10’lu likert ölçeğine göre belirtmeleri istenmiştir. Anket sonuçlarına göre 

hedef kitlenin yasama organına güven düzeyi 4,8; yürütme organına güven düzeyi 5,1 

ve yasama organlarına güven düzeyi de 4,4’tür. Regresyon sonuçlarına göre yasama 

organı ve yürütme organına güven düzeyi ile Türkiye ekonomisiyle ilgili algı arasında 

%1 düzeyinde anlamlı ve oldukça güçlü, pozitif bir ilişki varken; yargı organlarına 

güven düzeyi ile Türkiye ekonomisiyle ilgili algı arasında yine %1 düzeyinde anlamlı 

ve oldukça güçlü, negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, yasama ve yürütme 
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organlarına güvenen vergi mükelleflerinin Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşleri 

olumluyken; yargı organlarına güvenenlerin Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşleri 

olumsuzdur. 

4.2.4. Sosyo – Kültürel Faktörler 

Sosyo – kültürel faktör olarak modelde eğitim seviyesi, siyasal parti tercihi, 

dini inançlara bağlılık düzeyi ve vatandaşlık bağı değişkenleri kullanılmıştır. Eğitim 

seviyesi ile Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili algı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Ankete katılan mükelleflerin siyasal görüşleri iktidara yakınlık ve uzaklık 

bakımından 10’lu likert ölçeğine göre tespit edilmiştir (1- Çok uzak, 10- Çok yakın). 

Ankete katılan mükelleflerin iktidara yakınlığı ortanın biraz altındadır (Ort.:5,1). 

Regresyon analizi sonuçlarına göre siyasi görüş olarak iktidar partisine kendisini yakın 

gören mükelleflerin Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşleri olumluyken, uzak 

görenlerin Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşü olumsuzdur (Anlamlılık düzeyi: %1).  

Ankete katılan mükelleflerden, dini inançlarına bağlılık düzeyini belirlemek 

amacıyla “Yaşantımda dini kurallar önemlidir” ifadesine katılım düzeylerini 5’li likert 

ölçeğine göre  belirtmeleri istenmiştir (1- Kesinlikle katılmıyorum; 5- Kesinlikle 

katılıyorum). Bu ifadeye katılım düzeyi oldukça yüksektir (Ort.: 4,218). Dini inançlara 

bağlılık düzeyi ile Türkiye ekonomisi hakkındaki algı arasında %5 düzeyinde anlamlı 

ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre mükellefler, dini inançlarına bağlılık 

düzeyleri attıkça, Türkiye ekonomisi hakkında da olumlu görüş belirtmektedirler.  

Regresyon modeline ilave edilen son değişken ise vatandaşlık bağıdır. Ankete 

katılanlardan bu amaçla, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum” 

ifadesine katılım düzeylerini 5’li likert ölçeğine göre belirtmeleri istenmiştir (1- 

Kesinlikle katılmıyorum; 5- Kesinlikle katılıyorum). Bu ifadeye katılım düzeyi de 

oldukça yüksektir (Ort.: 4,324). Regresyon sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olmaktan gurur duyma derecesi ile Türkiye ekonomisi hakkındaki algı 

arasında istatistiksel açıdan %10 düzeyinde, zayıf ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  

Sonuç 

Türkiye ekonomisinin son yıllarda gösterdiği performans, gerek ülke içinden 

gerekse ülke dışından pek çok kişi ve otoritenin dikkatini çekmektedir. Ülke içinde 

yaşanan pek çok sorun, terör örgütleriyle mücadele, mülteci sorunları, komşu 

ülkelerdeki siyasal ve ekonomik sıkıntılar, darbe girişimleri ve daha pek çok soruna 

rağmen, ekonomik büyümesini sürdüren ve mali disiplininden taviz vermeyen, finans 

sektörü sağlıklı bir şekilde işleyen bir Türkiye söz konusudur. Son yıllarda yakalanan 

bu ivmenin devam etmesi için teknolojik verimliğe dayalı ekonomik faaliyetlerin 

artırılması ve böylece içine düşülmüş olan orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmak 

gerekmektedir.  

İstatistiksel verilere de yansıyan söz konusu ekonomik değerler, hiç kuşkusuz 

tek başına ülke insanını mutlu etmeye yetmeyebilir. Hatta öyle zamanlar olur ki, ülke 

ekonomisi çok kötü bir durumda olsa dahi, vatandaşlık bilinci yüksek toplumlar söz 

konusu ekonomik sıkıntıları görmezden gelirler.  

Türkiye, coğrafi ve jeopolitik açıdan dünyanın en önemli bölgesi sayılabilecek 

kıtalararası ve kültürler arası köprü konumundaki bir toprak parçası üzerine kuruludur. 

Dünya tarihi boyunca insanlığın gözdesi olmuş bu topraklarda, tam anlamıyla huzur ve 

refah içinde yaşamak oldukça güçtür. Ekonomik açıdan çok güçlü olmak, bu toraklarda 
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huzur ve refahı yakalamak için tarihin hiçbir döneminde yeterli olmamıştır, bundan 

sonra da yeterli olması çok zordur. Dünyanın göz bebeği sayılabilecek bu coğrafya 

üzerinde ülke dışı pek çok kirli oyun oynanmasının yanı sıra, ülke içinden de sürekli 

moral bozucu ve performans düşürücü faktörler ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin 

ekonomik performansını hazmedemeyenler her dönemde bin bir türlü oyunlar 

tezgâhlamış, tezgâhladıkları oyunlara ülke içinden de çeşitli figüranlar bulmuşlardır. 

Kuşkusuz bu tür tezgâhlar, küreselleşen dünyada oldukça ürkek konuma gelmiş olan ve 

tabiri caizse, rüzgârdan nem kapan sermayenin de yönünü etkilemekte ve doğal olarak 

bu durumdan Türkiye ekonomisi de ciddi bir şekilde olumsuz etkilenmektedir. 

Kısacası, Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sadece ekonomik büyümesi ve 

kalkınmasıyla uğraşan bir ülke olmamıştır.  

Bu çalışma, yukarıda bahsettiğimiz reel politik eşliğinde Türkiye 

ekonomisinin son yıllardaki ekonomik performansını ortaya koyarak, söz konusu 

ekonomik durum hakkında ekonominin can damarı niteliğindeki vergi mükelleflerinin 

algılarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi hakkında vergi mükelleflerinin 

yaklaşık yarısı olumlu görüşe sahipken, diğer yarısı (hatta yarıdan biraz fazlası) 

olumsuz görüşe sahiptir. Ülke ekonomisi hakkında toplumun düşüncelerini tespit 

etmek, istatistiksel verilerin toplumsal yansımalarını ortaya koymak bakımından son 

derece önemlidir. Ancak kanaatimizce, daha da önemlisi toplumun görüşlerinde etken 

olan faktörlerin tespit edilmesidir.  

Araştırma kapsamında bu amaçla, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında 

vergi mükelleflerinin görüşleri tespit edildikten sonra, bu görüşler üzerinde etkili olan 

faktörleri belirlemek üzere regresyon analizleri yapılmıştır. Regresyon analizlerinden 

elde edilen bulgular eşliğinde Türkiye ekonomisi hakkında toplumsal bakış açısının 

daha pozitif olması için yapılması gerekenler aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

- Türkiye ekonomisinin durumu hakkında genel olarak kadınların görüşü 

olumsuzdur. Bu algıyı pozitife çevirmek için kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığa 

dayalı yeni ekonomik yaklaşımlar geliştirilmelidir. Bu bağlamda kadın işgücünün 

ekonomi içindeki payının artırılması, öncelikle atılması gereken adımlardandır. 

- Memurların ekonomik durumla ilgili düşünceleri pozitifken, işçilerin tam tersi 

bir algı içinde oldukları görülmektedir. Devlet çatısı altında çalışan insanların 

ekonomik ve sosyal kazanımlarının reel sektör çalışanlarına da sağlanması için gerek 

yasal düzenlemeler gerekse ekonomik düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. En düşük 

memur maaşı 2016 yılı itibariyle 2.000TL’nin üzerindeyken, özel sektörde asgari ücret 

2016 yılındaki önemli artışa rağmen 1.300TL seviyesindedir. Kendisiyle aynı işi yapan, 

hatta sosyal hakları kendisinden çok daha iyi durumda olan devlet memurlarını kendi 

ekonomik ve sosyal durumuyla kıyaslayan özel sektör çalışanlarının, kendi durumunun 

hoşnutsuzluğu içinde, ülke ekonomisi ne kadar iyiye giderse gitsin, söz konusu 

ekonomik gelişimi pozitif bir şekilde algılaması uzak bir ihtimaldir. 

- İnsanların ekonomik açıdan güçlenmeleri, sosyolojik açıdan da çok önemlidir. 

Demokrasinin bile ekonomik güçle birlikte geliştiği göz önünde tutulursa, ülke 

genelinde kişi başına gelirin artması ve gelir dağılımı adaletinin sağlanmasının pek çok 

sosyal sorunu kendiliğinden çözebileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, son 

yıllarda ciddi bir şekilde artan kişi başına gelir rakamlarının daha da artması için 

ekonomik büyümenin hızlanarak devam etmesinin yanı sıra, artan gelirin adaletli bir 

şekilde dağılımı için devletin yeniden dağıtıcı rolünün daha etkili bir şekilde devreye 

sokulması gereklidir. 
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- Ekonomik durum algısında devletin sunmuş olduğu kamusal hizmetlerden 

duyulan memnuniyet düzeyinin önemi büyüktür. Toplumsal memnuniyetin ve dolayısı 

ile toplumsal huzurun artırılması için, kamu hizmetlerinin toplum tercihlerine uygun bir 

şekilde planlanması ve sunulması gereklidir.  

- Ülkemizde vergi yükü OECD ülkeleri ortalamasının altında olmasına rağmeni, 

vergi tazyiki yüksektir ve vergi oranları da yüksek görülmektedir. Toplam vergi 

gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının %60’ın üzerinde olduğu gerçeğiyle beraber 

değerlendirildiğinde, Türkiye’de vergi bilincinin ve vergiye karşı gönüllü uyumun pek 

iç açıcı seviyelerde olmadığı görülmektedir.  

- Ülke ekonomisi hakkındaki düşüncelerin şekillenmesinde en önemli etkiye 

sahip değişkenler, kurumsal faktörlerdir. Kurumsal faktör olarak araştırma kapsamında, 

yolsuzluk düzeyi, demokrasi algısı, şeffaflık, yasama, yürütme ve yargı organlarına 

güven düzeyi değişkenleri incelenmiştir.  

         Yolsuzluklarla mücadele edildiğini ve azaldığını düşünen insanların ülke 

ekonomisi hakkındaki görüşlerinin pozitife dönüşeceği, araştırmada elde ettiğimiz 

bulgulardandır. Bu nedenle, yolsuzlukla mücadele Türkiye’nin öncelikli meselesidir ve 

bu mücadelenin halka hissettirilmesi gerekmektedir. Demokratik olgunluğun artması, 

yasama, yürütme ve yargı erklerine güvenin artması ve kamusal faaliyetlerde 

saydamlığın artırılması da ülke ekonomisiyle ilgili görüşleri pozitif yönde 

değiştirecektir. 

- Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi açıdan en büyük sorunlarından birisi, 

kanaatimizce, demokratik olgunluk meselesidir. Siyasal iktidarı destekleyen birinin 

iktidarın her yaptığını hoş görmesi ne kadar yanlışsa, iktidarı desteklemeyen birisinin 

iktidarın her yaptığına olumsuz bakması da o kadar yanlıştır. Objektif değer yargılarına 

sahip olmayan bir toplumun pek çok sosyal konuda olduğu gibi ekonomik konularda da 

doğru kararlar vermesi uzak bir ihtimaldir. Bu nedenle, toplumsal uzlaşının sağlandığı, 

araştıran – sorgulayan ve asgari müştereklerde buluşan bir toplum için iktidarıyla 

muhalefetiyle bütün ülke kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin üzerine düşeni 

yapması gerekmektedir.  
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INFLATION TARGETING AS A MONETARY POLICY IN TURKEY: 

YESTERDAY, TODAY AND FUTURE 

                                                            Yazar / Author:  Doç.Dr. İlhan Eroğlui                                              

Nagehan Karanfilii 

Abstract 

The economy policies which countries put in the practice intend doing to come at 

economic target or to scop out to economic problem. The policies to aim these goals are 

categorized monetary policy and fiscal policy. The priority goals of central banks which have 

been put in to practice monetary policy range from each other, nonetheless commonly priority 

goal target price stabilization and to provide full employment. There are different monetary 

policy strategies to meet these goals. One of these strategies is inflation targeting strategy. 

Turkey has put in the practice implicit inflation targeting between 2002-2006, open economy 

inflation targeting after 2006.This article, on the basis global and national economic 

developments, aims at performance rating that duration of the practicing  of inflation targeting 

which being part of the monetary policy strategy, to provide macroeconomic stabilization. In the 

end of research it is  understood  that according to the Central Bank law number 4651 on to 

provide price stabilization  which being final target of the Central Bank; the strategy of inflation 

targeting is been partial succesfully before the 2008 financial crisis, on the other hand is not been 

succsefully solely to provide macroeconomic stabilization after the 2008 financial crisis. These 

developments bring on call in the question the performance of inflation targeting strategy. 

Keywords: Monetary Policy Strategy, Price Stability, Inflation Targeting 

 

TÜRKİYE’DE BİR PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK 

ENFLASYON HEDEFLEMESİ: DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

Özet 

Ülkelerin uygulamış olduğu iktisat politikaları, ya iktisadi bir hedefe ulaşmayı ya da 

iktisadi bir soruna çözüm üretmeyi amaçlar. Bu amaca ulaşmada uygulayacağı politikalar, para 

ve maliye politikasıtürleri  olaraksınıflandırılmaktadır.Para politikası uygulayıcısı olan merkez 

bankalarının öncelikli amaçları birbirinden farklılık göstermekle birlikte, yaygın olan öncelikli 

hedef, fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlamaktır.Bu hedeflere ulaşmada uygulanan farklı para 

politikası stratejileri mevcuttur.Bu stratejilerden biri de enflasyon hedeflemesi 

stratejisidir.Türkiye, bu stratejiyi 2002-2006 yılları arasında örtük, 2006 yılı sonrasında ise açık 

enflasyon hedeflemesi şeklinde uygulamaktadır.Bu çalışma, küresel ve ulusal boyutlu iktisadi 

gelişmeler karşısında  makro ekonomik istikrarı tesis etmesi adına  uygulanan para politikası 

stratejilerinden enflasyon hedeflemesinin uygulandığı süre zarfında bir performans 

değerlendirmesi yapmayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda, 4651 sayılı Merkez Bankası 

Yasası gereğince Merkez Bankası’nın nihai hedefi olan fiyat istikrarını tesis etmede,2008 

Finansal Krizi öncesinde enflasyon hedeflemesi stratejisinin kısmen başarılı olduğu, 2008 Finans 

Krizi sonrasında ise  makro ekonomik istikrarı tesis etme adına tek başına başarılı olamadığı 

görülmüştür. Bu gelişmeler, enflasyon hedeflemesi stratejisinin performansını sorgulayıcı bir 

takım gelişmelere yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Para Politikası Stratejisi, Fiyat İstikrarı, Enflasyon Hedeflemesi 
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1. Giriş 

İlk defa 1989 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmaya 

başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi, bu rejimi uygulayan ülkelerde enflasyon 

oranlarının düşmesi, fiyat istikrarını sağlama yolunda önemli başarılar elde edilmesi, 

büyümenin olumlu yönde etkilenmesi, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının 

artması gibi gerekçelerle, zaman içinde giderek artan sayıda ülke tarafından, para 

politikası stratejisi olarak seçilmiştir.Türkiye, bu stratejiyi 2002-2006 yılları arasında 

örtük, 2006 yılı sonrasında ise açık enflasyon hedeflemesi şeklinde 

uygulamaktadır.Fiyat istikrarını tesis etmede stratejinin2008 Finansal Kriz öncesinde 

kısmen başarılı olduğu, 2008 Finans Krizi sonrasında ise  makro ekonomik istikrarı 

tesis etme adına tek başına başarılı olamadığı görülmüştür. Bu gelişmeler, enflasyon 

hedeflemesi stratejisinin performansını sorgulayıcı bir takım gelişmelere yol açmıştır. 

Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulandığı süre zarfında, 

Türkiye açısından bir performans değerlendirmesi yapmayı amaçlamaktadır.Çalışmada 

bu doğrultuda, öncelikle enflasyon hedeflemesi rejiminin teorik ve kuramsal 

çerçevesiele alınacaktır.Devamında Türkiye’de dönemler itibariyle örtük enflasyon 

hedeflemesi ve açık enflasyon hedeflemesinin performans değerlendirmesine yer 

verilecek ve son olarak sonuç ve değerlendirme kısmı yer alacaktır. 

            2. Enflasyon Hedeflemesi: Teorik Ve Kurumsal Çerçeve 

Fiyat istikrarı, ekonomik aktörlerin ileriye dönük yatırım, tüketim ve 

tasarrufgibi konularda karar alırken, genel fiyat seviyesindeki muhtemel değişiklikleri, 

artık dikkate almamaya başladıkları birdurumu ifade eder(Greenspan, 2001: 1). 

İstikrarlı fiyatlar, iyi işleyen bir piyasa ekonomisinin temel taşıdır. Fiyat istikrarı 

sağlanamadığında; enflasyonist ortamlarda, ekonomide karar alan tüm birimler, yatırım 

ve tüketim kararlarını alırken sağlıklı karar alabilmek için yeterli bilgiye sahip 

olamazlar, piyasadaki aktörleri geleceği iyi öngöremedikleri için finansal piyasaların 

verimli finansal aracılık yapma yeteneği azalır ve dolayısıyla kredi hacminde daralma 

yaşanır. Ayrıca, yatırımcılar, özellikle uzun vadeli yatırımların getiri oranlarına ek 

olarak enflasyon ortamının yarattığı belirsizlik nedeniyle, risk primi talep eder ve 

yüksek risk primi içeren reel faiz oranlarıda yüksek seyretmeye başlar.  Enflasyon 

sonucu yükselenfaizler bir yandan yatırımcı firmaların kredi taleplerini azaltırken öte 

yandan tüketicilerin uzun vadede kredi taleplerini azaltır ve ekonomik birimler 

birikimlerini enflasyondan korumak amacıyla üretken olmayan yabancı para, 

gayrimenkul gibi alanlara kaydırır ve tekrar ekonomideki üretken alanlara 

dönemezler.Hemen belirtmek gerekir ki; yüksek enflasyon yaşayan bir ekonominin dış 

piyasalarda rekabet gücü zayıflar, enflasyon nedeniyle yaşanan belirsizlik sonucunda 

uzun vadeli yabancı sermayenin ülkeye üretken alanlarda kullanılmak üzere girişi azalır 

ve ekonomiye yurtdışından gelen sermaye büyük ölçüde kısa vadeli ve 

spekülatifolur.Böyle bir durum, dış şoklara karşı ülke ekonomisini kırılgan bir hale 

getirir.Ayrıca, bu süreçte bireylerin karar almada geleceğe bakmaktan çok geçmişe 

endekslenme alışkanlıklarında artış olurve enflasyon atalet kazanır.Fiyat istikrarı ile 

ilgili söz konusu bu tespitler dünyada fiyat istikrarına büyük ölçüde önem verilmesini 

kaçınılmaz kılmıştır (Serdengeçti, s.2-4). 

Para politikası yapıcısı olarak merkez bankalarının birincil ve öncelikli amacı 

fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.Enflasyon hedeflemesi ise bu amaca 

ulaşmada uygulanan bir para politikası stratejisidir (TCMB, 2005:3).Enflasyon 

hedeflemesi rejimi, ilk defa 1989 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından 

uygulanmaya başlanmış (Mishkin&Posen, 1997:29)ve zaman içinde giderek artan 
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sayıda ülke tarafından para politikası stratejisi olarak seçilmiştiri. Bu rejimi uygulayan 

ülke sayısındaki artışta; enflasyon hedeflemesi rejimini uygulayan ülkelerde enflasyon 

oranlarının düşmesi, fiyat istikrarını sağlama yolunda önemli başarılar elde edilmesi, 

büyümenin olumlu yönde etkilenmesi, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının 

artması ve bu rejimi terketmeyi gerektirecek hiçbir olumsuz sonuçla karşılaşılmaması 

gibi unsurlar etkili olmuştur(TCMB, 2006:11). 

Enflasyon hedeflemesi rejimi; kural benzeri bir politika oluşturmayı 

içermez.Uygulanması düşünülen para politikası seçenekleri hakkında uyumlu bir 

çerçeve sağlar (Bernanke, 2003) ve her ülkenin kendine özgü tarihsel, kültürel, 

ekonomik ve siyasi koşullarına göre şekillendirebileceği esnek bir yapı sunar (TCMB, 

2006:11). 

Enflasyon hedeflemesi rejiminin bir para politikası stratejisi olarak 

uygulanmasında bazı temel unsurlar önem arz etmektedir.Enflasyon hedeflemesi 

rejimibeş ana unsuru kapsar (Mishkin, 2000:1-2): 

1) Orta vadeli rakamsal enflasyon hedeflerinin kamuoyuna ilan edilmesi,  

2) Para politikasının birincil amacının fiyat istikrarı olarak belirlenmesi ve buna 

bağlı olarak ilan edilen diğer hedeflere ulaşılma konusunda kurumsal bir 

taahhüt içermesi, 

3) Para politikası araçlarına ilişkin kararlar alınırken, sadece parasal büyüklükler 

ya da döviz kuru gibi değişkenleri değil, enflasyonu etkileyebilecek her türlü 

bilgiyeyer verilmesi, 

4) Para otoritelerinin planları, amaçları ve kararları hakkında kamu ve piyasalar 

ile iletişimegeçilerek bu sayede para politikası stratejisinin 

şeffaflığınınartırılması, 

5) Enflasyon hedeflerine ulaşması konusunda merkez bankasının hesap 

verebilirliğinin artırılması. 

Enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulanabilmesi için Mishkin tarafından 

belirtilen beş ana unsura ilave olarak çok sayıda ön koşulun varlığından söz 

edilir.Literatürde en çok bahsi geçen ön koşullar; kurumsal bağımsızlık, gelişmiş 

analitik kapasite ve teknik altyapı, ekonomik yapı, sağlıklı bir finansal sistem, mali 

baskınlığın olmaması olmak üzere beş kategoriye ayrılabilir (Batini&Laxton, 2006:20-

21; Allen vd., 2006:18; Tutar, 2005:9). 

(i) Kurumsal bağımsızlık: Kurumsal bağımsızlıktan kastedilen, merkez bankasının para 

politikası hedeflerini belirlemede bağımsız olması anlamına gelen amaç bağımsızılığı 

değil, hedeflenen enflasyon oranına ulaşabilmek için kullanacağı para politikası 

araçlarını serbesteçe belirleyebilmesi ve kullanabilmesi anlamına gelen araç 

bağımsızlığıdır (Tutar, 2005:9). 

                                                 
i2016 yılı itibariyle enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkeler:Arnavutluk, Ermenistan, 
Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus Cumhuriyeti, Botsvana, Brezilya, Kanada, 
Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Euro Bölgesi, 
Gürcistan, Gana, Guatemala, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İsrail, 
Jamaika, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Malavi, Meksika, Moldova, 
Moğolistan, Mozambik, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Pakistan, Paraguay, Peru, 
Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Samoa, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore,  Sri 
Lanka, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye, Uganda, Ukrayna, İngiltere, Uruguay, Amerika 
Birleşik Devletleri, Vietnam, Batı Afrika Ekonomik Topluluğu, Batı Afrika Ülkeleri, 
Zambiya (Central Banks News, 2016). 
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(ii) Gelişmiş analitik kapasite ve teknik altyapı: Enflasyon hedeflemesi rejiminin veri 

gereksinimi alternatif rejimlere kıyasla daha fazladır ve para otoriteleri enflasyon 

tahmini için iyi geliştirilmiş bir kapasiteye sahip olmak zorundadırlar (Allen vd., 

2006:18).Bu bağlamda,merkez bankasının enflasyon hedeflemesindeki başarısında, 

bankanın ekonomik ve finansal verilere, analitik kapasiteye, tahmin üretme ve 

modelleme  kapasitesine ve aktarım mekanizmasına ilişkin yeterli bilgiye sahip olması 

büyük önem taşımaktadır (Kara&Orak, 2008:21). 

(iii) Ekonomik yapı:Enflasyon hedeflemesi rejiminin başarıyla ugulanabilmesi için, 

yönetilen/yönlendirilen fiyatların tüketici fiyat endeksi içindeki payının düşük olması, 

ekonominin emtia fiyatları ve döviz kuruna karşı çok hassas olmaması ve 

dolarizasyonun minimum seviyede olması gerekir (Batini&Laxton, 2006:21; 

Kara&Orak, 2008:21). 

(iv) Sağlıklı bir finansal sistem:Parasal aktarım mekanizmasının iyi çalışması ve 

finansal istikrarın belirli ölçüde sağlanmış olması için, bankacılık sektörünün güçlü 

olması ve sermaye piyasalarının gelişmiş olması gerekmektedir (Allen vd., 2006:18). 

(v) Mali baskınlığın olmaması: Mali baskınlığın olmaması,maliye politikasının para 

politikası üzerinde belirleyici ya da ciddi şekilde bir kısıtlayıcı etkisinin olmadığı 

durumu ifade eder (Masson vd., 1997:8).Mali baskınlığın olmadığı bir ortamda, 

kamunun merkez bankası kaynaklarına çok az veya hiç başvurmaması, hükümetin 

geniş tabanlı gelire sahip olması, dolayısıyla senyoraj gelirlerinin ortadan kaldırılması 

ve mali piyasaların devlet borçlanma araçlarını emebilecek derinlikte olması 

gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde, mali kaynaklı enflasyonist baskılara 

karşı kırılgan hale gelen bir ülkede, emek ve sermaye piyasaları fiyatlandırmalarında 

kullanılan endekslerde tutarsızlıklar meydana gelmektedir. Ayrıca mali baskınlık, 

monetizasyon yoluyla finanse edilen yüksek bütçe açıklarına neden olmaktadır (Tutar, 

2005:15). Gelişmekte olan ülkelerde, kamu borç stokunun yüksek boyutlara ulaşması 

nedeniyle, monetizasyon tehlikesinin sürmesi, mali baskınlığın azaltılmasına yönelik 

tedbirlerin göreli olarak daha çok gündeme getirilmesini gerektirmektedir. Bilindiği 

gibi, iç borçla finanse edilen büyük bir bütçe açığı, kamu borçstokunun milli gelire 

oranını artırarak, reel faizlerin yükselmesine neden olur ve reel faiz oranları 

ekonominin reel büyüme hızını aşmaya başlar. Bu şartlar altında, başlangıçta 

monetizasyon olmasa da, finansmanı iç borçla sağlanan bir bütçe açığı politikası eninde 

sonunda monetizasyona yol açacağı için  enflasyonist bir politika olmaktadır. Ancak, 

aşırı bir kamu borç stoku yüksek faiz anlamına geldiği için, iç borçla finanse edilen bir 

bütçe açığı, monetizasyona hiç başvurulmasa bile enflasyonist nitelik taşır, bu durum 

da gelecekte yüksek bir enflasyon beklentisine neden olur (Yay, 2006:10; Erdoğan, 

2005:44). 

Enflasyon hedeflemesi rejiminde para politikasının temel aracı kısa vadeli faiz 

oranlarıdır.Merkez bankaları, ekonomi üzerinde kısa vadeli faiz oranlarını kullanarak 

çeşitli kanallardan etkili olmaktadırlar.Bu nedenle enflasyon hedeflemesi rejiminde 

şekil 1’de görüldüğü gibi parasal aktarım mekanizması, merkez bankalarının kısa 

vadeli faizleri kullanarak enflasyonu hangi kanallardan ve ne ölçüde etkilediği bilgisini 

kapsamaktadır(Kara&Orak, 2008:24). 
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Şekil 1: Geleneksel Aktarım Mekanizması                                            

Kaynak:Yılmaz, 2010:39. 

Merkez bankasının faiz oranları; yurtiçindeki diğer banka ve finans 

kurumlarının kendi müşterilerine uyguladıkları faizler üzerinde etkili olur. Bu 

uygulama piyasa faizlerini etkileyerek bankalardan alınan kredi hacmi, hisse senedi, 

bono ve döviz gibi varlıkların fiyatları üzerinde etkili olur.Bu uygulama beklentileri, 

beklentiler de ileriye dönük yatırım, tüketim ve fiyatlama kararlarını etkiler (TCMB, 

2006:26).Ayrıca, aktarım mekanizmasına döviz kuru kanalını da ilave etmek 

gerekir.Zira, açık ekonomi şartlarında döviz kuru, yerli-yabancı mallar arasındaki nispi 

fiyat yapısını etkilemekte, bu da mallara olan iç-dış talep üzerinde etkili olmaktadır 

(Acet, 2009:25).Ancak, merkez bankasının faiz kararları, bu kanallar yoluyla toplam 

talebi ve enflasyonu hemen etkileyemez. Politika değişikliklerinin yapılan sözleşmelere 

ne kadar sürede yansıyacağı, bireylerin tüketim alışkanlıklarını ne kadar zamanda 

değiştirecekleri gibi unsurlar nedeniyle etkilerini ancak karar alındıktan sonra belirli bir 

gecikme süresi sonunda gösterebilir. Aktarım mekanizmasındaki gecikme nedeniyle, 

merkez bankaları enflasyondaki olası değişmelere karşı gerekli tedbirleri önceden 

alarak harekete geçmektedir (TCMB, 2006:26). 

3. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Rejimi 

Yüksek enflasyon olgusu ülkemiz ekonomisinin 1970’li yıllardan itibaren 

çözemediği en önemli problemdir.Enflasyonun yarattığı belirsizlik ortamı, gerek yurtiçi 

gerek yurtdışından ülkeye yapılan yatırımları olumsuz etkileyerek istikrarsız büyüme 

ortamına neden olmuş ve bu ortam da ekonominin kaynaklarının verimli 

kullanılmasına engel oluşturmuştur. Dalgalı ve kronik enflasyonun milli paramıza olan 

güveni azaltması nedeni ile reel faizler yüksek  seyretmiş, diğer yandan temelde kamu 

açıklarının kontrol altına alınamamasından kaynaklanan yüksek reel faizler, kamunun 

finansal dengesinin daha da kötüleşmesine yol açmıştır. Gelinen noktada, enflasyonun 

faizleri yükseltmesi nedeni ile kamunun finansman açığını enflasyon yaratarak çözme 

imkanı kalmamış, finansman açıklarının daha da büyümesine neden olmuştur (Erçel, 

1999).2001 Krizi ile birlikte, enflasyon oranının %35’lerden %70’lere kadar artış 

gösterdiği, reel GSMH’ nın da %9,5 küçüldüğü bir ortamda Türkiye, gerek diğer ülke 

örneklerinin başarısı gerekse de diğer stratejilerin geçmişte tüketilmesi nedeni ile, 
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enflasyon hedeflemesi stratejisine geçilmesine yönelik olarak politikalarını 

oluşturmaya başlamıştır (Akyazı&Ekinci, 2009:346). 

Mayıs 2001’de değiştirilen Yasa ile araç bağımısızlığını kazanan Merkez 

Bankası’nın temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak olmuş ve bu çerçevede 2002 yılında 

para politikasının ana amacını enflasyonu düşürmek olarak belirlemiştir(TCMB, 2002). 

2002 yılı başında, parasal hedeflemenin bir yan unsur olarak korunduğu örtük 

enflasyon hedeflemesine geçilmiş, 2006 yılı başından itibaren ise, açık enflasyon 

hedeflemesi uygulanmaya başlanmıştır (Akyazı&Ekinci, 2008:23). 

3.1. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi’ninDünü (2001-2005) 

TCMB, 2002 yılında temel hedefi olan fiyat istikrarını sağlamak amacıyla örtük 

enflasyon hedeflemesi rejimini uygulamaya başlamıştır.2001 Krizi sonrasındaki 

mevcut koşullarda enflasyon hedeflemesine geçilmesi halinde, rejimin güvenilirliğinin 

başlamadan sarsılacağı düşüncesi ile, gerekli ön koşulların sağlanması ve para 

politikasını kısıtlayan unsurların zayıflaması beklenerek, bu dönemde açık enflasyon 

hedeflemesi rejimine geçiş için ön koşulların tesisi amaçlanmıştır.TCMB bu süreç 

içerisinde, para politikasının kurumsal alt yapısının iyileştirilmesi konusunda önemli 

adımlar atmış, kurumsal çerçevesini etkinleştirmiş, iletişim politikasını daha net bir 

şekilde ortaya koymuş, bilgi setini genişletmiş ve analitik kapasite ve teknik alt yapısını 

geliştirmiştir.Bu dönemde enflasyon hedefleri yıllık bazda Hükümet ile birlikte 

saptanmıştır.TCMB, 2002-2005 yılları arasında uyguladığı örtük enflasyon hedeflemesi 

stratejisi çerçevesinde faiz oranlarını temel politika aracı olarak seçmiştir.Para tabanına 

ek bir nominal çapa olarak(TCMB, 2013:16; Yılmaz, 2010:11-16),para tabanı için 

dönemler itibariyle, enflasyon hedefi ile tutarlı hedefler konulmuş, ancak para politikası 

kararlarında para tabanı gelişmelerinden ziyade, asıl olarak gelecek dönem 

enflasyonuna ilişkin gelişmelerin belirleyici olması öngörülmüştür.Bu ikili strateji ile, 

enflasyondaki düşüş sürecinde ve para ikamesi olgusu nedeni ile, para talebinin 

tahminindeki zorlukların ve son yıllarda parasal büyüklükler ile enflasyon arasındaki 

ilişkide görülen zayıflamanın yaratacağı sorunların giderilmesi, ve dolayısıyla örtük 

enflasyon hedeflemesinin para tabanı yanında güçlü bir çapa işlevi görmesi 

amaçlanmıştır (TCMB, 2003).  
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Tablo 1: Örtük Enflasyon Hedeflemesi Dönemi 

 
Hedeflenen 

Enflasyon 

Gerçekleşen 

Enflasyon 

Büyüme 

Oranı 

(GSYH, Yıllık 

Reel % Değişim) 

İşsizlik 

Oranı 

KKBG/ 

GSYİH 

Toplam Kamu Net 

Borç Stoku/GSYH 

Cari İşlemler 

Dengesi/ 

GSYH(%) 

TCMB 1 Hafta  

VadeliRepo Faiz 

Oranları* 

Bankacılık Sektörü 

Toplam Kredi Hacmi % 

Değişim 

2001 - 68,5 -5,7 - 12,1 66,4 1,9  - 

2002 35 29,7 6,1 - 10,0 61,5 -0,3 44,00 - 

2003 20 18,4 5,2 - 7,3 55,2 -2,5 26,00 - 

2004 12 9,3 9,4 - 3,6 49,1 -3,6 18,00 - 

2005 8 7,7 8,4 9,5 -0,1 41,7 -4,4 13,50 56,8 

Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TUİK  verilerinden oluşturulmuştur. 

*2010 yılına kadar referans faiz oranı; TCMB gecelik borçlanma faiz oranıdır.http://www.tcmb.gov.tr.   

http://www.tcmb.gov.tr/
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2002-2005 yılları arasında uygulanan örtük enflasyon hedeflemesi dönemine 

ilişkin Tablo1 incelendiğinde, enflasyon rakamlarının düşme trendine girdiği 

veenflasyon oranlarının düşüş gösterdiği bu dönemde büyüme oranlarında ortalama 

olarak artış gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye’de para politikasını kısıtlayan en 

önemli unsurlardan birisi olan mali baskınlık sorunun, KKBG/GSYİH ve Toplam 

Kamu Net Borç Stoku/GSYH göstergelerindeki düşüşler ile önemini yitirdiği, mali 

disiplinin sağlandığı görülmektedir. Mali disiplinin sağlanması ise uygulanan 

politikalara olan güvenin ve etkinliğinin artmasını sağlamıştır.Finansal istikrarı 

gözlemlemede bir gösterge niteliği taşıyan Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi % 

Değişim oranı % 56,8 ile oldukca yüksek sayılabilecek bir orana sahiptir. 

3.2. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesinin Bugünü (2006-2016) 

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması, dalgalı döviz kuruna 

geçilmesi, şeffaflığın artması, mali derinliğin sağlanması ve enflasyonun makul bir 

seviyeye indirilmesine rağmen; açık enflasyon hedeflemesine uzun bir dönem 

içerisinde geçilememesinin temel nedeni, mali baskınlığın yüksek olmasıdır. Bu 

sorunun da örtük enflason hedeflemesi döneminde giderilmesi ile birlikte, açık 

enflasyon hedeflemesine geçilmesinin yolu açılmıştır (Akyazı&Ekinci, 

2009:349).Enflasyon hedefleme sürecinde kamuoyu tarafından kolay anlaşılabilirliği 

ve iletişim açısından avantajları göz önüne alınarak, enflasyon hedefi nokta hedef 

olarak belirlenmiştir.Toplumun her kesimi tarafından kolaylıkla takip edilebildiği ve 

günlük yaşam maliyetini iyi ölçen bir gösterge olduğu için, enflasyon hedefinin 

Tüketici Fiyat Endeksi üzerinden tanımlanması tercih edilmiştir (TCMB, 2005:4). 

Tablo 2’de görüldüğü gibi enflasyon rakamları 2009, 2010 ve 2012 yılları haricinde 

hedeflenen rakamların yukarısında kalmıştır.2006-2008 döneminde büyük ölçüde, para 

politikası kontrolü dışındaki gelişmelerden dolayı hedeflenen enflasyon oranlarına 

ulaşılamamıştır. 2006 Mayıs-Haziran dönemindeküresel likidite koşullarının 

gelişmekte olan ülkelerin mali varlıklarına olan talebin düşmesi ve sermayelerin bu 

ülkelerden çıkmaya başlaması,Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin maruz kaldığı ilk 

ciddi şok olmuştur ve uluslararası piyasalarda yaşanan bu finansal türbülans enflasyon 

ve enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde Yeni 

Türk Lirası’nın bir ay içinde yaklaşık yüzde 30 civarında değer kaybetmesi, döviz kuru 

geçişkenliğinin geçmiş dönemlere kıyasla daha düşük seviyede olmasına rağmen 

enflasyonda bir artışa neden olmuştur. Yine 2006-2007 yıllarında tüketici fiyat 

endeksinin yaklaşık yarıya yakın bölümünün gıda, enerji ve yönetilen/yönlendirilen 

fiyatlar gibi para politikasının kontrolü dışında oluşan unsurlarda gerçekleşen, yüksek 

oranlı artışlar enflasyon üzerinde kontrolü sınırlayan nedenler olmuştur.Haziran 

2006’da Merkez Bankası, bu bozulmanın fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı etkiler 

oluşturmaması amacı ile parasal sıkılaştırmaya giderek politika faiz oranlarında 175 

baz puan artırıma gitmiştir.Uygulanan bu parasal sıkılaştırma, 2007 yılının ikinci 

yarısından itibaren iktisadi faaliyetler üzerinde etkisini göstermeye başlamış ve 

ekonomide yavaşlama görülmüştür (Kara&Orak, 2008:54-55).  
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Tablo 2: Açık Enflayon Hedeflemesi Dönemi 

 
Hedeflenen 

Enflasyon 

Gerçekleşen 

Enflasyon 

Büyüme 

Oranı 

(GSYH, 

Yıllık 

Reel % 

Değişim) 

İşsizlik 

Oranı 

KKBG/ 

GSYH 

Toplam 

Kamu Net 

Borç 

Stoku/GSYH 

Cari İşlemler 

Dengesi/GSYH 

(%) 

TCMB 1 

Hafta 

Vadeli Repo 

Faiz Oranı* 

 

Bankacılık 

Sektörü 

Toplam Kredi 

Hacmi % 

Değişim 

2006 5 9,7 6,9 9,0 -1,9 34,0 -5,9 17,50 40,2 

2007 4 8,4 4,7 9,2 0,1 29,5 -5,7 15,75 27,9 

2008 4 10,1 0,7 10 1,6 28,2 -5,3 15,00 29,8 

2009 7,5 6,5 -4,8 13,1 5,1 32,5 -1,8 6,50 7,1 

2010 6,5 6,4 9,2 11,1 2,4 28,9 -6,1 6,50 33,7 

2011 5,5 10,4 8,8 9,1 0,1 22,4 -9,6 5,75 29,5 

2012 5 6,2 2,1 8,4 1,0 17,0 -6,1 5,50 16,2 

2013 5 7,4 4,2 9,0 0,5 12,6 -7,7 4,50 32,1 

2014 5 8,2 3,0 9,9 0,6 10,7 -5,4 8,25 18,0 

2015 5 8,8 4,0 10,3 0,0 8,2 -4,5 7,50 20,4 

2016 5 7,16 3,1 10,7 - 7,2 - 7,50 - 

Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TUİK veriler ile oluşturulmuştur. 

*2010 yılına kadar referans faiz oranı; TCMB gecelik borçlanma faiz oranıdır.TCMB (2010).  
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2014 ve 2015 yıllarında Türk lirasında gözlenen değer kaybı sonucunda temel 

mal fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarında olumsuz hava koşullarına bağlı olarak 

gerçekleşen yukarı yönlü hareket enflasyonu olumsuz yönde etkilemiştir. Temkinli 

para poltikası duruşunu sürdüren TCMB, iç ve dış belirsizliklerin azalması ile birlikte 

politika faizlerinde ölçülü bir şekilde indirime gitmiştir (TCMBa, 2014; TCMBb, 

2014).İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar gerek doğrudan gerekse yemek hizmetleri 

fiyatları üzerindeki etkileri nedeniyle tüketici enflasyonunun artışına, dolar cinsinden 

ithalat fiyatlarında gerçekleşen düşüşlere rağmen döviz kurundaki gelişmeler ise 

enflasyon üzerinde maliyet yönlü baskılara neden olmuştur (TCMB, 2015). 

Enflasyonda 2015 yılının son çeyreğindeki artışın ardından, gıda fiyatlarında 

görülen düşüş ve döviz kurlarının yıllık enflasyon üzerindeki birikimli etkilerinin 

azalması enflasyonda bir iyileşme sağlamıştır.Emtia fiyatlarında süren gerilemeyle 

enerji maliyetlerindeki düşüşün ithalatı azaltması, Avrupa Birliği ülkelerindeki ılımlı 

toparlanma eğilimi ve ihracatımızın pazar değiştirme esnekliğinin yüksek olması ile 

ihracatın desteklenmesi sonucunda dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler, tüketici 

kredilerinin ılımlı seyri ve uygulanan makroihtiyati politikalarcari dengedeki 

iyileşmenin ana nedenleri arasında yer almaktadır.Ayrıca, mali disipilinin sağlanması 

enflasyonun düşmesine önemli katkıda bulunmuştur. 2016 yılı ilk çeyreği sonu 

itibariyle borç stokunun uzun vadeli yapısı ve ağırlıklı olarak Türk lirası ve sabit getirili 

borç senetleri üzerinden olması, kamu finansmanının dış şoklara karşı dayanıklılığını 

desteklemiştir(TCMB, 2016). Merkez Bankasının uygulamış olduğu  Enflasyon 

hedeflemesi rejiminin 2008  Finans krizi eksenli performan değerlendrimesi göz önüne 

alındığında 2008 Finans Krizi öncesinde incelenen makro değişkenlerin  2006 yılı 

sonrası enflasyon hedeflerini tutturamama hususu hariç olumlu bir seyir takip ettiği, 

2008 Finans Krizi sonrasında ise krizin etkisiyle olumlu seyreden 2009-2010 yılları 

enflasyon verileri hariç diğer değişkenlerin olumsuz yönde seyir takip ettiği 

görülmektedir.  

Tablo 3: 2008 Küresel Kriz Ve Kur Rejimine Göre Etki Yönleri 

KANAL 

ESNEK KUR REJİMİ SABİT KUR REJİMİ 

Enflasyon Büyüme Enflasyon Büyüme 

Kredi Düşürücü Düşürücü Düşürücü Düşürücü 

Portföy (Kur) Artırıcı Düşürücü Düşürücü Daha sert Düşürücü 

Dış Ticaret Düşürücü Düşürücü Düşürücü Düşürücü 

Net Etki Ülkeye Göre farklı Düşürücü Düşürücü Düşürücü 

Kaynak: TCMB, 2008: 6. 

Bu durum Tablo 3 de de görüldüğü gibi enflasyon hedeflemsi rejiminin önşartı 

olan esnek kur rejiminin de getirdiği avantajla her ne kadar kriz karşısında bu rejimi 

uygulayan ülkere politika esnekliği fırsatı vererek makro ekonomik istikrara olumlu 

katkı yaptığı düşünülse de (Eroğlu&Eroğlu, 2010:69)bu katkının tek başına fiyat 

istikrarına odaklanmayı gerektiren enflasyon hedeflemsi rejimi ile ilerleyen zaman 

içinde sürekli olamayacğı gerçeğini ortaya koymaktadır.  Nitekim Tablo 2’de de 

görüldüğü gibi, bu süreçteKüresel krize karşı uygulanan iktisat politikalarının maliye 

politikası ayağını oluşturan ve 2009 yılınında uygulanan Keynesyen açık bütçe 
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politikalarıyla Kamu kesimi borçlanma gereği oranı artmış olsa da bu durumun 

ilerleyen yıllarda bütçe disiplini çerçevesinde disiplin altına alındığı gözlenmiştir. 2008 

Finans Krizi öncesi olumlu seyir takip eden enflasyon, büyüme oranı, işsizlik oranı, 

Cari açık gibi makro büyüklükler 2008 Finansal Kriz  sonrasında olumsuz  yönde 

seyrini sürdürmüştür.Bu tespit, enflasyon hedeflemsi rejimi ile ilgili geleceğe yönelik 

beklentileri olumsuz etkilemiştir. Finans istikarar göstergesi olarakTCMB’nın referans 

aldığı cari açık göstergesinin yanında Tablo 2 de de belirtildiği gibi bankacılık sektörü 

toplam kredi hacmi değişim oranları takip edildiğinde  2009 yılına kadar düşüş seyri 

(2009’ da %7,1) ile olumlu bir gösterge niteliği taşırken 2009 sonrasınıda önemli bir 

sıçrama göstererek %33,7 seviyesine ulaşmıştır. TCMB kredi artiş hacimi %15 

seviyesinde tutmak istediği hesaba katılırsa (Oktar vd, 2013: 19), enflasyon 

hedeflemesi araçları (kısa vadeli politika faiz oranı) yanında finansal istikrar amacını 

da içine alan makro ihtyati politikalara ragmen, 2015 yılı itibariyle ulaşılan %18’lık 

artış hala kerdi hacmi değişim oranının istenilen düzeyde olmadığına işaret etmektedir. 

3.3.Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Geleceği 

2008 Küresel krizi, çıktı istikrarı şeklinde özetlenebilen makroekonomik 

istikrarı sağlamak için fiyat istikrarının yetersiz kaldığını göstermiştir.Zira2000’li 

yıllarda enflasyon hedeflerinin yakalanmasına ragmen 2008 Küresel krizi ile birlikte 

düşündüğümüzde enflasyon hedeflemesi rejiminin tek başına fiiyat istikrarı 

yanındafinansal istikrarı sağlamaya yeterli olamadığı anlaşılmıştır.Yaşanan bu iktisadi 

gelişmeler temel hedefi enflasyon olan ve amacına ulaşmak için politika faizini 

kullanan merkez bankalarının birden fazla hedefi olması halinde ve bu hedeflere 

ulaşmak için yine birden fazla politika aracı olması gerektiği görüşünü pekiştirmeye 

başlamıştır. Bu çerçevedeekonominin görece fiyat istikrarına sahip olduğu ve 

büyüdüğü dönemlerde bile finansal sistemdeki bazı kırılganlıkların krize yol açtığı, bu 

bağlamda, fiyat istikrarının finansal istikrarı teminedemediğianlaşılmıştır. Gelinen 

noktada, merkez bankalarının fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da sağlaması 

ve bu doğrultuda para politikası araçlarını kullanması gerektiği konusunda genel bir 

konsensüs oluşmuş vetartışma bu noktada görece yeni bir politika niteliği taşıyan 

makro ihtiyati politikalar çerçevesine kaymıştır.Küresel krizle birlikte merkez 

bankacılığı ve para politikası alanında bazı değişiklikler yaşanmış ve enflasyon 

hedeflemesi stratejisi geri plana atılmış, merkez bankaları kredi piyasalarında yaşanan 

stresi hafifletmek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için geleneksel ve geleneksel 

olmayan para politikalarıuygulanmıştır  (Aslanoğlu, 2015:332-335; Akyazı&Al, 

2015:375-377). 

2008 Krizi’nin olumsuz etkilerine karşılık geleneksel olmayan para 

politikalarının uygulandığı bu süreçte, TCMB da enflasyon hedefinin yanında, finansal 

istikrar hedefinin önemini vurgulamıştır. Kriz karşısında küresel piyasalarda gözlenen 

likidite genişlemesi, kısa vadeli sermaye girişlerine bağlı olarak cari dengelerin 

bozulması, krediye hızlı ve kolay ulaşımın yol açtığı riskler, dış piyasalarda görülen 

varlık fiyatlarının aşırı şişmesi ve bankacılık uygulamlarının aşırı risk ihtimaliile 

karşıkarşıya kalınmasıalternatif politika arayışlarıda beraberinde getirmiştir. Merkez 

Bankası, enflasyon ve finansal istikrar olarak ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak amacı 

ile 2010 yılı ikinci yarısından itibaren inşaa ettiği yeni politikalarlafiyat istikrarı 

(enflasyon) hedefine bağlı olarak kullandığı kısa vadeli politika faiz oranı aracının yanı 

sıra, finansal istikrarın da gözetilmesine bağlı olarak, diğer politika araçları olan (faiz 

dışı araçlar); zorunlu karşılıklar, faiz koridoru, likidite yönetimi ve rezerv opsiyon 

mekanizması gibi birbirini destekleyen politika araçlarını kullanmaya başlamıştır. 

Böyle bir tercihle para politikası yapıcısıfiyat istikrarı hedefi yanında finansal 
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istikrarhedefine de ulaşmayı amaçlamıştır (Oktar vd., 2013:11-12.).Gelinen nokta 

itibariyle, Para politikasında temel amaç kabul edilen fiyat istikrarı hedefinde referans 

kabul edilen enflasyon hedeflemesi stratejisi tek başına makro ekonomik istikrarı inşa 

etmede yeterli olamayacağı yönünde yaygın bir kanı yerleşik hale gelmeye başlamıştır. 

Bu durum, enflasyon hedeflemesi stratejisinin, 2008 Finans Krizi süresinde politika 

yapıcılarına her ne kadar esnek politika uygulama fırsatı verdiği vurgusu 

yapılsadabunun kısa dönemli bir algı olduğu,gelecekte (uzun vadede) enflasyon 

hedeflemesi stratejisinin öngördügü şartların tek başına makro ekonomikistikrarı tesis 

etme adına yeterli olamayacağını ortaya koymaktadır.   

Sonuç 

İlk defa 1989 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmaya 

başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi, bu rejimi uygulayan ülkelerde enflasyon 

oranlarının düşmesi, fiyat istikrarını sağlama yolunda önemli başarılar elde edilmesi, 

büyümenin olumlu yönde etkilenmesi, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının 

artması ve bu rejimi terketmeyi gerektirecek hiçbir olumsuz sonuçla karşılaşılmaması 

gibi nedenlerden dolayı zaman içinde giderek artan sayıda ülke tarafından para 

politikası stratejisi olarak seçilmiştir. 

Ülkemiz ekonomisi 1970’li yıllardan itibaren yüksek enflasyon olgusu ile 

karşı karşıya kalmıştır. Enflasyonun olgusunun neden olduğu ekonomik 

göstergelerdeki bozulma sonucunda ve 2001 Krizi ile birlikte, enflasyon oranının 

%35’lerden %70’lere kadar artış gösterdiği, reel GSMH’ nın da %9,5 küçüldüğü bir 

ortamda Türkiye, gerek diğer ülke örneklerinin başarısı gerekse de diğer stratejilerin 

geçmişte tüketilmesi nedeni ile, enflasyon hedeflemesi stratejisine geçilmesine yönelik 

olarak politikalarını oluşturmaya başlamıştır. Bu doğrultuda Mayıs 2001’de değiştirilen 

Yasa ile araç bağımısızlığını kazanan Merkez Bankası’nın temel amacı, fiyat istikrarını 

sağlamak olmuş ve bu çerçevede 2002 yılında para politikasının ana amacını 

enflasyonu düşürmek olarak belirlemiştir. 2002 yılı başında, parasal hedeflemenin bir 

yan unsur olarak korunduğu örtük enflasyon hedeflemesine geçilmiş, 2006 yılı 

başından itibaren ise, açık enflasyon hedeflemesi uygulanmaya başlanmıştır.  

Türkiye’nin 2002-2005 örtük enflasyon hedeflemesi performansı 

değerlendirildiğinde, bu dönemde enflasyonu düşürmede etkili bir şekilde başarı 

gösterdiği, bu başarıya sağlanan mali disiplinin de katkıda bulunduğu görülmektedir. 

Türkiye 2006 yılında geçtiği açık enflasyon hedeflemesi döneminin hemen 

ardındanpara politikası kontrolü dışındaki gelişmelerden dolayı hedeflenen enflasyon 

oranlarına ulaşılamamıştır. 

   2008 Finansal Kriz öncesinde etkileyici bir başarı gösteren enflasyon 

hedeflemesi stratejisinin, 2008 Finans Krizi sonrasında ise  makro ekonomik istikrarı 

tesis etme adına tek başına başarılı olamaması enflasyon hedeflemesi stratejisinin 

performansını sorgulayıcı bir takım gelişmelere yol açmıştır. Gelinen noktada, merkez 

bankalarının fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da sağlaması ve bu doğrultuda 

para politikası araçları kullanması gerektiği konusunda genel bir konsensüs oluşmuş ve 

tartışma bu noktada görece yeni bir politikaya, makro ihtiyati politikalar çerçevesine 

kaymıştır.Küresel krizle birlikte merkez bankacılığı ve para politikası alanında bazı 

değişiklikler yaşanmış ve enflasyon hedeflemesi stratejisi geri plana atılmış, merkez 

bankaları kredi piyasalarında yaşanan stresi hafifletmek ve ekonomiyi yeniden 

canlandırmak için geleneksel ve geleneksel olmayan bir para politikası 

uygulamışlardır.Bu gelişmeler bir para politikası stratejisi olarak enflasyon 

hedeflemesinin makro ekonomik istikrarı tesis etmede sihirli bir strateji olmadığını 
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göstermiş, 2008 Küresel Krizinin getirdiği istikrarsızlıkları giderme adına mevcut 

Enflasyon hedeflemesi rejiminin revizeye muhtaç bir strateji olduğunu ortaya 

koymuştur.   

 

Kaynakça 

Acet, H. (2009). Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi 

Rejimi: Teori, Politika ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, SÜ İİBF Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17, 20-49. 

Akyazı, H., Al, İ. (2015).  2008 Küresel Krizinin Para Politikası ve Enflasyon 

Hedeflemesi Stratejisine Yansımaları. Eroğlu vd. (Ed),  İktisadi Krizler ve Türkiye 

Ekonomisi içinde (367-394). Ankara: Orion Kitabevi. 

Akyazı, H., Ekinci, A. (2008). Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Performansı: 

Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Karşılaştırması,Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. 

Dergisi, 24(1), 21-40. 

Akyazı, H., Ekinci, A. (2009). Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Para 

Politikası Stratejilerinin Makroekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi, İktisadi 

ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), Ocak. 

Allen, M., Baumgartner, U. ve Rajan, R. (2006, March).Inflation Targeting 

and the IMF, International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems 

Department, Policy and Development Review Department, and Research Department, 

16. 

Aslanoğlu, E. (2015). 2008 Sonrası Dünya Ekonomisinde Görünüm ve İktisat 

Politikaları. Eroğlu vd. (Ed), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi içinde (s.323-342). 

Ankara: Orion Kitabevi.  

Batini, N., Laxton, D. (2006). Under What Conditions Can Inflation Targeting 

Be Adopted? The Experience of Emerging Markets, Central Bank of Chile Working 

Papers, No.406. 

Bernanke, B.S. (2003). A Perspective on Inflation Targeting, The Federal 

Reserve Board, At The Annual Washington Policy Conference of the National 

Association of Business Economists, Washington, D.C, March 25,2003. 

http://www.federalreserve.gov/Boarddocs/Speeches/2003/20030325/default.htm Erişim 

Tarihi: 10 Ağustos 2016. 

Central Bank News.Inflation 

Targets.http://www.centralbanknews.info/p/inflation-targets.html, Erişim Tarihi: 10 

Ağustos 2016. 

Erçel, G. (1999). 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı: Kur ve Para 

Politikası Uygulaması,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Aralık 1999. 

Erdoğan, S. (2005).Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine 

Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 9(1), 34-54.  

Eroğlu, N., Eroğlu, İ. (2010).Küresel Kriz ve Bir Para Politikası Stratejisi 

Olarak Enflasyon Hedeflemesi’nin Rolü, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 

Dergisi, 47(545), 63-71 

Greenspan, A. (2001). Opening Remarks.Achieving Price Stability: A 

Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas 

City.https://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1996/pdf/s96green.pdf. Erişim 

Tarihi: 09 Ağustos 2016. 

Kara, A.H., Orak, M. (2008). Enflasyon Hedeflemesi,Ekonomik Tartışmalar 

Konferansı, İstanbul, 10 Ekim. 

http://www.federalreserve.gov/Boarddocs/Speeches/2003/20030325/default.htm%20Erişim%20Tarihi:%2010
http://www.federalreserve.gov/Boarddocs/Speeches/2003/20030325/default.htm%20Erişim%20Tarihi:%2010
http://www.centralbanknews.info/p/inflation-targets.html
https://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1996/pdf/s96green.pdf


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

505 

 

Masson, P. R., Savastano, M. A. ve Sharma, S. (1997, October). The Scope for 

Inflation Targeting in Developing Countries, International Monetary Fund, IMF 

Working Paper, No.WP/97/130, 1997, 1-53. 

Mishkin, F.S. (2000, March). Inflation Targeting in Emerging Market 

Countries, National Bureau of Economic Research,  Working Paper 7618.  

Mishkin, F.S., Posen, A.S. (1997, August). Inflation Targeting: Lessons From 

Four Countries,NBER Working Papers Series, 6126. 

Oktar, S., Eroğlu, N. ve Eroğlu, İ. (2013). 2008 Glabal Finans Krizi, Parasal 

Aktarım Kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Deneysel 

Politika Çabaları,Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 35(2), 1-28. 

Serdengeçti, N.S. “Fiyat İstikrarı”, Başkan Serdengeçti’nin Fiyat İstikrarı 

Konuşması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinl

ar/Temel+Politika+Metinleri/Diger+Metinler. Erişim Tarihi: 09 Ağustos 2016. 

TCMB (2002).“2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel 

Gelişmeler”.Basın Duyurusu, 1, 2 Ocak 2002. 

TCMB (2003).“2003 Yılı Para ve Kur Politikası Genel Çerçevesi”.Basın 

Duyurusu, 2, 3 Ocak 2003. 

TCMB (2005).“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel Çerçevesi ve 2006 

Yılında Para ve Kur Politikası”, 56, 05 Aralık 2005. 

TCMB (2006). “Enflasyon Hedeflemesi Rejimi”, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Yayını. 

TCMB (2008), “ Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, 

İstanbul Ticaret Odası Sunumu, TCMB, (Aralık), 1–47   

TCMB (2010). “Para Politikası Kurul Kararı” TCMB Basın Duyurusu, 

Sayı:2010-45(19 Agustos),www.tcmb.gov.tr   

TCMB (2013).“Enflasyon ve Fiyat İstikrarı”, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Yayını. 

TCMB (2014a).“Finansal İstikrar Raporu”.Sayı 18, Mayıs 2014. 

TCMB (2014b).“Finansal İstikrar Raporu”.Sayı 19, Kasım 2014. 

TCMB (2015).“Finansal İstikrar Raporu”.Sayı 21, Kasım 2015. 

TCMB (2016).“Finansal İstikrar Raporu”.Sayı 22, Mayıs 2016. 

Tutar, E. (2005). Enflasyon Hedeflemesinin Önkoşulları: Türkiye’de Para 

Politikası Araçları ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uzmanlık Yeterlilik 

Tezi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü Ankara, 

Ağustos 2005. 

Yay, G. (2006). Para Politikası Stratejileri ve Enflasyon Hedeflemesi, İktisat 

Dergisi, Şubat-Mart, 470-471, 3-17. 

Yılmaz, D. (2010). “Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye Uygulaması”, Uşak 

Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Eylül. 

  

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Temel+Politika+Metinleri/Diger+Metinler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Temel+Politika+Metinleri/Diger+Metinler


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

506 

 

A CASE STUDY WITHIN EVALUATION IN MANAGERIAL LEVEL 

OF MİNTZBERG’S MANAGERIAL ROLES 

                                                Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. İlke Başarangili 

Abstract 

A transition from the industrial society to information community has emerged from 

globalization and the development of new technologies. Inevitably, these changes have affected 

the management approaches. Thus,  the management with employees' effective and efficient 

manner has become quite important in the success of the hotel businesses like the other 

businesses also. Undertaking effective managerial roles of manager is vital to the success of the 

company. In this context, hotel managers plays key roles. The main purpose of this research with 

these reasons is to discover whether hotel manager has taken on managerial roles or not and 

reveal how much time the manager has devoted for managerial roles. Also, the other purposes of 

the research are to examine manager’s management style and perspective on subsidiarity, the 

most important problems encountered by manager, the systems used to schedule manager’s own 

time and finally manager’s performance tools to measure the success. The research includes a 

case study as qualitative research method. In this context, the interview with general manager of 

an international chain hotel was conducted using purposive sampling method. For the design of 

structured questionnaire prepared for the interview has been benefited from Mintzberg’s 

managerial roles. According to the results, the manager which is the subject of this research 

seems to undertake all managerial roles but while the manager allocates more time to Leader, 

Entrepreneur, Resource Allocator and Negotiator Rolles, unlike the manager allocates less time 

to Figurehead, Monitor and Disturbance Handler Rolles. 

Key Words: Manager, Managerial Roles, Mintzberg, Hotel.  

 

MİNTZBERG’İN YÖNETSEL ROLLERİNİN YÖNETİCİ DÜZEYİNDE   

DEĞERLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA BİR ÖRNEK OLAY 

İNCELEMESİ 

Özet 

 Küreselleşme ve yeni teknolojilerin gelişmesi ile sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

doğru bir geçiş ortaya çıkmıştır. Bu değişimler ister istemez işletmelerin yönetim yaklaşımlarını 

etkilemiştir. Böylelikle diğer işletmelerdeki gibi otel işletmelerinin başarısında da, işgörenlerin 

etkin ve verimli bir tutumla yönetimi oldukça önemli hale gelmiştir. Yöneticinin etkin yönetsel 

roller üstlenmesi, işletmenin başarısı açısından oldukça hayatidir. Bu kapsamda otel yöneticileri, 

kilit roller üstlenmektedir. Bu gerekçelerle bu çalışmanın ana amacı bir otel yöneticisinin 

yönetsel roller üstlenip üstlenmediği keşfetmek ve yöneticinin yönetsel rollere zamanının ne 

kadarını adadığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, araştırmanın diğer amaçları yöneticinin yönetim 

tarzı ve yetki devrine bakış açısı, yöneticiler tarafından karşılaşılan en önemli problemler, 

zamanını programlamak için kullandığı sistemler ve son olarak başarıyı ölçmek için yararlandığı 

performans araçlarını incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay 

incelemesini içermektedir. Bu kapsamda amaçlı örnekleme metodu kullanılarak, uluslararası 

zincir bir otel işletmesi genel müdürü ile görüşme yürütülmüştür. Görüşme için hazırlanan 

yapılandırılmış soru formunun tasarımında Mintzberg’in yönetsel rollerinden yararlanılmıştır. 

Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bu 

araştırmanın öznesi olan yöneticinin tüm yönetsel rolleri üstlendiği görülmektedir fakat Liderlik, 
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Girişimci, Kaynak Dağıtıcı ve Kriz Yöneticisi rollerine daha fazla zaman ayırırken, Temsilci, 

Gözlemci ve Müzakereci rollerine daha az zaman ayırdığını ortaya çıkmıştır. Araştırma 

sonuçlarının otel yöneticilerine ve yönetici adaylarına yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yönetici, Yönetsel Roller, Mintzberg, Otel İşletmesi.  

1.Giriş 

Turizm endüstrisi, emek-yoğun bir sektör olmasının yanı sıra sektörün odak 

noktasında yer alan insan kaynağının müşterilerle olan ilişkileri hizmet kalitesini 

belirleyici rol oynamaktadır. Bu sebeplerle yöneticilerin işletmelerinin amaç ve 

hedeflerini ulaşması için planlamalar gerçekleştirmesi, gerekli işlerin doğru işgörenlere 

verilerek örgütlenmesi ve yöneltilmesi, işletmeyi oluşturan tüm unsurların ahenkli bir 

biçimde koordinasyonunun sağlanması ve son olarak amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının 

denetlenmesi gerekmektedir. Otel işletmelerinde etkin ve başarılı bir yönetimden 

bahsetmek için tüm departmanlardaki işlerin ahenk içerisinde yürütülmesi 

gerekmektedir. Bunun için otel yöneticilerinin etkin yönetsel roller üstlenmesiyle 

işgörenler kendilerinden beklenenleri daha iyi kavrayabilmesi sağlanacaktır. Böylelikle 

işgörenler, müşterilerinin beklentilerine de daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap 

vermelerine de olanak sağlayacaktır. İşlerini daha hızlı daha etkin yapan işgörenlerin 

özgüvenleri daha yüksek olmakta, kısaca iç müşteri tatmini de yükselmektedir. 

Yöneticilerin yönetsel rollerini doğru algılaması ve bu rolleri işletme içerisinde hayata 

geçirmesi otel işletmelerini başarısı ve geleceği bakımından önemlidir.  

Yöneticilerden beklenen, onaylanan ya da algılanan yönetsel rolle, yönetici 

olarak bireyin oynadığı rollerin örtüşmesi gerekmektedir. Tüm yöneticilerin yönetsel 

rollerinin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmemesi ile rol çatışması ya da rol 

belirsizliği ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu karmaşıklığa yol açmaması için 

işletmelerin hiyerarşik yapısı içerisinde her yöneticiden beklenen yönetsel roller belli 

olmalı, yetki dağılımı ve sorumluluk alanları açık ve net bir biçimde ortaya konmalıdır 

(Gökçe ve Şahin, 2003: 154). Bu çalışmanın ana amacı bir otel yöneticisinin yönetsel 

roller üstlenip üstlenmediğini keşfetmek ve yöneticinin yönetsel rollere zamanının ne 

kadarını tahsis ettiğini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, araştırmanın diğer amaçları arasında 

yöneticinin yönetim tarzı ve yetki devrine bakış açısı, yöneticiler tarafından karşılaşılan 

en önemli problemler, zamanını programlamak için kullandığı sistemler ve son olarak 

başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçlarını irdelemek gelmektedir. Bu 

kapsamda Mintzberg tarafından ele alınan on yönetsel rolün otel genel müdürü 

tarafından nasıl algılandığı ve uygulandığı araştırılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde 

yönetim kavramına ve yöneticilerin yönetsel rollerine, ikinci bölümünde ise 

Mintzberg’e göre yönetsel rollere dair alan yazına, üçüncü bölümde ise araştırmanın 

kendisine ve son bölümde ise sonuç ve öneriler kısmına yer verilmiştir. Araştırma 

sonuçlarının yöneticilere ve yönetici adaylarına yol göstereceği ileri sürülebilir.  

2. Alan Yazın   

2.1. Yönetim Kavramı ve Yöneticilerin Yönetsel Rolleri 

Örgütler karar verme yöntemlerine, faaliyetler arasında eşgüdüm sağlamaya, 

çevreye uyabilme esnekliğine, iletişim ağına ve amaçlarına ulaşmada çeşitli araç-

gereçlere ihtiyaç duymaktadır. Kısaca örgütler, yönetime ihtiyaç duymaktır (Can, 1999: 

21). Yönetim,  kısaca başkaları vasıtasıyla iş görmektir (Koçel, 2001: 11-12). Diğer bir 

ifade ile yönetim bir kuruluşta amaca ulaşmak için girişilen çalışmaların 

düzenlenmesidir (Özalp, 1997: 1). Ekonomik ve kar amaçlarına dayalı olarak kurulan 

işletmelerin parasal, mekanik ve işgücünden meydana gelen kaynakların en optimal 
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biçimde sevk ve idare edilmesi yönetim olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1998: 5). 

Ayrıca yönetim, önceden saptanan amaçlara ulaşmak için kaynakların organize edildiği 

ve gelecekteki faaliyetlerin netleştirilmesi için  gereken bir süreçtir (Hodgetts, 1999: 3). 

Yönetim alanlarında yapılan tüm tanımlamalar bilim alanlarının yaklaşımlarına göre 

farklılık göstermektedir. Muhasebeciler, ekonomistler, yönetim bilimciler, ayrıca 

toplum bilimciler, psikoloji, hukuk, sosyal psikoloji gibi sosyal bilimlerin çeşitli dalları 

yönetimi farklı açılardan tanımlamaya çalışmışlardır. 

Yöneticilerin işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesinde birtakım 

yönetsel rolleri üstlenmesi gerekmektedir. Yöneticilik rolleri kavram olarak bir 

yöneticinin davranışları ile ilgili beklentiler bütünü olarak ifade edilmektedir (Bolat 

vd., 2014: 12). Yönetsel roller yöneticilerin ne yaptıkları, işlevleri veya görevleri 

hakkındadır (Sökmen, 2010: 7). Genel olarak incelendiğinde alan yazında yönetsel 

roller kişilerarası roller, iletişimle ilgili roller ve karar verme ile ilgili roller olarak ana 

sınıflamalara ayrılmaktadır (Sökmen, 2010: 7-8; Bolat vd., 2014: 12-15; Kozak vd., 

2013: 20-22, Eren, 2011: 13-14). Yönetici her şeyden önce işletmenin başarısını 

sağlamak durumundadır. Yöneticilerin başarısı çalıştığı işletmeyi amaçlarına 

ulaştırması ile ölçülmektedir. Bunu başarabilmek için yönetici devamlı değişen 

koşullar karşısında kendini yenilemek durumuyla yüz yüze gelmektedir. Yöneticilerin 

doğuştan gelen zekâ, kabiliyet, iyi bir hafıza, sabır, dürüstlük, ikna kabiliyeti, espri, 

sevecenlik, iyi huy ve cesaret gibi özelliklere sahip olmasının yanı sıra (Şener, 1997: 

76),  ayrıca yöneticilerin dışa dönük, merhametlilik, uysallık, yeniliklere açıklık gibi bir 

takım özellikleri de var olmalıdır (Keenan, 1997: 13-14). Yöneticilerin doğuştan gelen 

özelliklerinin yanında eğitim ve öğretim yoluyla elde edebilecekleri nitelikler de 

bulunmaktadır (Şener, 1997: 77). Her ne kadar yöneticilerin taşıması gerekli özellikler 

çeşitli araştırmacılar tarafından net olarak sunulsa da, bu özellikleri yönetim kademeleri 

bağlamında değerlendirmek onları daha anlaşılır kılmaktadır (Rüzgâr ve Kurt, 2013: 

36). Alan yazında genel olarak yönetim kademeleri üst, orta ve alt kademe yönetim 

kademeleri olarak sınıflandırılmaktadır. Üst kademe yönetim; bütünsel anlamda 

sorumlu ve yetkili olan yöneticilerden oluşmaktadır. Başkan,  genel müdür, genel 

müdür yardımcısı, yönetim kurulu başkanı vb. gibi isimlerle çağrılmaktadır. Orta 

kademe yöneticisi; örgütün üst yönetimce tanımlanan amaçlarını başarmak için gerekli 

olan program ve faaliyetlerin eşgüdümlemesinden sorumludur. Son olarak alt düzey 

yönetici ise günlük faaliyetlerin başarılmasından sorumlu ilk kademe amirlerdir 

(Sökmen, 2010: 4-5). Alt kademedeki yöneticiler ise şef, amir, formen, ustabaşı, usta 

gibi unvanlar taşımaktadır. Her üç kademede görev yapan yöneticilerin sergilemesi 

gereken rolleri ve yetenekleri benimsenmeleri önemlidir. Tepe yönetimde görev alan 

yöneticiler üst olarak sergilemeleri gereken rolleri sergilerken orta kademe ve alt 

kademe yöneticiler ise kendi sorumluluklarına paralel rolleri sergilemektedirler 

(Rüzgâr ve Kurt, 2013: 37). Yöneticilerin yetenek ve sorumlulukları net bir biçimde 

anlaşılamadığında, yöneticilerin etkili bir biçimde çalışmaları koordine etmeleri, 

iletişim kurmaları ve geribildirim sunmaları veya diğer eğitim ve kariyer geliştirme 

faaliyetlerinde  bulunmaları mümkün olamamaktadır (Kozak vd., 2013: 21). Bu sebeple 

yöneticilerin işletme karlılığını arttırması, işletme için belirlenen amaç ve hedeflere 

ulaşması ve işletme faaliyetlerini yürütmesi için sahip olması gerekli yönetsel rolleri 

içselleştirmesi gerekmektedir.   

2.2. Mintzberg’e Göre Yönetsel Roller  

1960’ların sonlarında Henry Mintzberg yöneticilerin yönetsel roller 

kapsamında çalışmalar gerçekleştirmiş ve yöneticilik faaliyetlerini üç ana grupta ve on 

ayrı rolde toplamıştır. Bu üç grup; örgütte bir bilgi ağı oluşturma ve geliştirme ile ilgili 
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faaliyetleri kapsayan bilgisel roller, diğeri insanlarla ilişki kurma ile ilgili bireylerarası 

roller ve son olarak seçim yapmayı ve eyleme geçmeyi ifade eden karar verme 

rolleridir (Bolat vd., 2014: 12-15). Pek çok araştırmacı yöneticilerin rollerini ve 

görevlerini incelemiştir. Ancak bu araştırmalar arasında en etkili çalışmanın Mintzberg 

tarafından hazırlandığı görülmektedir.  

Alan yazında Mario J. Arnaldo (1981) Genel Müdürler (GM)’in Mintzberg’in 

yönetsel rollerine yönelik görev sınıflandırılması üzerine yaptığı çalışmada en önemli 

rollerin; lider, gözlemci, bilgi aktarıcı ve girişimci olarak, en az önemli rollerin ise kriz 

yöneticisi, temsilci, sözcü ve irtibat uzmanı olarak belirlenmiştir (Guerrier ve 

Lockwood, 1989: 83). Peacock’a göre başarı anlayışının sınıflamasına göre en geniş 

kategoriyi finansal dönemler, ikinci en geniş kategori ise müşterilerle konuşarak 

başarının genel ölçüsü anlaşılır (Peacock, 1995: 48). Ley (1980) GM’ın çeşitli yönetsel 

rollere zamanlarının ne kadarını tahsis edebildiklerini ve GM’ın günlük aktivitelerini 

incelemiştir. Araştırmaya GM pozisyonunda 7 katılımcı üzerinde Mintzberg (1975) 

tarafından tanımlanan on rol üzerinde bu aktiviteler sınıflandırılmıştır. Bulgulara 

bakıldığında, GM’lerin liderlik ve girişimci rollerine zamanlarının büyük kısmını 

harcadıkları görülmektedir (Rutherford, 2001: 41-42). Marsry vd. (2006), GM’ler 

tarafından benimsenen liderlik tarzlarını karşılaştırmalı olarak araştırmalarında 

gerçekleştirmişlerdir. Mısırlı ve yabancı genel müdürler arasındaki yöneticiliklerine ait 

farklılıkları ve benzerlikleri araştırmış ve liderlik etkinliklerinin seviyeleri tespit 

edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Mısırlı ve yabancı genel müdürlerin liderlik 

etkinlik seviyelerinde ve liderlik rolüne verdikleri önem konusunda fark yok iken, 

liderlik tarzlarında farklılıklar yer almaktadır. Rüzgâr ve Kurt (2013), Mintzberg’in 

yönetsel rollerine dayalı olarak Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerdeki yöneticilerin 

üstlendikleri rolleri ortaya koymaktır. Sonuçlar, yöneticilerin öncelikli olarak 

kişilerarası (lider) ve bilgilendirici (nezaretçi) rollerini sergiledikleri saptanmıştır.  

Mintzberg (1975) ise yönetici rollerini üç ana kategori altında toplamıştır. 

Mintzberg’e ait ana ve alt yönetsel rollere ait tanımlar Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Mintzberg’in Yönetsel Rolleri 

Roller Tanımı 

Kişilerarası/Interpersonal  

Temsilci Rolü/Figurehead 
Organizasyonun sembolik başıdır. Belirli yasal aktiviteleri yerine 

getirmeyi ve sosyal aktivitelere katılmayı gerektirmektedir. 

Lider/Leader 
Personel alımı, eğitimi, yöneltme ve astların motivasyonundan 

sorumludur. 

İrtibat Uzmanı/Liason Bilgi toplamak için yönetime dışarıdan bir bağ geliştirmektedir. 

Bilgilendirici/Informational  

Gözlemci/Monitor Çeşitli dış ve iç bilgileri araştırmakta ve analiz etmektedir. 

Bilgi Aktarıcı/Disseminator 
Organizasyonun ilgili birimlerine hem dışarıdan hem içerden alınan 

bilgiyi dağıtmaktadır 

Sözcü/Spokesman İşletme dışarıdakilere organizasyon hakkında bilgi taşımaktadır 

Kararsal/Decisional  

Müzakereci/Disturbance Handler 
Beklenmedik karışıklıklarda organizasyon her ne zaman yüz yüze 

gelse uyuşmazlıkları ortadan kaldırmaktadır. 

Girişimci/Entrepreneur 
Organizasyonun daha iyi olması için fırsatları en iyi şeklide 

değerlendirmek amacıyla yollar aramaktadır. 

Kaynak Dağıtıcı/Resource Allocator 

Organizasyonun önemli tüm kaynaklarını hem finansal ve insan 

kaynağı hem de yöneticinin en önemli kaynağı olan vaktini tahsis 

etmekle sorumludur. 

Kriz yöneticisi/Negotiator Organizasyonların görüşmelerinden, pazarlıklarından sorumludur. 

   Kaynak: (Rutherford, 2002: 62-64). 
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3. Mintzberg’in Yönetim Rolleri Yaklaşımı Kapsamında  

Uluslararası Zincir Bir Otel İşletmesinde Araştırma 

            3.1. Amaç ve Kapsam 

Bu araştırmanın amacı, otel yöneticisinin yönetsel rolleri üstlenip üstlenmediği 

ve üstlendiği yönetsel rollere zamanlarının ne kadarını tahsis ettiklerini ortaya 

çıkarmaktır. Bunun için Mintzberg’in yönetsel rolleri, HiltonSA (Mersin) oteli genel 

müdürü uygulamaları temelinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, yöneticilerin 

yönetim tarzı, yetki devrine bakış açısı, yüz yüze geldiği en önemli problemler, 

zamanını programlamak için kullandığı sistemler ve başarıyı ölçmek için yararlandığı 

performans araçlarını incelemektir. Bu zincir otel işletmesinin seçilmesindeki en 

önemli etken dünya çapında turizm sektörünün en büyük şirketi olması, 91 ülkede 

faaliyet göstermesi ve köklü bir geçmişe sahip olması yer almaktadır. Bu kapsamda 

otel işletmesinin genel müdürünün astlarıyla ilişkileri, içeride ve dışarıdaki ilişkileri, 

bilgi edinme ve işinde karşılaştıkları zorluklara dair bulguları ortaya çıkarmak amacıyla 

Mintzberg’in tanımlamış olduğu yönetsel rollerden yararlanılarak yapılandırılmış bir 

görüşme düzenlenmiştir. Yöneticinin bu rollerden hangilerine daha fazla eğilimi 

olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada kapsamında yanıtları aranan ana 

problemlere ve alt problemlere ait sorular aşağıda yer almaktadır;  

 S1: Mintzberg tarafından ele alınan yönetsel roller yönetici tarafından 

üstlenilmekte midir?,  

 S2: Yönetici, Mintzberg tarafından ele alınan yönetsel rollere zamanının ne 

kadarını tahsis etmektedir? 

   Diğer alt problemlere ait sorunlar ise;  

 S3: Yönetici astlarına yetki devri vermekte midir? 

 S4: Yöneticinin yüz yüze geldiği en önemli problemler nelerdir? 

 S5: Yönetici zamanını programlamak için bir sistem oluşturmuş mudur?  

 S6: Yöneticinin başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçları 

hangileridir?  

3.2. Yöntem  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi 

gerçekleştirilmiştir. Örnek olay incelemesinin tercih edilmesindeki neden, Yazıcıoğlu 

ve Erdoğan (2014: 151-152)’a göre, örnek olay yönteminin yönetimsel durum içindeki 

değişkenleri anlamaya odaklı bir yöntem olarak görülmesi ve aynı zamanda yaşamda 

karşılaşılan sorunların katılımcıların katılımı ile çözümlenmesi esasına dayanmasıdır. 

Bu örnek olay çalışması kapsamında görüşme için hazırlanan yapılandırılmış soru 

formunun tasarımında Mintzberg’in yönetsel rolleri ele alınmıştır. Yapılandırılmış 

görüşmeler, esnekliğin ve farklılıkların en aza indirgenmiş, etki-tepki nitelikli olması 

nedeniyle duygusal değil, rasyonel yanıtlar almayı amaçlamaktadır (Fontana ve Frey, 

1994’ten akt. Punch, 2005: 167). Yapılandırılmış soru formu, yönetici yabancı uyruklu 

olduğundan İngilizce olarak hazırlanmıştır. Nitel araştırmada daha çok “amaçlı 

örneklem” olarak adlandırılan örneklem türü kullanılmaktadır. Bu yöntem, belirli bir 

amaçla ya da odaklanan konuyla ilgili olarak örneklemin önceden düşünülüp 

belirlenmesini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 183). Nitel yöntemler, bir süreç 

veya deneyime yönelik ayrıntılı bir anlayışa ihtiyaç olduğunda, araştırılmak istenen 
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konunun sınırlarını veya özelliklerini belirlemek için daha fazla bilgi gerektiğinde veya 

mevcut verinin sadece sayısal olmayan bir biçimde (örneğin metin) olduğunda 

seçilmektedir. Bu tarz araştırmalar genellikle amaçlı olarak seçilmiş örneklemeden 

derinlemesine veya/veya geniş bilgi toplamayı gerektirmektedir (Bazely ve Jackson, 

2015: 2). Bu gerekçelerden dolayı bu araştırmada amaçlı örnekleme metodu 

kullanılmıştır.  

Nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz süreci verilerin 

belirlenen temalara göre özetlenip, yorumlanması ile gerçekleştirilmektedir. Veriler, 

araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği gibi görüşme ve 

gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da 

sunulabilmektedir. Elde edilen veriler betimsel analizin dört aşaması olan: betimsel 

analiz için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 

bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması süreçlerinden geçmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006: 224). Nitel verilerin çözümlenmesinde sorulara verilen 

yanıtların değerlendirilmesinde Mintzberg’in yönetsel rollerindeki ana temalar olan; 

Kişilerarası Roller (Interpersonal), Bilgilendirici Roller (Informational) ve Kararsal 

Roller (Decisional), yönetsel alt temalar olan; Temsilci Rolü (Figurehead), Lider 

(Leader), İrtibat Uzmanı (Liason), Gözlemci (Monitor), Bilgi Aktarıcı (Disseminator), 

Sözcü (Spokesman), Müzakereci (Disturbance Handler), Girişimci (Entrepreneur), 

Kaynak Dağıtıcı (Resource Allocator) ve Kriz yöneticisi (Negotiator) ile bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Bu temalara ve alt temalara göre araştırma yürütülmüştür. Çalışmada 

güvenilirlik ve geçerliliği sağlamak amacıyla Erlandson vd., (1993) tarafından 

geliştirilen süreçler takip edilmiştir. Buna göre nicel analizlerde iç geçerliliğinin nitel 

analizde karşılığı olan inandırıcılık kavramının yerine getirilmesi için çalışmanın 

sonuçları kapsamında uzman değerlendirmesine başvurulmuş, nicel analizlerde dış 

geçerliliğinin nitel analizde karşılığı olan aktarıla bilirlik özelliğinin sağlanmasında ise 

ayrıntılı betimleme ve amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Nicel analizlerde iç 

güvenilirliğin nitel analizde karşılığı olan tutarlığın sağlanmasında tutarlık incelemesi 

yapılmış,  dışarıdan bir gözle araştırmanın başından sonuna kadar ki süreçlerde 

tutarlılık değerlendirilmiştir. Nicel analizlerde dış güvenilirliğin nitel analizde karşılığı 

olan teyit edilebilirliğini sağlamak amacıyla teyit incelemesi kullanılarak, farklı bir 

uzmana araştırmada kullanılan yargıların, yorumların ve önerilerin ham verilere geri 

gidildiğinde teyidine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 

264-272). 

3.3. Analiz ve Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma kapsamına dâhil edilen Genel Müdür (GM)’ün 

cevapları doğrultusunda edinilen veriler ışığında Tablo 2’de elde edilen bulgular yer 

almaktadır.  

Araştırma sorularına ait diğer bulgular arasında GM’ün teknolojiden ne kadar 

yararlandığı sorusuna “tüm gün” olarak yanıt vermiştir (S21). Yönetim tarzını Danışmacı 

(Consultative) olarak belirtmiştir (S22). GM’e günlük zamanının % kaçını bu yönetsel 

rollere verebildiğine ilişkin cevaplarında en yüksek dilimi Lider (%30), Girişimci 

(%30), Kaynak Dağıtıcı (%30) ve Kriz Yöneticisi (%30)’nin aldığı görülmekle en az 

önemli gördüğü roller arasında Temsilci (%10), Gözlemci (%10) ve Müzakereci (%10) 

rolleri yer almaktadır (S23). 
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Tablo 2: Araştırmaya Ait Bulgular 

Yönetsel Roller 

(Ana Temalar) 

Yönetsel Alt Roller (Alt 

Temalar) 
Bulgular 

TEMA 1 : 

(Kişilerarası Roller) 

Temsilci Rolü 

 
Otel GM’ün zamanının  % 30 oranında topluluk aktivitelerine ayırarak Temsilci rolünü gerçekleştirdiği görülmektedir (S1). 

Lider 

 

GM’ün astlarının motivasyonunu arttırmak için kararlara katılım, ödüller, işgörenlerin eğitim ve geliştirme faaliyetleri 

yanıtları ile Lider rolünü uyguladığı görülmektedir (S2). 

İrtibat Uzmanı 

 

GM’ün bilgi topladığı kaynakları, “şirket”, “internet” ve “iş arkadaşları” olmak üzere cevaplayarak İrtibat Uzmanı rolünü de 

üstlendiği ortaya çıkmıştır (S3). 

TEMA 2: 

(Bilgilendirici 

Roller) 

Gözlemci 
 

GM’ün dışarıdan topladığı bilgi kaynaklarını “diğer insanlar” ve “müşteriler”; içeriden bilgi kaynaklarını ise “astlar” ve 

“söylentiler” olmak üzere yanıtlamış ve böylelikle hem içeriden hem de dışarıdan bilgi kaynağı elde ederek Gözlemci rolünü 

üstlendiği görülmektedir (S4). 

Bilgi Aktarıcı 

 

GM’ün işgörenlerine bilgiyi “toplantılar”, “ilan tahtası” ve “personel dergileri” ile dağıttığı (S5) ve bu bilgilerin astlarına 
dağıtmasının tarafından çok önemli olduğunu yanıtlamıştır (S6). Bu sonuçlar Bilgi Aktarıcı rolünü üstlendiğini ve ayrıca 

astlarına yetki devretmesi ile ilgili verdiği yanıta istinaden, GM’ün çağdaş yönetim yaklaşımını da benimsediği görülmektedir 

(S7). 

Sözcü 

Ne tür dış ilişkilere sahip olduklarına yönelik yöneltilen soruya cevaben “rakipler”, “acenteler”, “tedarikçiler”, “müşteriler” ve 

“hükümet” ile yanıtını vermiştir (S8). Zamanının % 40 gibi büyük bir kısmını dış ilişkilere harcadığına dair bilgi vermiştir (S9). 

Bunun yanı sıra dışarıdakilere organizasyon hakkında bilgiyi “yüz yüze karşılaşmalar”, “bilgi mektupları” ve “broşürler” 
yoluyla taşıdığına dair cevap vererek Sözcü rolünü üstlendiği ortaya çıkmıştır (S10). 

TEMA 3: (Kararsal 
Roller) 

Müzakereci 

Diğer bir soruda yüz yüze geldiği en önemli problemlerin; “motivasyon” ve “müşteri memnuniyeti” olarak yanıtlamıştır (S11). 

Karşılaştığı sorunları hem kendisinin çözdüğünü hem de yardımcısına danışarak giderdiğine dair bilgiler vermiştir (S12). Son 

olarak tüm bu işlerinin zamanının % 80’ini aldığını (S13) ve GM’ün zamanını programlamak için bir sistemi olup olmadığı 
sorulduğunda ise “kişisel öncelikleri” olarak belirlediği tespit edilmiştir (S14). Sorulan sorulara cevaben GM’ün Müzakerici bir 

tutum izlediği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Girişimci Örgütü değiştirmek için yollar arar mısınız sorusuna direkt evet yanıtını vererek Girişimci rolünü açıkça vurgulamaktadır (S15). 

Kaynak Dağıtıcı 

Organizasyon için mali kaynaklar elde etmede zamanını % 20’sini harcadığını belirten GM (S16), otel departmanlarına en az ön 

büro, kat hizmetleri, muhasebe ve satın alma bölümlerine, en çok yiyecek- içecek departmanı ile satış-pazarlama bölümlerine 

zaman harcadığını ifade etmektedir (S17). Bu bulgulardan GM’ün en önemli kaynağı olan zamanı en fazla ayırdığı 
departmanların yiyecek-içecek ve satış-pazarlama olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca GM’ün başarıyı ölçmek için yararlandığı 

araçlar arasında; “finansal sonuçlar”, “müşteri memnuniyeti” ve “müşteri geri- bildirimleri” gelmektedir (S18). 20. soruda ise 

geriye yönelik on yılda yönetim tarzında bir değişme yaşayıp yaşamadığına dair cevabını duruma bağlı olarak vermiştir ve bu 
da durumsallık yaklaşımı ile ilgili ipucu vermektedir (S19). 

Kriz yöneticisi 

 
Kriz Yöneticisi rolüne kısaca “kesinlikle evet” cevabı vermiştir (S20). 
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Sonuçlar Ve Değerlendirmeler 

Küreselleşme ile birlikte ekonomik ve sosyal yapıdaki değişimler, geçmişten 

günümüze işletme yöneticilerinin sorumluluklarını giderek artırmıştır. Yöneticiler, bu 

süreçte yaşanan iletişim ve bilgi teknolojilerinde, yönetim stratejilerinde, insan 

kaynağında ve değişen tüketici eğilimlerinde oluşan farklılıklara uyum sağlamaya,  

yeni ve gelişmiş yönetim tekniklerinden yararlanmaya çalışmaktadırlar. Otel işletmeleri 

yöneticilerinin etkin ve verimli bir biçimde işletmelerini yönetmeleri için bu 

değişimlere uyum sağlayabilecek yönetsel bir takım rolleri yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Yönetsel rollerini başarılı bir şekilde yerine getiremeyen yöneticilerin 

çalıştıkları işletmede kurumsal başarıyı ve verimliliği yakalamaları mümkün 

görünmemektedir. Bu gerekçelerle bu araştırmada genel müdür düzeyinde yönetsel 

rollerin hangilerini üstlendiği, bu rollere zamanlarının ne kadarını tahsis ettiği, 

yöneticinin yönetim tarzı ve yetki devrine bakış açısı, yönetici tarafından karşılaşılan 

en önemli problemler, yöneticinin zamanını programlamak için kullandığı sistemler ve 

son olarak başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçları incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; 

 Otel GM’nün Mintzberg’in yönetsel rollerine ilişkin topluluk aktivitelerine 

zaman ayırarak Temsilci rolünü üstlendiği, işgörenlerin motivasyonunu arttırmak 

amacıyla kararlara katılımı ve ödüllendirilmesi ile astların eğitim ve geliştirme 

faaliyetlerine önem vermesi ile Liderlik rolünü, şirket, internet ve iş arkadaşlarından 

bilgiler toplayarak İrtibat Uzmanlığı rollerini üstlendiği görülmektedir. Tüm bu 

sonuçların özeti olarak yöneticinin Kişilerarası Rollerin tamamını yerine getirdiği ifade 

edilebilir.  

 Diğer bir sonuca göre ise GM’ün dış bilgi kaynaklarının diğer insanlar ve 

müşteriler, iç bilgi kaynaklarının ise astlar ve söylentiler olduğunu belirtmiştir. 

Böylelikle Gözlemci rolünü üstlendiği ortaya çıkmıştır. GM’ün bilgiyi aktarma yolları 

arasında toplantılar, ilan tahtası ve personel dergileri olması Bilgi Aktarıcı rol 

üstlendiğinin göstergesidir. Yönetici aynı zamanda bilgi aktarımının tarafından son 

derece önemli olduğunu da ifade etmiştir. Bunlara ek olarak GM, dış ilişkiler 

kapsamında rakipler, acenteler, tedarikçiler, müşteriler ve hükümet ile yürüttüğü dış 

ilişkilere zamanının büyük bir kısmını ayırmakta, organizasyon ile ilgili dış ilişkileri 

yüz yüze karşılaşmalar, bilgi mektupları ve broşürler yoluyla taşıdığına dair bilgiler 

vererek, Sözcü rolünü yerine getirdiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak temel olarak 

Bilgilendirici Rolleri de başarıyla üstlendiği öne sürülebilir.  

 Bir diğer önemli sonuç ise karşılaştığı en önemli sorunların işgörenlerin 

motivasyonu ve müşteri memnuniyeti olduğunu belirten GM, sorunların üstesinden 

gelmek için hem kendisinin hem de yardımcısına danışarak giderdiği bilgisini 

vermiştir. Müzakereci bir rol üstlendiği görülen GM, sorun çözmek için zamanının 

ciddi bir bölümünü harcamaktadır. Örgütsel değişimler için yollar aradığını belirten 

GM, Girişimci rolüne ile ilgili daha fazla detaylı bilgi vermemiştir. Örgüt için mali 

kaynaklar elde etmeye belirli bir zaman harcadığını belirten GM,  en fazla zaman 

ayırdığı departmanların yiyecek-içecek ve satış-pazarlama olduğunu, en az 

departmanların ise ön büro, muhasebe, kat hizmetleri ve satın alma olarak Kaynak 

Dağıtıcı rolüne vurgu yapmıştır. Geriye yönelik on yılda yönetim tarzında bir değişin 

söz konusu olup olmadığına dair “duruma bağlı olarak” yanıt veren yönetici 

durumsallık yaklaşımı ile ilgili ipucu vermektedir. Koçel (2001: 284), durumsallık 

yaklaşımı ile yöneticilerin çevre koşullarına uymak için yapı ve işleyiş ile ilgili kararlar 
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vermeleri ve işletmenin çevre koşullarına uyumlu hale getirmeleri gerektiğini ifade 

etmektedir.  

 Kriz yöneticisi rolüne ise kısaca evet cevabı vermiş, rol için ayrıntılı bilgi 

vermemiştir.   

 GM yönetsel rolleri için günlük zamanının en fazla oranda Liderlik, Girişimci, 

Kaynak Dağıtıcı ve Kriz Yöneticisi rollerine, en az ise Temsilci, Gözlemci ve 

Müzakereci rollerine ayırdığını belirtmiştir. Araştırma sonuçlarının kısmen de olsa 

Arnaldo (1981)’nun araştırma sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir (Guerrier ve 

Lockwood, 1989: 83). Bu sonuçlara dayalı olarak GM’ün kısmi olarak Kararsal 

Rollerinin daha yoğunlukta olduğu ileri sürülebilir.  

  Araştırmanın alt problemlerine yönelik olarak sorulan sorulara cevaben 

GM’ün astlarına yetki devretmesi ile çağdaş yönetimi benimseyen, yönetim tarzını 

Danışmacı (Consultative) olarak ortaya çıkmıştır. Zamanını “öncelikler” sırasına göre 

belirleyen GM’ün özel bir zaman programlama sistemi olmadığı, başarıyı ölçmek için 

finansal sonuçlar, müşteri memnuniyeti ve müşteri geri-bildirimlerinden yararlandığı 

görülmektedir. 

 Son olarak, GM’e günlük zamanının en fazla ayırdıkları yönetsel roller olarak 

Lider, Girişimci, Kaynak Dağıtıcı ve Kriz Yöneticisi’nin aldığı görülmekte, bu 

sonuçlar ise Ley (1980)’in araştırma sonuçlarında yer alan Liderlik ve Girişimci rolleri 

ile uyum sağlamaktadır (Rutherford, 2001: 41-42).  

Bu araştırma, konu hakkında daha ayrıntılı bir anlayışa sahip olmak için nitel 

araştırma yöntemi ile tek bir otel yöneticisi ile kısıtlıdır. Araştırma sonuçlarının 

gelecekte nicel araştırmalara yol gösterici olacağı öne sürülebilir.    
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THE EFFECT OF ECONOMİC FACTORS ON TAX MORALE: THE 

CASE OF ISTANBUL 

                                                        Yazar / Author:  Arş. Gör. İsmihan Durani  

Arş. Gör. Mehmet Sadık Aydınii 

Abstract 

Tax ethics is an internal behavior in terms of taxation and is expressed as paying taxes 

voluntarily, a positive attitude, belief and value judgments related to the fact that taxpayers pay 

their taxes at the proper time and amount in accordance with the law. This study includes a 

survey study conducted with 1025 taxpayers in Istanbul. The aim of the study is to identify the 

effect of the economic factors determining tax ethics on taxpayers in Istanbul. The data of the 

study were analyzed with SPSS program and the Chi-square Test was conducted. As a result of 

the survey study conducted, it is identified that the most effective factor among the economic 

factors in determining tax ethics is the effect of Other Taxpayers and the Immediate 

Environment, and the least effective factor is the effect of the personel income. There was no 

significant relationship between corruption and tax ethics. 

Key Words: Tax Morale, Economic Factors, SPSS 

 

EKONOMİK FAKTÖRLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİiii 

Özet 

 Vergi ahlakı; vergileme konusunda içsel bir davranış, vergiyi gönüllü ödeme olarak 

ifade edilmekte, mükelleflerin vergilerini yasaya uygun ölçü ve zamanda ödemeleri konusundaki 

olumlu tutum, davranış, inanç ve değer yargıları olarak ifade edilmektedir. Bu çalışma İstanbul 

ilinde 1025 vergi mükellefi ile yapılan anket çalışmasını içermektedir. Çalışmanın amacı, vergi 

ahlakını belirleyen ekonomik faktörlerin İstanbul ilinde bulunan mükellefler üzerindeki etkisini 

tespit etmektir. Çalışmadaki veriler SPSS Programı ile analiz edilip Ki kare Testi kullanılmıştır. 

Yapılan anket çalışması sonucunda Ekonomik faktörlerden vergi ahlakını belirlemede en etkili 

faktörün Diğer Mükellefler ve Yakın Çevrenin etkisi, en az etkisi olan faktör ise Gelir 

Faktörünün etkisi olduğu tespit edilmiştir.  Yolsuzluk ile vergi ahlakı arasında ise anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Ahlakı, Ekonomik Faktörler, SPSS 

1. Giriş 

Vergiler devletin en önemli gelir kaynağı olan geçmişten günümüze kadar tüm 

devletleri ve halkları ilgilendiren en önemli konulardan biri olmuştur. Devletin 

egemenlik gücüne dayanarak halktan aldığı vergilerin sınırlarının belirlenmesi oldukça 

önemlidir. Vergilendirme konusunda mükellefin vergiye uyumu ve vergi ahlakı büyük 

önem taşımaktadır. Devletler vergi kayıp ve kaçağını azaltarak vergi gelirlerini 

artırmak istemektedirler. Vergi kayıp ve kaçaklarının azalmasında vergi ahlakının payı 

çok büyüktür. Toplumun vergi ahlakının artması ile vergi gelirlerinin büyük ölçüde 

artması sağlanabilir. 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Marmara Üniversitesi, İktisat, Maliye.ismihanduran@gmail.com 
ii Marmara Üniversitesi, İktisat, Maliye. mehmetsadikaydin@gmail.com 
iii Bu Çalışma, İsmihan DURAN’ın Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde 2013 

yılında sunmuş olduğu “Vergi Ahlakı: Kadıköy İlçesinde Ücret ve Ticari Kazanç Elde Eden Yükümlülere 

Yönelik Bir Uygulama” adlı Yüksek Lisans Tez Çalışmasının geliştirilmiş halidir. 
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Çalışmada öncelikle vergi ahlakı ve vergi ahlakı ile ekonomik faktörlerinin 

teorik temelleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra İstanbul ilinde vergi ahlakı ve vergi 

ahlakını belirleyen ekonomik faktörlerin etkisini tespit etmek amacıyla yapılan anket 

çalışması ve sonuçları üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.  

 2. Vergi Ahlakı 

Vergi ahlâkı ile ilgili ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda Günter Schmölders 

önderliğinde Alman bilim adamları tarafından kurulan Köln Vergi Psikolojisi 

Okulu’nda başlatılmıştır, daha sonraki yıllarda vergi ahlâkı konusunda yapılan 

çalışmalar artmıştır. Vergi ahlâkını Günter Schmölders bireylerin vergileme ile 

bireylere yüklenen özel mükellefiyetler karşısında takındıkları davranış olarak 

açıklamakta, bu davranış halktan halka, mekândan mekâna, zamandan zamana farklılık 

göstermektedir. Diğer bir deyişle vergi cezaları ve vergi kaçakçılığı karşısında 

bireylerin almış oldukları tavır olarak tanımlanmaktadır ( Schmölders, 1976: 107). 

Vergi ahlâkını Torgler: “vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyondur” 

diye tanımlamıştır. Torgler’in bahsettiği içsel motivasyon, bireylerin vergileri gönüllü 

olarak ödemesini ifade etmektedir. Vergi mükellefleri vergi kaçırma konusunda 

kendilerini çok suçlu hissederlerse, vergi kaçırma eğilimleri de azalacaktır (Torgler, 

2003: 4). 

Vergi ahlâkını Song ve Yarbrough 1978 yılında “vatandaşların mükellef 

olarak devletle aralarındaki ilişkiyi belirleyen davranış normları” olarak tanımlamıştır 

(Song and Yarbrough,1978:444). 

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ise vergi ahlâkı, “Mükelleflerin vergilerini 

yasaya uygun ölçü ve zamanda ödemeleri konusundaki olumlu tutum, davranış, inanç 

ve değer yargıları” olarak ifade edilmektedir (Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, 

2004). 

            3. Vergi Ahlakı İle Ekonomik Faktörler İlişkisi 

Vergi ahlâkının ekonomik belirleyenleri; vergi yükü, vergi adaleti, Kayıt dışı 

ekonominin yaygınlığı, kamu harcamalarının algılanma düzeyi, yolsuzluk, vergi 

kapasitesi, vergi yapısı, vergi denetimi, vergi cezaları ve vergi afları ve çevresel 

faktörler olarak sıralanabilir. 

3.1. Vergi Yükü ve Vergi Ahlakı İlişkisi 

Vergi yükü; vergi gelirleri toplamının GSYİH’ ya oranlanması ile elde edilir. 

Vergiler bireylerin servetinde ve gelirlerinde bir azalma meydana getirdikleri için 

bireyler üzerinde yük oluşturmaktadır (Korkmaz, 2003: 33). 

Vergiler mikro açıdan bakıldığında mükelleflerin gelirlerinin, makro açıdan 

bakıldığında ise toplumun gelirlerinin özel sektörden kamu sektörüne aktarılmasıdır. 

Böylece vergiler ile mükelleflerin ekonomik gücünde bir azalma meydana gelir. 

Ekonomik gücü azalan mükelleflerin hissettikleri bu baskıya “subjektif vergi yükü” 

denilmektedir. “Objektif vergi yükü” ise; ödenen vergiler ile elde edilen gelir 

arasındaki oransal ilişkiye denilmektedir (Aksoy, 1991: 295). 

Subjektif vergi yükü objektif vergi yüküne göre vergi ahlakını daha fazla 

etkiler. Vergi mükelleflerinin ödedikleri vergiden dolayı subjektif vergi yüküne bağlı 

olarak vergiyi negatif algılamaktadırlar ve kendilerini baskı altında hissetmektedirler. 

Bu subjektif vergi yükü mükellefin psikolojisini olumsuz etkilemekte ve buna bağlı 

olarak da vergi ahlâkını olumsuz etkilemektedir. Vergi ahlâkı ile subjektif vergi yükü 
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arasında ters orantılı bir ilişki vardır; subjektif vergi yükü azaldıkça vergi ahlâkı 

artacak, subjektif vergi yükü arttıkça ise vergi ahlâkı azalacaktır (Demir, 2008: 68). 

      3.2. Vergi Adaleti ile Vergi Ahlakı İlişkisi 
 

Vergi adaleti; maliye bilimi ile ilgilenenlerin geçmişten günümüze kadar üzerinde 

durdukları en önemli konulardan biri olmuştur. Adil bir vergi sisteminde vergi yükünün 

adaletli bir şekilde dağıtılması amaçlanmaktadır; fakat bunu sağlamak kolay değildir. 

Adalet subjektif bir kavram olduğu için kişiden kişiye göre, zamana, mekana ve 

topluma göre de değişmektedir bu sebeple kesin bir görüş birliğine de 

varılamamaktadır (Nadaroğlu, 1998: 373). 

Ekonomistler de vergilemede adalet için iki temel prensip üzerinde 

durmaktadırlar. Bunlar (Samuelson ve Nordhaus, 1985: 728-730). 

1. Faydalanma ilkesine göre; vergilemede adaletin sağlanması için bireyler 

kamu hizmetinden faydalandığı ölçüde vergi ödemektedirler. 

2. Ödeme gücü ilkesine göre; bireyler vergiyi ödeme güçleriyle bağlantılı 

ödemektedirler. Ödeme gücü ilkesi de yatay adalet ve dikey adalet şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. Yatay adalet bireylerin aynı durumda olanları aynı vergilendirilmesi, 

dikey adalet ise farklı durumda olanların ise farklı vergilendirilmesidir. 

Ülkemizde yapılan amprik çalışmalarda vergi yükünün adaletli 

dağıtılmadığında mükelleflerin vergileme karşısında tepkileri artmış ve vergi ahlakı 

düşük seviyede çıkmıştır. Bayraklı, Saruç ve Sağbaş’ın 481 vergi mükellefi ile yapmış 

olduğu anket çalışmasında mükelleflerin %56 sı vergi sisteminin adaletsiz olması 

durumunda vergi kaçıranlara hak verebileceğini düşünmektedir (Bayraklı ve diğerleri,  

2004: 204-253). Çoban ve Sezgin’in Denizli ilinde 1200 vergi mükellefine 

uyguladıkları ankette ise vergi adaletsizliği hakkındaki görüş %94,4 tür (Çoban ve 

Sezgin, 2004: 790). 

Çiçek’in Güney Anadolu Bölgesinde 1360 mükellefe uyguladığı anket 

çalışmasına göre; %71,2 si vergilemede adalet olmadığını, %26,9 ise adaletli ama 

yeterince değil cevabını vermiştir (Çiçek ve diğerleri, 2008: 73). Çiçek’in İstanbul da 

502 mükellefe uyguladığı anket çalışmasında ise; vergilerin adaletli olup olmadığı 

sorusuna %77,5 i adaletsiz cevabını vermiş, %19,9 adaletli ama yeterince değil 

cevabını vermiştir (Çiçek, 2006: 106). Demir ve Gülten’in Türkiye geneli 14 ilde 1592 

mükellefe uyguladıkları anket çalışmasına göre; ülkemizde vergi yükü dengeli ve 

adaletli bir şekilde dağılmaktadır mükelleflerden %23,4 kesinlikle katılmıyorum, 

%33,4 katılmıyorum yani %56,8 i bu ifadeye katılmadıklarını söylemişlerdir 

Mükelleflerden sadece %10,1 vergi yükünün adaletli olduğuna kesinlikle katılmaktadır 

(Demir ve Gülten, 2013: 275). Saraçoğlu’nun 2007 yılında 494 mükellefe uyguladığı 

anket çalışmasına göre; “vergi sistemi sizce adil midir?’’ sorusuna mükelleflerden 

%75,9 u hayır cevabını vermiş, %17,2 kısmen, %4,5 oldukça evet, %2,4 ise tamamen 

evet cevabını vermiştir (Saraçoğlu, 2008: 118). İpek ve Kaynar’ın Çanakkale ilinde 410 

vergi mükellefine yapmış olduğu anket çalışmasına göre; “vergi sistemi adil değildir” 

cümlesine %53,9 kesinlikle katılıyorum, %33,9 katılıyorum, %6,6 kararsızım, %2,9 

katılmıyorum, %2,7 kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir (İpek ve Kaynar: 2009: 

182). Altuğ, Çak, Şeker ve Bingöl’ün İstanbul da 2010 yılında 1536 mükellefle yaptığı 

çalışmada ; “vergi sistemi adildir” cümlesine %87,3 katılmamıştır, %7,6 vergi sistemi 

adildir demiş, %5,1 ise (10’lu puanlama sisteminden) 5 puan vermiştir (Altuğ ve 

diğerleri, 2010: 52). 
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3.3. Kayıt Dışı Ekonominin Yaygınlığı ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Kayıt dışı ekonomi; “devletin bilgisi dışında gerçekleşen, resmi GSMH’yı 

tahmin etmek için kullanılan mevcut istatistiksel yöntemlerle ölçülemeyen ve bu sebeple 

resmi GSMH hesapları dışında kalan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerdir” şeklinde 

tanımlanabilir (Yılmaz, 2006: 26). 

Kayıt dışılık artıkça vergi ahlakı azalmaktadır. Bireyler kayıt dışılıkla 

vergilerini ödememekte, gelirlerini artırmaktadır. Benno Torgler ve James Alm‘ın 

ABD ve 14 Avrupa ülkesinde yapmış oldukları ampirik çalışmalar sonucunda kayıt dışı 

ekonomi ve vergi ahlâkı arasında güçlü bir korelasyon bulunmuştur (Alm ve Torgler, 

2006: 224). 

3.4. Yolsuzluk ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Yolsuzluk kelimesi Bakanlar Kurulu’nun 2003/25088 sayılı kararı ile kabul 

edilen Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde tanımlanmıştır. Bu 

tanıma göre ( 25088 Sayılı Resmi Gazete , 2003: 672). 

“Bu Sözleşme'nin amaçlarına uygun olarak "yolsuzluk" tabirinden, bir 

görevin olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir 

yarardan veya böyle bir hak edilmemiş yarar vaadinden fayda sağlayanın, lazım 

gelen davranışına etki eden haksız bir komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir 

yarara veya böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep 

edilmesi, sunulması, verilmesi ya da kabul edilmesi anlaşılır.” 

Vergi kaçakçılığı bir tür yolsuzluk olsa da Akdede’nin “Yolsuzluk ve Vergi 

Kaçakçılığı” adlı makalesinde yolsuzluğun vergi kaçakçılığını özendirip 

özendirmeyeceği araştırılmıştır. Bulunan sonuçlara göre yolsuzlukla vergi kaçakçılığı 

arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Rüşvetin yüksek istenmesi durumunda vergi 

mükellefi vergi kaçırmamayı tercih etmektedir. Vergi kaçakçılığının az olması da vergi 

ahlakının yüksek olduğunu göstermektedir (Akdede, 2006: 141). 

Schneider ve Dreher’in 1994-2002 döneminde yüksek gelirli ve düşük gelirli 

120 ülke üzerinde yapmış olduğu çalışma sonuçlarına göre; yüksek gelirli ülkelerde 

kayıt dışı ekonomi yolsuzluğu azaltmakta; düşük gelirli ülkelerde ise kayıt dışı 

ekonomi yolsuzluğu artırmaktadır, ülkedeki katı düzenlemelerin hem yolsuzluğu hem 

de kayıt dışı ekonomiyi artırdığı sonucuna varılmıştır (Dreher ve Schneider, 2006: 2). 

Torgler’in 1990- 2000 dönemindeki gelişmekte olan ülkeler üzerine yapmış 

olduğu çalışmada ise yolsuzluk ve vergi ahlakı arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Yolsuzluk arttıkça vergi ahlakının düştüğünü, yolsuzluk azaldıkça vergi 

ahlakının arttığını sonucuna ulaşılmıştır (Torgler, 2004: 2). 

3.5. Kamu Harcamalarının Algılanma Düzeyi ile Vergi Ahlakı 

İlişkisi 

Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için harcama yapması 

gerekmektedir. Kamu ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ödemelere kamu 

harcamaları denilmektedir. Kamu harcamaları yetkili kişilerce gerçekleştirilir, para 

şeklinde ödemesi yapılır, zaman içerisinde sürekli artma gösteren kamu harcamaları 

kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplanır (Sayar, 1975: 25-27). 

Devlet; kamu harcamalarını mükelleflerin tercihine uyumlu bir şekilde 

yaparsa, mükellefler vergiye karşı olumlu bir davranış sergiler vergilerini gönüllü bir 

şekilde öderler fakat devletin mükelleflerin desteklemediği bir şekilde kamu harcaması 
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yapması durumunda ödenen vergiler mükelleflerce boşa giden fonlar olarak algılanacak 

ve vergiye karşı olumsuz tepkiler gösterilecektir (Şenyüz, 1995: 41). 

Kamu harcamaları ile vergi ahlâkı arasında önemli bir ilişki vardır. Devletin 

vergi politikası ile vergilerin toplanıp kamu harcaması yapılması mükelleflerin vergiye 

uyumunu ve buna bağlı olarak da vergi ahlakını etkilemektedir. Optimal vergi uyumu 

için kamu harcamalarının tahsisi, dağılımı ve istikrar sağlaması önemlidir. Vergi 

ahlakının yüksek olması için bu dağıtımın adalet ve ölçü bakımından en iyi bir şekilde 

olması gerekir (Torgler ve Schaltegger, 2005: 3-4). 

Demir’in 2007-2008 döneminde Ege bölgesinde 6 ilde 640 mükellefle yapmış 

olduğu çalışmaya göre; “ülkemizde kamu harcamalarında savurganlık yapılmaktadır” 

cümlesine mükelleflerin %55,9’u kesinlikle katılıyorum, %32,2’si katılıyorum, %5,8 

ne katılıyorum ne de katılmıyorum, %2,8 katılmıyorum ve %3,3 kesinlikle 

katılmıyorum demiştir. “Ödediğim verginin nerelere harcandığını bilmem benim için 

çok önemlidir” cümlesine %71,1 kesinlikle katılıyorum, %23,6 katılıyorum denilmiş, 

çok az mükellefte bu görüşe katılmadığını belirtmiştir. %1,4 katılmıyorum ve %1,4 

kesinlikle katılmıyorum diye görüş belirtmişlerdir. Demir’in çalışmasında kamu 

harcamalarının algılanma düzeyi ve vergi ahlakı incelendiğinde en yüksek vergi 

ahlakına sahip kişilerin, kamu harcamaları bakımından en fazla duyarlılık gösteren 

kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre ülkedeki vergi ahlakının yüksek 

olabilmesi için kamu harcamalarının etkin ve bireylerin tercihlerine göre yapılması 

gerekmektedir (Demir, 2008: 170-171). 

3.6. Vergi Kapasitesi ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Vergi kapasitesi; devlet tarafından alınan vergi tutarını belirleyen unsurların 

ortaya koyduğu ve toplanan vergilerin daha fazla ötesine geçemeyeceği kuramsal 

sınırdır. Vergileme kapasitesi ülkeden ülkeye göre farklılık göstermekte ve iktisadi, 

siyasi ve toplumsal koşullara göre değişebilmektedir. Vergileme kapasitesini belirleyen 

unsurlar, ülkenin kişi başına düşen gelir düzeyi, gelir dağılımı, ekonominin 

parasallaşma kapasitesi vb. olarak sıralayabiliriz (Uluatam, 1997: 319). 

Mükellefler vergilendirilirken vergi kapasitesinin aşılması durumunda vergi 

ahlâkı azalacaktır. Vergi kapasitesi aşılmadan mükelleflerin vergilendirilmesi gerekir. 

Vergi kapasitesinin aşılması özellikle en alt gelir grubunda bulunan mükellefleri 

etkileyecektir çünkü bu gruptan alınan verginin kapasiteyi aşması durumunda 

mükelleflerin zorunlu ihtiyaçlarını azaltacak veya sınırlama yoluna gidecektir. Böylece 

vergileme hakkındaki adaletsizlik algısı toplumda yaşayan diğer kişileri olumsuz bir 

şekilde etkileyecek ve toplam vergi ahlâkı üzerinde negatif bir baskı oluşturacaktır 

(Demir, 2008: 73). 

3.7. Vergi Sistemi ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Her ülkenin kendi sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını yansıtan bir vergi 

sistemi vardır. Ülkelerin vergi sistemleri zamana göre değişebildiği gibi, ülkelerin 

gelişmiş ve az gelişmiş olma durumuna göre de değişiklik gösterir. Az gelişmiş 

ülkelerin vergi sisteminin en belirgin özelliği kamu gelirlerinin GSMH içindeki payının 

düşük olmasıdır. Bunun yanında vergi sistemi özellikle dolaylı vergilerden oluşmakta, 

tüketim vergileri ağırlıkta olmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin vergi sisteminin bir diğer 

özelliği de vergi idaresinin zayıflığıdır. Gelişmiş ülkelerde ise bu özelliklerin tersi 

görülmektedir; milli gelir ve fert başına düşen milli oranı yüksektir, vergi sistemine 

bakıldığında vergilerin büyük kısmını dolaysız vergilerin oluşturduğu görülmektedir ve 

vergi idaresi etkilidir (Eker, 2005: 207-210). 
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Vergi sistemi ve vergi ahlakı arasındaki ilişkiye baktığımızda ise ülkedeki, 

vergi sisteminin karmaşıklığı, vergi yasalarının sık sık değişmesi, vergilerin sayısal 

olarak çok olması mükellef üzerinde olumsuz bir baskı oluşturarak vergi ahlakını 

negatif etkileyecektir (Demir, 2008: 83-85). 

Muter, Sakınç ve Çelebi’nin Manisa ilinde vergi mükellefleri üzerinde yaptığı 

bir anket çalışmasına göre; mükelleflere vergi sistemine ilişkin düşüncelerini öğrenmek 

amacıyla iki soru yöneltilmiştir; ilk soruda “Vergi kaçakçılığının önlenmesi için 

öncelikle hangi tedbirler alınabilir?” diye sorulmuş mükelleflerin %26,5’i denetim 

sıklığı ve eğitim, %6,5 adil vergi sistemi, %5,3 vergi cezalarının yükseltilmesi, %1,7 

götürü vergilemenin kaldırılması, %1,3 ticaretten süreli men, %0,9 götürü usulün 

yaygınlaştırılması, %0,6 vergi mükelleflerinin, ödediği verginin yerinde harcanıldığına 

inandırılması, %0,6 teşhir, %0,6 vergi oranlarının düşürülmesi, %56’sı ise cevap 

vermemiştir. İkinci soru ise “vergi sistemindeki uygulamalarda en çok şikâyetçi 

olduğunuz hususlar?” sorusuna %19,6’sı adaletsiz vergi sistemi, %18,5 peşin vergi, 

%7,1 vergi kanunlarının sık değişmesi, %5,5 bürokrasi, %3,6 vergi oranlarının yüksek 

olması, %2,8 götürü vergilendirme, %2,0 hayat standardı esası, %1,6 mükellefe ön 

yargılı bakılması, %0,1 ortalama kar haddinin yüksek olması ve %39,2’si de cevap 

vermemiştir (Muter ve diğerleri, 1993: 20-21). 
 

              3.8. Vergi Denetimi, Vergi Cezaları ve Vergi Afları ile Vergi 

Ahlakı İlişkisi 
 

Devlet; mükelleflerin vergilerini ödemeleri, vergi kayıp ve kaçakçılığı 

engellemek ve vergileme açısından gerçek ödeme gücüne ulaşabilmek için vergi 

denetiminde bulunur. Etkin bir vergi denetimi mükelleflerin vergi kaçırmasını 

engelleyerek mükelleflerin vergilemede adalet hakkında olumlu düşünmesini sağlar. 

Vergilemede adaletin olduğuna inanan mükellefin davranışları da buna bağlı olarak 

değişir. Buna ek olarak vergi denetimi mükellefler üzerinde korku ve baskı oluşturduğu 

için mükelleflerin vergi kaçırmaları azalacaktır. Mükellefler vergi kaçırma davranışına 

yöneldiklerinde bununla ilgili fayda-maliyet analizi yaparlar. Mükellefler vergi kaçırma 

sonrası sağlayacağı faydayı ve yakalanmaları durumunda ödeyecekleri cezayı 

hesaplayarak bir fayda-maliyet analizi yaparak tercihini belirler (Aktan ve Çoban, 

2006: 146). 

Torgler’in 1999 yılında İsviçre’de, 26 eyalette 16-75 yaş arası Alman, Fransız 

ve İtalyan vatandaşlar üzerinde yapmış olduğu ampirik çalışmaya göre; vergi 

denetimleri ile vergi ahlâkı arasında güçlü bir korelasyon bulunmuştur. Çalışmada; 

Sayıştay denetiminin yüksek olması vergi ahlâkını önemli bir şekilde pozitif yönde 

etkilediği, denetim arttıkça vergi ahlâkının arttığı, denetim azaldıkça vergi ahlâkının 

azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Torgler, 2005: 735-760). 

Murphy’in 2002 yılında Avustralya’da, 24-81 yaş arasındaki 2292 vergi 

mükellefi üzerinde yapmış olduğu çalışmaya göre; vergi denetimlerinin, vergi 

cezalarının ve yasal düzenlemelerin vergi uyumunu artırdığı gözlenmiştir. Bu da vergi 

ahlâkı üzerinde pozitif bir etki oluşturmaktadır (Murphy, 2005:  569-585). 

Torgler ve Schaltegger’in Kosta Rika ve İsviçre’de vergi afları üzerine yapmış 

oldukları çalışmanın sonucuna göre; vergi afları ile vergiye gönüllü uyumu arasında 

negatif yönlü ilişki vardır. Vergi aflarının artması vergisini ödeyen mükellefi 

cezalandırdığı için vergiye gönüllü uyumu azaltmakta bu da vergi ahlâkını olumsuz 

etkilemektedir. Devlet tarafından sık sık vergi aflarının çıkarılması mükellefte vergi 

affı beklentisi oluşturmakta, eğer devlet bu beklentiyi karşılamazsa ya da sözünde 

durmayıp af çıkarmazsa mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu azaltmakta bu da vergi 

ahlâkını olumsuz yönde etkilemektedir (Torgler ve Schaltegger, 2005: 431). 
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3.9. Vergi İdaresinin Etkinliği ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Mükellef ile vergi idaresi arasındaki ilişki, vergi idaresinin etkin bir şekilde 

kullanılması vergi ahlâkı açısından önemlidir. Mükellefler vergileme ile ilgili 

görevlerini yerine getirirken her aşamada vergi idaresi ile karşı karşıya gelirler. Bu 

sebeple mükelleflerin vergi idaresi ile olan ilişkileri en az ödedikleri vergi kadar 

önemlidir. Vergi idaresinin mükellef psikolojisi açısından başarılı uygulamaları vergiye 

karşı dirençleri azaltacaktır. Vergiye karşı dirençlerin azalması ise vergi ahlâkını 

artıracaktır (Şenyüz, 1995: 48). 

 Demir’in Ege Bölgesinde 640 gelir vergisi mükellefi ile yaptığı anket 

çalışmasın da “Genellikle vergi idaresinin bana karşı davranışları olumludur” 

cümlesine mükelleflerin %11,6 sı kesinlikle katılıyorum, %33,1’i katılıyorum, %33,1’i 

ne katılıyorum ne katılmıyorum, %16,7 ‘si katılmıyorum, %7,3’ü kesinlikle 

katılmıyorum demişlerdir. Vergi idaresinin uygulamalarından memnun olanların büyük 

bir çoğunluğu vergi ahlâkı yüksek olan mükelleflerdir (Demir, 2008: 176). 

Çetin ve Gökbunar’ın Manisa’da Vergi Dairesi Başkanlığında 98 personeli ile 

yapmış olduğu anket çalışmasının sonuçlarına göre; Mükelleflerin hakları konusunda 

yeterli bilgiye sahip olmaması sonucunda devlete olan güvenlerinde azalma meydana 

gelmekte ve vergiyle ilgili görevlerini yerine eksik getirmektedirler. Bu da vergiye 

gönüllü uyumu azaltmakta ve vergi ahlâkını olumsuz etkilemektedir (Çetin ve 

Gökbunar, 2010: 42). 

3.10. Muhasebe Meslek Mensuplarının Etkisi ile Vergi Ahlakı 

İlişkisi 

Muhasebe meslek mensupları olarak; Serbest Muhasebeciler, Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve işletme içerisinde çalışan 

Muhasebecilerdir. Vergi idaresi ile mükellef arasında köprü görevi gören muhasebe 

meslek mensuplarının vergilemedeki önemi çok büyüktür. Vergileme çoğunlukla 

mükelleflerin beyanına göre yapılmakta, burada da muhasebe meslek mensuplarına 

önemli görevler düşmektedir. Muhasebe meslek mensupları vergi ahlâkını pozitif 

yönde etkilediği gibi, negatif yönde de etkileyebilmektedir. Muhasebe meslek 

mensupları vergi kanunlarındaki karmaşıklık nedeniyle mükelleflerin vergi kanunlarını 

daha iyi anlamasını sağlaması, vergi yasalarını ve düzenlemelerini daha iyi 

uygulayarak toplumun vergi ahlâkına pozitif etki yapmaktadır. Meslek mensuplarının, 

mükelleflerin vergi yasalarındaki karışıklık ve belirsizlik durumundaki avantajdan 

yararlanmaları ise (vergiden kaçınmaları gibi) vergi ahlâkına negatif etkisini 

oluşturmaktadır (Demir, 2008: 92-94). 

Daştan’ın Doğu Karadeniz Bölgesi (Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, 

Gümüşhane ve Artvin) illerinde faaliyette bulunan 144 muhasebe meslek mensubuyla 

yapmış olduğu anket çalışmasına göre; “Muhasebe eğitiminde vergi kayıp ve kaçakları 

ile mücadeleye yönelik eğitim verilmesine ilişkin yaklaşımları %90’ı düşünmektedir. 

Bu düşüncede olanların %36’sı vergi ahlâkı konusunda, %26’sı vergi hukuku, %17’si 

muhasebe ahlâkı, %12’si muhasebe denetimi, %9’u ise genel muhasebe üzerine bu 

eğitimin yapılmasını düşünmektedir (Daştan, 2011: 202). 

3.11. Diğer Mükelleflerin ve Yakın Çevrenin Etkisi ile Vergi 

Ahlakı İlişkisi 

Vergi ahlâkının oluşmasında bireyin çevresindeki mükelleflerin ve yakın 

çevrenin etkisi büyüktür. İnsan sosyal bir varlıktır, çevresi ile sürekli etkileşim 

halindedir. Çevresindeki mükelleflerle kendisini mukayese edecektir. Ekonomik olarak 
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aynı miktarda gelir elde edip de vergilemede çevresindekilere göre daha fazla vergi 

ödeyen bireyin vergiye karşı içsel motivasyonu azalacak, birey de vergi kaçırmayı 

düşünecektir. Bireyin vergi ahlâksızlığı sayılan bir davranış sergilemesi yakın 

çevresindekiler tarafından öğrenildiğinde bireye karşı güvenlerinin azalacağını 

hissettiriyorsa ve bundan utanç duyuyorsa birey üzerinde vergi ahlâkı bakımından 

pozitif bir baskı oluşturacaktır (Demir, 2008: 99-100). 

Saruç ve Sağbaş’ın 477 mükellef üzerinde vergi etiği ile ilgili yapmış 

oldukları anket çalışmasına göre; “Eğer vergi kaçırdığım açığa çıkıp yakın çevrem 

tarafından bilinseydi utancımdan onların yüzüne zor bakardım” ifadesine % 23’ü 

kesinlikle katılıyorum, % 27’si katılıyorum,% 14’ü kararsızım, % 25’i katılmıyorum, 

% 11’i kesinlikle katılmıyorum demiştir. Yine aynı çalışmada “Vergi kaçıran birinin 

genel olarak toplumda ayıplandığını düşünüyorum” ifadesine %11’i kesinlikle 

katılıyorum, % 22’si katılıyorum, % 13’ü kararsızım, %41’i katılmıyorum, % 13’ü 

kesinlikle katılmıyorum demiştir (Saruç ve Sağbaş, 2003: 84). 

             4. Ekonomik Faktörlerin Tespitiyle İlgili Alan Çalışması 

4.1. Amaç 

Vergi; geçmişten günümüze kadar kamu giderlerini karşılamak için gerçek ve 

tüzel kişilerden toplanan devletin en önemli gelir kaynağıdır. Bir ülkede vergi 

kaçakçılığının ve kayıt dışı ekonominin artması devletin en önemli gelirinin azalmasına 

neden olmaktadır. Kayıt dışılık ve vergi kaçakçılığının azalması ise o ülkedeki 

bireylerin vergi ahlakının yükseltilmesiyle gerçekleşebilir. Vergilerin devlet açısından 

çok önemli olduğu düşünüldüğünde vergi ahlakının araştırma konusu olması ve vergi 

ahlakını belirleyen demografik faktörleri tespit etmek de oldukça önemlidir. Bu ça-

lışmada Türkiye’de vergi gelirleri içinde en yüksek hâsılata sahip olan İstanbul ili 

araştırılmıştır. İstanbul’da vergi hâsılatı 2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 

159.048.532.242, Genel Bütçe gelirleri içindeki oranı ise %43,28’dir 

(http://www.gib.gov. tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_55.xls. htm erişim 

30.10.2014). Türkiye’deki vergi gelirinin yaklaşık yarısının İstanbul’dan elde edilme-

siyle çalışmamız; hem İstanbul’daki vergi ahlakı ve demografik faktörler hem de 

Türkiye’deki vergi ahlakı hakkında bilgi vermesi açısından oldukça önem taşımaktadır. 

4.2. Metodoloji 

Vergi ahlakının demografik belirleyenlerinin tespitine yönelik yaptığımız 

anket çalışmasında İstanbul’da 2013 yılında 1252 kişiye anket uygulaması yapılmış ve 

bunlardan 1025 tanesi geçerli kabul edilerek analiz edilmiştir. İstanbul'da ikamet eden 

tüm kişilere anket uygulamanın zamansal, mekânsal vb. birçok sebepten zor olması 

nedeniyle İstanbul’un farklı ilçelerinde 1252 kişiye ulaşabilirlik kriterine göre anket 

uygulaması yapılmıştır. Anket çalışmasında her ilçeden örneklem seçilmesine dikkat 

edilmiş, yaş grupları, gelir durumları, cinsiyet, medeni hal gibi demografik özelliklerin 

de dengeli dağılımına özen gösterilmiştir. Ankette kullanılan sorular hazırlanırken yerli 

literatür incelenerek hazırlanmıştır3. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölüm, mükelleflerin kişisel durumlarına ilişkin yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim 

seviyesi, meslek ile ilgili sorulardan; ikinci bölüm ise, vergi ahlakı ile ilgili sorulardan 

oluşmaktadır. Ankette soruların cevaplarında 5’li likert ölçeği (Tamamen Katılıyorum, 

Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Asla Katılmıyorum) kullanılmıştır. Ankette 

aynı sorunun farklı şekilde sorulmasıyla ankete katılan kişinin anketi doğru bir şekilde 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

524 

 

cevaplayıp cevaplamadığı tespit edilmeye çalışılmış, güvenilir olmayan anketler 

analize tabi tutulmamıştıri. 

Anket formuna çalışmamın bilimsel amaçla yapıldığı ve cevaplandıranın 

soruları yanıtlarken baskı altında kalmadan doğru cevaplar verebilmesi için isim soy 

isim istenmediği yazılmış ve anketler uygulanırken özellikle isim soy isim istenmediği 

vurgulanmıştır.  

Araştırmada ankette kullanılan soruların birbiri ile soru bütünlüğü olup 

olmadığını anlamak, yanlış anlaşılan soruları tespit etmek ve ankette yer alan hataları 

en aza indirmek için 40 kişiye anket uygulayarak pilot bir araştırma yapılmış, araştırma 

sonucunda öneriler dikkate alınarak düzeltmeler yapılmıştır.  

Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18,0 (Statistical Package for 

Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

4.3. Araştırmanın Bulguları ve Sonuçları 

4.3.1 İstanbul İlinin Vergi ahlak Skoru 

Çalışma da vergi ahlakını ölçmeye yönelik 10 sorudan oluşan bir endeks 

geliştirilmiştir. Bu sorular 5’li likert ölçeğine göre; ( Tamamen Katılıyorum→ 5, 

Katılıyorum → 4, Kararsızım→ 3, Katılmıyorum→ 2, Asla Katılmıyorum→ 1 ) şek-

linde puanlanarak kodlanmıştır. Bazı sorularda ise tersten kodlama yapılmıştır ( 

Tamamen Katılıyorum→ 1, Katılıyorum → 2, Kararsızım→ 3, Katılmıyorum→ 4, 

Asla Katılmıyorum→ 5 ) şeklinde kodlanmıştır. Aşağıda vergi ahlakı ile oluştur-

duğumuz endeks ve puanlamaları bulunmaktadır; 

1. Vergi kaçırmanın ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. (5 →1 )  

2.Vergimi gönüllü öderim. (5 →1 )  

3.Hiçbir zaman vergi kaçırmam. (5 →1 )  

4. Vergi kaçırmak hırsızlıktır. (5 →1 )  

5. Fırsatını bulursam vergi kaçırırım. (1 →5 )  

6. Herkes vergi kaçırırsa benim de vergi kaçırmam ahlaksızlık sayılmaz. (1 →5)  

7. Vergi kaçıran birini hoş görürüm. (1 →5 )  

8. Vergi kaçıran birini ayıplarım. (5 →1 )  

9. Vergilerin tamamını ödersem çok zarar ederim. (1 →5 )  

10. Ara sıra vergi kaçırmak normal sayılmalıdır. (1 →5 ) 

(5 →1 ) kodlamada tamamen katılıyorum 5’ten başlayıp sırayla devam 

etmektedir.  

(1 →5 ) kodlamada tamamen katılıyorum 1’den başlayıp sırayla devam 

etmektedir.  

Çalışmada vergi ahlakının tespiti için her sorunun puanı toplanıp, 1025’e 

bölünerek aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır4. Her bir sorunun puanlanmış 

aritmetik ortalanması aşağıda yer almaktadır;  

                                                 
i Anket sorularının hazırlanmasında özellikle İhsan Cemil Demir’in “Vergi Ahlakı ve Belirleyenleri: Ege 

Bölgesi Örneği” adlı doktora çalışmasından yararlanılmıştır. 
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1. soru → 4,52 puan  

2. soru → 4,02 puan  

3. soru → 4,33 puan  

4. soru → 4,35 puan  

5. soru → 4,09 puan 

6. soru → 4,05 puan  

7. soru → 4,08 puan  

8. soru → 4,12 puan  

9. soru → 2,69 puan  

10. soru → 4,09 puan  

10 sorunun puanının aritmetik ortalaması alınmasıyla İstanbul ilinin vergi 

ahlak skoru belirlenmektedir. Ölçeğimiz 5’li puanlama üzerinden hesaplandığında 

ortalama değer de 3’tür. Hesaplamalarımız sonucunda; İstanbul ilinin vergi ahlak sko-

ru; 4,03 puandır. Bu skor ortalamanın üzerinde ve yüksek kabul edilmektedir 

4.3.2 Ekonomik Faktörlerin Vergi Ahlakı İlişkisi  

Ekonomik faktörlerin (vergi yükü, vergi Adaleti, yolsuzluk, kamu 

harcamalarının algılanma düzeyi, vergi sistemi, gelir düzeyi, vergi denetimi, vergi 

cezaları, vergi afları, vergi idaresinin etkinliği, muhasebe meslek gruplarının etkisi, 

diğer mükellefler ve yakın çevrenin etkisi) gibi faktörlerin betimsel analizi yapılıp 

vergi ahlakı ile ilişkisi olup olmadığı analiz edilecektir. 

4.3.2.1 Vergi Yükü -Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Ülkemizdeki Vergi Yükü Çok Yüksek” ve “Fırsatını Bulursam 

Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare çapraz tablo ile analiz edilip, 

bulunan sonuçlar aşağıda yer almaktadır.  
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Tablo 1: Vergi Yükü – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Ülkemizde Vergi Yükü Çok Yüksek * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 
Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total 
Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum 

Ülkemizde 

Vergi 
Yükü Çok 

Yüksek 

Asla Katılmıyorum 
Count 1 0 2 2 9 14 

% of Total ,1% ,0% ,2% ,2% ,9% 1,4% 

Katılmıyorum 
Count 0 8 8 19 30 65 

% of Total ,0% ,8% ,8% 1,9% 2,9% 6,3% 

Kararsızım 
Count 7 6 17 49 59 138 

% of Total ,7% ,6% 1,7% 4,8% 5,8% 13,5% 

Katılıyorum 
Count 10 19 31 176 133 369 

% of Total 1,0% 1,9% 3,0% 17,2% 13,0% 36,0% 

Tamamen 

Katılıyorum 

Count 25 32 50 98 234 439 

% of Total 2,4% 3,1% 4,9% 9,6% 22,8% 42,8% 

Total 
Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Tabloda yatay sütunda ülkemizde vergi yükü çok yüksektir, dikey sütunda da 

fırsatını bulursam vergi kaçırırım önermesi bulunmaktadır. Dikey ve yatay sütunların 

kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı göstermektedir. 

Buna göre; ülkemizde vergi yükü çok yüksek’e asla katılmıyorum diye yanıt veren ve 

fırsatını bulursam vergi kaçırırım önermesine asla katılmıyorum diyen 9 kişi ile % 

0,9’dur. Tabloya baktığımızda her iki önermeye en çok yanıt veren mükellef sayısı 234 

ile %22,8 oranındadır. Bu mükellefler ülkemizde vergi yükü çok yüksek önermesine 

tamamen katılıyorum ve fırsatını bulursam vergi kaçırırım önermesine de asla 

katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. 

Chi-Square Tests 

 value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 72,153a 16 ,000 

Likelihood Ratio 75,350 16 ,000 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,992 

N of Valid Cases 1025   

a. 6 cells (24,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,59. 

 

Symmetric Measures 

 value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,256 ,000 

         N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05 ten küçük olduğu için Ho 

hipotezi red edilir ve buna göre; vergi yükü ile vergi ahlakı arasında ilişki vardır. Symmetric 

Measures tablosundaki 0,256 değerine baktığımız da vergi yükü ile vergi ahlakı arasındaki 

ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.2. Vergi Adaleti -Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “ülkemizdeki vergiler adaletlidir” ve “fırsatını bulursam 

vergi kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo ile analiz edilip, 

bulunan sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda ülkemizde vergiler adaletlidir, dikey sütunda da 

fırsatını bulursam vergi kaçırırım önermesi bulunmaktadır. Dikey ve yatay sütunların 

kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı göstermektedir. 

Tabloya bakıldığında her iki önermeye en çok yanıt veren mükellef sayısı 215 ve 

%21,0 oranındadır. Bu mükellefler ülkemizde vergiler adaletlidir önermesine asla 

katılmıyorum ve fırsatını bulursam vergi kaçırırım önermesine de asla katılmıyorum 

yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 2: Vergi Adaleti – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Ülkemizde Vergiler Adaletlidir * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 
Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total 

Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum 

Ülkemizde 

Vergiler 

Adaletlidir 

Asla Katılmıyorum 
Count 24 30 66 89 215 424 

% of Total 2,3% 2,9% 6,4% 8,7% 21,0% 41,4% 

Katılmıyorum 
Count 6 20 13 100 121 260 

% of Total ,6% 2,0% 1,3% 9,8% 11,8% 25,4% 

Kararsızım 
Count 3 8 17 53 84 165 

% of Total ,3% ,8% 1,7% 5,2% 8,2% 16,1% 

Katılıyorum 
Count 4 5 8 94 21 132 

% of Total ,4% ,5% ,8% 9,2% 2,0% 12,9% 

Tamamen Katılıyorum 
Count 6 2 4 8 24 44 

% of Total ,6% ,2% ,4% ,8% 2,3% 4,3% 

Total 
Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 150,705a 16 ,000 

Likelihood Ratio 147,535 16 ,000 

Linear-by-Linear Association ,083 1 ,773 

N of Valid Cases 1025   

a. 3 cells (12,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,85. 

 

Symmetric Measures 

 value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,358 ,000 

         N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05 ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; vergi adaleti ile vergi ahlakı arasında ilişki 

vardır. Symmetric Measures tablosundaki 0,358 değerine baktığımız da vergi adaleti ile 

vergi ahlakı arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.3 Yolsuzluk -Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “ülkemizdeki vergiler adaletlidir” ve “fırsatını bulursam 

vergi kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo ile analiz edilip, 

sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda ülkemizde çok fazla yolsuzluk yapılmaktadır, dikey sütunda da 

fırsatını bulursam vergi kaçırırım önermesi bulunmaktadır. Dikey ve yatay sütunların kesiştiği 

hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı göstermektedir. Tabloya 

baktığımızda her iki önermeye en çok yanıt veren mükellef sayısı 221 ve %  21,6 oranındadır. Bu 

mükellefler ülkemizde çok fazla yolsuzluk yapılmaktadır önermesine “Tamamen Katılıyorum “ 

ve fırsatını bulursam vergi kaçırırım önermesine de “ Asla Katılmıyorum “ yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 3: Yolsuzluk – Vergi Ahlakı ilişkisiÜlkemizde Çok Fazla Yolsuzluk Yapılmaktadır *         

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 
Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total 
Tamamen 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla 
Katılmıyorum 

Ülkemizde 

Çok Fazla 
Yolsuzluk 

Yapılmaktadır 

Asla Katılmıyorum Count 1 2 1 4 14 22 

% of Total ,1% ,2% ,1% ,4% 1,4% 2,1% 

Katılmıyorum Count 1 4 4 21 17 47 

% of Total ,1% ,4% ,4% 2,0% 1,7% 4,6% 

Kararsızım Count 4 10 15 34 52 115 

% of Total ,4% 1,0% 1,5% 3,3% 5,1% 11,2% 

Katılıyorum Count 10 21 33 149 161 374 

% of Total 1,0% 2,0% 3,2% 14,5% 15,7% 36,5% 

Tamamen Katılıyorum Count 27 28 55 136 221 467 

% of Total 2,6% 2,7% 5,4% 13,3% 21,6% 45,6% 

Total Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,146a 16 ,067 

Likelihood Ratio 25,256 16 ,065 

Linear-by-Linear Association ,243 1 ,622 

N of Valid Cases 1025   

a. 7 cells (28,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, 92. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,155 ,067 

          N of Valid Cases 1025  

 

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten büyük olduğu 

için Ho hipotezi kabul edilir ve buna göre; yolsuzluk ile vergi ahlakı arasında ilişki 

incelediğimiz sorulara göre bulunamamıştır. Yapılan çalışmaya göre; vergi ahlakı ile 

yolsuzluk arasında ilişki bulunamamıştır, mükelleflerin birçoğu fırsatını bulursam vergi 

kaçırırım önermesine asla katılmıyorum demişler aynı zamanda ülkemizde çok fazla 

yolsuzluk yapılmaktadır önermesine de tamamen katılıyorum yanıtını vermişlerdir. 

4.3.2.4. Kamu Harcamaları ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Ülkemizde Toplanan Vergilerin Harcanmasında 

Savurganlık Yapılmaktadır” ve “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi 

arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo ile analiz edilip, sonuçları aşağıda yer 

almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda “Ülkemizde Toplanan Vergilerin Harcanmasında 

Savurganlık Yapılmaktadır” dikey sütunda da “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” 

önermesi bulunmaktadır. Dikey ve yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki 

önermeye de verilmiş ortak yanıtı göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki 

önermeye en çok yanıt veren mükellef sayısı 142 ve % 13,9 oranındadır. Bu 

mükellefler “Ülkemizde Toplanan Vergilerin Harcanmasında Savurganlık 

Yapılmaktadır” önermesine “Katılıyorum“ ve Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

önermesine de“ Katılmıyorum “ yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 4: Kamu Harcamaları – Vergi Ahlakı ilişkisi 

Ülkemizde Toplanan Vergilerin Harcanmasında Savurganlık Yapılmaktadır * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum 

Ülkemizde Toplanan 

Vergilerin 

Harcanmasında 

Savurganlık 

Yapılmaktadır 

Asla Katılmıyorum 

Count 1 4 1 19 52 77 

% of 
Total 

,1% ,4% ,1% 1,9% 5,1% 7,5% 

Katılmıyorum 

Count 6 7 9 35 74 131 

% of 

Total 
,6% ,7% ,9% 3,4% 7,2% 12,8% 

Kararsızım 

Count 11 9 25 75 119 239 

% of 
Total 

1,1% ,9% 2,4% 7,3% 11,6% 23,3% 

Katılıyorum 

Count 7 21 37 142 103 310 

% of 

Total 
,7% 2,0% 3,6% 13,9% 10,0% 30,2% 

Tamamen 

Katılıyorum 

Count 18 24 36 73 117 268 

% of 
Total 

1,8% 2,3% 3,5% 7,1% 11,4% 26,1% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of 

Total 
4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 69,185a 16 ,000 

Likelihood Ratio 72,426 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,625 1 ,000 

N of Valid Cases 1025   

a. 2 cells (8,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,23. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,251 ,000 

        N of Valid Cases 1025  

 

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre;  kamu harcamaları ile vergi ahlakı arasında 

ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki 0,251 değerine baktığımız da kamu 

harcamaları ile vergi ahlakı arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.5. Gelir Düzeyi İle Vergi Ahlakı İlişkisi 

Anketi yanıtlayan 1025 mükellefin gelir durumlarına baktığımızda 0-1000 

TL aylık ortalama gelir elde eden %28,0 ile 287 kişi, 1001-2000 TL arası aylık 

ortalama gelir elde eden %30,2 ile 310 kişi, 2001-3000 TL arası aylık ortalama gelir 

elde eden % 30,6 ile 314 kişi ve 3001 TL üzeri arası aylık ortalama gelir elde eden 

%11,1 ile 114 kişidir. 

Tablo 5: Gelir Düzeyi – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Aylık Ortalama Gelir * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Asla 

Katılmıyorum 

Aylık 
Ortalama 

Gelir 

0-

1000 

Count 16 20 34 71 146 287 

% of 

Total 
1,6% 2,0% 3,3% 6,9% 14,2% 28,0% 

1001-

2000 

Count 9 17 33 123 128 310 

% of 

Total 
,9% 1,7% 3,2% 12,0% 12,5% 30,2% 

2001-

3000 

Count 11 18 23 118 144 314 

% of 
Total 

1,1% 1,8% 2,2% 11,5% 14,0% 30,6% 

3001 

ve 
üzeri 

Count 7 10 18 32 47 114 

% of 

Total 
,7% 1,0% 1,8% 3,1% 4,6% 11,1% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of 
Total 

4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Tabloda yatay sütunda mükelleflerin aylık ortalama geliri dikey sütunda da 

“Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi bulunmaktadır. Tabloya baktığımızda 

“Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesine en çok yanıt veren mükellef sayısı 

146 ve % 14,2 oranında 0-1000 TL aylık ortalama gelir elde eden mükelleflerdir aynı 

zamanda 2001-3000 TL aylık ortalama gelir elde eden mükelleflerde 144 %14,0 kişi de 

asla katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,382a 12 ,005 

Likelihood Ratio 28,619 12 ,004 

Linear-by-Linear Association ,354 1 ,552 

N of Valid Cases 1025   

a. 1 cells (5,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,78. 

b.  

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,164 ,005 

          N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir. Buna göre;  gelir ile vergi ahlakı arasında ilişki vardır. 

Symmetric Measures tablosundaki 0,164 değerine baktığımız da gelir ile vergi ahlakı 

arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

Aşağıda Kruskal Wallis H Testi yapılmıştır. Teste vergi ahlak skorunu 

oluşturduğunu düşündüğümüz 10 önermenin * birleştirilmesi ile gelir durumuna göre 

vergi ahlak skorları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ranks 

 gelir N Mean Rank 

Vergi 

0-1000 287 526,17 

1001-2000 310 493,79 

2001-3000 314 542,76 

3001 ve üzeri 114 450,12 

Total 1025  
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Test Statisticsa,b 

 Vergi ahlakı 

Chi-Square 10,221 

df 3 

Asymp. Sig. ,017 

Kruskal Wallis H testine göre; sig p<0,05 olduğu için Ho hipotezi red edilir 

buna göre; Gelir ile vergi ahlakı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Test sonuçlarına 

vergi ahlakı skoru açısından baktığımızda 542,76 puanla 2001-3000 TL arası gelir elde 

edenlerin skoru en yüksek çıkmıştır. Bunu sırayla takip edenler, 526,17 puanla 0-1000 

TL gelir elde eden, 493,79 puanla 1001-2000 TL gelir elde eden ve en az da 450,12 

puanla 3001 ve üzeri gelir elde eden mükellefler olmuştur. 2001-3000 TL arası gelir 

elde eden mükelleflerin çoğunluğunu ücret kazancı elde edenler oluşturmakta ve 1001-

2000 TL gelir elde edenleri de ticari kazanç erbabı oluşturmaktadır. Literatürde de 

ücretli çalışanların vergi ahlak skorları kendi hesabına çalışanlara göre daha yüksek 

çıkmaktadır. 

4.3.2.6. Vergi Sistemi İle Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Ülkemizde Vergi Sistemi ve Kanunları Çok Karışık” ve 

“Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo 

ile analiz edilip, sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda “Ülkemizde Vergi Sistemi ve Kanunları Çok Karışık” dikey 

sütunda ise “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi bulunmaktadır. Dikey ve 

yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı 

göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki önermeye en çok yanılt veren mükellef 

sayısı 163 ve % 15,9 oranındadır. Bu mükellefler  “Ülkemizde Vergi Sistemi ve 

Kanunları Çok Karışık” önermesine “Katılıyorum“ ve “Fırsatını Bulursam Vergi 

Kaçırırım” önermesine de “Katılmıyorum”  yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 6: Vergi Sistemi – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Ülkemizde Vergi Sistemi ve Kanunları Çok Karışık * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 
Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Total 

Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum  

Ülkemizde Vergi Sistemi ve 

Kanunları Çok Karışık 

Asla Katılmıyorum 

Count 0 2 2 2 27 33 

% of Total ,0% ,2% ,2% ,2% 2,6% 3,2% 

Katılmıyorum 

Count 3 5 12 27 32 79 

% of Total ,3% ,5% 1,2% 2,6% 3,1% 7,7% 

Kararsızım 

Count 9 11 21 92 101 234 

% of Total ,9% 1,1% 2,0% 9,0% 9,9% 22,8% 

Katılıyorum 

Count 12 26 34 163 154 389 

% of Total 1,2% 2,5% 3,3% 15,9% 15,0% 38,0% 

Tamamen Katılıyorum 

Count 19 21 39 60 151 290 

% of Total 1,9% 2,0% 3,8% 5,9% 14,7% 28,3% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 

 

  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

537 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 62,418a 16 ,000 

Likelihood Ratio 66,848 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,135 1 ,077 

N of Valid Cases 1025   

a. 4 cells (16,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,38. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,240 ,000 

N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; vergi sistemi ve kanunlarının karışık olması ile 

vergi ahlakı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki Value 

0,240 değerine baktığımız da ise aradaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz.           

4.3.2.7. Vergi Denetimi ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Ülkemizde Vergi Denetimleri Çok Yetersiz” ve “Fırsatını 

Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo ile analiz 

edilip, sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda “Ülkemizde Vergi Denetimleri Çok Yetersiz” dikey 

sütunda ise “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi bulunmaktadır. Dikey ve 

yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı 

göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki önermeye en çok yanılt veren mükellef 

sayısı 167 ve %  16,3 oranındadır. Bu mükellefler  “Ülkemizde Vergi Denetimleri Çok 

Yetersiz”  önermesin “Tamamen Katılıyorum” ve “Fırsatını Bulursam Vergi 

Kaçırırım” önermesine de “Asla Katılmıyorum”  yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 7: Vergi Denetimleri – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Ülkemizde Vergi Denetimleri Çok Yetersiz * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Total 

Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum  

Ülkemizde Vergi 
Denetimleri Çok 

Yetersiz 

Asla Katılmıyorum 

Count 3 3 6 10 27 49 

% of 
Total 

,3% ,3% ,6% 1,0% 2,6% 4,8% 

Katılmıyorum 

Count 1 11 13 47 48 120 

% of 

Total 
,1% 1,1% 1,3% 4,6% 4,7% 11,7% 

Kararsızım 

Count 9 11 32 92 71 215 

% of 
Total 

,9% 1,1% 3,1% 9,0% 6,9% 21,0% 

Katılıyorum 

Count 14 18 24 149 152 357 

% of 

Total 
1,4% 1,8% 2,3% 14,5% 14,8% 34,8% 

Tamamen Katılıyorum 

Count 16 22 33 46 167 284 

% of 
Total 

1,6% 2,1% 3,2% 4,5% 16,3% 27,7% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of 

Total 
4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 80,887a 16 ,000 

Likelihood Ratio 87,692 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,262 1 ,261 

N of Valid Cases 1025   

a. 2 cells (8,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,06. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,270 ,000 

         N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; vergi denetimleri ile vergi ahlakı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki Value 0,270 değerine 

baktığımız ise aradaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.8. Vergi Cezaları -Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Ülkemizde Vergi Cezaları Çok Yetersiz” ve “Fırsatını 

Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo ile analiz 

edilip, sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda “Ülkemizde Vergi Cezaları Çok Yetersiz” dikey 

sütunda ise “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi bulunmaktadır. Dikey ve 

yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı 

göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki önermeye en çok yanılt veren mükellef 

sayısı 157 ve %  15,3 oranındadır. Bu mükellefler “Ülkemizde Vergi Cezaları Çok 

Yetersiz” önermesine “Tamamen Katılıyorum” ve “Fırsatını Bulursam Vergi 

Kaçırırım” önermesine de “Asla Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 8: Vergi Cezaları – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Ülkemizde Vergi Cezaları Çok Yetersiz * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total 
Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum 

Ülkemizde Vergi Cezaları Çok 
Yetersiz 

Asla Katılmıyorum 

Count 9 3 11 6 29 58 

% of Total ,9% ,3% 1,1% ,6% 2,8% 5,7% 

Katılmıyorum 

Count 5 12 12 65 47 141 

% of Total ,5% 1,2% 1,2% 6,3% 4,6% 13,8% 

Kararsızım 

Count 12 16 30 87 83 228 

% of Total 1,2% 1,6% 2,9% 8,5% 8,1% 22,2% 

Katılıyorum 

Count 4 20 25 129 149 327 

% of Total ,4% 2,0% 2,4% 12,6% 14,5% 31,9% 

Tamamen  Katılıyorum 

Count 13 14 30 57 157 271 

% of Total 1,3% 1,4% 2,9% 5,6% 15,3% 26,4% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 87,826a 16 ,000 

Likelihood Ratio 87,038 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,726 1 ,000 

N of Valid Cases 1025   

a. 2 cells (8,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,43. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,281 ,000 

         N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; vergi cezaları ile vergi ahlakı arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki Value değerine 0,281 baktığımızda 

ise aradaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.9. Vergi Afları  ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Ülkemizde Vergi Afları Vergi Kaçıranları 

Ödüllendirmektedir” ve “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki 

ilişki Ki Kare Çapraz Tablo ile analiz edilip, sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda ”Ülkemizde Vergi Afları Vergi Kaçıranları 

Ödüllendirmektedir” dikey sütunda ise “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi 

bulunmaktadır. Dikey ve yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki 

önermeye de verilmiş ortak yanıtı göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki 

önermeye en çok yanılt veren mükellef sayısı 209 ve % 20,4 oranındadır. Bu 

mükellefler   ”Ülkemizde Vergi Afları Vergi Kaçıranları Ödüllendirmektedir” 

önermesine “Tamamen Katılıyorum“ ve “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” 

önermesine de “Asla Katılmıyorum “ yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 9 :Vergi Afları – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Ülkemizde Vergi Afları Vergi Kaçıranları Ödüllendirmektedir. * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total 
Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum 

Ülkemizde Vergi Afları 

Vergi Kaçıranları 

Ödüllendirmektedir. 

Asla Katılmıyorum 

Count 4 3 7 6 20 40 

% of 
Total 

,4% ,3% ,7% ,6% 2,0% 3,9% 

Katılmıyorum 

Count 5 11 10 40 28 94 

% of 

Total 
,5% 1,1% 1,0% 3,9% 2,7% 9,2% 

Kararsızım 

Count 7 11 22 39 66 145 

% of 
Total 

,7% 1,1% 2,1% 3,8% 6,4% 14,1% 

Katılıyorum 

Count 7 13 23 178 142 363 

% of 

Total 
,7% 1,3% 2,2% 17,4% 13,9% 35,4% 

Tamamen 
Katılıyorum 

Count 20 27 46 81 209 383 

% of 
Total 

2,0% 2,6% 4,5% 7,9% 20,4% 37,4% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of 

Total 
4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 

  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

543 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 97,338a 16 ,000 

Likelihood Ratio 98,587 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 7,790 1 ,005 

N of Valid Cases 1025   

a. 4 cells (16,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,68. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,294 ,000 

            N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; vergi afları ile vergi ahlakı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki Value değerine 0,294 baktığımızda ise 

aradaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.10. Vergi İdaresinin Etkinliği ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Ülkemizde Vergi İdaresi Etkin Çalışmaktadır” ve 

“Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo 

ile analiz edilip, sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda “Ülkemizde Vergi İdaresi Etkin Çalışmaktadır”  dikey 

sütunda ise “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi bulunmaktadır. Dikey ve 

yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı 

göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki önermeye en çok yanılt veren mükellef 

sayısı 139 ile % 13,6 oranındadır. Bu mükellefler önermesine “Ülkemizde Vergi 

İdaresi Etkin Çalışmaktadır” önermesine “Asla Katılmıyorum” ve “Fırsatını Bulursam 

Vergi Kaçırırım” önermesine de “Asla Katılmıyorum “ yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 10: Vergi İdaresinin Etkinliği – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Ülkemizde Vergi İdaresi Etkin Çalışmaktadır * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Total 

Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum  

Ülkemizde Vergi İdaresi Etkin Çalışmaktadır 

Asla Katılmıyorum 

Count 13 16 38 49 139 255 

% of Total 1,3% 1,6% 3,7% 4,8% 13,6% 24,9% 

Katılmıyorum 

Count 6 20 25 94 111 256 

% of Total ,6% 2,0% 2,4% 9,2% 10,8% 25,0% 

Kararsızım 

Count 14 9 22 71 124 240 

% of Total 1,4% ,9% 2,1% 6,9% 12,1% 23,4% 

Katılıyorum 

Count 4 11 13 116 61 205 

% of Total ,4% 1,1% 1,3% 11,3% 6,0% 20,0% 

Tamamen Katılıyorum 

Count 6 9 10 14 30 69 

% of Total ,6% ,9% 1,0% 1,4% 2,9% 6,7% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 99,782a 16 ,000 

Likelihood Ratio 98,085 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,297 1 ,130 

N of Valid Cases 1025   

a. 2 cells (8,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,89. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,298 ,000 

         N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; vergi idaresinin etkin çalışması ile vergi ahlakı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki Value değerine 

0,298 baktığımızda ise aradaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.11. Muhasebe Meslek Mensupları ile Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Muhasebe Meslek Mensupları (Muhasebeciler, SMMM, 

YMM) Vergi Kanunlarını İyi Bildikleri İçin Vergi Kaçırmazlar” ve “Fırsatını 

Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare Çapraz Tablo ile analiz 

edilip, sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda “Muhasebe Meslek Mensupları (Muhasebeciler, 

SMMM, YMM) Vergi Kanunlarını İyi Bildikleri İçin Vergi Kaçırmazlar”  dikey 

sütunda ise “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi bulunmaktadır. Dikey ve 

yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki önermeye de verilmiş ortak yanıtı 

göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki önermeye en çok yanılt veren mükellef 

sayısı 171 ile % 16,7 oranındadır. Bu mükellefler “Muhasebe Meslek 

Mensupları(Muhasebeciler, SMMM, YMM) Vergi Kanunlarını İyi Bildikleri İçin 

Vergi Kaçırmazlar” önermesine “Asla Katılmıyorum“ ve “Fırsatını Bulursam Vergi 

Kaçırırım” önermesine de “Asla Katılmıyorum“ yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 11: Muhasebe Meslek Mensupları – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Muhasebe Meslek Mensupları (Muhasebeci, SMMM, YMM) Vergi Kanunlarını İyi Bildikleri İçin Vergi Kaçırmazlar * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 
Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total Tamamen 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla 

Katılmıyorum 

Muhasebe 

Meslek Mensupları 
(Muhasebeci, SMMM, 

YMM) Vergi 

Kanunlarını İyi 
Bildikleri İçin Vergi 

Kaçırmazlar 

Asla Katılmıyorum Count 18 27 47 102 171 365 

% of Total 1,8% 2,6% 4,6% 10,0% 16,7% 35,6% 

Katılmıyorum Count 9 18 28 103 113 271 

% of Total ,9% 1,8% 2,7% 10,0% 11,0% 26,4% 

Kararsızım Count 4 9 16 72 99 200 

% of Total ,4% ,9% 1,6% 7,0% 9,7% 19,5% 

Katılıyorum Count 4 6 8 53 53 124 

% of Total ,4% ,6% ,8% 5,2% 5,2% 12,1% 

Tamamen Katılmıyorum Count 8 5 9 14 29 65 

% of Total ,8% ,5% ,9% 1,4% 2,8% 6,3% 

Total Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35,110a 16 ,004 

Likelihood Ratio 32,838 16 ,008 

Linear-by-Linear Association ,058 1 ,809 

N of Valid Cases 1025   

a. 2 cells (8,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,73. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,182 ,004 

          N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; Muhasebe meslek mensupları ile vergi ahlakı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki Value 0,182 

değerine baktığımızda ise aradaki ilişkinin zayıf olduğunu görmekteyiz. 

4.3.2.12 Diğer Mükellefler ve Yakın Çevre - Vergi Ahlakı İlişkisi 

Aşağıdaki tabloda “Çevremde Herkes Vergi Kaçırırsa, Fırsatım Varsa Bende 

Kaçırırım” ve “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi arasındaki ilişki Ki Kare 

Çapraz Tablo ile analiz edilip, sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tabloda yatay sütunda “Çevremde Herkes Vergi Kaçırırsa, Fırsatım Varsa 

Bende Kaçırırım” dikey sütunda ise “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” önermesi 

bulunmaktadır. Dikey ve yatay sütunların kesiştiği hücrelerdeki rakam her iki 

önermeye de verilmiş ortak yanıtı göstermektedir. Tabloya baktığımızda her iki 

önermeye en çok yanılt veren mükellef sayısı 340 ile % 33,2 oranındadır. Bu 

mükellefler önermesine “Çevremde Herkes Vergi Kaçırırsa, Fırsatım Varsa Bende 

Kaçırırım” önermesine “Asla Katılmıyorum“ ve “Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım” 

önermesine de “Asla Katılmıyorum“ yanıtını vermişlerdir. 
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Tablo 12: Diğer Mükellefler Ve Yakın Çevre – Vergi Ahlakı Ilişkisi 

Çevremde Herkes Vergi Kaçırırsa, Fırsatım Varsa Bende Kaçırırım * Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım Crosstabulation 

 

Fırsatını Bulursam Vergi Kaçırırım 

Total 
Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Asla Katılmıyorum 

Çevremde Herkes Vergi 

Kaçırırsa, Fırsatım Varsa 
Bende Kaçırırım 

Asla Katılmıyorum 

Count 15 9 14 87 340 465 

% of Total 1,5% ,9% 1,4% 8,5% 33,2% 45,4% 

Katılmıyorum 

Count 7 14 15 179 76 291 

% of Total ,7% 1,4% 1,5% 17,5% 7,4% 28,4% 

Kararsızım 

Count 3 6 48 42 23 122 

% of Total ,3% ,6% 4,7% 4,1% 2,2% 11,9% 

Katılıyorum 

Count 6 23 18 26 12 85 

% of Total ,6% 2,2% 1,8% 2,5% 1,2% 8,3% 

Tamamen Katılıyorum 

Count 12 13 13 10 14 62 

% of Total 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 1,4% 6,0% 

Total 

Count 43 65 108 344 465 1025 

% of Total 4,2% 6,3% 10,5% 33,6% 45,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 529,705a 16 ,000 

Likelihood Ratio 453,324 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 228,429 1 ,000 

N of Valid Cases 1025   

a. 3 cells (12,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,60. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,584 ,000 

N of Valid Cases 1025  

Yukarıda ki Chi-Square Test tablosuna göre; Sig p <0,05’ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi red edilir ve buna göre; diğer mükellefler ve yakın çevrenin etkisi ile 

vergi ahlakı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Symmetric Measures tablosundaki Value 

değerine 0,584 baktığımızda ise aradaki ilişkinin güçlü olduğunu görmekteyiz. 

Sonuç 

İstanbul’da vergi ahlakını ölçmek ve vergi ahlakını belirleyen ekonomik 

faktörleri tespit etmek amacıyla 1025 mükellef üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışmaya göre; ankete katılanların %32,7’si kadın, %67,3’ü erkeklerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların %52,1’i evli, %47,9’u ise bekârdır. Katılımcıların yaş grupları 

incelendiğinde ise yoğunluğun 15-29 yaş arası ve 30-49 yaş arasında toplandığı 

görülmektedir. Eğitim düzeylerine bakıldığında ise katılımcılarda lise ve üniversite 

mezunlarının yoğunlukta olduğu görülmektedir. Katılımcıların meslek durumları ince-

lendiğinde ise kendi hesabına çalışanların (serbest meslek kazancı elde eden ve ticari 

kazanç elde edenler) çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla ücretliler, 

çalışmayanlar ve emekliler izlemektedir. 

Çalışmada kullanılan önermeler “Ki Kare Çapraz Tablolar Testi” ve “Kruskal 

Wallis Testi” ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda İstanbul’da vergi ahlakı 

skoru 5 puan üzerinden 4,03 olduğu tespit edilmiştir. 

Vergi ahlakının belirleyicileri ekonomik, sosyal ve demografik faktörlerdir. 

İstanbul ilinde yapılan bu çalışmada vergi ahlakını belirlemede ekonomik faktörlerin 

etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; vergi ahlakını belirlemede en etkili 

faktörün Diğer Mükellefler ve Yakın Çevrenin etkisi olduğu tespit edilmiştir, en az 

etkisi olan faktör ise gelir faktörü olduğu tespit edilmiştir.  Yolsuzluk ile vergi ahlakı 

arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Vergi ahlakını belirleyen ekonomik faktörlere baktığımızda ise, vergi yükü ve 

vergi ahlakı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Anketimizi yanıtlayan mükelleflerin 

birçoğu ülkemizde vergi yükü çok fazladır önermesine “Tamamen Katılıyorum” 

yanıtını vermiştir.  

Vergi adaleti ve vergi ahlakı ilişkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç 

elde edilmiştir. Mükelleflerin birçoğu “ülkemizde vergiler adaletlidir” önermesine asla 
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katılmıyorum yanıtı vermişlerdir. Bu sonuç ülkemizde yapılan diğer anket çalışmaları 

ile de paralellik göstermektedir. 

Yolsuzluk ve vergi ahlakı arasında anket çalışmamızda istatistiksel olarak bir 

anlamlı ilişki bulunamamıştır. Mükelleflerimiz ülkemizde çok fazla yolsuzluk yapılıyor 

önermesine “Tamamen Katılıyorum” yanıtını vermiş fakat fırsatım olursa önermesine 

de “Asla Katılmıyorum” yanıtını vermiştir. 

Kamu harcamaları ve vergi ahlakı arasındaki ilişkiyi incelediğimizde 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmuştur. Literatürde de bu sonuca paralel 

sonuçlar elde edilmiştir. Devlet kamu harcamalarını mükelleflerin tercihlerine göre 

yaparsa vergiye uyum artmakta ve buna bağlı olarak da vergi ahlakı artabilmektedir. 

Mükellefler ödedikleri vergilerin boşa gitmediğini görünce vergiyi ödeme konusunda 

gönüllü olabilmektedirler. 

Gelir düzeyi ve vergi ahlakı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur, fakat bu ilişki çok zayıftır. Gelir durumuna göre vergi ahlak skorlarına 

baktığımızda 542,76 puanla 2001-3000 TL arası gelir elde edenlerin skoru en yüksek 

çıkmıştır. Bunu sırayla takip edenler, 526,17 puanla 0-1000 TL gelir elde eden, 493,79 

puanla 1001-2000 TL gelir elde eden ve en az da 450,12 puanla 3001 ve üzeri gelir 

elde eden mükellefler olmuştur. 2001-3000 TL arası gelir elde eden mükelleflerin 

çoğunluğunu ücret kazancı elde edenler oluşturmakta ve 1001-2000 TL gelir elde 

edenleri de ticari kazanç erbabı oluşturmaktadır. Literatürde de ücretli çalışanların 

vergi ahlak skorları kendi hesabına çalışanlara göre daha yüksek çıkmaktadır. 

Vergi sistemi ile vergi ahlakı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

vardır.  Bir ülkede vergi sistemi ve kanunları karışıksa eğer mükelleflerin vergiye 

uyumu azalmaktadır. Ülkemizde mükellefler vergi sisteminin çok karışık olduğunu 

düşünmektedirler.  

Vergi denetimi ile vergi ahlakı arasındaki ilişkiye bakacak olursak anket 

sonuçlarımıza göre anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Vergi denetimleri fazla olursa 

mükellefler vergi kaçırmayabilir ya da daha az risk alabilir eğer denetimler az olursa 

vergi kaçakçılığı artabilmektedir. 

Vergi cezaları ile vergi ahlakı arasındaki ilişkiye baktığımızda ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde 

vergi cezaları yüksek olduğunda vergi ahlakını da olumlu etkilemiştir. Vergi cezaları 

mükellefin alacağı karara göre caydırıcı olmaktadır. Genellikle vergi cezalarının 

yüksek olması durumunda mükellefler vergi kaçırmayabilir, bu da vergi ahlakını 

artırabilmektedir. 

Vergi afları ile vergi ahlakı arasında çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı 

bir sonuç bulunmuştur. Vergi aflarının artması vergisini ödeyen mükellefi 

cezalandırdığı için vergiye gönüllü uyumu azaltmakta bu da vergi ahlâkını olumsuz 

etkilemektedir. Devlet tarafından sık sık vergi aflarının çıkarılması mükellefte vergi 

affı beklentisi oluşturmakta, eğer devlet bu beklentiyi karşılamazsa ya da sözünde 

durmayıp af çıkarmazsa mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu azaltmakta, bu da 

vergi ahlâkını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Vergi idaresinin etkinliği ile vergi ahlakı arasında çalışmamızda anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir. Mükellef ile vergi idaresi arasındaki ilişki, vergi idaresinin etkin 

bir şekilde kullanılması vergi ahlâkı açısından önemlidir. Mükellefler vergileme ile 

ilgili görevlerini yerine getirirken her aşamada vergi idaresi ile karşı karşıya gelirler. 

Bu sebeple mükelleflerin vergi idaresi ile olan ilişkileri en az ödedikleri vergi kadar 
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önemlidir. Vergi idaresinin mükellef psikolojisi açısından başarılı uygulamaları vergiye 

karşı dirençleri azaltabilmektedir. Bu da vergi ahlakının artmasını sağlayabilmektedir. 

Muhasebe meslek mensupları vergi ahlakı ilişkisine baktığımızda ise 

istatistiksel olarak anlamlı fakat zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Muhasebe meslek 

mensupları vergi kanunlarındaki karmaşıklık nedeniyle mükelleflerin vergi kanunlarını 

daha iyi anlamasını sağlaması, vergi yasalarını ve düzenlemelerini daha iyi 

uygulayarak toplumun vergi ahlâkına pozitif etki yapmaktadır. Meslek mensuplarının, 

mükelleflerin vergi yasalarındaki karışıklık ve belirsizlik durumundaki avantajdan 

yararlanmaları ise (vergiden kaçınmaları gibi) vergi ahlâkına negatif etki yapmaktadır. 

Yaptığımız çalışmaya göre mükelleflerin çoğunluğu muhasebe meslek mensupları 

vergi kanunlarını iyi bildikleri için vergi kaçırmazlar önermesine “Asla Katılmıyorum” 

yanıtını vermişlerdir. 

Yakın çevre ve vergi ahlakı arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistiksel olarak 

anlamlı bir sonuç bulunmuştur. Anket çalışmamızda “Çevremde herkes vergi kaçırırsa 

fırsatım varsa bende kaçırırım” önermesine ise “Asla Katılmıyorum” diye yanıt 

vermişlerdir. 
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ÖRGÜT OLÇEĞİ VE YAŞININ YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİNİN 

İLGİLİ ÖRGÜTLERDE BENİMSENMESİ KARARI ÜZERİNE 
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Abstract 

This study examines the relationships among variables such as organizational size, age 

and the decision on adoption/not adoption of a new management technique in the context of the 

Turkish higher education institutions. Therefore, the data was collected from the Turkish higher 

educations institutions (n=123). According to the findings, logistic regression analysis indicated 

that organizational size (in terms of number of administrative staff) is a predictor of the decision 

on adoption/not adoption of a new management technique.     

Key words: Adoption of new management techniques, organizational size, 

organizational age, quality management, higher education institutions, Turkey. 

Özet 

Bu çalışma örgüt ölçeği, yaşı ve ilgili örgütün bir yönetim tekniğini 

benimseme/benimsememe kararı değişkenleri arasındaki ilişkiyi, Türkiye’deki yükseköğretim 

kurumları bağlamında incelemektedir. Dolayısıyla, çalışmanın verisi Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumlarından toplanmıştır (n=123). Lojistik regresyon analizinin bulguları örgüt 

ölçeğinin (idari çalışan sayısı olarak) yeni bir yönetim tekniği benimseme/benimsememe 

kararının belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni yönetim tekniklerinin benimsenmesi, örgüt ölçeği, örgüt 

yaşı, kalite yönetimi, yükseköğretim kurumları, Türkiye. 

1. Giriş  

Örgütlerin yeni yönetim tekniklerini benimseme ve tatbik etme gerekçelerine 

ilişkin yazın oldukça geniştir (Rye & Kimberly, 2007). Bu nedenler çevresel (teknik ve 

kurumsal)- bağlamsal, örgütsel ve bireysel (yönetici düzeyinde) faktörler olmak üzere 

muhtelif başlıklar altında ve analiz düzeylerinde ele alınabilir (örneğin Kimberly & 

Evanisco, 1981). Ancak bu çalışmaların mühim bir kısmı endüstriyel örgütlerde 

yürütülmüştür (örneğin Raffaelli & Glynn, 2014). Yeni yönetim tekniklerinin 

benimsenmesi alanında sınırlı sayıda çalışma hizmet sektörüne odaklanmıştır. Bu 

sınırlı sayıdaki çalışma da ekseriyetle sağlık sektörünü esas almıştır (örneğin Batra & 

Pall, 2015; Kimberly & Evanisco, 1981; Knudsen vd., 2005; Rye & Kimberly, 2007; 
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Walston vd., 2001). İlaveten, bilindiği kadarıyla bu çalışmaların pek azı gelişmekte 

olan ülkeler bağlamında gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye bağlamında gerçekleştirilen bir nitel araştırmanın ilk bulguları, Türk 

yükseköğretim kurumlarının kalite yönetimini benimsemelerinin önündeki en mühim 

engellerin bu örgütlerin ölçeklerinin küçüklüğü ve yaşlarının gençliği olduğunu 

göstermektedir (Eryılmaz vd., 2016). Bu nedenle, bu çalışmanın ana araştırma sorusu, 

“Örgütsel ölçek ve yaş Türk yükseköğretim örgütleri bağlamında bir yönetim 

tekniğinin benimsenmesi kararının belirleyicisi midir?” şeklindedir. Bu nedenle, 

araştırmanın amacı yukarıda dile getirilen kuramsal boşluğu doldurmaktır. İlaveten, 

Türk yükseköğretim kurumlarının idarecilerinin de bu çalışmada üretilen bilimsel 

bilgiden yararlanabilecekleri umulmaktadır. Örneğin idari personel sayısı ile yönetim 

tekniğinin benimsenmesi kararı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmişse, ilgili 

yönetim tekniğini benimseme niyetinde olan idarecilerin kurumlarındaki idari personel 

eksiklerini giderme uğraşısına girmeleri söz konusu olabilecektir. Bu nedenle 

çalışmanın bir diğer amacı da, yükseköğretim kurumlarının idarecilerine faydalı 

olabilecek bazı bulgular sunabilmektir.           

             2. Yönetim Tekniklerinin Örgütlerce Benimsenmesi 

Önceki kimi araştırmalar örgütsel ölçek, yaş ve yeni bir yönetim tekniğini 

benimseme kararı arasındaki ilişkilere odaklanmıştır (örneğin Batra & Pall, 2015; 

Kimberly & Evanisco, 1981; Knudsen vd., 2005). Örneğin Batra ve Pall (2015), 

Hindistan’daki Jalandhar şehrindeki hastanelerin enformasyon sistemlerini benimseme 

kararlarının çalışan sayısına göre belirlenmiş hastane ölçeği değişkenince etkilendiğini 

tespit etmişlerdir. Benzer biçimde, başka bir çalışmanın bulguları örgüt ölçeğinin hem 

teknik hem de idari yeniliklerin benimsenmesinin tetikleyicisi olduğunu ortaya 

koymaktadır (Kimberly & Evanisco, 1981). Son olarak, yakın zamanda yürütülen bir 

nitel araştırmanın bulguları, Türk yükseköğretim kurumlarında kalite yönetiminin 

benimsenmesinin önündeki en büyük ikinci engelin akademik ve idari personeli 

eksikliği olduğunu göstermektedir (Eryılmaz vd., 2016). Bu nedenle;  

H1a: Yükseköğretim kurumlarında idari personel sayısı 

arttıkça, yeni bir yönetim tekniğini benimseme ihtimali de 

artacaktır.    

H1b: Yükseköğretim kurumlarında akademik personel sayısı 

arttıkça, yeni bir yönetim tekniğini benimseme ihtimali de 

artacaktır.    

İlaveten, yazında örgütün yaşı ve yeni yönetim tekniklerinin benimsenmesi 

ihtimali arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Kimberly ve 

Evanisco (1981), bir bağlamsal faktör olarak ele aldıkları örgütsel yaşın teknolojik 

yeniliğin belirleyicisi olduğunu bulgulamışlardır. Benzer şekilde, nitel bir araştırmanın 

katılımcıları yükseköğretim kurumlarında kalite yönetimini benimsemenin önündeki en 

mühim engelin örgütün gençliği olduğuna dikkat çekmişlerdir (Eryılmaz vd., 2016). Bu 

nedenle,   

H2: Yükseköğretim kurumlarında örgütün yaşı arttıkça, yeni 

bir yönetim tekniğini benimseme ihtimali de artacaktır.   
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3. Yöntem 

3.1. Değişkenler 

Bu çalışmada eğitim örgütlerinin ölçeği ve yaşı bağımsız, kalite yönetimini 

benimseme ya da benimsememe kararı ise bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Her 

ne kadar bir örgütün yeni bir yönetim tekniğini benimseme kararını çok sayıda faktör 

etkilese de, son zamanlarda Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında yapılan bir 

çalışma (Eryılmaz vd., 2016) örgütün ölçeği ve yaşının bu kararı etkileyen birincil 

faktörler olduğunu bulgulamaktadır.  

Öte yandan örgütün yaşı değişkeni hesaplanırken, yükseköğretim kurumunun 

kuruluşundan bu yana geçen zaman dikkate alınmıştır. Örgütün ölçeği için ise iki ayrı 

ölçü kullanılmıştır: İdari ve akademik personel sayısı. Genelde yükseköğretim 

kurumlarında kalite yönetimi gibi tekniklerin benimsenme ve uygulanmasında idari 

personel sayısı mühim bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Ancak gerek bahsi geçen 

çalışma (Eryılmaz vd., 2016), gerek çalışmanın yazarlarının katılımlı gözlemlerle elde 

ettikleri tecrübeler, idari personel kadar akademik personel sayısının da bu kararın 

alınmasında önem arz ettiğine işaret etmektedir. Bu nedenle hem idari hem de 

akademik personel sayısı örgüt ölçeğinin iki ayrı ölçüsü olarak çalışmaya dâhil 

edilmiştir.  

Çalışmanın bağımlı değişkenini ise “kalite yönetimini benimseme-uygulama 

ya da benimsememe/uygulamama kararı” oluşturmaktadır. Bu değişken bir dikotom 

değişkendir ve “1= Kalite yönetimi belgemiz vardır veya kalite belgemiz yoktur ancak 

kalite çalışmalarımızı sürdürüyoruz”a, “0= Kalite yönetimi belgemiz yoktur ve 

herhangi bir kalite çalışması yapılmamaktadır”a tekabül etmektedir. Bağımlı değişkene 

kalite yönetimi tekniği konu edilmiştir çünkü kalite yönetimi Türkiye bağlamında bir 

sosyal harekete dönüşmüş bir yönetim tekniğidir (Eryılmaz & Eryılmaz, 2011; Özen, 

2002; Özen & Berkman, 2007). Buradan yola çıkılarak çalışmanın modelini aşağıdaki 

şekilde ifade etmek mümkündür:   

 

3.2. Veri 

Bu çalışmanın analiz düzeyi, üniversiteler altında faaliyet gösteren fakülte, 

enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokul gibi kurumlardır. Bu analiz düzeyi bilinçli 

olarak tercih edilmiştir çünkü aynı üniversite çatısı altında kalite yönetimine ilişkin 

farklı tercihleri olan birimler bulunabilmektedir. Dolayısıyla bu noktada analiz 

düzeyinin üniversite yerine, üniversitenin altında konumlanan alt birimler, kurumlar 

olmasının daha münasip olacağına kanaat getirilmiştir.  

Bu bağlamda Türkiye’de eğitim faaliyetini sürdüren 173 üniversitede, 2120 alt 

birimin varlığı tespit edilmiştir (Eryılmaz vd., 2016). Araştırmacılar tarafından bu 

birimlerin tüm idarecilerine (dekan, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, enstitü müdürü, 

enstitü müdür yardımcısı, enstitü sekreteri, meslek yüksekokulu müdürü, meslek 

yüksekokulu müdür yardımcısı, meslek yüksekokulu sekreteri, yüksekokul müdürü, 

yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokul sekreteri vb.) e-posta atılarak örgütsel ölçek, 

yaş ve kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin mevcut durumlarına dair veri 

kendilerinden talep edilmiştir. Nihayetinde, 2120 birimin 123 tanesi (yaklaşık % 6) geri 

dönüş yapmıştır.  
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Bu doğrultuda gelen cevapların birimlere göre frekans dağılımı; fakülte 46 

(%41), meslek yüksekokulu 40 (%36), yüksekokulu 18 (%16) ve enstitü 8 (%7) 

şeklindedir. Kurumların ortalama öğrenci sayısı 1325 ve öğrenci sayısı değişkeninin 

standart sapması 1309’dur. Çalışmaya katılan kurumların 76’sının (%62) ya bir kalite 

yönetimi belgesi vardır ya da kalite yönetimi belgesi yoktur ancak kalite çalışmalarını 

sürdürür vaziyettedirler. Kurumların 47’sinin (%38) ise ne kalite yönetimi belgesi 

vardır ne de herhangi bir kalite yönetimi çabası sergilemektedirler.    

3.3. Veri toplama yöntemi 

Kurumların ölçek, yaş ve kalite yönetimi uygulamalarına dair veri toplamaya 

yönelik öncelikle bir mektup metni oluşturulmuştur. Bu mektupta çalışmanın amacı, 

ihtiyaç duyulan veri, destek ricası, araştırmacıların iletişim bilgileri vb. unsurlar 

bulunmaktadır. Ardından hazırlanan mektup, her idarecinin ismine yönelik olarak e-

posta aracılığıyla kurumların idarecilerine gönderilmiştir.  

3.4. Veri analiz yöntemi 

Bu çalışmanın bağımsız değişkenleri olan örgüt ölçeği ve yaşı eşit aralıklı 

ölçek formundaydı. Öte yandan bağımlı değişken, kalite yönetimini benimseme ya da 

benimsememe, iki kategorili bir nominal değişken biçimindeydi. Bu nedenle, bu 

çalışmada verilerin analizi için lojistik regresyon (Aydın vd., 2008) analizinin en 

münasip analiz tekniği olacağına hükmedildi.  

4. Bulgular 

Tablo 1, veri setine ilişkin betimsel istatistikleri ve Pearson korelasyon 

katsayılarını vermektedir.  

Tablo 1: Betimsel İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

 N 
Min

. 
Mak. Ortalama Std. Sp. 

Kuru
m 

Yaşı 

Kurum Ak. 

Pers. Say. 

Kurum İd. 

Per. Say. 

Kurum Yaşı 120 2,00 174,00 18,4583 19,43180 1 0,430** 0,229* 

Kurum Ak. Pers. Say. 120 2,00 790,00 53,7500 86,00589  1 0,837** 

Kurum İd. Per. Say. 121 1,00 2000,00 33,5702 
181,8968

0 
  1 

Geçerli 121        

** Korelasyon katsayısı 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2 uçlu). 

* Korelasyon katsayısı 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2 uçlu) 

 

Tablo 2 ise modelin genel olarak anlamlı olduğunu bulgulamaktadır. (X2(1) = 

13,488; p = 0.009). 
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Tablo 2: Model Katsayılarının Omnibus Testi 

 

 Ki-Kare df Sig. 

Adım 1 

Adım 13,488 4 ,009 

Blok 13,488 4 ,009 

Model 13,488 4 ,009 

 

Tablo 3 ise modelin özetini vermektedir. Nagelkerke R2’ye göre, bağımsız 

değişkenler bağımlı değişkendeki varyansın yaklaşık %16’sını açıklamaktadır.  

Tablo 3: Model Özeti 

Adım -2 Log likelihood Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 

1 133,726a ,115 ,156 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Son olarak, Tablo 4 denklemdeki değişkenleri göstermektedir. Tablo 4’deki 

sonuçlara göre, idari personelin sayısı, kalite yönetimi tekniğini 

benimseme/benimsememe kararının istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısıdır 

(p<.10). Bulgular ayrıca idari personel sayısındaki bir birimlik artışın, kalite yönetim 

sistemi tekniğinin Türk yükseköğretim kurumlarında uygulanma ihtimalini 1,056 kez 

arttırdığını göstermektedir.   

Tablo 4: Denklemdeki Değişkenler 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Adım 

1a 

Kurum Yaşı -,009 ,022 ,169 1 ,681 ,991 

Kurumdaki Aka. Per. Sayısı -,001 ,007 ,018 1 ,892 ,999 

Kurumdaki İda. Per. Sayısı ,054 ,030 3,228 1 ,072 1,056 

Constant -,363 ,370 ,963 1 ,327 ,696 

a. Variable(s) entered on step 1: Age, Number of Academic Staff, Number of Administrative Staff. 
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5. Tartışma 

Bu çalışmanın iki temel hipotezi örgütsel ölçek ve yaşın yeni bir yönetim 

tekniğinin benimseme/benimsememe kararının belirleyicisi olduğu idi. Bu doğrultuda, 

çalışmanın bulguları birinci alt hipotezi (H1a) desteklemiştir. Ayrıca çalışmada 

akademisyenlerin de kalite yönetimi çalışmalarına katılacağı, dolayısıyla akademik 

personel sayısının da bu kararı etkileyeceği düşünülmüştü. Ancak bu alt hipotez yani 

(H1b) desteklenmedi. Bu bulgu, kurumların kalite yönetimi benimseme ve uygulama 

kararlarında birincil olarak idari personelden faydalandıkları, akademik personellerin 

sürece dâhil edilmelerinin ya da edilmemelerinin bu kararı etkilemediğini 

göstermektedir. Bu nedenle, hipotez 1’in kısmen desteklendiğini söylemek 

mümkündür. Bu bulgu Kimberly ve Evanisco (1981)’nun bulguları ile tutarlılık arz 

etmektedir.  

Öte yandan hipotez 2 (H2) ise desteklenmedi. Bu bulgu araştırmacıların 

beklentileri ile koşutluk arz etmemektedir. Bu bulgunun arkasında muhtelif faktörlerin 

olması mümkündür. Örneğin örgütün yaşının örgütte atalet yaratması (Hannan & 

Freeman, 1977, 1984) ve bu nedenle de, ataletin yükseköğretim kurumlarını kalite 

yönetimini benimsemekten alıkoymuş olması imkân dâhilindedir.   

Sonuç 

Bu çalışmada örgütlerin yeni yönetim tekniklerini benimseme/benimsememe 

kararının örgütlerin yaş ve ölçeklerinden etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. 

Bulgulara göre, eğitim kurumlarının ölçeği (idari personel sayısına göre) yeni yönetim 

tekniği benimseme/benimsememe kararının belirleyicisidir.  

Bu çalışmanın bazı orijinal noktalarının var olduğu düşünülmektedir. Yeni 

yönetim tekniklerinin örgütlerce benimsenmesi üzerine var olan yazın büyük ölçüde 

imalat örgütlerine odaklanmış gibi görünmektedir. Hizmet sektörüne yönelik 

çalışmaların sayısı sınırlıdır. Üstelik, bu araştırmalar da büyük ölçüde sağlık 

örgütlerine odaklanmıştır (örneğin Batra & Pall, 2015; Kimberly & Evanisco, 1981; 

Knudsen vd., 2005; Rye & Kimberly, 2007; Walston vd., 2001). Dolayısıyla, 

yükseköğretim kurumlarında yeni yönetim tekniklerinin benimsenme/benimsenmeme 

kararını etkileyen faktörleri araştıran çalışma sayısı pek azdır. İlaveten, alandaki 

çalışmaların mühim bir kısmı, istisnalar dışında (örneğin Batra & Pall, 2015’ın 

Hindistan bağlamındaki çalışması) gelişmiş ülkeler bağlamında hazırlanmıştır.       

Bu çalışmanın da tıpkı her çalışma gibi bazı kısıtları mevcuttur. Birincisi 

çalışma sadece sınırlı sayıda yükseköğretim kurumlarıyla gerçekleştirilebilmiştir 

(n=123). İkincisi, önceki bir nitel çalışmanın (Eryılmaz vd., 2016) bulguları, örgütlerde 

yeni yönetim tekniklerinin benimsenme ve benimsenmeme kararlarının örgütlerin 

bütçelerinden de etkilendiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan bazı kurumlardan 

sağlıklı enformasyon alınamaması, bazı kurumların ise bu enformasyonu paylaşmakta 

çekingen davranmaları nedeniyle bu değişken denkleme bir bağımsız değişken olarak 

dâhil edilememiştir. İlaveten, bu çalışma beyan esasına dayanmaktadır. Örgütler kalite 

yönetim belgelerinin olduğunu ya da belgeleri olmadığı halde kalite yönetimi 

çalışmalarını yürüttüklerini beyan etmişlerdir. Ancak araştırmacıların bir 

“çeşitlendirme (triangulation)” yapmak suretiyle, bu veriyi doğrulatma şansları 

maalesef olamamıştır.  

Son olarak, araştırmacılar gelecek çalışmalarda bu denkleme yeni değişkenler 

ekleyebilirler. Örneğin gelecek çalışmaların yeni tekniklerin benimsenmesi kararı 

üzerinde çevresel ve yönetsel düzeyde faktörlerin etkisini sınayabilirler. Ayrıca gelecek 
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çalışmaların daha geniş veri setleriyle gerçekleştirilmesi de alana mutlaka mühim 

katkılar yapacaktır.  
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Abstract 

Intelligence Transportation Systems (ITS) aims to decrease the travel time, increase the 

traffic safety, optimum use of current road capacity, increase the mobility, contribute to economy 

by increasing the energy efficiency and reducing the environmental damage. ITS works among 

user, vehicle, infrastructure and control center to track, measure, analyze and control them. 

Depending on the change of the structure of the cities as well as the increasing number 

of vehicles, ITS are needed to command from Transportation Control Centers (TnCC) rather than 

Traffic Control Centers (TfCC). 

TnCC differs from TfCC in that it enables all of the actors in a metropol-not just cars 

and pedestrians- to be tracked and controlled. Therefore, TnCC can provide public transportation 

routes for pedestrians just like TnCC provides routing options and estimated time of arrivals for 

vehicles. Many countries have plans and pilot programs for TnCC. In addition to this, TnCC lets 

us to plan and manage unusual scenarios and situations such as earthquakes disasters, massive 

organizations and so on. 

ITS is a complete system that it prevents the inefficient energy consumption and waste 

of time so that it helps economy, environment, public health and so forth.  According to IEA, 

25% of CO2 emission caused by transportation. This ratio predicted to increase by 50% by 2030, 

and 80% by 2080. 

Hence, in this study, we propose a short, medium and long-term plans for ITS in our 

country by analyzing the environmental and economic benefits of the developed countries. 

Key  Words: Intelligence Transportation Systems (ITS, Traffic, Economical And 

Environmental Benefits  

 

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ (EKONOMİK VE 

ÇEVRESEL FAYDALARI) 

Özet 

 Akıllı Ulaşım Sistemleri(AUS); seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin 

arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin arttırılması, enerji 

verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkısı ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi 

amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri 

alışverişi ile, izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren sistemlerdir. 
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Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Gemi işletmeleri 

Bölümü.mtektas@bandirma.edu.tr 
ii Tübitak,Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi. kadir.korkmaz@tubitak.gov.tr 
iii Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği. herdal@marmara.edu.tr 

 

mailto:mtektas@bandirma.edu.tr
mailto:kadir.korkmaz@tubitak.gov.tr
mailto:herdal@marmara.edu.tr


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

562 

 

Şehirlerin yapısının değişimi, teknolojik gelişmeler ve araç sayısındaki artışa bağlı 

olarak AUS yapısını yürütecek Trafik Kontrol Merkezleri(TKM) yerine Ulaşım Kontrol 

Merkezlerinin (UKM) kurulmasını gerekli kılmaktadır.   

UKM’ler, TKM’lerden farklı olarak, sadece araç ve yaya trafiğini değil, 

metropollerdeki ulaşımda tüm aktörlerin izlendiği ve kontrol edildiği merkezler olacaktır. Bu 

sayede, nasıl ki araçlar için güzergâh seçenekleri ve tahmini varış süreleri üretiliyorsa, kişiler için 

de toplu taşıma odaklı anlık ulaşım verileri üretilebilecektir. Bu konuda pek çok ülke planlamalar 

ve pilot uygulamalar yapmaktadır. Ayrıca UKM üzerinden, farklı durum ve senaryolar (afet, 

olağan üstü haller, büyük organizasyonlar vb.) için genel ulaşım planlaması ve yönetimi 

yapılabilecektir. 

AUS, zamanın ve enerjinin verimsiz kullanımını azaltarak ülke ekonomisine, çevreye 

ve toplum sağlığına vb. faydalı çok amaçları olan komple bir sistemdir. IEA verilerine göre 

yakıtların harcanması neticesinde ortaya çıkan karbon dioksit (CO2) salınımının %25’i ulaştırma 

kaynaklıdır. Yapılan tahminlere göre bu oranın 2030 yılına kadar %50, 2050 yılına kadar %80 

oranında artış göstermesi beklenmektedir. 

Bu nedenle çalışmamızda ülkemizde AUS için kısa, orta ve uzun vadeli planlama 

önerilmiş olup gelişmiş ülkelerdeki ekonomik ve çevresel faydaları verilerle yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım Sistemleri, Trafik, Ekonomik ve Çevresel Fayda 

1. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Tanım Ve Tarihçesi 

Akıllı Ulaşım Sistemleri(AUS); seyahat sürelerinin azaltılması, trafik 

güvenliğinin arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin 

arttırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkısı ve çevreye verilen 

zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı-araç-altyapı-merkez 

arasında çok yönlü veri alışverişi ile, izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren 

sistemlerdir. 

1990 yılında Avrupa çapında AUS standartlarını belirleme ve AR-GE çalışma-

larına kaynak sağlama amacıyla ERTICO - ITS Europe teşkilatı kurulmuştur. Yine aynı 

yıl Amerika kıtasının AUS birliği olan ITS America (Intelligent Transportation Society 

of America) kurulmuştur. Müteakiben 1992 yılında ISO TC204 Akıllı Ulaşım 

Sistemleri Teknik Komitesi kurularak AUS’nin dünya çapında standartlarını belirlemek 

için çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında ise AUS Dünya Kongresi (ITS World 

Congress / World Congress on Intelligent Transport Systems) başlığıyla yıllık 

uluslararası AUS toplantıları başlatılmıştır. Aynı yıl Japonya’nın AUS birliği olarak 

kurulan VERTIS (TheVehicle, Road and Traffic Intelligence Society) 2001 yılında 

“ITS Japan” adını almış, akabinde Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerin de dahil 

olduğu bir uluslararası teşkilat haline gelmiştir. AUS Dünya Kongreleri (ITS World 

Congress) artık ERTICO, ITSA ve ITS Japan teşkilatlarının işbirliği ile 

düzenlenmektedir.(1) 

2. Dünya AUS Politikaları Ve Planları 

Ulaşımda yaşanan trafik sıkışıklığı, güvenli sürüş problemleri, kazalar, 

gecikmeler ve çevre kirliliği gibi çeşitli sorunların çözümünde AUS sektöre yeni bir 

soluk getirmektedir. AUS uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda dünyanın 

çeşitli ülkelerinde politika oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği 

görülmektedir. 

2.1. Avrupa’da AUS Politika Ve Planları 

2010/40/EU Direktifi doğrultusunda dört adet öncelikli alan belirlenmiştir:  
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 Karayolu trafik ve seyahat verilerinin optimal kullanımı,  

 Trafik yönetimi ve yük taşımacılığı yönetiminde AUS hizmetlerinin 

devamlılığı, 

 AUS karayolu güvenliği ve emniyeti uygulamaları, 

 Taşıtların ulaştırma altyapısına bağlantısının sağlanması. 

   Bu öncelikler doğrultusunda aşağıda yer alan hususlar, şartname ve standartların 

geliştirilebilmesi için öncelikli konular olarak belirlenmiştir 

 AB çapında çok modlu seyahat bilgi hizmetlerinin sağlanması,  

 AB çapında gerçek zamanlı trafik bilgi hizmetlerinin sağlanması, 

 Karayolu güvenliğine ilişkin minimum evrensel trafik bilgilerine, mümkün 

olduğu kadar, tüm kullanıcıların ücretsiz olarak erişmesi, 

 AB çapında birlikte çalışan uyumlu bir e-Call (acil durum) uygulamasının 

sağlanması, 

 Kamyon ve ticari araçlar için güvenli park yerleri konusunda bilgi sisteminin 

sağlanması. 

2.2. Amerika’da AUS Politika Ve Planları 

ABD’de federal destekli karayolu güvenlik programları, transit programlar ve 

ilgili diğer amaçlar için fonların yetkilendirilmesi konusunda bir yasa çıkarılarak 

onaylanmıştır. Yasanın ana başlığı “21. Yüzyılda Gelişim İçin İlerleme” (MAP21)’dir. 

Söz konusu yasada, “Akıllı Ulaşım Sistemleri Araştırması” başlığı altında 

akıllı ulaşım sistemleri faaliyetlerinden ve bu amaçla fonların kullanımından bahsedil-

mektedir: 

Yenilikçi Teknolojiler ve Stratejiler:  

 AUS teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile ilgili yöntemlerin kullanılması,  

 Trafik operasyonları,  

 Acil durum ve kaza yönetimi,  

 Yüzey ulaşım şebekesi yönetimi,  

 Yük yönetimi,  

 Trafik akışı bilgisi ve trafik sıkışıklığı yönetimi alanlarında, 

Ulusal Karayolu Sistemi’nin performansını artıracak akıllı ulaşım sistemleri 

teknolojilerinin yaygınlaştırılması teşvik edilecektir. 

Bu doğrultuda devlet, akıllı ulaşım sistemlerinin araştırma-geliştirme ve 

işletim testlerinin gerçekleştirildiği ve söz konusu sistemlerin ABD çapında uygu-

landığı bir akıllı ulaşım sistemleri programı geliştirecektir.  

Gerçekleştirilecek tüm testler ve projeler, kamu-özel ortaklıklarını veya 

tamamen özel yatırımı özendirecek nitelikte olacaktır. 

2.3. Japonya’da AUS Politika Ve Planları 

2009 yılında Japonya’nın hazırladığı Beyaz Kitap belgesinde, akıllı ulaşım 

sistemleri konusuna ilk olarak “Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Uluslararası 

Standardizasyonu” başlığı altında yer verilmiştir.  

              Bu başlık altında; 

 Akıllı yol kullanımı,  

 Sürücü ve yayaların güvenliği,  

 Verimli ve konforlu ulaşımın sağlanması,  
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 Trafik kazaları, trafik sıkışıklığı, çevresel etkiler ve enerji tüketimi, 

gibi önemli konularda katkı sağlayan akıllı ulaşım sistemleri, aynı zamanda 

bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişimi için de faydalı olacaktır. Maddesi 

gereği çalışmalar başlatılmıştır.(1) 

             3. Ülkemizde AUS Politika Ve Planları 

Akıllı Ulaşım sistemlerine dair stratejik politika, hedef ve eylemler;  

 Dokuzuncu Kalkınma Planı, 

 UDHB Stratejik Planı (2009-2013),  

 Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı,  

 Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023,  

 Ulusal İklim Değişikliği ve Strateji Belgesi,  

 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve eki Eylem Planı,  

 Trafik Güvenliği Eylem Planı,  

 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 

(KENTGES) 

ve son olarak da, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ( 2014-2023) 

ve Eki Eylem Planı (2014-2016)belgesinde belirlenmiştir. Bu belgede, belirlenen amaç 

ve hedefler aşağıda verilmiştir. (Güler,2015) 

            3.1. AUS’nin Ülke Genelinde Planlama Ve Entegrasyonu İçin İdari      

Ve Teknik Mevzuatın Ulusal Ve Uluslararası İhtiyaçlara Göre 

Geliştirilmesi  

3.1.1.Ulusal düzeyde bir AUS mimarisinin oluşturulması. 

3.1.2.AUS’nin sistematik bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve 

uygulanmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi. 

3.1.3.AUS’nin uygulanması ve entegrasyonu için gerekli mevzuat 

düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi. 

3.2. Küresel Düzeyde Rekabetçi Bir AUS Sektörünün  

Oluşturulması  

 AUS kullanıcılarının ve uygulayıcılarının AUS konusunda farkındalıklarının 

arttırılması amacıyla bilinçlendirme ve özendirme faaliyetlerinin kamu, özel ve sivil 

toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırılması. 

 AUS kapsamında kullanılan yazılım ve donanım bazında yerli üretimin teşvik 

edilmesi. 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün AUS alanında dış pazara açılmasına 

yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi. 

 AUS konusunda yetişmiş nitelikli personel sayısının arttırılması. 

 Akıllı araç teknolojileri konusunda AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi. 

3.3. AUS Uygulamalarının Ülke Çapında Yaygınlaştırılarak Trafik  

Güvenliğinin Ve Mobilitenin Arttırılması 

 Mevcut ulaşım ve iletişim altyapısında AUS uygulamalarına başlanması için 

elzem olan düzenlemelerin yapılması  

 Kent içi ve kentler arası karayolu ağında trafik yönetiminin AUS ile etkin ve 

verimli hâle getirilmesi  
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 Ulaşımda e-ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması  

 Toplu taşımacılıkta AUS uygulamalarının arttırılması  

 Yolcu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi  

 Filo yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması 

 AUS’ni oluşturan araç, altyapı, alan ve merkez unsurları arasındaki 

haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve yönetsel koordinasyonunun 

sağlanması 

 Tüm ulaşım sistemlerinde trafik güvenliğinin arttırılması için farklı 

seviyelerde AUS’nin geliştirilmesi 

 Kaza ve acil durum yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi 

3.4. İntermodal Ulaşımı Destekleyecek AUS Sistemlerinin Ve 

Uygulamalarının Geliştirilmesi 

3.5. Hareket Kısıtlılığı Olanların Ulaşım Araçlarına Ve 

Hizmetlerine Erişiminin AUS İle Kolaylaştırılması 

 Ulaşım altyapısının yaşlılara, çocuklara ve engellilere daha etkin ve güvenli 

hizmet verecek şekilde düzenlenmesi  

 Toplu taşıma filolarının yaşlılara, çocuklara ve engellilere daha etkin ve 

güvenli hizmet verecek şekilde düzenlenmesi 

3.6. Karayolu Ulaştırması Kaynaklı Yakıt Tüketimi Ve 

Emisyonlarının Azaltılması 

 Enerji verimliliğini sağlayacak çevre dostu AUS uygulamalarının 

geliştirilmesi 

 Kent içi ulaşımda emisyonların azaltılmasına yönelik çözümler 

üretilmesi(Alankuş,2016) 

4. AUS Uygulama Alanları 

AUS için genel kabul gören ana başlıklar aşağıda sıralanmıştır; 

4.1.Trafik Yönetim Sistemleri 

Temel Trafik Yönetim Sisteminin Blok Şeması aşağıda verilmiştir.  

  

Özellikle kent içi trafiği düzenlemek ve yönetmek için tasarlanmış sistemledir. 

Bu amaçla, trafik algılayıcılarından gelen bilgiler doğrultusunda KKC (Kavşak Kontrol 

Cihazı) üzerinden kavşak trafiğini, Kontrol Merkezi üzerinden de yolcu ve sürücüleri 

bilgilendirmektedir.  
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4.2.  Kavşak Kontrol Cihazı (KKC) 

Girilen planlar ve/veya algılayıcılara göre programlanmış veya dinamik 

sürelerde trafik lambalarını kontrol ederek, trafik akışını düzenleyen cihazlardır. KKC 

için genelde algılayıcı olarak, loop, PIR, video bazlı sistemler kullanılmaktadır. Bu 

algılayıcılar içinde an çok tercih edilen ise kurulum, işletme, dayanım ve doğruluk 

açısından loop algılayıcılardır. 

 
Trafik ve yol durumuna göre KKC farklı çalışma modlarında çalışmaktadırlar. 

Bu çalışma şekilleri kısaca aşağıda verilmiştir. 

o Sabit Zamanlı Çalışma 

KKC kontrol ettiği trafik lambalarını her daim sabit sürelerde yakarak trafiği 

düzenler. Bu pek kullanılan ve tercih edilen bir çalışma yöntemi değildir. Ancak, trafik 

yoğunluğu düşük yerleşim yerleri dışındaki kavşaklarda, düşük maliyetli oluşu 

sebebiyle tercih edilmektedir. 

o Çoklu Zamanlı Çalışma 

KKC; günün saatine, haftanın gününe, ayın haftasına, semtte pazar oluşuna, 

okul çıkış saatlerine vb. durumlara göre yön geçiş sürelerini ayarladığı çalışma 

şeklindedir. En çok kullanılan KKC çalışma şeklidir. Herhangi bir algılayıcıya veya 

merkezi kontrole ihtiyaç duymadan kavşak akışı mümkün olan en uygun şartlarda 

düzenlenmiş olmaktadır. 
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o Yarı Trafik Uyarmalı Çalışma 

Yan yoldan araç veya yaya talebi gelmediği sürece anayolun akmasını 

sağlayan çalışma şeklidir. T tipi ve yaya geçiş kavşaklarında kullanılan bir çalışma 

şeklidir. Genel olarak, T kavşaklarda araç algılamak için loop algılayıcılar, yaya geçiş 

kavşaklarında ise yaya butonu kullanılmaktadır. 

 

o Tam Trafik Uyarmalı Çalışma 

Kavşak her yön ve şerit üzerine konulan algılayıcılarla, kavşağın anlık 

durumuna göre geçiş sürelerini belirlediği çalışma şeklidir. Bu çalışma şeklinin de 

temel olarak iki farklı yöntemi bulunmaktadır.  

Basit tam trafik uyarmalı çalışma yönteminde; her yöndeki şeritlerin kavşak 

durma çizgisinden belli bir mesafe gerisine birer loop yerleştirilmektedir. Kavşaktaki 

her yöndeki yeşil süreleri için, minimum, maksimum ve artırım sabitleri 

belirlenmektedir. İlgili yöne yeşil yanma sırası geldiğinde, yeşil lamba minimum süre 

kadar yanmakta, eğer algılayıcıdan talep gelmeye devam ediyorsa artırım zamanı kadar 

ilave sürelerle maksimum zamana kadar gitmekte, aksi durumda kırmızıya geçerek 

kavşağı gereksiz yere meşgul etmemektedir. 

Kompleks çalışma şeklinde ise; şerit başına birden fazla loop, veya video 

algılayıcı, radar, PIR/AIR gibi kuyruklanma, hız, araç sayısı, şerit doluluk oranı gibi 

verileri ölçen algılayıcılar yerleştirilerek, kavşak daha etkin kullanılmaktadır.  

Her iki yöntem için de, minimum, maksimum ve artırım sabitleri, çoklu 

zamanlı çalışma yönteminde olduğu gibi zamana ve/veya olaya bağlı olarak dinamik 

hale getirilebilmektedir. 

 

o Arter Bazlı Merkezi Çalışma 

Bir arterde bulunan tüm kavşakların trafiğin anlık durumuna bağlı olarak 

merkezi bir kontrol sistemi ile kontrol edildiği yöntemdir. Bu çalışma yönteminde, 

kavşaklarda bulunan algılayıcılardan gelen veriler, öncelikle KKC üzerinde, oradan da 

merkeze iletilmek suretiyle merkezde işlenmektedir. Böylelikle, anlık olarak arterdeki 

yoğunluğa bağlı olarak tüm kavşaklar senkronize bir şekilde çalıştırılmaktadır. 
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o Yeşil Dalga Çalışma 

Tüm çalışma yöntemlerinde ilave bir özellik olarak kullanılabilen bir çalışma 

şeklidir. Arter üzerindeki kavşakların ana yönlerinde bulunan yeşil süreleri, belirlenen 

arter araç hızına bağlı olarak kontrol edilmektedir. Bu yöntemde, araç arterde hiç 

kırmızıya yakalanmadan sabit hızla arteri terk etmesi amaçlanmaktadır. 

 
 

               4.3. Trafik Kontrol Merkezi 

 
 

Sahada bulunan tüm trafik bilgilerinin toplandığı, analiz edildiği ve çıkan 

sonuca göre kavşakların kontrol edildiği, yolcu ve sürücülerin bilgilendirilmesinin 

yapıldığı merkezi bir kontrol sistemidir. Temel fonksiyonları; 

 Trafik yoğunluk bilgilerini anlık olarak alma, 

 Kent trafiğini gerçek zamanlı olarak izleme, 

 Sinyalize kavşakların gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve yönetimi, 

 Trafik yoğunluk bilgilerini görsel ve işitsel olarak verme, 

 Trafikteki sürücülerin anlık değişimlerden haberdar edilmesi, 

 Trafik ve yol durumu bilgisini kullanıcılara web ve telefon yoluyla iletme, 
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 Bölgesel trafik durumlarını izleme e-ulaşım konseptine uygunluk, 

 Doğru zamanda bilgilendirme ile alternatif güzergahlara     

yönlendirme.(www.isbak.com.tr) 

Şehirlerin yapısının değişimi ve teknolojik gelişmeler, Trafik Kontrol 

Merkezlerinin (TKM), evirilerek ULAŞIM KONTROL MERKEZİ (UKM) olmasını 

gerekli kılmaktadır.   

UKM’ler, TKM’lerden farklı olarak, sadece araç ve yaya trafiğini değil, 

metropollerdeki ulaşımdaki tüm aktörlerin izlendiği ve kontrol edildiği merkezler 

olacaktır. Bu sayede, nasıl ki araçlar için güzergâh seçenekleri ve tahmini varış süreleri 

üretiliyor, kişiler içinde toplu taşıma odaklı anlık ulaşım verileri üretilebilecektir. Bu 

konuda pek çok ülke planlamalar ve pilot uygulamalar yapmaktadır. 

Ayrıca UKM üzerinden, farklı durum ve senaryolar (afet, olağan üstü haller, 

büyük organizasyonalar vb.) için genel ulaşım planlama ve yönetimi yapılabilecektir. 

4.3.1. Sürücü ve Yolcu Bilgilendirme 

Sürücü ve yolcuları trafik, yol ve hava şartları hakkında bilgilendirmek 

amacıyla farklı unsurlar kullanılmaktadır. Bunalar aşağıda verilmiştir; 

o Yol Üstü Bilgilendirme Sistemleri 

VMS (Variable Message Sign) ve LCS (Line Control Sign) olarak adlandırılan 

yol üstü bilgilendirme sistemlerinde sürücü ve yolcuya anlık bilgiler aktarılmaktadır. 

 
Ülkemizde bu sistemleri başlıca firmalar; İsbak, Ortana ve Intetra. 

o Web ve mobil uygulamalar 

Sürücü ve yolcu bilgilendirmede yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan bu  

kanal, gelecekte çok daha etkin ve yaygın olacaktır. 

o Radyo ve Televizyonlar 

Hali hazırda, pek çok özel radyo ve televizyonlar tam zamanlı veya kısmi 

zamanlı olarak yol ve trafik bilgilerini yayınlamaktadır. 

TCK, Karayolu Radyo kurmak için teşebbüste bulunmuş ancak, mevzuattan 

ötürü başarılı olamamıştır. 

4.4. Toplu Taşıma Sistemleri 

AUS’nin başlıca amaçlarından biri zamanın ve enerjinin verimsiz kullanımını 

engellemektir; bu da toplu taşımacılığın özendirilmesini ve geliştirilmesini önemli bir 

öncelik haline getirir. Yolcu bilgilendirme sistemlerinin temel amacı ve işlevi de budur. 

Bu sistemlerin etkin kullanımı için son kullanıcıların farkındalığının yüksek olması 

gereklidir. Bugün ileri yolcu bilgilendirme sistemleri içerisin de öne çıkan uygulamalar 

bir sonraki toplu taşıma aracının ne zaman geleceğini yolculara bildiren NextBus ve 

benzeri sistemler ile akıllı duraklardır. 
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Toplu taşımada öne çıkan diğer bir konu ise Elektronik Bilet kavramıdır. 

Dünyanın birçok ülkesinde, çeşitli amaçlarla kullanılan ve çeşitli teknolojiler kullanan 

örnekleri mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde ulaşım hizmetleri çoğunlukla özel sektörün 

idaresinde olduğundan, ulaşım ücretlerinin ödenmesinde kullanılan temassız akıllı 

kartlar genellikle belirli bir bölgede ve belirli bir şirketin ulaşım ağında geçerlidir. 

Londra’da bütün ulaşım sistemlerinde geçerli olan OysterCard, Hong Kong’da 

ulaşımın yanı sıra alışverişte de geçerli olan Octopus Card ve Japonya yüzölçümünün 

yaklaşık 2/3’ünde toplu taşıma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan Suica, bu genel 

durumun dışında kalan örneklerin öne çıkanlarıdır. 

Ulaşım ağı içindeki pek çok unsur kendi mecralarında yolcu ve araç 

bilgilendirme sistemleri kurmaktadır. Örneğin, İETT’nin MBOBIETT, Nasıl Giderim 

uygulamaları, otobüslerin duraklara tahmini geliş sürelerini vermekte ve otobüs bazlı 

güzergâh planlamasına imkan vermektedir. Aynı Şekilde İDO, Ulaşım A.Ş., İSPARK, 

İSBAK gibi kurumlarda kendi mecralarında bu tür hizmetler vermektedir. 

 
Ayrıca, Akıllı durak uygulamaları şehirlerimizde yaygınlaşmaya 

başlamaktadır. 

Yine Belediye bazlı elektronik ödeme sistemleri pek çok şehrimizde kurulmuş 

ve çalıştırılmaktadır. 

4.5. Otopark Yönetim Sistemleri 

“Her yıl satılan 1 milyondan fazla araç için, 10 milyon m2yeni otopark alanına 

ihtiyaç duyulmasına rağmen, bunun çok küçük bir bölümü inşa edilebiliyor. En yoğun 

il İstanbul’da bir otoparka yaklaşık 8 araç düşerken, İzmir’de bu oran 100’e 

Ankara’daysa 115’e çıkıyor.”  
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Teknolojinin gelişiyle paralel olarak otopark sistemleri tam otomatik hale 

dönüşmekteler. Bu sistemler içinde pek çok teknik unsur kullanılmakta ve tamamen 

makine kontrollü otoparklar kurulmaktadır. 

4.6. Kural İhlali Denetim Sistemleri 

Şehir içi ve dışı yollarda kural ihlali yapan araçların tespiti amacıyla kurulmuş 

olan sistemlerdir. Bu denetleme sistemleri; 

 Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi 

 Emniyet şeridi ihlal tespit sistemi, 

 Hız koridor ihlal tespit sistemi, 

 Park ihlali tespit sistemi, 

 Otobüs/tramvay yolu ihlal tespit sistemi,  

 Yaya yolu ihlal tespit sistemi, 

 Ters yön ihlal tespit sistemi, 

 Tercihli yol ihlal tespit sistemi, 

 Gabari tespit sistemi  

gibi alt bileşenlerden oluşmaktadır. 

 
 

Gerek dünyada, gerekse ülkemizde bu tür elektronik denetim sistemleri 

yaygınlaşmaktadır. Özellikle Batı ülkelerinde trafik güvenliği, dolayısıyla insan hayatı 

çok önemli olduğundan, ceza kesme mantığı yerine kaza önleme mantığı ile elektronik 

denetim sistemleri konusunda yeni teknolojiler üretilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. 
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Gelecekte V2V ve V2I haberleşme yöntemleri ve mobil sistemlerin 

yaygınlaşması ile pek çok denetim merkezden yapılabilecek duruma gelecektir. Pilot 

uygulamaları pek çok batı ülkesinde yapılmakta olan “Akıllı Yollar” konsepti 

geliştikçe izleme, yönlendirme ve denetim sistemleri de daha yaygınlaşacaktır.  

            4.7. Kaza ve Acil Durum Sistemleri 

               Avrupa Birliği tarafından desteklenen HeERO Projesinin Türkiye’deki 

uygulamaları İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek 

olup ASELSAN A.Ş ile birlikte telekomünikasyon (TÜRK TELEKOM, TURKCELL) 

ve otomotiv sektöründen firmalar (TOFAŞ, RENAULT), İçişleri Bakanlığı’nın alt 

yüklenicileri olarak projede yer alacaklar.  

 
 

Avrupa destekli projenin hedefleri; 

 Tüm eCall ile ilgili hizmet-zinciri parçalarını iyileştirmek için gerekli 

operasyonel ve fonksiyonel ihtiyaçları tanımlamak(Çağrı merkezi entegre kurtarma 

sistemleri, telekomünikasyon-112/E112, vb.) 

 Mevcut Pan-Avrupa eCall ile ilgili Avrupa standartlarını uygulamak 

 Gerekli teknik ve operasyonel altyapı iyileştirmelerini gerçekleştirmek 

 Kamu ve/veya özel katma değerli hizmetler için eCall sisteminin olası 

kullanımını tespit etmek 

 eCall operatörleri için eğitim materyalleri üretmek 

 CEN Proje Ekibi ile işbirliği içinde eCall servis ekipmanları ile ilgili 

sertifikasyon işlemlerini değerlendirmek 

 Avrupa'daki gelecek eCall ön kurulum ve yayılım faaliyetleri için öneriler 

üretmek 

 Pilot sonuçları ve en iyi uygulamaları HeERO pilot projesine katılmayan diğer 

AB Üye ve ilgili devletlerine tanıtmak 

 AB çapında uyumlulaştırılmış eCall servisinin birlikte çalışabilirlik ve 

sürekliliğini göstermek 

Bu hedefler doğrultusunda, Antalya ve Isparta pilot bölge seçilmiştir. 2010 

yılında Antalya modern bir 112 Acil Çağrı Merkezi Kurulmuştur.  

4.8. Otonom Araç Teknolojileri 

Boeing’in geliştirdiği ve 2010 yılında teslimine başladığı 787 Dreamliner 

uçağının yazılımı, elektronik destek sistemlerini işletmek için yaklaşık 14 milyon satır 

koda ihtiyaç duymaktadır. 
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 Bu sayı günümüzde temin edilebilecek üst sınıf bir araba için 100 milyon satır 

koda yaklaşmaktadır. Aracın sahip olduğu elektronik aksam ve yazılım tutarları araç 

toplam maliyetinin %35-%40’ına ulaşmaktadır ki bunun %13-%15’i yazılım 

geliştirmeye ait kısımdır. Bu rakamlar göz önüne alındığında araç yazılımının milyar 

dolarları bulan bir yatırım haline geldiği açıkça görülmektedir. 

 
 

Bu yazılım kodları birbirine bir ağ ile bağlı 70 ile 100 kadar mikroişlemci 

tabanlı elektronik kontrol ünitesi (ECU) üzerinde koşmaktadır. Frost ve Sullivan 

tahminlerine göre yakın gelecekte yazılım kod sayısı 200 ile 300 milyonu bulacaktır. 

Gartner Raporlarında yer verilen öngörülere göre 2020 itibarı ile, araçlar üzerindeki 

kullanıcı etkileşiminin %70’i sayısal (digital) olarak gerçekleştiriliyor olacaktır. 

Tüm Bunların neticesinde; 

 Sürücüsüz  

 V2V, V2I, V2P haberleşme 

 Otomatik şerit takibi  

 Adaptif seyir kontrolü  

 Otomatik fren sistemli 

 Trafik Işığı / Tabela Algılama 

 Sürücü Yorgunluk Algılama 

 Gece Görüş / Radar ile Algılama 

 360 derece çevre görüş  

 Akıllı Navigasyon 

 Projeksiyon ile bilgi verme 

 Otomatik ayarlanabilen farlar 

 Otomatik Park, Engel Algılama 

gibi sistemlerin tamamının olduğu aracalar yollarda yerini alacaktır. 

5. AUS Türkiye İçin Değerlendirme ve Sonuç 

Günümüzde her alanda olduğu gibi AUS alanında da teknoloji çok hızlı 

gelişmektedir. İnsan konforunu ve güvenliğini arttıracak çözüm ve hizmet arayışı 

üzerinden gerek özel sektör gerekse kamu yeni çözüm ve teknoloji geliştirme 

konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır. 

Hayatın içindeki her unsurun akıllandırılacağı bu yeni dönemde, AUS da 

kendi evrimini yaşamaktadır. 
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Yollara bir uyarı tabelası ve ardından sinyalize bir kavşak yapmakla başlayan 

AUS süreci, şu günlerde yollardaki bu unsurları kaldırma yönünde ilerlemektedir.  

Otonom araçların kendi arasında, altyapıyla ve yayalarda haberleştiği bir 

ortamda, sinyalize kavşağa, hız tabelasına, bilgilendirme ekranlarına, trafik polisine, 

ücret toplama istasyonlarına ihtiyaç kalmayacaktır. Dolayısıyla planlarımızı, kısa, orta 

ve uzun vade gelişmeleri göz önüne alarak yapmak zorundayız.  

5.1. Kısa Vade Plan Ve Çözümler  

Otonom araçların yaygınlaşacağı döneme kadar sürecek olan bu süreçte, 

sahada kullanılan donanımlar, çeşitlenmeye ve artmaya devam edecektir. Bununla 

birlikte, saha unsurlarının izleneceği, kontrol edileceği ve bilgilerin duyurulacağı 

merkezi sistemlerin fonksiyonları arttırılacak ve çoğaltılacaktır.  

Bu kapsamda Ülke çapında atılması gereken genel adımlar aşağıda verilmiştir; 

 Akıllı Şehirler Konsepti için; düzenleyici, yürütücü faaliyetler yapıp, mevcut 

ekosistemin içinde yer almak ve yönlendirmek. 

 AUS Türkiye, Akıllı Şehirler Türkiye gibi portalları kurup yönetmek 

 Trafik Kontrol Merkezi yerine Ulaşım Kontrol Merkezi mimarisi için 

çalışmalar yürütmek. 

 UKM bağlamında;  

 Ulaşımdaki tüm aktörlerden (araç, yaya, kavşak, otobüs, metro, tramvay, 

vapur, taksi, dolmuş v.b.) gelecek verileri değerlendirecek ve yönetecek, big data 

sistemlerini kurmak. 

 İstanbul bağlamında, “Yolcu Navigasyon” sisteminin kurulmasına yönelik 

çalışmalar yapmak ve uygulamayı Türkiye geneline yaygınlaştırmak. 

 Otopark yönetim ve yönlendirme projesini gerçekleştirmek. 

 Akıllı Plaka Projesi 

 Yol yoğunluk ve hız ölçüm radarı tasarımı.  

 Ulusal Ulaşım Portalının güncel ve aktif hale getirilmesi 

Türksat A.Ş. tarafından Ulaştırma Bakanlığına yapılan çalışma daha etkin hale 

getirmek içi çalışma başlatılabilir. İlgili web site : (http://www.ulasim.gov.tr) 

Sayısal Otomotiv Sektörü Bağlamında; 

Yakın zamanda tanıtımı yapılan ve 2017 de üretimine başlanacak olan Tesla 

Model-3 Elektrikli araç için ilk gün 135.000 adet sipariş almış durumda. Amerika satış 

fiyatı 30.000$ olan bu araç, geleceğin otomotiv sektörünün ne yöne doğru yöneldiğinin 

açık kanıtıdır. 

 Sayısal otomotiv sektörü için strateji planlarının hazırlanması amacıyla kamu 

ve özel sektörün durum ve beklentilerinin tespit edilmesi 

 Sektörün ihtiyaç duyacağı temel donanım ve yazılımları üretmek.  

 Gelecekte her aracın olmazsa olmazı olacak olan donanımlar aşağıda 

verilmiştir; 

 Araç Radarı 

 Kamera ve görüntü işleme  

 Konum, ivme, savrulma sensörleri 

 Haberleşme sistemleri 

 Endüstriyel Araç bilgisayarı 

 Bu temel donanımların başında, araç radarı gelmektedir.  

Kısa vadede “Araç Radarı” tasarımı ile ilgili bir çalışma başlatmak faydalı 

olacaktır. 
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Ayrıca gelecekte, araçlar üzerinde konacak olan yazılımların 100.000.000 

satırın üzerine çıkacağı düşünüldüğünde, “Araç Yazılımları” konusunda da 

üniversitelerin yeni bölüm veya anabilim dalı başkanlıkları açması faydalı olacaktır. 

5.2. Orta ve Uzun Vade Plan ve Çözümler  

Bu süreç için planlanan konular, otonom araç ve haberleşme alt yapılarının 

yaygınlaşmaya başladığı dönem ve sonrasını kapsayan planlar olmalıdır.  

Akıllı yolların, şehirlerin ve araçların ihtiyaç duyacağı çözümleri şimdiden 

planlayıp üretmemiz gerekmektedir.  

Bunun için “Geleceğin Akıllı Araç ve Yolları” konusunda çalıştaylar yaparak, 

sektörün, kamunun ve üniversitelerin görüşleri alınmalı ve planlar üretilmelidir. 

Özellikle Akıllı Şehirler konusunda başlamış olan süreçler yakından takip edilmelidir. 

Temel noktası ölçmek, veri toplamak ve bilgilendirme/yönlendirme üzerine 

olan Akıllı Şehirler olgusunun temel argümanı, haberleşme sistemleridir. 

Bu bağlamda, V2X haberleşme sistemleri için yerli tasarım ve ürün geliştirme 

teşvik edilmelidir. Gelecekte her araçta ve yollar üzerindeki her sistemde bir 

haberleşme cihazının kullanılacağı düşünüldüğünde ve bu alandaki pazarın büyüklüğü 

göz önüne alındığında yerli V2X sistemlerinin üretilmesi ve buna yönelik Ar-ge 

çalışmalarının yapılması ülkemiz için zorunluluk haline gelmiştir. 

Sonuç Ve Değerlendirme 

IEA(International Energy Agency) verilerine göre yakıtların harcanması 

neticesinde ortaya çıkan karbon dioksit (CO2) salınımının %25’i ulaştırma kaynaklıdır. 

Yapılan tahminlere göre bu oranın 2030 yılına kadar %50, 2050 yılına kadar %80 

oranında artış göstermesi beklenmektedir. Bu nedenle Dünya ve Türkiye için AUS 

yatırımları ve uygulamaları gelecek yıllarda önemli pazar büyüklüğüne sahip olacaktır. 

Dünya ve Türkiye için AUS pazar büyüklüğü durumu şu şekildedir.  

(https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transport2009.p 

df) 

Pazar Büyüklüğü: (OTEP – SAEP Raporu 08.2014)  

 ABD’de “Akıllı Ulaşım Sistemleri Araştırması” için 2009’a kadar yıllık 110 

milyon dolarlık bütçe ayrılmıştır. ABD’de federal düzeyde AUS için 2,5-3 milyar dolar 

bütçe mevcuttur.  

 Japonya’da kapsamlı AUS projelerinin 2015 yılı itibariyle oluşturacağı pazar 

hacminin yaklaşık 500 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

 Güney Kore’de ise 2008-2020 yılları arasını kapsayan bir AUS master planı 

hazırlanmış ve bu planın hayata geçirilmesi için 3,2 milyar dolar bütçe ayrılmıştır.  

 Çin Ulaştırma Bakanlığı 2020 yılına kadar AUS’un ülke genelinde 

yaygınlaştırılması için 2012 yılında bir plan açıklamıştır. Kentlerdeki karayollarına 

2012 yılında yapılan toplam AUS yatırımı yaklaşık 2 milyar dolar seviyesindedir. 

(www.osd.org.tr) 

Pazar Büyüme Hızı:(Frost and Sullivan Firması AUS Raporları) 

( http://ww2.frost.com/research/industry/energy-environment/energy-storage/ ) 

 2013 – 2019 arasında %11.1. 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transport2009.p
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 Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi’nde 2010 yılında hazırlanan 

uzmanlık tezi verilerine göre Karayollarında yolculuk yapan araçların yıllık yakıt 

maliyeti 30 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.  

 Karayollarında yapılan yolculuklar sonucunda yıllık 22,3 milyar TL araç 

yıpranma maliyeti ortaya çıkmaktadır.  

 Karayollarında meydana kazaların toplam maliyeti yıllık olarak yaklaşık 10,3 

milyar TL‘dir. 

 Karayollarında yapılan yolculukların bir yıllık zaman maliyeti yaklaşık olarak 

60 milyar TL‘dir. 

 Karayolu ulaştırması kaynaklı yerel emisyonların ülkemize olan yıllık maliyeti 

yaklaşık 4,2 milyar TL’dir. 

Sonuç olarak; akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizde yaygınlaştırılması 

sonucunda yaklaşık 33 milyar TL tasarruf sağlamak mümkün olabilecektir. (“Karayolu 

Ulaşımında Akıllı Ulaştırma Sistemleri” Yılmaz, 2012). 

Akıllı Ulaştırma Sistemleri Sonunda Edinilen Maliyet Tasarrufu(Milyon TL) 

Yakıt Araç Yıpranma 
 

Kaza 
Zaman Çevre Toplam 

M1 M2 M3 M4 M5 

 

3600 5575 8325 15000 436 32936 

 6,9 milyon nüfusu olan Hong Kong’da 10 dakika trafikte daha az vakit 

harcarsa, günde 8,83 milyon dolar, yılda 3.205 milyar dolar tasarruf edilebilir. Aynı 

rakamı İstanbul için düşündüğümüzde yaklaşık yılda 7 milyar dolar tasarruf edilebilir. 

İstanbul’da günde 200.000’den fazla taşıt Avrupa kıtasından Asya kıtasına geçiş 

yapmaktadır. Anlık Trafik Bilgilendirmesi ile ortalama seyahat süresi 48 dakika olan 

25km’lik bir güzergahta yol alan 50.000 taşıtın seyahat süresinde ortalama 15dk’lık 

kısalma olduğunu varsayarsak, ortalama hız 30km/saat’ten 43km/saat’e çıkmaktadır. 

Ortalama rakamlar Trafik Kontrol Merkezi veri arşivlerinden elde edilmiştir. 

Senaryoda sadece köprülerden geçiş yapan 200.000 taşıttan 50.000’in seyahat 

sürelerinde kısalma olduğu varsayılmıştır. Böylece 100km’deki yakıt tüketimi 8,4lt’den 

6,8lt’ye inmektedir. Bu yolculukta harcanan yakıt miktarı 4,2’den 3,4’e inmektedir. Bu 

yolculuk günde 2 kez tekrarlanırsa her gün ortalama 1,6lt yakıt tasarrufu sağlanacaktır. 

50.000kişi için bu rakamı hesaplarsak günde 80.000lt yakıt eder. (Yaklaşık 380.000 

TL’ye denk geliyor) Senaryoda sadece köprülerden geçiş yapan 200.000 taşıttan 

50.000’in seyahat sürelerinde kısalma olduğu varsayılmıştır. 1 litre benzin yakıtı ile 2,3 

kg CO2 oluşuyor 80.000 litre yakıt tasarrufu ile çevreye zarar veren CO2 emisyonu 

günde 284 ton civarında azalma olmaktadır. (  http://www.tkm.ibb.gov.tr) 

Bu değerlendirmeler ışığında önümüzdeki yıllar AUS uygulamaları açısından 

kentler ve ülkeler arası rekabetin önemli unsurlarından birisi olacaktır. Ülkemiz 2023 

hedefleri arasında önemli bir kalem olan AUS planlaması için Bandırma 17 Eylül 

Üniversitesi ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Kamu ve özel sektör işbirliği ile 

farkındalığı artan AUS çalışmamızda da vurgulandığı gibi seyahat sürelerinin 

kısaltılması, kaza oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak ölüm –yaralanma 

oranlarının azalması,  emisyon hacminin en aza indirgenmesi ve trafik sıkışıklığının 

http://www.tkm.ibb.gov.tr/index.xhtml
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azaltılması v.b. kazanımlar ile  hem ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkı hem de 

çevreye katkısıyla toplum sağlığına olumlu faydaları olan sistemlerdir. Dünya 

önümüzdeki on yılda AUS ile donatılmış akıllı kentlerle dolu olacaktır. Bunun başlıca 

örnekleri Güney Kore, Japonya ve Amerika’da görülmektedir. Ülkemizin bu rekabette 

istenilen seviyeye gelebilmesi için AUS uygulamalarında kullanılan cihazları, 

yazılımları ve diğer ekipmanı mümkün olduğu kadar ithal etmeyip kendi üretmesi 

gerekir. Bunun için gerekli beyin gücüne sahip olan ülkemiz bu potansiyelini devlet 

politikası haline getirerek AUS ile başlayan ve akıllı şehirlerle devam eden büyük bir 

teknoloji hamlesi gerçekleştirmelidir. Aksi halde, teknoloji ithal etmeye devam ederek 

ülke ekonomisine fayda yerine zarar veririz.   
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THE ECONOMIC AND POLITICAL DETERMINANTS OF EXPORT: 

VAR ANALYSIS FOR TURKEY 
 Yazar / Author:  Arş. Gör. Emin Ahmet Kaplani 

 Arş. Gör. Melike Rana Dayıoğluii 

Abstract 

When the world economy’s and markets’ becoming global with the globalization have 

provided to orient to international trade more than before to develop their economies and provide 

a competitive advantage, export has had an importance for both developed and developing 

economies.  

Exports for Turkey’s economy have an important significance to take place in the 

world economy by accelareting economic growth and development. Therefore, in the study, the 

relationship between real effective exchange rates, foreign income, political stability and exports 

for Turkey were analyzed by vector autoregressive model (VAR) for the period of 1984-2012. 

Finally; when a shock of 1 standard deviation was given to the export series it gave a positive 

and meaningful response and approaches to the equilibrium point in the 10th period, when a 

shock of 1 standard deviation was given to the political stability the export series gave a positive 

and meaningful response and in the period of 10 the variables of exports and political stability 

tended to move together, when the shock of 1 standard deviation was given to the variable of 

foreign income the export series gave a positive and meaningful response, in the same way when 

the shock of 1 standard deviation was given to the variable of real effective exchange rates the 

export series gave a positive and meaningful response were founded in the analysis.  

Key Words: Export, the determinants of export, political stability and export, VAR 

Analysis 

İHRACATIN EKONOMİK ve POLİTİK BELİRLEYİCİLERİ: 

TÜRKİYE İÇİN VAR ANALİZİ UYGULAMASI 

Özet 

Küreselleşmeyle birlikte dünya ekonomisinin de küresel hale gelmesi, ülkeleri ve 

firmaları, ekonomilerini geliştirmek ve uluslararası rekabet avantajı sağlamak için ihracata daha 

çok yönelttiğinden ihracat, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için önem 

taşımaktadır. 

Türkiye ekonomisi için de ihracat, ekonomik büyüme ve kalkınmayı hızlandırarak 

dünya ekonomisinde yer edinmek açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle çalışmada 

Türkiye için ihracat, reel efektif döviz kuru, yurt dışı gelir ve politik istikrar arasındaki ilişki, 

1984-2012 dönemi için vektör otoregresif model (VAR) analizi ile incelenmiştir. Analiz 

sonucunda ise ihracat serisine 1 standart sapmalık bir şok verildiğinde pozitif ve anlamlı bir tepki 

verdiği ve 10. periyotta denge noktasına yaklaştığı, politik istikrar serisine verilecek 1 standart 

sapmalık şok durumunda ihracat serisinin pozitif ve anlamlı bir tepki verdiği ve 10. periyotta ise 

ihracat ve politik istikrar değişkenlerinin birlikte hareket etme eğiliminde olduğu, yurt dışı gelir 

değişkenine 1 standart sapmalık şok verildiğinde ihracat serisinin pozitif ve anlamlı bir tepki 

verdiği, aynı şekilde reel efektif döviz kuruna bir standart sapmalık bir şok verildiğinde ihracat 

serisinin pozitif ve anlamlı bir tepki verdiği bulgularına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İhracat, ihracatın belirleyicileri, politik istikrar ve ihracat, VAR 

Analizi 
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1. Giriş  

Ülkelerin ve işletmelerin rekabet gücünü belirleyen ve etkileyen en önemli 

unsurlardan biri, işletmelerin hem iç hem de dış piyasalarda gösterdiği performans ve 

elde ettiği rekabet avantajıdır. Bu nedenle uluslararası ticaret ve dolayısıyla ihracat; 

uluslararası faaliyetlere katılarak rekabet avantajı elde etme açısından, ülkelerin dünya 

ekonomisine entegre olmaları ve dünya ekonomisinde pay sahibi olarak ekonomilerini 

güçlendirmeleri için en önemli yollardan biridir.  

Küreselleşmeyle birlikte, dünya ekonomisinin de küresel hale gelmesi 

dolayısıyla uluslararası pazar fırsatlarından yararlanarak güvenilir bir pazar konumu 

sağlamak ve rekabet ortamına ayak uydurmak için firmaların ihracat faaliyetlerine 

yönelmeleri hız kazanmıştır. Nitekim ihracat, dünya ekonomisinde yer edinmenin yanı 

sıra; ülke gelirlerinin ve üretimin artışı ile bilgi ve teknolojinin yaygınlaşması 

nedeniyle ekonominin güçlenmesini de sağlamaktadır.  

İhracat, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için gittikçe daha çok önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ihracatın dünya ve Türkiye ekonomisi için 

taşıdığı önem üzerinde durulacak, daha sonra ise 1984-2012 dönemi için Türkiye 

ekonomisinde ihracatın ekonomik ve politik belirleyicileri vektör otoregresif model 

(VAR) analizi uygulanarak belirlenmeye çalışılacaktır.   

2. Dünyada Ve  Türkiye’de İhracat 

İhracat politikaları ile ihracatın teşvik edilmesinin temelinde, ihracatın yurt içi 

rekabeti, yenilikçiliği ve ekonomik büyümeyi artırdığı gerçeği yatmaktadır (Gourlay 

vd., 2005:879). Nitekim ekonomi literatüründeki en önemli ve kapsamlı konulardan 

birisi, hızlı ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceği 

olup bu sorunun çözümünde en kalıcı yollardan birinin ihracatı artırmak olduğu ifade 

edilmektedir (Yiğidim ve Köse,      1997: 71). 

Firmalar büyümek, yeni pazarlara açılabilmek, rekabet gücünü artırmak, yerel 

ekonomik durgunluk halinde oluşabilecek olumsuzlukları azaltmak; ülkelerse cari 

açıklarını kapatmak ve/veya dengeleyebilmek, ekonomik büyümeyi sağlamak ve 

devam ettirmek,  kişi başına düşen milli geliri artırabilmek için ihracat performansını 

önemli görmektedir (Leonidou ve Katsikeas, 1996:518).  

İhracata verilen önem, 1800'lerden 2014 yılına kadar dünyada ihracat 

hacminin gösterdiği eğilim aracılığıyla Şekil 1'de gösterilmekte olup dünya ihracat 

düzeyi, 1913 yılı sabit fiyatlarıyla yer almaktadır. 1800'lerden 1960 dönemine kadar 

aşırı artış göstermeyen ihracat hacmi, ülke ekonomilerinin dışa açılımının 

yaygınlaşması ve ticaretin ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında en önemli 

etkenlerden biri olduğunun anlaşılmasından sonra, 1960'lardan 2010'a kadar keskin bir 

şekilde artış göstermiştir. 2010 yılından itibaren ekonomik krizler ihracatın az da olsa 

azalmasına yol açmış, ancak 1960'lı yıllardan gelen keskin artışı savaşlar ve ekonomik 

krizler bile çok etkileyememiştir. 

İhracat hacmi düzeylerine bölgesel olarak bakıldığında, %36,8 ile Avrupa 

ülkeleri ilk sırada yer almakla birlikte; bu ülkeleri %32 ile Asya ülkeleri ve %13,5 ile 

Kuzey Amerika ülkeleri takip etmektediri. İhracattan alınan paylara ülke düzeyinde 

bakıldığında da yine bu gruplarda/bölgelerde yer alan ülkelerin lider olduğu 

görülmektedir.  

                                                 
i Ayrıntılı bilgi için bkz. International Trade Statistics, 2015:42. 
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Şekil 1: Dünyada İhracat Düzeyinin Zaman İçindeki Gelişimi (1800-2014) 

Kaynak: Dünya Bankası, https://ourworldindata.org/international-trade      

(19.10.2016).  

İhracatın süreç içerisinde bu denli önem kazanmasına paralel olarak, dünya 

ticaretinde pay sahibi olan ülkeler, ekonomik gelişimlerinin hızlanmasıyla dünya 

ekonomisinde öne çıkmayı başarmışlardır. Gelişmiş ülkelerin -özellikle kendi 

aralarında olmak üzere- ekonomilerini daha önce uluslararası rekabete açtıkları 

görülmektedir. Onları takip eden birçok gelişmekte olan ülke için ise Doğu Asya 

ülkelerinin ihracat artışlarına dayalı ve istikrarlı ekonomik büyüme başarıları teşvik 

edici olmuştur (Balcılar vd., 2014:451). Bu durum, Tablo 1'de 2014 yılındaki dünya 

ihracat lideri on ülkeye dikkat çekildiğinde de görülmektedir.   

   İhracatçı ülkeler arasında, 2014 yılında dünya ihracatından aldığı %12,3 pay 

ile ilk sırada Çin gelmektedir ki bu durum, ülke ekonomisinin son dönemlerde elde 

ettiği rekabet avantajı nedeniyle sahip olduğu önlenemez yükselişin de temel 

açıklayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim ilk on ülke arasında Japonya, Hong 

Kong ve Kore gibi ülkelerin yer alması, Asya bölgesinin dünya ticaretinden aldığı 

yüksek payın temel göstergesi olup diğer ihracat liderlerinin de ABD ve bazı Avrupa 

ülkeleri olduğu görülmektedir.  

Tablo 1'de gösterilen ikinci sütun ise ihracatçı on lider ülkenin ihracat 

düzeylerinin ülke GSYH'lerine oranı şeklinde hesaplanmıştır. Bu oranların özellikle 

Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde ve Kore ve Hong Kong gibi nispeten 

daha az gelişmiş Asya ülkelerinde çok yüksek olması, ülke ekonomileri için ihracatın 

ne denli önem taşıdığını göstermektedir.  

İhracatçı ülke sıralamasında Türkiye ise 31. sırada yer almakta olup dünya 

ihracatından aldığı pay %0,8 ve ihracat düzeyinin GSYH'ye oranı %27,9'dur. Bu 

durum, ihracatın ve ihracattan elde edilen gelirlerin ülkemiz ekonomisi için yüksek 

düzeyde önem taşıdığını kanıtlar niteliktedir. Nitekim ihracat düzeyinin, ödemeler 

dengesinde açık oluşumunu azaltan en önemli kalem olduğu da dikkat çekmektedir. 

Ancak, bu hususlara ek olarak ülkemizin yer aldığı jeopolitik konumun elverişliliğine 

ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin en iyi ticaret ortakları arasında yer almamıza 
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rağmeni; %0,8'lik pay, dünya ihracatında yüksek bir pay edinemediğimizi ve buna 

yönelik olarak yeni politikaların geliştirilme gerekliliğini göstermektedir.   

Tablo 1: İhracatta Dünya Liderleri (2014) 

Ülkeler Dünya İhracatından Aldığı Pay (%) GSYH'ye Oranı (%) 

Çin 12,3 23,9 

ABD 8,5 13,7 

Almanya 7,9 45,7 

Japonya 3,6 17,7 

Hollanda 3,5 82,6 

Fransa 3,1 28,9 

Kore Cum. 3,0 50,3 

İtalya 2,8 29,5 

Hong Kong, Çin 2,8 219,4 

Birleşik Krallık 2,7 28,1 

Türkiye 0,8 27,9 

Kaynak: Ülkelerin dünya ihracatından aldığı paylar World Trade Organization (WTO), 

International Trade Statistics (2015:44); ihracatın GSYH'ye oranları Dünya Bankası verilerinden 

yararlanılarak tarafımızca oluşturulmuştur 

(http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2014&start=1960&year_high_desc

=true, 21.10.2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i  TÜİK verilerine göre 2015 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat 
toplam ihracatın %44,5'ini kapsamakta olup en çok ihracat yapılan on ülke sırasıyla 
Almanya, İngiltere, Irak, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsviçre, İspanya, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'dır. 
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Şekil 2: Türkiye'de Dış Ticaret Düzeyleri ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (1923-

2015) 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanılarak tarafımızca 

hazırlanmıştır.  

Şekil 2’de 1913-2015 dönemi itibariyle Türkiye’nin dış ticaret düzeyleri ve 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yer almaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan 

günümüze kadar olan dönemde hem ihracat hem de ithalat düzeyi, özellikle 1980 

dönemi sonrasında uygulanan politikalar nedeniyle yüksek artışlar göstermiştir. Diğer 

dönemlerle karşılaştırıldığında kuruluş yıllarında liberal politikalar uygulandığı, 

1929’dan itibaren liberal politikaların terk edildiği, 1960’tan itibaren özellikle de 

1970’li yıllara gelindiğinde yoğun ithal ikameci politikaların benimsendiği, ancak esas 

dönüşümün 1980 yılında yaşandığı ve bu dönemden itibaren ticari serbestleşmeye 

yönelik politikalar izlendiği görülmektedir (Özel, 2011:73). Dolayısıyla 1980’den 

itibaren dış ticaret hacimlerinde yaşanan keskin yükseliş, uygulanan serbestleşme 

politikalarıyla ilgili olup 1996’da ise Gümrük Birliği’ne üye olunması ile Türkiye’nin 

dış ticaretinin küresel boyuta taşındığı görülmektedir (Savrul vd., 2013:56).  

İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında ise özellikle 1945 yılı 

civarında oranın en yüksek olduğu görülmekte olup bu durum, savaş döneminde dış 

ticaret fazlası oluşturmaya yönelik politikalar nedeniyle ithalatın kısılması ile 

açıklanmaktadır (Savrul vd., 2013:65). Diğer dönemlerde ise ithalatın ihracattan 

oldukça yüksek olarak gerçekleşmesi nedeniyle oran %50-70 aralığında 

seyretmektedir. Nitekim aynı nedenle dış ticaret açığı da günümüze doğru gelindikçe 

artmıştır.   
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3. Yöntem 

3.1. Genişletilmiş Dickey - Fuller (ADF) Birim Kök Testi 

Dickey ve Fuller’ın ortaya attıkları ilk testler birinci dereceden AR 

modellerine uygulanmaktadır. İki araştırmacı daha sonra 1981’de yayımladıkları 

makale ile bu test süreçlerini birden fazla gecikmeli değişken içeren AR modelleri için 

genişletmişlerdir. Bu genişletmenin temel amacı hatalardaki otokorelasyon durumunun 

yok edilmesidir. Elimizde aşağıdaki gibi bir AR(p) süreci olsun: 

𝑌𝑡 = 𝜑1𝑌𝑡−1 + 𝜑2𝑌𝑡−2 + 𝜑3𝑌𝑡−3 +⋯+𝜑𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 

Diğer Dickey-Fuller test süreçlerinde olduğu gibi bu modelin de eşitliğin her 

iki tarafının birinci farkı alınır. 

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝛿1∆𝑌𝑡−1 + 𝛿2∆𝑌𝑡−2 + 𝛿3∆𝑌𝑡−3 +⋯+ 𝛿𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 

Burada δi’ler 𝜑’lerin birer fonksiyonudur. Burada da serilerin kesme (sabit) ve 

deterministik trend içerdiği göz önünde bulundurulduğundan, ADF testi de, her biri için 

farklı 𝜏 istatistiği kritik değerlerinin kullanıldığı üç farklı modele uygulanır. Bunlar; 

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑗 +
𝑝
𝑗=1 𝑒𝑡                            için 𝜏 istatistiği, 

∆𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑗 +
𝑝
𝑗=1 𝑒𝑡                    için 𝜏𝜇 istatistiği, 

∆𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑗 +
𝑝
𝑗=1 𝑒𝑡   için 𝜏𝜏 istatistiği kritik 

değerlerinden faydalanılır. 

Yukarıdaki denklemler DF istatistiğindeki modellere bağımlı değişkenin 

gecikmeli değerlerinin katılmasıyla genişletilmiş modellerdir. Dolayısıyla bu modellere 

de DF testi uygulanabilir, hipotezler değişmez. Uygulanacak süreç DF testi süreçlerinin 

aynısıdır ve bu modellerde de birim kök sınanırken 𝜏 tablolarının kritik değerlerinden 

faydalanılır. 

3.2. Granger Nedensellik Testi 

Bu test Granger (1969) tarafından geliştirilmiştir. X ve Y arasında Granger 

nedensellik testinin yapılabilmesi için her iki değişkeninde kovaryans durağan (zayıf 

durağan) olması gerekir. X ve Y ile gösterilen iki değişkenli basit bir VAR modelinde 

X ve Y’ yi tanımlayan denklemler aşağıdaki gibi yazılabilir.  Aynı zamanda X ve Y 

değişkenleri kovaryans durağan olsunlar.  

             t1

k

1i

iti

k

1i

itit0t eXYDAY  






    

                    

  t2

k

1i

iti

k

1i

itit0t eXYDAX  






                                           

Burada tD  bu denklemlerde yer alan deterministik değişkenleri (kesim 

katsayısı, deterministik zaman trendi, mevsimsel kukla değişkenler gibi), 0A  ise 

parametre vektörünü göstermektedir. Bu sebeple Yukarıda verilen ilk eşitlikte 
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0k21    ise “X, Y’ nin Granger nedeni değildir”. Aynı şekilde diğer 

eşitlikte 0k21    ise “Y, X’ in Granger nedeni değildir”.  

X’in Y’nin Granger ( YX ) nedeni olup olmadığını; 

  0:H k3210    

j1 :H  ’lerin en az biri sıfırdan farklıdır. 

Y’nin X’in Granger ( XY  ) nedeni olup olmadığını; 

  0:H k3210    

j1 :H  ’lerin en az biri sıfırdan farklıdır 

hipotezleri sınanarak bulunabilir. Bu hipotezlerin test edilmesi ile aşağıdaki şu 

sonuçlara şu sonuçlara ulaşılabilir.  

Eğer YX   için 
0H  kabul edilir, XY   için 

0H  hipotezi reddedilirse 

Y X’in Granger nedenidir. Bu durumda Y’den X’e doğru tek yönlü bir nedensellikten 

söz edilir.  

Eğer XY   için 0H  kabul edilir, YX   için 0H  hipotezi reddedilirse 

X Y’nin Granger nedenidir. Bu durumda X’den Y’ye doğru tek yönlü bir 

nedensellikten söz edilir.  

Eğer her iki 0H  hipotezi de reddedilirse hem X Y’nin hem de Y X’in 

Granger nedenidir. Bu durumda iki yönlü nedensellikten söz edilir.  

Eğer her iki 0H  hipotezi de reddedilemezse ne X Y’nin ne de Y X’in Granger 

nedeni değildir. Bu durumda X ve Y bağımsızdır.  

Yukarıda verilen hipotezleri test etmek için uygulamada sıklıkla kullanılan 

testler F ve Langrange Çarpanı (LM) testleridir. İlk önce F testini ele alalım. 

0:H k3210    yokluk hipotezi altında, aşağıda 

tanımlanan istatistik serbestlik derecesi sırasıyla k ve (T-2k-1) olan F dağılımına 

sahiptir.  

  
    
   1k2T/RSS

k/RSSRRS
S

1

10
1




      

                    

Burada,  

  :RSS 0  Kısıtlı modelin artık kareler toplamıdır.  

  :RSS 1  Kısıtsız modelin artık kareler toplamıdır.  
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Eğer    ,1k2T,k1 FS  ise 0H  yokluk hipotezi reddedilir. Yani “X, Y’nin 

Granger nedenidir”. Aksi durumunda “X, Y’nin Granger nedeni değildir”.  

0:H k3210    yokluk hipotezini test etmek için 

uygulamada kullanılan diğer bir testte Langrange Çarpanı (LM) testidir. Bu testin 

uygulama aşamaları aşağıda verilmiştir.  

tY ’nin bütün deterministik bileşenler ve kt2t1t Y,,Y,Y    üzerine 

regresyonu yapılır.  

Yukarıdaki regresyon eşitliğinin artıkları hesaplanır. Bu artıklar 
*

tu  ile 

gösterilsin.  

*

tu ’nin tüm açıklayıcı değişkenler üzerine regresyonu yapılır. Yani, 1. 

adımdaki değişkenler ve bunlara ilave olarak kt2t1t X,,X,X    değişkenleri 

kullanılır.  

3. adımdaki regresyondan belirleme katsayısı hesaplanır. Bu katsayı 
2

0R  ile 

gösterilsin.  

0:H k3210    yokluk hipotezi aşağıdaki LM 

istatistiklerinden biri ile test edilir.  

  )k(

2

0 ~RTLM                          

veya  

   hT,k2

0

2

0 F~
R1

R

k

hT
LMF 




                         

kullanılabilir (Enders, 2010). 

3.3. Vektör Otoregresif Modeller (VAR) 

Ekonometrik araştırmalarda her bir makro iktisadi değişkenin öngörüsü için 

tek tek model oluşturulabileceği gibi bu başlık altında inceleyeceğimiz VAR 

modellemesi tekniğini kullanarak karşılıklı olarak tutarlı öngörülerin yapılmasına 

yardımcı olacak ve bütün ilgili değişkenleri eşanlı öngörebilecek tek bir model de 

oluşturulabilir. Bir VAR modeli, tek değişkenli otoregresyonu çoklu zaman serisi 

değişkenlerine genişletmekte ve bir anlamda bu tek değişkenli otoregresyonu zaman 

serisi değişkenleri “vektörü” haline getirerek genişletmektedir (Stock, Watson; 2011). 

VAR modellemesi C. Sims’in 1980’de yapmış olduğu çalışma sonunda ortaya 

çıkmış olup yetmişli yıllarda güvenilirliği şiddetli eleştirilere maruz kalan yapısal 

eşanlı denklem modellerine iyi bir alternatif olmuştur. VAR modelleme yönteminin 

yapısal modellere göre üç temel farkı şunlardır: 

Değişkenler arasında önceden içsel dışsal ayrımı yoktur. VAR modellemede 

değişkenlerin tamamı içsel kabul edilmektedir. 

Sıfır kısıtlamaları yoktur. 
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Modelin kurulmasında güçlü bir iktisat teorisi yoktur. 

 

Bir VAR modeli k tane serinin, gecikmeli değerlerinin açıklayıcı değişkenleri 

oluşturduğu k tane zaman serisi regresyonlarının bir kümesidir. İki zaman serisinden 

oluşan VAR(p) modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

   
10 11 1 1 11 1 1 1

20 21 1 2 21 1 2 2

t t p t p t p t p t

t t p t p t p t p t

Y Y Y X X

X Y Y X X

     

     

   

   

       

       
 

burada β ve ϒ’lar bilinmeyen katsayılar, ε’lar ise hata terimleridir. 

İki değişkenli ve gecikme uzunluğu bir olan VAR modeli yapısal formda 

aşağıdaki gibi ifade edilir. 

    

zt1t221t21t2120t

yt1t121t11t1210t

zyybbz

zyzbby








 

VAR modelinde değişkenler arasında geri besleme ilişkisi vardır ve iki 

değişken eşzamanlı olarak birbirini etkilemektedir. VAR modelini matris gösterimi 

kullanarak aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür. 

   
t1t10t xBx  
                                 

Burada; 
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VAR modelini standart formda ifade edebilmek için eşitliği soldan B-1 ile 

çarpılırsa 

   
t1t10t exAAx  
                                 

elde edilir. Bu eşitlikte 

   
t

1

t1

1

10

1

0 BeBABA  
 

şeklindedir. Yukarıdaki ifade açık formda aşağıdaki gibi yazılabilir. 

   

t21t221t2120t

t11t121t1110t

ezayaaz

ezayaay








                     

VAR modeli indirgenmiş form olduğu için yapısal hipotezlerin ayrımını 

yapmak güçleşmekte ayrıca t istatistikleri geçerli olmadığı için parametrelerin 

ekonomik anlamlılığı açık olmamaktadır. Bu nedenle tahmin edilen VAR 

denklemlerinin kendi başına fazla bir değeri yoktur. Ekonomik yorum açısından fazla 

bir şey söylenmemektedir. Asıl önemli olan hareketli ortalama (MA) denklemleridir. 

Hareketli ortalama denklemleri değişkenlerin şoklara karşı dinamik tepkilerini 

göstermektedir. Değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler “Varyans Ayrıştırması” ve 

“Etki-Tepki Fonksiyonları” ile incelenmektedir (Yurdakul, 1999). 
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3.3.1. Etki - Tepki Analizi 

Etki-Tepki fonksiyonlarını elde edebilmek için VAR modellerinin vektör 

hareketli ortalama (VMA) şeklinde ifade edilmesine ihtiyaç duyulur. VAR modelin 

vektör hareketli ortalama gösterimi (VMA) değişkenler arasındaki karşılıklı dinamik 

ilişkilerin analizinde kullanılan bir araçtır. Standart VAR modeli üzerinde 

gerçekleştirilen birkaç dönüşüm ile VMA modeline ulaşmak mümkündür.  
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       zy  
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şeklindedir.  Yukarıdaki (2.5) eşitliği ile ifade edilen standart VAR 

modelinden hareketle 
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Standart VAR modeli hata terimleri ile yapısal VAR modeli hata terimleri 

arasında 
t

1

t Be  
 şeklinde bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkiden hareketle e1t ve 

e2t hata terimlerini 
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şeklinde hesaplamak mümkündür. 
ty  ve 

tz  serileri yapısal form hata 

terimleri 
ztyt ve   serileri için yazılabilir. Bu işlem sonucunda; 
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elde edilir.  

Bu eşitlikte, elemanları jk(i) olan 22 boyutundaki i matrisi aşağıdaki gibi 

tanımlanarak 
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ty  ve 
tz serilerinin 

yt  ve 
zt  hata terimlerine göre VMA gösterimi, 
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şeklinde ifade edilir. i katsayıları yt  ve 
zt şoklarının 

ty  ve 
tz  serilerinin 

zaman patikası üzerindeki etkilerini ortaya koymada kullanılabilir. jk(0)’nın dört 

elemanı etki (impact) çarpanları olarak yorumlanır. 
yt  ve/veya 

zt deki 1 birimlik 

uyarımların birikimli etkileri etki-tepki fonksiyonu katsayılarının uygun toplamı ile 

bulunabilir (Enders, 2010). 

3.3.2. Varyans Ayrıştırması Analizi 

Varyans ayrıştırması, sistemdeki bir değişken üzerinde hangi değişkenin daha 

etkili olduğunun belirlenmesinde kullanabileceğimiz bir araçtır. Öngörü dönemi 1’den 

n’e kadar alınarak hesaplanan 
ty  değişkeni öngörü hata varyans ayrıştırması değerleri, 

tz  değişkeninin öngörü hata varyansına kendi ve diğer değişken 
tz ’nin şoklarının 

etkisini gelecek dönemler itibariyle gösteren bir araç olarak kullanılabilir. 

ty  serisi için n-adım sonraki öngörü hatası, 

  

1zt121nzt12nzt12

1yt111nyt11nyt11ntnt
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şeklinde olacaktır. yt+n’in n-adım sonraki öngörü hata varyansı 
22

y )n(  olarak 

tanımlanırsa, 
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olur. jk(i)2’nin tüm değerleri pozitif olduğundan, öngörü dönemi n arttıkça 

öngörü hata varyansı da artacaktır. n-adım sonraki öngörü hata varyansını şokların her 

birine göre ayrıştırmak mümkündür. 
22

y )n( ’nin yt ve zt serilerindeki şoklara göre 

payları sırasıyla,  
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şeklinde hesaplanabilir. Ayrıca, 
zt  şokları, tüm öngörü dönemleri için 

ty ’nin öngörü 

hata varyansının hiçbirini açıklamıyor ise, 
ty  değişkeninin dışsal olduğunu 

söyleyebiliriz (Enders, 2010). 
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4. İhracatın Belirleyicileri: VAR Modeli Analizi 

4.1. Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın odaklandığı ihracat modeli, temelde Goldstein ve Kahn (1985) 

tarafından ortaya konulan ve daha sonra Edwards ve Wilcox (2003) tarafından 

geliştirilen modele dayanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 1984-2012 

yılları arasında ihracat belirleyicilerinin neler olduğu saptayabilmektir. Ayrıca politik 

faktörlerin ihracat modelinde yer alması, çalışmayı literatürde farklılaştırmakta ve 

çalışma özgün bir hal almaktadır. 

4.2. Veri Seti Ve Model 

Literatürde ihracat performansının ölçülmesi için ihracat hacmi, ihracatın 

GSYH içindeki ya da dünya ihracatındaki payı ile  bu  payın  ticaret  ortaklarına  

kıyasla  büyüklüğü  gibi  göstergeler  kullanılmaktadır.  Bizim  çalışmamızda  ise 

ihracat  performansının  ölçüsü  olarak  ihracat  hacmi  değişkeni  kullanılmıştır. İhracat 

hacmi ise bir ülkede belli bir dönemde yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelere 

sattıkları toplam mal satışıdır (TÜİK, 2013:12). 

Nominal efektif döviz kuru, belirli bir kriter gözetilerek seçilmiş çift taraflı 

nominal kurların uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş 

ortalamasıdır. Reel efektif döviz kuru ise, nominal efektif döviz kurunun ülkeler 

arasındaki göreli fiyat veya maliyet farklarıyla düzeltilmiş halidir. Reel efektif döviz 

kuru, ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet gelişimi hakkında bilgi içermekte 

olup ekonomilerin rekabet güçlerinin değerlendirilmesinde kullanılan anahtar 

makroekonomik göstergelerden birisidir (Saygılı vd., 2010:2). 

İktisat teorisi, bir ülkenin ihracatı açısından ithalatçı ülkedeki gelir düzeyinin 

önemli bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır (Vergil, 2002:87). İhracatı 

belirlemeye yönelik pek çok analizde, yurt dışı gelir düzeyinin doğrudan kendisinin, 

endeks değerinin, değişim oranının ya da yurt dışı gelir (veya dünya talep) düzeyini 

temsilen bir grup ülkenin imalat sanayisi üretim endeksi veya toplam sanayi üretim 

endeksi gibi çeşitli göstergelerin (ya da bu endekslerdeki değişim oranının) kullanıldığı 

görülmektedir (Özdamar, 2010:80). 

Bir ekonomide politik istikrarın varlığı, girişimcilerin geleceği tahmin 

edebilme yeteneklerinin gelişmesine  dolayısıyla  vadeli  ve  kalıcı  ekonomik  

faaliyetlere  yönelmesini sağlamakta olup ekonomik gelişme için politik istikrarın 

varlığı zorunlu olmaktadır (İnsel, 1991:19-20). Politika, ülkenin bir bütün olarak 

kurumları, yasaları, kamu politikaları ve temel aktörleri içeren formel politik araçlar 

bütününü ifade eden “devlet” olgusu ile beraber ele alınmakta, ilgili ülkedeki yasaları, 

kurumları, kuruluşları, kamu politikalarını ve temel aktörleri ifade etmektedir. Burada 

politika kavramı, devlet aktivitelerine ve karar süreçleri adına kullanılmakta ve devlete 

ilişkin her şey “politik” iken devlet dışında kalan her şey ise politika-dışı kabul 

edilmektedir. Bu yaklaşımda politika tanımında organizasyon; mahkemeler, yasa 

yapıcılar, bürokrasi ve siyasi parti gibi görece somut yapıları, kurallar ise politik gücün 

organizasyonu  ve  dağılımı,  oylama,  yasama  stratejileri  vb.  konularda  yazılı veya 

yazılı olmayan anayasa tarafından düzenlenen ve politik süreçteki hak ve 

yükümlülüklerdeki süreç ve stratejileri de içermektedir (Telatar, 2004:5). 

İktisadi  gelişmenin  bir  toplumda  süreklilik  kazanabilmesi  için 

girişimcilerin  geleceği  öngörebilme  becerilerinin  gelişmiş  olması gerekmektedir. 

Siyasi istikrar ise bu durumu sağlayacak temel bir unsurdur. Bir toplumda siyasal 
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istikrarın varlığı, girişimcilerin geleceği tahmin edebilme yeteneklerini geliştirerek 

girişimcilerin uzun vadeli iktisadi faaliyetlere devam etmelerini sağlayacağından 

kalkınmak için siyasal istikrarın gerekliliği kaçınılmazdır.  

Goldstein ve Kahn (1985) ve Edwards ve Wilcox (2003)  tarafından 

geliştirilen modelden hareketle Türkiye için 1984-2012 yıllarına ait 29 yıllık zaman 

serisi verilerinden yararlanarak; 

  

 0 1 2 3ln ln ln lnt t t t tİ R YG PRS         , t=1984, 1985, … , 2012. 

Çift logaritmik ihracat modeli tahmin edilmeye çalışılacaktır.i Burada tİ  

ihracat hacmini, tR  reel efektif döviz kurunu, tYG  ise yurtdışı reel geliri, tPRS  ise 

politik istikrar endeksini ifade etmektedir. Politik faktörlerin ihracat modeline dahil 

edilmesi ile bu çalışma, literatürde ilk olma özelliği taşımaktadır.  

Teorik açıklamalara uygun olarak 2 ’nin pozitif işaretli olması 

beklenmektedir. Normal koşullar altında 1  ve 3 ’ün pozitif olması beklenmektedir. 

Ancak 1  için ihracat içindeki ithal girdi payı ve montaj ticareti arttıkça reel döviz 

kurunun ihracat arzı üzerine olan pozitif etkisi ortadan kalkabilmekte böylece 1  

parametre tahmini negatif ya da anlamsız olabilmektedir. Ayrıca 3  için de politik 

faktörlerde olumsuz bir durum olsa bile ihracattaki pozitif artış devam etmekte, politik 

faktörlerin de ihracata olan pozitif etkisi ortadan kalkabilmekte, aynı şekilde 3  

parametre tahmini de negatif ya da anlamsız olabilmektedir. 

Çalışmada biri bağımlı, üçü bağımsız olmak üzere dört değişken 

kullanılmıştır. Bağımlı değişken  tİ , ise bir ülkede belli bir dönemde yerleşik kişi ve 

kurumların diğer ülkelere sattıkları toplam mal satışı olan ihracat hacmidir. Türkiye’ye 

ilişkin ihracat hacmi verisi Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı-TÜİK (2013)’ten alınmıştır.  

Bağımsız değişkenleri ise şu şekilde açıklayabiliriz: 

tR , Türkiye için reel efektif döviz kurunu ifade etmektedir. Nominal efektif 

döviz kurunun ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet farklarıyla düzeltilmiş 

halidir. İlgili veri, Darvas ve Zsolt’un (2012)ii çalışmasından alınmıştır.  

tYG , yurt dışı geliri ifade etmektedir ve ABD’ye ait reel GSYİH verisidir. 

tPRS  Türkiye’ye ilişkin politik risk endeksidir. Endeks, Uluslararası Ülke 

Risk Rehberi (ICRG-PRS, Politic Risk Service) tarafından oluşturulmaktadır. Politik 

                                                 
i Bu çalışma, “Turkey’s Export Performance: Examining the Main Determinants of 
Export Volume (1995-2012)” isimli çalışmada kullanılan model(ler) göz önünde 
bulundurularak geliştirilmiştir.  
ii Darvas, Zsolt (2012) 'Real effective exchange rates for 178 countries: A new 
database', Working Paper 2012/06, Bruegel, 15 March 2012. 
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risk bileşenleri tablo 2’den görüldüğü üzere 12 alt faktörden oluşmaktadır. Bunlar; a) 

Hükümet istikrarı, b) Sosyoekonomik durum, c) Yatırım profili, d) İç karışıklık, e) Dış 

karışıklık, f) Yozlaşma, g) Askeri otoritenin politikaya etkisi, h) Dinsel gerilimler, ı) 

Kanun ve düzenlemeler, i) Etnik gerilim, j) Demokratik sorumluluklar ve k) Bürokrasi 

kalitesi’dir.  

Tablo 2: PRS-ICRG Kuruluşunun Politik Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları 

Kaynak:  http://www.prsgroup.com/ICRG_methodology.aspx, 17.11.2013 

%0.0 ile %49.9 çok yüksek politik riski (çok yüksek istikrarsızlık), %50.0 ile 

%59.9 yüksek politik riski (yüksek politik istikrarsızlık), %60.0 ile %69.9 ılıman 

politik riski (ılıman istikrar), %70.0 ile %79.9 düşük politik riski (yüksek istikrar) ve 

%80.0 ile %100.0 çok düşük politik riski (çok yüksek istikrar) göstermektedir. 

4.3. Birim Kök Analizi 

Araştırmanın ampirik aşamasında kullanılacak dört makro iktisadi değişkenin, 

Genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testi yöntemi ile birim kök analizleri yapılmıştır. 

ADF testleri tüm seriler için düzeyde gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar Tablo 3’te 

verilmiştir.  

Tablo 3: Değişkenlere Ait Düzeyde ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
 

Kesişim Kesişim+trend Hiçbiri 

lnihr t-istatistik 0.18 -2.20 5.05 

 
olasılık 0.96 0.47 1.00 

lnre t-istatistik -0.56 -3.24*** 0.70 

 
olasılık 0.86 0.09 0.86 

lnyg t-istatistik -1.43 -1.14 2.45 

 
olasılık 0.54 0.90 0.99 

lnp t-istatistik -3.09** -3.75** 1.02 

 
olasılık 0.03 0.03 0.91 

* %1, ** %5, *** %10’da ilgili değerin istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Uygun bilgi 

kriteri olarak AIC kullanılmış, maksimum gecikme sayısı 6 alınmıştır. 

Politik Risk Bileşenleri Puan 

1-Hükümet İstikrarı 12 

2-Sosyoekonomik Durum 12 

3-Yatırım Profili 12 

4-İç Karışıklık 12 

5-Dış Karışıklık 12 

6-Yozlaşma 6 

7-Askeri Otoritenin Politikaya Etkisi 6 

8-Dinsel Gerilimler 6 

9-Kanun ve Düzenlemeler 6 

10-Etnik Gerilim 6 

11-Demokratik Sorumluluklar 6 

12-Bürokrasi Kalitesi 4 

Toplam 100 
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Tablo 3’e göre ihracat modeli için kullanılacak logaritması alınmış seriler 

birim kök içermektedir yani seriler düzeyde durağan değildir. Birinci sıra farkı alınmış 

serilere ait ADF birim kök testi sonuçları aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 4: Değişkenlere Ait 1.Sıra Fark ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
 

Kesişim Kesişim+trend Hiçbiri 

lnihr t-istatistik -4.86* -3.91** -2.97* 

 
olasılık 0.00 0.02 0.00 

lnre t-istatistik -6.72* -3.88** -6.74* 

 
olasılık 0.00 0.03 0.00 

lnyg t-istatistik -3.12** -3.40*** -1.68*** 

 
olasılık 0.03 0.07 0.08 

lnp t-istatistik -3.71* -4.35* -3.78* 

 
olasılık 0.00 0.01 0.00 

* %1, ** %5, *** %10’da ilgili değerin istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Uygun bilgi 

kriteri olarak AIC kullanılmış, maksimum gecikme sayısı 6 alınmıştır. 

Tablo 4’e göre ihracat modeli için oluşturduğumuz ihracat hacmi, reel efektif 

döviz kuru, yurt dışı gelir ve politik istikrar endeksi değişkenleri 1. sıra fark 

durağandır. 

4.4. Granger Nedensellik Testi 

Granger nedensellik testi uygulamasının amacı, değişkenler arasındaki 

nedenselliklere bakılarak, söz konusu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri 

hakkında yorum yapmaya çalışmaktır.  

Değişkenler arasındaki Granger Nedensellik test sonuçlarını Tablo 5’te  

görebiliriz.  

Tablo 5: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Yokluk Hipotezi 
Gözlem 

Sayısı 
F-İstatistiği 

Olasılık 

Değerleri 

Politik İstikrar İhracatın Granger nedeni değildir. 
28 

2.23 0.14 

İhracat Politik İstikrarın Granger nedeni değildir. 0.54 0.46 

Reel Efektif Döviz Kuru İhracatın Granger nedeni değildir. 

28 

0.19 0.66 

İhracat Reel Efektif Döviz Kurunun Granger nedeni 

değildir. 
13.25 0.00 

Yurtdışı Gelir İhracatın Granger nedeni değildir. 
28 

2.85 0.10 

İhracat Yurtdışı Gelirin Granger nedeni değildir. 2.49 0.12 

Reel Efektif Döviz Kuru Politik İstikrarın Granger nedeni 

değildir. 
28 

2.16 0.15 

Politik İstikrar Reel Efektif Döviz Kurunun Granger nedeni 

değildir. 
0.04 0.82 

Yurtdışı Gelir Politik İstikrarın Granger Nedeni değildir. 
28 

1.14 0.29 

Politik İstikrar Yurtdışı Gelirin Granger nedeni değildir. 0.48 0.49 

Yurtdışı Gelir Reel Efektif Döviz Kurunun Granger nedeni 

değildir. 
28 

9.39 0.00 

Reel Efektif Döviz Kuru Yurtdışı Gelirin Granger nedeni 

değildir. 
3.44 0.07 
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Tablo 5’ten de görüldüğü gibi ihracat reel efektif döviz kurunun, yurtdışı gelir 

ihracatın, yurtdışı gelir reel efektif döviz kurunun ve reel efektif döviz kuru yurt dışı 

gelirin Granger nedenidir. Politik istikrar ile ihracat arasında, reel efektif döviz kuru ile 

politik istikrar arasında ve yurt dışı gelir ile politik istikrar arasında nedenselsizlik 

ilişkisi vardır. 

 

Şekil 3. Nedensellik Şeması 

Buna göre değişkenlerin dışsaldan içsele doğru sıralanması: 

Politik İstikrar→ Yurt Dışı Gelir → İhracat →Reel Efektif Döviz Kuru  

şeklinde olacaktır. Beklentilerimizin aksine reel efektif döviz kuru değişkeni 

içsel çıkmıştır. 

4.5. VAR Analizi 

VAR analizinde amaç, sistemde yer alan değişkenlerin gecikmeli değerlerinin 

ifade edilmesiyle oluşturulan yapı çerçevesinde yorumlar yapmaktır. 

VAR modeli ve devamı olan etki-tepki ve varyans ayrıştırması analizleri 

politika belirleme amacına yöneliktir. VAR modeli, yapısal model üzerinde herhangi 

bir kısıtlama gerektirmeksizin dinamik ilişkileri verebilmekte ve bu sebeple zaman 

serileri için sıklıkla kullanılmaktadır. VAR modeli temelinde iktisat teorisi bulunmaz 

ve değişkenler içsel-dışsal olarak ayrılmaz. 

VAR analizi temelde iki yoldan ilerletilir. Bunlardan birincisi Etki-Tepki 

analizi diğeri ise Varyans Ayrıştırması analizidir. Bu çalışmada her iki analiz de seriler 

arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması açısından ele alınacak ve uygulanacaktır. 

Uygun gecikme uzunluğunun bulunması VAR analizinin temel unsurlarından biridir. 

Tablo 6: Gecikme Sayısının Belirlenmesi 

Gecikme SC 

0 -10.2239 

1 -16.5192* 

2 -15.9240 

3 -15.0247 

4 -15.3279 
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VAR modeli için uygun gecikme sayısı SCi kriterine göre k=1 olarak 

bulunmuştur.  

4.5.1. Etki Tepki Fonksiyonu Analizi 

Etki-Tepki Fonksiyonları, VAR analizi ile bulunan ve rassal hata 

terimlerinden birindeki bir standart sapmalık şokun, içsel değişkenlerin şimdiki ve 

gelecekteki değerlerine olan etkisini gösteren fonksiyonlardır. Etki-tepki analizinde 

amaç, denklem sistemine verilecek şoklar karşısında, değişkenlerin vereceği tepkileri 

ölçmektir. 

VAR modeli için uygun gecikme uzunluğu belirlendikten sonra etki tepki 

fonksiyonları ve varyans ayrıştırması analizine geçebiliriz. Ancak etki-tepki 

fonksiyonlarının kurulması aşamasında değişkenlerin sıralanması (dışsaldan içsele 

doğru) büyük önem taşımaktadır. 

Tablo 7: İhracat için Etki-Tepki Fonksiyonu 

Dönem LNP LNYG LNI LNRE 

     

     

1 0.002875 0.015879 0.054291 0.002130 

 (0.01110) (0.01087) (0.00753) (0.00235) 

2 -0.005345 0.007220 -0.001297 -0.001301 

 (0.00998) (0.01317) (0.01260) (0.00971) 

3 -0.003109 -0.000354 -0.008024 0.006294 

 (0.01017) (0.01253) (0.01291) (0.00876) 

4 0.001260 -0.002359 -0.000103 0.006225 

 (0.00706) (0.00770) (0.00861) (0.00691) 

5 0.005427 -0.002686 -0.000763 0.000473 

 (0.00555) (0.00597) (0.00636) (0.00601) 

6 0.002790 -0.000174 -0.001084 -0.002715 

 (0.00431) (0.00341) (0.00463) (0.00490) 

7 -0.000834 0.000386 0.001800 -0.003788 

 (0.00401) (0.00264) (0.00328) (0.00442) 
8 -0.002678 0.001195 0.001715 -0.001815 

 (0.00366) (0.00217) (0.00257) (0.00398) 

9 -0.002195 0.000856 0.000139 0.001105 

 (0.00343) (0.00196) (0.00220) (0.00373) 

10 -0.000297 -0.000123 -0.000778 0.002441 

 (0.00302) (0.00175) (0.00193) (0.00348) 

     

     

 

 

 

 

                                                 
i Frekansın yıllık olmasından dolayı fazla veri kaybı yaşanmaması için SC bilgi kriteri tercih edilmiştir.  
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Tablo 7’den de görüldüğü gibi, birinci dönemde politik istikrarda 1 standart 

sapmalık bir şok olduğunda ihracat 0.002 birimlik bir tepki vermektedir. Yani politik 

istikrar ihracatı arttırıcı bir etkiye sahiptir. Diğer değişkenler için de benzer yorumlar 

yapabiliriz. İhracat ve diğer değişkenler arasındaki etki-tepki fonksiyonu grafiği 

aşağıdaki gibidir.  

   Şekil 4: İhracat Serisinin 1 Std. Sapmalık Şoklara Verdiği Tepkiler 

Şekil 4’te verilen ihracat serisi etki tepki grafiklerinde göze çarpan en önemli 

durum, kendisi dahil olmak üzere ihracat serisinin diğer değişkenlerde meydana gelen 

şoklara karşı uzun dönem içinde dengeye gelmesidir. İhracat serisine 1 standart 

sapmalık bir şok verildiğinde kendisi pozitif ve anlamlı bir tepki vermekte ve 10. 

periyotta denge noktasına yaklaşmaktadır. Politik istikrar serisine verilecek 1 standart 

sapmalık şok durumunda ihracat serisi pozitif ve anlamlı bir tepki vermekte ve 10. 

Periyotta ise ihracat ve politik istikrar değişkenleri birlikte hareket etme eğilimindedir. 

Yurtdışı gelir değişkenine 1 standart sapmalık şok verildiğinde ihracat serisi pozitif ve 

anlamlı bir tepki vermekte, aynı şekilde reel efektif döviz kuruna bir standart sapmalık 

bir şok verildiğinde ihracat serisi pozitif ve anlamlı bir tepki vermektedir.  

4.5.2. Varyans Ayrıştırması Analizi 

Varyans ayrıştırması analizi, istatistiki şokların değişkenler üzerindeki sayısal 

etkilerinin görülmesi için yapılmıştır. Etki-tepki analizinden sonra serinin varyans 

ayrıştırması incelenmiştir. Böylece bir değişkende meydana gelen değişmelerin % 

kaçının kendinden, % kaçının diğer değişkenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Varyans Ayrıştırması analizinde, 10 dönemlik ihracat hacmi değişkeni için elde 

ettiğimiz sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 8: İhracat için Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

Dönem S.E. LNP LNYG LNI LNRE 

      

      

1 0.056638 0.257608 7.860569 91.88182 0.000000 

2 0.057376 1.118905 9.243285 89.58641 0.051400 

3 0.058359 1.365405 8.938129 88.48378 1.212684 

4 0.058751 1.393247 8.980496 87.30687 2.319386 

5 0.059069 2.222465 9.090786 86.38585 2.300900 

6 0.059207 2.434212 9.049211 86.01609 2.500491 

7 0.059363 2.441229 9.006091 85.65800 2.894685 

8 0.059488 2.633706 9.008698 85.38193 2.975671 

9 0.059545 2.764581 9.012103 85.21892 3.004398 

10 0.059601 2.761880 8.995608 85.07596 3.166548 
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Yukarıdaki sonuçlara göre ihracattaki değişimin ilk dönemde yaklaşık %92’si 

kendisinden kaynaklanırken, yaklaşık %8’i yurt dışı gelirlerden ve yaklaşık %0.25’i de 

politik istikrardan kaynaklanmaktadır. Reel efektif döviz kurunun ilk dönemde ihracat 

üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 10. dönemde ihracattaki değişimin yaklaşık %85’i 

serinin kendisinden kaynaklanırken, yurt dışı gelirin ve politik istikrar endeksinin 

değişime katkısı yaklaşık olarak sırayla %9 ve %2.76’lara çıkmakta bununla birlikte 

reel efektif döviz kurunun ihracat değişime olan katkısı %3.16’ya çıkmaktadır.  

Sonuç 

Dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte birçok gelişmiş ülke ve 

özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha da önem kazanan ihracat, Türkiye ekonomisi 

için de pek çok açıdan önem taşımaktadır. Nitekim dünya ihracat düzeyi, özellikle 

1960'lı yıllardan sonra ekonomilerin dışa açılma politikalarıyla birlikte keskin artışlar 

göstermeye başlamış ve özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri olmak üzere 

ülkemiz de dahil birçok ülkede, ülke GSYH'leri içinde önemli pay tutmaya başlamıştır. 

Uluslararası ekonomik faaliyetler arasında önemli yer edinen ihracatın önemine 

istinaden bu çalışmada, ülkemiz ihracat düzeyini etkileyen değişkenler ve etkileri 

araştırılmaya çalışılmıştır.  

Türkiye’de 1984-2012 yılları arasında ihracat belirleyicilerinin neler olduğu 

araştırılan bu çalışmada; ihracat hacmi, reel efektif döviz kuru, yurt dışı gelir ve politik 

istikrar değişkenlerinin durağanlığı araştırılmış ve serilerin düzeyde durağan olmadığı, 

birinci sıra fark durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca değişkenler arasında 

Granger nedensellik analizi sonucunda ise ihracat reel efektif döviz kurunun, yurt dışı 

gelir ihracatın, yurt dışı gelir reel efektif döviz kurunun ve reel efektif döviz kuru yurt 

dışı gelirin Granger nedenidir. Politik istikrar ile ihracat arasında, reel efektif döviz 

kuru ile politik istikrar arasında ve yurt dışı gelir ile politik istikrar arasında 

nedenselsizlik ilişkisi vardır. Bu çerçevede değişkenler dışsaldan içsele doğru şu 

şekilde sıralanmaktadır: politik istikrar, yurt dışı gelir, ihracat, reel efektif döviz kuru. 

VAR analizi sonucunda ise birinci dönemde politik istikrarda 1 standart 

sapmalık bir şok olduğunda ihracat 0.002 birimlik, yurt dışı gelirde 1 standart sapmalık 

bir şok olduğunda ihracat 0.015 birimlik, reel efektif döviz kurunda 1 standart sapmalık 

bir şok olduğunda ihracat 0.002 birimlik, ihracatta 1 standart sapmalık bir şok 

olduğunda ihracat 0.054 birimlik bir tepki vermektedir. Yani politik istikrar, yurt dışı 

gelir ve reel efektif döviz kuru ihracatı arttırıcı bir etkiye sahiptir.  

Varyans ayrıştırması analizi sonucunda ise ihracattaki değişimin ilk dönemde 

yaklaşık %92’si kendisinden kaynaklanırken, yaklaşık %8’i yurt dışı gelirlerden ve 

yaklaşık %0.25’i de politik istikrardan kaynaklanmaktadır. Reel efektif döviz kurunun 

ilk dönemde ihracat üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 10. dönemde ihracattaki 

değişimin yaklaşık %85’i serinin kendisinden kaynaklanırken, yurt dışı gelirin ve 

politik istikrar endeksinin değişime katkısı yaklaşık olarak sırayla %9 ve %2.76’lara 

çıkmakta; bununla birlikte reel efektif döviz kurunun ihracattaki değişime olan katkısı 

%3.16’ya çıkmaktadır. 
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THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN PREVENTING 

THE WOMAN POVERTY: WOMAN COOPERATIVES AND MICRO-

CREDIT APPLICATIONS 

Yazar / Author:  Yrd. Doç.Dr. Nilüfer Seriniklii 

Abstract 

Although poverty is the fundamental issue for all humanity, it is a phenomenon mainly 

experienced by women. The women who are not able to reach the economic resources equally as 

men, benefit from the educational opportunities, take place in labour force or have to work under 

the difficult conditions with a low wage, defend their rights become impoverished.  

In order to prevent the woman poverty, women employment should be implemented. In 

doing so, the most effective solution is to enhance the woman entrepreneurship. Within the frame 

of the poor women entrepreneurship, woman cooperatives and micro-credit applications play a 

crucial role. By means of cooperatives and micro-credit applications, women can contribute to 

the family income by earning their own money from their workplaces instead of maintaining 

their lives by receiving help from others. In this way, women will become the individuals who 

can stand on their own feet.  

Key Words: Poverty, woman, entrepreneurship, cooperative, micro-credit. 

KADIN YOKSULLUĞUNU ÖNLEMEDE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ: 

KADIN KOOPERATİFLERİ VE MİKRO KREDİ UYGULAMALARI 

Özet 

Yoksulluk tüm insanlık için temel bir sorun olmasına rağmen, ağırlıklı olarak kadınlar 

tarafından yaşanan bir olgudur. Ekonomik kaynaklara erkeklerle eşit biçimde erişemeyen, eğitim 

olanaklarından yararlanamayan, işgücüne katılamayan veya düşük ücretle olumsuz koşullarda 

çalışan ve haklarını savunamayan kadınlar yoksullaşmaktadır.  

Kadın yoksulluğunu önlemek için, kadın istihdamını arttırma yoluna gidilmelidir. 

Bunun için de en etkili çözüm kadın girişimciliğinin artırılması gerekmektedir. Yoksul kadınların 

girişimciliklerin de, kadın kooperatifleri ve mikro kredi uygulamaları oldukça önemlidir. 

Kooperatifler ve mikro kredi uygulamaları sayesinde kadınlar, başkalarından yardım alarak 

yaşamlarını sürdürmek yerine kendi işyerlerinden elde ettikleri gelirlerle aile gelirine katkı 

sağlayacaklardır. Böylece kadınlar kendi ayakları üzerinde duran bireyler haline geleceklerdir.  

Anahtar Kelime: Yoksulluk, kadın, girişimcilik, kooperatif, mikro kredi. 

1. Giriş  

Yoksulluk denilince ilk olarak akla açlık, yokluk, fakirlik, sefalet, gelir 

yoksunluğu, temel ve zorunlu ihtiyaçları yeterince karşılayamama gelmektedir. Ancak, 

yoksulluk sadece insanların salt fizyolojik ihtiyaçlarını giderememesi değildir. Bunun 

yanında, bireylerin içinde yaşadığı toplum tarafından dışlanması, eğitim ve sağlık 

hizmetlerine yeterince erişememesi, güvensiz bir çevrede yaşaması, karar alma 

süreçlerine katılamaması, şiddete maruz kalması da birer yoksulluk durumudur. 

Buradan hareketle, yoksulluğu sadece ekonomik boyutu ile değil, insan hayatının tüm 

boyutları ile ele almak gerekmektedir (Güneş, 2009: 15-16).  
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Yoksul olmak kişinin kendi tercihi değildir. Kişinin yoksul olması kendi 

yeteneksizliği veya beceriksizliğinden kaynaklandığı gibi, çoğu zaman kendi dışındaki 

faktörlerden de kaynaklanmaktadır. Ekonomik krizler, gelir dağılımındaki eşitsizlik, 

istihdam yetersizliği, iç savaşlar gibi kişinin dışındaki birçok faktör yoksulluğa yol 

açmakta yada var olan yoksulluğu arttırmaktadır (Kabakçı & Günsoy, 2012: 2). 

Yoksulluk, toplumdaki her kişiyi olumsuz olarak etkilemekle birlikte, kadınlar 

yoksulluktan en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadır. Kadınlar eğitim ve sağlık 

hizmetlerine erişimde, istihdama katılımda, toprak bölüşümünde ve mirastan pay 

almada v.b. mevcut fırsat ve kaynaklardan erkeklere göre daha az yararlanmaktadırlar. 

Bu durum kadınların yoksullaşmasına ve yoksulluklarının kalıcılaşmasına neden 

olmaktadır (Uçar, 2011: 3). 

Kadın yoksulluğunu önlemede kadın girişimciliğinin artırılması oldukça 

önemlidir. Ancak, ülkemizde ev kadınları, enformel sektörde ve ev eksenli olarak 

çalışan kadınlar finansal olanaklarının yetersizliğinden dolayı kendi işlerini kurmakta 

zorluk çekmektedirler. Bu sorunlara, kadınların el emeklerinin değerlendirilmesini 

sağlayan kadın kooperatifleri ve küçük miktarda finansal destekle kadınların 

üretimlerine katkı sağlamayı amaçlayan mikro kredi uygulamaları çözüm olabilir.  

Bu araştırmanın amacı, kadın yoksulluğu ile mücadelede bir çözüm önerisi 

olarak sunulan kadın kooperatifleri ve mikro kredi uygulamalarının bu amaca hizmet 

edip etmediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda kadın kooperatifi ve mikro 

kredi uygulamalarının ülkemizde ki durumları incelenecektir. 

2. Girişimcilik Ve Kadın Girşimciliği 

Bir kişinin girişimci olabilmesinin en temel koşulu “risk” alabilmesi ve bu 

riski taşıyabilecek donanıma sahip olmasıdır. Bunun yanında, kişinin girişimci 

olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Girişimci olacak kişi;  

hevesli, azimli, hırslı, yaratıcı, lider, tutkulu, girişken, ileriyi görme, kendini işine 

adama, fırsatları görüp değerlendirme gibi özelliklere sahip olmalıdır (Kutaniş & 

Hancı, 2004: 457). 

Ekonomiyi sürekli izleyen, yeni iş olanaklarını saptayan, üretim faktörlerini 

etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, bu amaçla örgütsel yapı kuran ve işleten 

gerçek veya tüzel kişiler “girişimci” (Soyşekerci, 2011: 3), bu kişilerin fırsat peşinde 

koşma, risk alma ve yenilik yapma süreçleri ise “girişimcilik” olarak tanımlanmaktadır 

(Soyak, 2010: 330). 

Girişimcilik ve girişimciliğin desteklenmesi, hem gelişmiş ülkelerin hem de 

gelişmekte olan ülkelerin temel politikası haline gelmiştir. Girişimciliği bu kadar 

önemli kılan nedenler; ekonomik büyümeye önemli düzeyde katkı sağlaması, yeni iş 

olanakları yaratması ve istihdam olanaklarını geliştirmesi, rekabet ortamı yaratarak 

tüketiciler ve toplum lehine daha iyi mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmesi gibi 

nedenlerdir (Döm, 2012: 33).  

Kadın girişimci, “piyasa ekonomisi içinde, kendi işinin sahibi olan, tek başına 

çalışan ya da yanında işçi çalıştıran, mal ve hizmet üretip satan, kredi kaynaklarını 

araştıran, işle ilgili acil problemlerin üstesinden gelebilen, yeni koşullara adapte 

olabilen ve alanında deneyim sahibi olmaya çalışan kadın” olarak tanımlanmaktadır 

(Yalman & Gündoğdu, 2014: 42).  

Kadınlar, girişimcilik faaliyetlerine mikro, küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerde başlamakta ve faaliyetlerini bu işletmelerde yürütmektedirler. Ayrıca, 
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kadınların girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştirdiği işyerleri, bazen ev eksenli bir 

konut da olabilmektedir. Genelde kadınların faaliyette bulunduğu bu işyerlerinde, 

çalışan sayısı daha az ve satış hacimleri de daha düşüktür (Tekin, 2005: 318). 

Kadınlar, çeşitli nedenlere bağlı olarak girişimcilik yapmaktadırlar. Kadınların 

girişimcilik yapma nedenleri; bir iş fikri veya düşünceyi gerçekleştirme, başarma 

ihtiyacı ve güdüsü, aileden miras yoluyla bir işletme kalması, aile bütçesine katkı 

sağlama, ücretli istihdam imkanlarının yetersiz olması, özgürlükçü ve eşitlikçi 

değerlere sahip olma (Tekin, 2005: 335), kendilerine ait işyerinde veya işletmede 

bağımsız olarak çalışma, kâr sağlama, daha iyi bir yaşama sahip olma, kendine 

güvenme ve kendini kanıtlama gibi nedenlerdir (Şahin, 2006: 45-46). Türkiye’de 

kadınları girişimciliğe iten nedenler arasında daha özgürlükçü ve eşitlikçi değerlere 

sahip olmaya başlamaları, kendilerine güvenli olmaları, çeşitlenen mal ve hizmet 

piyasasında kendilerine daha uygun işler bulabilmeleri yönündeki girişimciliğe çeken 

faktörler değil, aksine hane gelirindeki azalmaya bağlı olarak haneye ek gelir 

sağlayabilme isteğidir. Bunun yanında, yine hane gelirindeki azalamaya bağlı olarak 

kadınların ücretli bir işte çalışmak isteyip de eğitim yetersizlikleri ve beceri 

eksikliklerinden dolayı herhangi bir ücretli işte çalışamamaları, kadınları girişimciliğe 

iten diğer nedenlerdir (Marangoz, 2012: 108). 

3. Kadın Yoksulluğunda Girişimciliğin Önemi Ve Girişimcilik 

Uygulamaları 

Yoksulluk, hem içeriği hem de sonuçları bakımından “negatif” bir olgu olup 

bireyler, toplumlar ve devletler açısından bir “risk” faktörüdür. Bu nedenle geçmişten 

günümüze kadar gerek ülkeler, gerekse uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları 

çeşitli uygulamalarla yoksullukla mücadele etmişlerdir. Yoksullukla mücadelede temel 

iki aşama mevcuttur. Bunlardan birincisi, yoksul bireylere sağlanacak sosyal 

yardımlardır. Sosyal yardımlarla amaçlanan yoksul bireylerin beslenme, barınma, 

giyinme gibi önemli yaşamsal ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayarak yoksulluğun bu 

kişiler üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmaktır. Böylece, yoksulluğun neden 

olabileceği hastalık, çocuk ölümleri, ortalama ömrün kısalması, psikolojik sorunlar ve 

suça yönelme gibi tahrip edici sonuçlar önlenebilir. İkinci aşama ise;  yoksulluğu 

doğrudan hedef alarak, yoksul kişilerin üretken ve kendi ayakları üzerinde durabilir 

duruma getirilmesidir. Bunun için eğitim seviyesinin artırılması ve sermaye desteğinin 

sağlanması gerekmektedir (Odabaşı, 2009: 5). Böylece, yeni iş alanlarının açılması ve 

üretimin canlandırılması yani işsizliğin azalması sağlanmış olacaktır. Özellikle, 

kadınların çalışma hayatına katılmasının artması büyük bir öneme sahiptir.  

Kadınlar, bir toplumun arka planında olmasına rağmen toplumun 

ilerlemesinde önemli etkileri olan üyeleridir. Kadın ne kadar aktif ve üretkense toplum 

o kadar gelişmiştir (Çiftçi, 2010: 1). Kadın nüfusunun, toplam nüfusun yaklaşık 

yarısını oluşturduğu düşünülecek olursa, böylesine bir gücün iş yaşamına özellikle de 

girişimcilik alanına sağlayacağı katkılar oldukça önemlidir. İş kuran ve kurduğu işi 

yöneten kadın girişimciler, sadece kendi gelirleri ve kariyerleri için çalışmış 

olmayacak, aynı zamanda üretimin, istihdamın, toplumun ve özellikle de çocukların 

hayat kalitesinin artmasını ve sosyal yaşamın canlanmasını sağlayarak ülke 

ekonomisine ve toplum refahına da sınırsız faydalar sağlayacaktır (Güney, 2006: 27). 

Ancak, yoksul kadınlar özellikle finansal olanaksızlıklar nedeniyle kendi işlerini 

kurmakta zorluk çekmektedirler. Bu soruna, kadın kooperatifleri ve mikro kredi 

uygulamaları alternatif bir çözüm olabilir.  
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3.1. Kadın Kooperatif Uygulaması 

Kooperatifler, yoksullukla mücadelede alternatif bir çözüm önerisidir. 

Özellikle dezavantajlı grubu oluşturan yoksul kadınların yoksulluklarından bir nebze 

olsun kurtulmalarında oldukça önemli girişimlerdir. 

Kadın kooperatiflerinin amacı; “ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi 

ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, 

üretim becerilerini geliştirmek, böylece ortaklarının ekonomik menfaatlerini koruyarak 

sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır” (Kadın Girişimi ve İşletme 

Kooperatifi Anasözleşmesi, 2012: 3).  

Türkiye’de ilk kadın kooperatifi Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın 

(Kedv) katkılarıyla 2001 yılında kurulmaya başlanmıştır. Vakıf, 2001 yılından bugüne 

kadar 60 kadın kooperatifinin kuruluşunu desteklemiştir. Ayrıca, 2008 yılında kadın 

kooperatiflerinin bir araya gelmeleri, birbirleriyle bilgi ve deneyimlerini 

paylaşabilmeleri ve ortak sorunlara çözüm oluşturabilmeleri ve işbirlikleri 

geliştirebilmeleri amacıyla “Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı” kurulmuştur 

(http://www.kedv.org.tr/hakkimizda, 30.06.2015). Ülkemizde Kedv’in dışında kadın 

girişimciliğini destekleme ve geliştirme kapsamında kadın kooperatiflerinin 

kurulmasına ve gelişimine destek olan kuruluşlar; valilikler, belediyeler, ticaret ve 

sanayi odaları, dernekler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KOSGEB iş geliştirme 

merkezleri gibi kuruluşlardır.  

Kadın yoksulluğu ile mücadeleye ilişkin bir diğer önemli mekanizma olan ve 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (GAP BKİ) bağlı 

olarak hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezleridir (ÇATOM). Çatom’ların 

amaçları, “kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için 

inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak, kadınların kamusal alana daha fazla 

katılımlarını ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak, kadın 

istihdamını ve girişimciliğini artırmak, kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin 

sağlanmasına katkıda bulunmak ve cinsiyet dengeli kalkınma sürecini başlatmak ve bu 

yolla yerel koşullara uygun, katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir 

modeller geliştirmektir” (Uçar, 2011: 95). Bu amaçlar doğrultusunda, Urfa ili 

Yakubi’ye Mahallesinde faaliyet gösteren Çatom eğitimcileri, buradan hizmet alan 

kadınların el emeklerini değerlendirmek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla 

kadınları bir araya getirerek, Urfa Valiliği’nin de desteği ile "Yakubiye Çatom El 

Sanatları Kooperatifi" kurulmuştur. Urfa’da kurulan kadın kooperatifinin ardından 

Mardin’de, Kilis’te ve Adıyaman’da da Çatom’ların desteğiyle kadın kooperatifleri 

kurulmuştur (http://www.gap.gov.tr, 09.06.2012). 

Türkiye’de iller bazında kadın kooperatif türü ve kooperatif sayısı Tablo 1’de 

verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi, kadın kooperatif sayıları 2001 yılından 2014 

yılına kadar 91’e ulaşmıştır.  2014 yılında 80 işletme, 4 küçük sanat, 4 tüketim, 2 

üretim ve pazarlama ve 1 yayıncılık faaliyeti gerçekleştiren kadın kooperatifi 

bulunmaktadır. Kurulan bu kooperatiflerin önemli bir kısmı İstanbul, İzmir ve 

Çanakkale illerinde faaliyet göstermektedir.  
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Tablo 1. Türkiye’de İller Bazında Kadın Kooperatif Türü ve Kooperatif Sayısı 

Kooperatif Türü 
Kooperatif 

Sayısı 
Kooperatifin Bulunduğu İl 

 

 

İşletme Kooperatifleri 

 

 

80 

Adana, Adıyaman, Ankara, Ağrı, Aydın, Balıkesir, 

Bursa, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, 

Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Kayseri,  Konya, Manisa, Muğla, 

Mardin, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat, 

Şanlıurfa, Van 

Küçük Sanat Koop. 4 Ankara, Balıkesir, İzmir, İstanbul 

Üretim ve Pazarlama Koop. 2 Çanakkale, Samsun 

Tüketim Kooperatifi 4 Konya, Osmaniye, Çorum, Mersin 

Yayıncılık Kooperatifi 1 İstanbul 

TOPLAM 91  

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2012), Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 11. 

Ülkemizde ki kadın kooperatifleri genelde dar gelirli ev hanımları tarafından 

kurulmuş olup, gıda ve el sanatları üretimi ve sosyal amaç içeren kooperatifler olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sosyal amaç içeren kadın kooperatifleri genelde çocuk 

kreşleri, oyun odaları, rehabilitasyon merkezleri, kadınlara yönelik mesleki eğitim gibi 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ayrıca bu kooperatifler ortaklarına; aile planlaması, 

kadın sağlığı, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, çocuk bakımı, mahalle anneliği, 

zihinsel engellilere eğitim, ev ekonomisi gibi çeşitli konularda eğitimler 

vermektedirler. Böylece, kadınların daha bilinçli aile bireyleri haline gelmesine 

yardımcı olmaktadırlar. 

Gıda ve el sanatları üretimi yapan kadın kooperatifleri; sabun ve mum üretimi, 

hediyelik kutu yapımı, tüketim maddelerinin satışı, unlu mamul üretimi ve satışı, 

yöresel yemek yapımı ve lokanta işletmeciliği vb. faaliyetler yapmaktadırlar. Kadınlar, 

kendilerinin sahibi olduğu kooperatif işletmelerinden elde ettikleri gelirler ile aile 

gelirine katkıda bulunmaktadırlar. Ancak, kooperatif başkanları ile yapılan 

görüşmelerde gıda üretimi yapan kadın kooperatiflerinin gelirlerinin daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni gıda üretiminde sürekliliğin olmasıdır.  

Ülkemizde kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren kadın kooperatifleri kadınlara 

iş sahası sağlayarak hem ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesini hem de aile bütçesine 

katkıda bulunmasını sağlamakta ve demokratik kurallar çerçevesinde kadın ortaklara 

kendi kendilerini yönetme yeteneği kazandırmaktadır. Ayrıca, kadınların 

sosyalleşmelerini, kendi haklarını bilen bireyler haline gelmelerini, çocuk bakımı ve 

çocuk yetiştirmede bilinçli anneler olmalarını ve kendi ayakları üzerinde durabilen 

bireyler olmalarını sağlamaktadır. 

3.2. Mikro Kredi Uygulaması 

Ekonomide aktif olarak rol almayan kesimin aktifleştirilmesi için gelir getirici 

veya gelir arttırıcı faaliyetlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu da, aktif olmayan 
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kesimin kredi olanaklarının arttırılması ile mümkün olmaktadır. Ekonomik hayatın 

içinde aktif olarak bulunmak isteyen, ancak yeterli öz sermayeye sahip olamayan veya 

başlangıç için gerekli finansmana ulaşamayan birçok kişi gelir getirici faaliyetlerde 

bulunamamaktadır. Özellikle, gelir düzeyi düşük, eğitim seviyesi yetersiz ve iş 

hayatında çok fazla söz sahibi olamayan kadınlar için finansman ihtiyacı daha fazladır. 

Bu nedenle, kadınların atıl işgücü durumundan fiili işgücü durumuna geçebilmeleri için 

(Can & Karataş, 2007: 253) mikro kredi uygulaması önemli bir fırsattır. 

Mikro kredi, “geleneksel finans kurumlarından kredi alamayan kişilere 

yönelik verilen, aklında bir iş yapma fikri bulunan kişilere başlangıç sermayesi 

sağlayarak onları girişimci veya kendi alın terleriyle geçinen onurlu bireyler haline 

getirmeyi amaçlayan, genellikle kadınlara verilerek onların sosyo-ekonomik 

kalkınmaya ve piyasa ekonomisine eklemlenmesine yardımcı olma iddiasını taşıyan, 

geri ödeme şartına bağlı, geri ödemelerin çok kısa periyotlarla (genellikle haftalık) 

tahsil edildiği, herhangi bir kefil veya teminat şartı bulunmayan, geri ödemenin grup 

dayanışması, ortak sorumluluk veya grup baskısı ile garanti altına alındığı, toplumun en 

yoksul kesimini (yoksulun yoksulu) hedefleyen, homojen bir gruba yönelik olduğu için 

işlem maliyetlerinin düşük tutulabildiği ancak faiz oranlarının piyasanın bir hayli 

üzerinde olduğu, finansal derinleşmeyi sağlayan ve genellikle çok küçük miktarlarda 

verilen bir finansman aracıdır” (Güneş, 2009: 44). Mikro kredi, genellikle hiç eğitim 

almamış yada eğitim seviyesi düşük insanlar için prosedürleri kolaylaştırmak açısından 

oldukça önemlidir. Faiz oranları genellikle ticari bankalardan yüksek olsa da, 

yoksulların yaygın olarak borç aldığı tefecilere göre oldukça düşüktür (Baltacı, 2011: 

56). 

Mikro kredi sisteminde, krediden yararlanacak olan kişiye ne yemesi için bir 

balık verilir ne de balığın nasıl tutulacağı öğretilir. Sadece o kişinin balık tutmak için 

ihtiyacı olan bir ağ veya kayık kiralaması veya alması sağlanır. Mikro kredi sistemi, 

insanların doğuştan kabiliyetlerinin olduğunu kabul eden ve insanlardaki kapasitenin 

açığa çıkarılmasında önemli rol oynayan bir sistemdir (Ören, vd., 2012: 320). 

Dünyada ilk mikro kredi uygulaması, Bangladeş’te, ekonomi profesörü olan 

Muhammed Yunus tarafından başlatılmıştır. Yunus, 1974 yılında Chitagong 

Üniversitesi’nin yakınlarında bulunan bir köyde yoksul insanlar üzerinde araştırma 

yapmıştır. Araştırma esnasında Yunus, yoksul insanların üretim yapmak için ihtiyaç 

duydukları krediyi teminat gösteremedikleri için ticari bankalardan alamadıklarını, 

yüksek faiz oranlarında kredi veren tefecilerden aldıklarını görmüştür. Araştırma 

sonucunda, yoksul insanların yoksul olma sebeplerinin sanıldığı gibi eğitimsizlikten 

yada cahil olmalarından kaynaklanmadığını, bu kişilerin sermayelerini ellerinde 

tutamadıkları için yoksul oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bunun üzerine, araştırmasını 

yapmış olduğu bu köyde ilk kredi uygulamasını başlatmıştır. Kredilerin yüksek geri 

dönüş oranlarından dolayı, daha yüksek meblağlardaki kredi uygulamalarını başlatmak 

için Grameen Bank’ı kurmuştur (Şengür & Taban, 2012: 66). Bugün mikro kredi 

uygulaması, başta Amerika ve Avrupa’nın çeşitli ülkeleri dahil olmak üzere yaklaşık 

111 ülkede başarıyla uygulanmaktadır (TİSVA, 2011: 1). 

Türkiye’de mikro kredi uygulaması, diğer ülkelerin uygulamalarına göre yeni 

sayılmasına rağmen, düşünce sistemi olarak tarihi Osmanlı İmparatorluğuna 

dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan “Para Vakıfları”, 

bugünkü mikro kredi düşüncesinin temellerini oluşturmaktadır. Bu vakıflar tarafından 

verilen küçük miktarlardaki kredi, küçük esnafa ve üretim yaparak borcunu geri 

ödeyebilecek girişimcilere verilmektedir. Cumhuriyet döneminde ise, küçük esnafın 

nakit ihtiyaçları; kredi birlikleri, kooperatifler ve emanet sandıkları gibi kurumlar 
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tarafından karşılanmıştır (Özmen, 2012: 5). Bugün, çiftçilere ve küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelere Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası gibi 

bankalar tarafından ucuz kredi verilmektedir. Ayrıca, Halk Bankası son yıllarda kadın 

girişimcilere, Garanti ve İş Bankası gibi bankalar da mikro işletmelere özel kredi 

vermektedirler (Ateş & Öğütoğulları, 2012: 43).  

Türkiye'de dünya ülkelerindeki uygulamalara benzer ilk mikro kredi 

uygulaması, 2001 krizinden sonra kişileri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla 

uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de mikro kredi uygulamaları sistematik olarak 

çalışan iki kurum tarafından uygulanmaktadır. Bu kurumlar, özellikle yoksul kadınların 

girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadırlar. İlk uygulama, “Yoksulluğu 

Azaltma Projesi” kapsamında, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) 

tarafından kurulan “Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi”dir. Maya işletmesi, 2002 

yılında İstanbul ve Kocaeli’ndeki kadınlara yönelik mikro kredi vermek amacıyla 

kurulmuştur (Gürses, 2007: 68).  

Maya işletmesi, yoksul kadınlara kendi işlerini kurmaları, bu işlerini 

geliştirebilmeleri ve ekonomik hayata aktif olarak katılabilmeleri için küçük 

miktarlarda borç para vermek amacıyla kurulmuştur. Kadın mikro girişimcilerin; 

%66’sı ticaret, %26’sı üretim ve %8’i hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 

Maya üyelerinin %74’ünü ev eksenli kadınlar oluşturmakta olup, kırsal alanda, sokak 

tezgâhlarında, semt pazarlarında, kendilerine ait veya kiraladıkları küçük dükkânlarda 

çalışan kadınlar da bulunmaktadır (http://www.kedv.org.tr/maya, 30.06.2015). 

Maya işletmesinde krediler, 3-10 kadından oluşan “Dayanışma Grupları”na 3-

12 ay vadeli olarak verilmektedir. Ödemeler aylık olarak yapılmakta olup, ilk kredi 

miktarı en az 100, en fazla 900 YTL'dir. Dayanışma grubunun her üyesi kredi almadan 

önce talep ettiği kredinin %10'unu grubun ortak tasarruf hesabına yatırmaktadır. 

Krediden yararlanan kadınlar, ihtiyaç duydukları takdirde tekrar kredi alabilirler. 

Tekrar alınan kredi miktarı %25'i bulan düzeyde artmaktadır. Maya işletmesi; teminat 

gösterebilen kişilere bireysel iş geliştirme kredileri, iş kurmak isteyen kişilere iş kurma 

kredileri ve düzenli ödeme yapan üyelerine ise eğitim, sağlık, fatura ödemeleri gibi acil 

giderler için ihtiyaç kredileri vermektedir (http://www.kedv.org.tr/=maya, 30.06.2012). 

Kedv’den alınan bilgiler doğrultusunda, Maya işletmesinden mikro kredi talebinde 

bulunan yoksul kadınların %80’i hiçbir gecikme olmadan aldıkları kredileri geri 

ödemektedirler. Geriye kalan %20’lik kısım ise genelde işlerinin iyi gitmemesinden 

dolayı aldıkları kredileri geç ödemektedirler. Buna rağmen, kadınlar tarafından alınan 

krediler %100 olarak geri ödenmektedir. Kredi alan kadınlarla yapılan görüşmeler 

sonucunda; kadınların kredi almadan önce ve kredi aldıktan sonraki durumları 

karşılaştırdığında, kadınların Maya işletmesinden memnun oldukları ve daha önce 

finansal zorluklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını, ancak kredi uygulamasından sonra 

sıkıntı çekmediklerini, hatta bazı kadınlar 10-15 kez kredi aldıklarını dile 

getirmişlerdir.  

Ülkemizde kadınların girişimcilik potansiyellerini desteklemeyi amaçlayan 

mikro kredi uygulamalarını gerçekleştiren diğer bir uygulama, Bangladeş merkezli 

Grameen Bank’ın desteği ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Diyarbakır 

Valiliği’nce 2003 yılında pilot bölge olarak seçilen Diyarbakır’da başlatılan “Türkiye 

Grameen Mikro Kredi Projesidir” (TGMP). Projenin amacı, özellikle yoksul kadınlara 

kredi vererek, onların gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanarak hayat 

seviyelerini yükseltmektir (TİSVA, 2011: 3). Program, 67 ilde 111 şubeyle devam 

etmekte olup, kredilerin sektörel dağılımı %22 ticaret, %23 dükkânlar, %42 işlem ve 

üretim, %7 tarım ve hayvancılık, %3 hizmetler ve %3 seyyar satıcılıktır. 

http://www.kedv.org.tr/=maya
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(http://www.tgmp.net/tr, 13.08.2015). TGMP, ana hedef kitlesi olan yoksul kadınları, 

ailelerinin geçimine katkı sağlamaları için desteklemektedir. Projeye göre, yoksul 

kadınlar kendi aralarında beşer kişilik gruplar oluşturmakta ve oluşturulan gruplarda ki 

üyelerin birbirlerini tanımaları, birinci dereceden akraba olmamaları ve aynı mahalle 

veya köyde yaşamaları önem arz etmektedir. Grup üyesi kadınlar, aldıkları mikro kredi 

ile gelir getirici bir faaliyette bulunmaları ve haftalık olarak kredi geri ödemelerini 

yapmaları gerekmektedir. TGMP’de verilen ilk kredi miktarı en az 100 en fazla 700 

YTL olup, söz konusu kredi miktarı her yıl kredi alanın performansına bağlı olarak 

artırılabilir (Ateş & Öğütoğulları, 2012: 49). Kredilerin geri ödenmemesine yönelik 

herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Buna rağmen, verilen krediler %100 

oranında geri dönmektedir (Soyak, 2010: 142). 

Maya işletmesi ve TGMP kapsamında yıllar itibariyle verilen kredi miktarı ve 

mikro kredi kullanan üye sayısı Tablo 2’de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi, 

2002 yılından 2008 yılına kadar kredi kullanan sayısında ve kredi miktarında artış 

olmuştur (TGMP kapsamında kredi verilmeye 2003 yılında başlanmıştır). Ancak, 2008 

yılında Mortgage krizi nedeniyle kadınlar sipariş alamamışlar ve dolayısıyla üretim 

yapamamışlardır. Üretim yapamadıklarından dolayı kredi kullanma ihtiyacı 

duymamışlar ve hem mikro kredi kullanan sayısında hem de dağıtılan kredi miktarında 

bir azalma olmuştur. 2009 yılında ise, krizin etkileri sürse de kadınların işleri olumlu 

yönde gelişme gösterdiğinden mikro kredi kullanan sayısında ve kullanılan kredi 

miktarında bir artış olmuştur. Bu artış, 2009-2012 yılları arasında da devam etmiştir. 

Ancak, 2013 yılında hem kullanılan kredi miktarında hem de kredi kullanan üye 

sayısında TGMP’de artış gerçekleşirken, Maya işletmesinde azalma gerçekleşmiştir. 

Maya işletmesindeki bu azalmanın nedeni, 2013 yılına kadar krediler 3-12 ay vadeli ve 

ödemeler aylık olarak yapılmakta iken, 2013 yılında yeni bir uygulama ile haftalık 

kredi alım ve ödemelerine geçilmiştir.  

Tablo 2. Maya İşletmesi ve TGMP Kapsamında Yıllar İtibariyle Verilen Kredi Miktarı (YTL) ve 

Mikro Kredi Kullanan Üye Sayısı 

Yıllar 

MAYA İşletmesi TGMP 

Dağıtılan Kredi 

Miktarı (YTL) 

Mikro Kredi 

Kullanan Sayısı 

Dağıtılan Kredi 

Miktarı (YTL) 

Mikro Kredi 

Kullanan Sayısı 

2002 7.895 37 - - 

2003 135.668 364 142.100 292 

2004 420.911 1.058 819.437 1.275 

2005 437.052 1.301 2.460.334 2.851 

2006 539.690 1.689 4.998.936 3.385 

2007 734.650 1.905 9.580.336 6.925 

2008 687.623 1.045 4.141.718 15.369 

2009 849.995 1.854 7.975.781 28.314 

2010 824.530 1.777 11.957.703 42.306 

2011 1.584.113 1.903 14.534.668 42.306 

2012 1.288.570 1.308 19.926.510 52.271 

2013 74.300 90 19.988.400 65.637 

 

Kaynak: http://www.mixmarket.org, Erişim Tarihi: 13.08.2015 ve 2012-2013 yılları 

Kedv verileri  derlenerek hazırlanmıştır. 

Mikro kredi uygulamaları sayesinde finansman, eğitim, iş tecrübesi, ayrımcılık 

gibi çeşitli nedenlerle işe giremeyen yoksul kadınların ve özürlülerin işgücü piyasasına 

http://www.tgmp.net/tr
http://www.mixmarket.org/
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girmeleri sağlanmaktadır (Ateş & Öğütoğulları, 2012: 35). Ancak, mikro kredilerin 

ulaştığı kesimin sınırlılığı, alınan küçük kredilerle kurulan küçük işletmelerin mevcut 

ekonomik sistem ve acımasız rekabet koşulları içinde ne ölçüde başarılı olacağı ve 

yoksulluk sorununa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm getireceği tartışmalıdır (Gürses, 2007: 

69).  

Kredilerden yararlananların temel özelliklerinden biri, düzenli bir gelire sahip 

olmamalarıdır. Bu nedenle aldıkları kredileri kısa dönemde kar getirici veya gelir 

getirici faaliyetlerde kullanamazlarsa borçlarını geri ödeyememe riski ile 

karşılaşabilirler. Ayrıca, kredi taksit geri ödemelerinin çok kısa bir zaman aralığında 

başlaması da, kredi alan yoksul kişilerin borçlarını ödeyememe riski ile karşılaşmasına 

neden olabilir. Mikro kredi veren kuruluşlar açısından; kredi alan bu kişiler, borcunu 

ödemeyen müşteri durumuna geldikleri için yeni kredi talebinde bulunamayacaklardır. 

Borçlarını ödeyemeyen bu yoksul insanlar, yüksek faiz oranlarında kredi veren kişi 

veya kuruluşlara başvuracaklardır. Böylece, mikro kredi sisteminin temel kuruluş 

felsefesinden biri olan yoksul kişilerin tefecilerin ve diğer gayri-resmi finansal 

aracıların sömürüsünden kurtarılması amacından sapılmış olacaktır (Gökyay, 2008: 

53).  

Sonuç Ve Öneriler 

Yoksulluk açlık, yetersiz beslenme, eğitim seviyesinin düşmesi, sağlık 

hizmetlerinden yeterince yararlanamama, çocuk ölümleri, çocuk işçiliğinde ve 

enformel sektörde çalışan sayısında artış, ailede ve toplumda şiddet olaylarının artması 

gibi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan en fazla etkilenen kesimler 

kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocuklardır. Ancak, bu sorunlardan ağırlıklı olarak 

kadınlar etkilenmektedir. Özellikle kadınların eğitim yetersizlikleri ve iş piyasasında ki 

ikincil konumları, onların yoksulluktan daha fazla etkilenmesine neden olmaktadır.  

Yoksullukla mücadelede temel iki yaklaşım mevcuttur: devlet ya da sivil 

toplum kuruluşları tarafından sağlanacak sosyal yardımlar ve işsizliğin azaltılmasıdır. 

Bu iki yaklaşımdan en etkilisi, işsizliğin azaltılmasıdır. Bunun için, ülkemizde nüfusun 

büyük bir çoğunluğunu oluşturan kadınların çalışma hayatına katılımının artırılması 

gerekmektedir. Ancak, ülkemizde ki kadınların eğitim seviyelerinin düşük olması, 

ataerkil yapı, çocuk, özürlü ve yaşlı bakımından sorumlu olma gibi nedenlerden dolayı 

kadın çalışma yaşamına ya katılamamakta yada katılsa bile güvencesi olmayan veya 

günlük işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle, kadınların çalışma 

yaşamına katılımı için, kadın girişimci sayısının artırılması gerekmektedir. Ancak, 

yoksul kadınların kendi işlerini kurabilmeleri finansal olanaksızlık nedeniyle mümkün 

olmamaktadır. Bu nedenle, kadınların ekonomik güçlerini bir araya getirerek kooperatif 

çatısı altında örgütlenme yoluna gitmeleri veya mikro kredi uygulamasından 

yararlanmaları gerekmektedir.  

Yoksul kadınların girişimcilik potansiyellerini desteklemeyi amaçlayan kadın 

kooperatiflerinin sayıları ülkemizde 91’e ulaşmıştır. Bu kooperatifler gıda ve el 

sanatları üretimi yapan ve sosyal amaç içeren kooperatifler olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Yapılan araştırma sonucunda gıda üretimi yapan kadın 

kooperatiflerinin gelirleri daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni, gıda üretimi 

yapan kooperatiflerin sürekli bir pazarının olmasıdır.  

El sanatları üretimi yapan kadın kooperatifleri ise çoğu zaman pazar 

bulamadıkları için ürettikleri ürünleri satamamaktadırlar. Bu kooperatiflerin pazar 

sorunlarını giderebilmek için, kooperatifler arası işbirliği ilkesinden yararlanarak, 
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tüketim ve üretim kooperatiflerinin mağazalarında kadınların ürettiği ürünlerin satışları 

yapılabilir, çeşitli illerde faaliyetlerini sürdüren kadın kooperatifleri birbirleriyle alış-

veriş yapabilir, kadınlar kooperatifleri aracılığı ile özel işletmelerle anlaşma yaparak 

sipariş üzerine çalışabilir.  

İnceleme sonucunda ortak kadınların çoğunun kooperatifçilik konusunda çok 

fazla bilgiye sahip olmadıkları gözlenmiştir. Ortaklarda kooperatifçilik bilincinin 

gelişebilmesi için üniversitelerde kooperatifçilik konusunda uzman olan hocalardan ve 

tarım ve tarım dışı kooperatif üst örgütlerinden kooperatifçilik eğitimi alınmalıdır. 

Ayrıca, ortaklarla ve yöneticilerle yapılan görüşmelerde kadın kooperatiflerine yönelik 

pozitif ayrımcılık yapılması ve kadın kooperatiflerinin ayrı bir mevzuata tabi olmaları 

gerektiği dile getirilmiştir. Ancak bu durum yanlıştır. Nedeni ise; Türkiye’de ki 

kooperatiflere ait zaten 3 tane yasa (tarım satış ve tarım kredi kooperatiflerine ait özel 

yasa ve diğer kooperatiflerin tabi olduğu 1163 sayılı Kooperatifler Yasası) varken, 

kadın kooperatiflerine ait dördüncü bir yasanın çıkarılması var olan mevzuattaki 

karışıklığa bir yenisi eklenmiş olacaktır.  

Yoksul kadınların girişimcilik potansiyellerini desteklemeyi amaçlayan diğer 

bir uygulama mikro kredi uygulamasıdır. Ülkemizde mikro kredi uygulaması ilk olarak 

2002 yılında başlamıştır. Maya işletmesi ve TGMP kapsamında hem kullanılan kredi 

miktarında hem de kredi kullanan üye sayısında 2002 yılından 2013 yılına kadar artış 

gerçekleştirmiştir. Ancak Maya işletmesi, 2013 yılında yeni bir uygulamayla haftalık 

kredi alım ve ödemelerine geçtiği için kredi kullanan sayısında ve kullanılan kredi 

miktarında azalma gerçekleşmiştir. Maya işletmesinde ve TGMP kapsamında, yoksul 

kadınlara verilen mikro kredilerin geri dönüşlerinde zaman zaman aksamalar olsa da, 

verilen krediler %100 oranında geri dönmektedir. Bu durum, kadınların aldığı 

kredilerle karlı işler yaptığının bir göstergesidir. 

Kadın kooperatifleri ve mikro kredi uygulamalarının her ne kadar kendi 

içerisinde zayıf yanları olsa da, yoksul kadınların yoksulluklarından kurtulmalarında, 

eğitim düzeylerinin düşük olmasından dolayı herhangi bir işe giremeyen kadınlara iş 

imkanı sağlanmasında, finansal olanaksızlıklar nedeniyle kendi işlerini kuramayan 

kadınlara işyeri açmalarına imkan tanınmasında, kadının aile gelirine katkıda 

bulunmasına, kadının karşılaştığı bağımlılık, şiddet, başarısızlık gibi sorunlarının 

çözümlenmesinde bir nebze olsun yardımcı olmuşlardır. Özellikle kadın 

kooperatiflerinde verilen eğitimler sayesinde kadınlar kendilerini ifade edebilen, kendi 

ayakları üzerinde durabilen, çocuklarının bakımında daha bilinçli olabilen bireyler 

haline gelmişlerdir.  
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TESTING THE SPATIAL DEPENDENCE IN TURKISH NUTS 2 

REGIONS IN THE CONTEXT OF PRODUCT SPACE INDICATORS 
Yazar / Author:  Arş. Gör. Nuran Coşkuni  

Prof. Dr. İsmail Tuncerii 

Abstract 

 Neoclassical growth models grasp technological improvements as exogenous. Starting 

from the mid 1980’s some growth models that called endogenous growth models attempt to 

endogenize technical progress. In the product space approach, technology is also taken as 

endogenous but it differs from the endogenous growth models about the source of productivity 

gains. According to the product space approach, the source of rapid economic growth episode of 

post-industrial revolution based on the increases in productive knowledge and capabilities about 

how products produced. Since the productive knowledge and capabilities are not directly 

measured, some proxy measures, sophistication indices like EXPY and PRODY, are provided by 

the product space approach. Nevertheless, neglecting the existence of spatial dependence in the 

analysis may lead to inconsistent and biased coefficients. We find evidence that supports spatial 

dependence in our data and by taking into consideration this spatial dependence the results 

indicated positive spillover effects of productive knowledge and capabilities among 26 NUTS 2 

Regions of Turkey. 

Key Words: Economic Complexity, Product Space, Spatial Dependence. 

 

ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA 

MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ 

İÇİN SINANMASI 

Özet 

 Neoklasik büyüme modelleri verimlilik artışlarını dışsal bir faktör olarak 

değerlendirmiştir.  1980’li yılların ortalarından itibaren geliştirilen ve içsel büyüme modelleri adı 

verilen modeller teknolojik ilerlemeleri içsel hale getirmeye çalışmıştır. Ürün uzayı yaklaşımında 

da içsel büyüme modellerinde olduğu gibi teknoloji içsel kabul edilmektedir. Ancak bu 

yaklaşımın farkı, verimlik artışlarının kaynağına ilişkindir.  Bu yaklaşıma göre sanayi devrimi 

sonrası dönemde yaşanan hızlı ekonomik büyüme, ürünlerin nasıl üretilebileceğine dair bilgi 

birikimindeki (üretken bilgi) artışlara dayanır. Üretken bilgi/beceri seti doğrudan ölçülemediği 

için dolaylı olarak ölçümünde sofistikasyon adı verilen EXPY kullanılmıştır. Bununla birlikte, 

mekânsal bağımlılığın varlığının ihmal edilmesi, analiz sonucunda elde edilen katsayıların yanlı 

ve tutarsız olmasına yol açabilir.  Analiz sonuçlarına göre Türkiye İBBS (İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflandırması) Düzey 2 bölgelerinde üretken bilgi/beceri seti, mekânsal etkiye 

sahiptir. Bir diğer deyişle,  Türkiye’de 26 alt bölgede sınır komşuluklarında bilgi/ beceri seti için 

yayılma etkisi (spillover) gerçekleşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Karmaşıklık, Ürün Uzayı, Mekânsal Bağımlılık. 

1. Giriş 

Geleneksel büyüme modellerinde ekonomik büyümenin kaynakları, faktör 

birikimi ve faktör verimlilik artışlarıdır. Ülkeler arası kişi başına gelir farklılıklarının 

önemli açıklayıcısı da teknolojik ilerlemeler sonucu ortaya çıkan verimlilik 

farklılıklarıdır. Büyümenin en önemli kaynağı olmasına rağmen teknolojik ilerlemeler 
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neoklasik büyüme modellerinde dışsal bir unsur olarak kabul edilmiştir. 1980’li yılların 

ortalarından itibaren geliştirilen ve içsel büyüme modelleri adı verilen modeller 

teknolojik ilerlemeleri içsel hale getirmeye çalışmıştır. Ürün uzayı yaklaşımında da 

içsel büyüme modellerinde olduğu gibi teknoloji içsel kabul edilmektedir. Ancak bu 

yaklaşımın farkı, verimlik artışlarının kaynağına ilişkindir.  Bu yaklaşıma göre sanayi 

devrimi sonrası dönemde yaşanan hızlı ekonomik büyüme, ürünlerin nasıl 

üretilebileceğine dair bilgi birikimindeki (üretken bilgi) artışlara dayanır. Bazı ülkeler 

zengin iken diğerlerinin neden yoksul olduğu ve yakınsamanın neden gerçekleşmediği 

sorusuna, bu yaklaşımın yanıtı üretken bilgi/beceri seti farklılıklarıdır. Bilgi/beceri seti 

yüksek olan ülkeler daha zengin diğerleri daha yoksul olmaktadır. Ayrıca gelişmiş 

ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında önemli yapısal farklılıklar bulunmakta ve 

gelişmekte olan ülkelerde geleneksel sektörler ile yeni sektörler arasında verimlilik 

açısından büyük yapısal boşluklar bulunmaktadır.  

Bu çalışma, verimlilik artışlarının kaynağını bilgi/beceri seti ile ilişkilendiren 

“ekonomik karmaşıklık analizi” yaklaşımı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yaklaşıma 

göre, sıradan olmayan sofistike ürünleri üretebilen bir ülkenin/bölgenin verimliliği 

yüksektir. Mevcut üretim yapısını, var olan verimlilik seviyesinden daha yüksek 

seviyeye taşıyarak yeni ürünler üreten firmalar/girişimciler, diğer 

firmalara/girişimcilere yeni verimlilik seviyesi hakkında sinyal gönderir. Bu sinyal 

yayılma etkisi ile dışsallıklar yaratır. Sanayi üretiminde dışsallıkların önemini ilk kez 

vurgulayan Marshall (1920)’a göre dışsallıklar, firmalar arasında bilgi taşmaları 

(yayılmaları) aracılığı ile yeni ürünlerin üretilmesine ve üretim sürecinin daha da 

geliştirilmesine yol açar.  

Çalışmanın geriye kalan kısmı şöyle planlanmıştır. Çalışmanın birinci 

bölümünde Türkiye’de üretim yapısını ve yapısal dönüşümü  “ürün uzayı” yaklaşımına 

göre inceleyen çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışma, Türkiye’de İBBS Düzey 2 

bölgeleri için hesaplanan EXPY değişkeninin, mekânsal etkiye sahip olup olmadığını 

inceleyen ilk çalışma olması açısından farklıdır. İkinci bölümde, analizlerde kullanılan 

değişkenler ve analiz yöntemi tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde analiz sonuçlarına yer 

verilmiş ve son bölümde bulgular değerlendirilmiştir.  

2. Literatür Taraması 

Hausman ve Rodrik (2003) üretim kompozisyonundaki değişimler ve iktisadi 

büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini inceledikleri çalışmalarında girişimcilerin 

geleneksel sektörlerden uzaklaşılarak yeni alanlara kaymanın “keşif maliyetleri”ni 

üstlendikleri ölçüde daha verimli alanlara yapısal dönüşümün gerçekleşeceğini 

vurgulamışlardır. Çalışmada bir ülkenin ne üretmekte iyi olduğu hakkındaki 

belirsizliğin yapısal dönüşümün önündeki en önemli engellerden biri olduğuna vurgu 

yapmışlardır. 

Hausmann, Hwan ve Rodrik (2007) çalışmalarında verimliliği yüksek olası 

yeni alanlara sıçrayan firmaların/girişimcilerin katlanması gereken “keşif maliyeti/ 

discovery cost” inin belirliliğinin önemine değinirler.  Eğer ki firma batarsa ya da yeni 

alanda başarılı şekilde tutunursa bu bilgi yayılır. Çalışmanın sonuçları, zengin ülkelerin 

bu geçişler sayesinde yüksek büyüme rakamlarına sahip olduklarını destekler. Ayrıca, 

çalışmada ülkenin ürettiği ürün kompozisyonun yapısının büyüme üzerinde etkili 

olduğunu vurgusu vardır. 

Rodrik (2014) gelişmekte olan ülkelerin; düşük verimli üretimden verimliliğin 

yüksek olduğu üretime geçişi içeren yapısal dönüşüm sürecinde büyümenin temel 
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prensiplerine daha fazla önem vermesi gerektiğini vurgulamaktadır. İşgücünün nitelikli 

hale gelmesi, kurumların iyileştirilmesi ve yönetişim, büyümenin üç ana büyüme 

prensibini oluşturmaktadır. Bu durumda dönüşüm sürecinin özü, işçilerin düşük 

verimliliğe sahip geleneksel faaliyetlerden, organizasyon, teknolojik özellikler 

(nitelikler) ve yerleşim açısından oldukça farklı ve yüksek verimliliğin olduğu modern 

faaliyetlere geçilmesine dayanmaktadır. 

Türkiye'de Ürün Uzayı yaklaşımını inceleyen çalışmalar çoğunlukla kamu 

kurumlarının hazırladığı raporlar şeklinde olmuştur. Ürün uzayı ile ilgili ilk çalışma 

Dış Ticaret Müsteşarlığı için 2011 yılında TEPAV tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada 

ihracatta en fazla çeşitliliğe sahip ilimizin İstanbul buna karşılık en az çeşitliğe sahip 

ilin Gümüşhane olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından 

hazırlanan 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nın alt raporlarından 

biri olan "İmalat Sanayiinde Dönüşüm" adlı Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda ise 

hem Türkiye'nin hem de dünyadaki ülkelerin çeşitlilik ve üretimlerinin sıradanlığı 

hesaplanmış ve Türkiye'nin performansı dünya ortalaması ile kıyaslanmıştır. (Kalkınma 

Bakanlığı, 2014).    

Zafer Kalkınma Ajansı’nın TEPAV’a yaptırdığı çalışma ise Afyonkarahisar, 

Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi’ndeki illerin istihdam ve 

ihracat verilerini kullanarak üretim yapılarının çeşitliliği ve sıradanlığı araştırılmış ve 

bölge için strateji matrisi oluşturulmuştur.  Bu iller arasında Manisa’nın üretim 

çeşitliliği en yüksek il olduğu, bununla birlikte bu illerin üretim yapılarının 

birbirlerinden önemli ölçüde farklılaştığı belirtilmektedir.  

Arıcıoğlu, Coşkun ve Tuncer (2015) çalışmalarında, Türkiye’nin İBBS Düzey 

2 bölgelerinde 2014  yılı için, bölgelerde mevcut olan üretim ve ihracat yapısından 

bölgelerin potansiyel olarak hangi ürünlerin üretim ve ihracatına sıçrayabileceğinin 

belirlenmesi ve uygulanabilecek olası politikaların tespiti amacıyla, ürün uzayı 

yaklaşımı değişkenlerinden sıradanlık, çeşitlilik, PRPDY, EXPY, yakınlık, OF (Open 

forest) gibi değişkenleri hesaplamışlardır. Strateji matrisi oluşturarak, bölgelere has 

politika önerilerinde bulunmuşlardır. Çalışmada, TR10 (İstanbul) bölgesinin 

Türkiye’nin diğer bölgelerinden sıyrılarak, sıradanlığı düşük, niteliği yüksek ürünlerde 

üretim yaptığını gösterirken, başka sektörlere de rekabetçi üretim yapacak şekilde 

sıçrama yapma potansiyeli en yüksek bölge olduğuna işaret etmektedir. Aynı grupta 

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR31 (İzmir), TR51 (Ankara), TR 21 

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve TR62 (Adana, 

Mersin) bölgeleri de yer almaktadır.   

Bu çalışmada, Türkiye’de İBBS Düzey 2 bölgelerindeki bilgi/beceri setinin 

mekânsal bağımlılığı araştırılmıştır. Bu açıdan Türkiye için bu çalışma, literatürdeki 

diğer çalışmalardan farklıdır. 

3. Araştırmada Kullanılan Veriler Ve Değişkenler 

Çalışmada, Türkiye’nin İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 

Düzey 2 Bölgeleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) elde edilen 2011 yılı 

istihdam verileri kullanılmıştır. Veriler ISIC Rev. 3 sınıflandırılması 2 dijit imalat 

sanayi sektörlerini kapsamaktadır. Kullanılan kişi başına düşen (bölgesel) gayrisafi 

katma değer (KBGSKD) verileri 2011 yılı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Ulusal Hesaplar veri tabanından alınmıştır. Bölgesel kişi başına katma değer verileri 

2011 yılına kadar mevcut olduğundan çalışma 2011 yılına ait verilerle 

gerçekleştirilmiştir. Beşeri sermaye seviyesi TÜİK Eğitim İstatistikleri veri tabanından 
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elde edilen lise ve altı mezun kişi sayısı, lise ve dengi meslek okulu mezunu sayısı, 

yükseköğretim mezunu sayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Beşeri sermaye seviyesi,  

mezuniyet durumlarına göre kişi sayılarının, yaklaşık eğitim yılının ağırlıklı ortalaması 

şeklinde hesaplanmıştır.iÇalışmada kullanılan şekiller ve analizler GeoDa paket 

programı yardımıyla yapılmıştır. 

Verimlilik farklılıklarının kaynağı bölgelerin/ülkelerin sahip olduğu 

bilgi/beceri setindeki farklılıklara dayandırılmaktadır. Daha geniş bir bilgi/beceri seti 

bölgelerin daha fazla ve daha sofistike ürünler üretmelerine olanak verir. Bilgi/beceri 

seti doğrudan ölçülemediği için dolaylı olarak ifade edecek göstergeler 

kullanılmaktadır. Bu amaçla Hidalgo ve Hausmann (2009) ve Hausmann, Hwang ve 

Rodrik (2006) gibi çalışmalar farklı ürün gruplarının üretiminin gerektirdiği 

bilgi/beceri setini ifade edebilecek değişkenler önererek bunların ampirik olarak iyi 

birer gösterge olup olmadıkları test edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan en temel 

değişkenler “PRODY” ve “EXPY” olarak adlandırılmaktadır. Bir ürün grubu veya 

sektörün PRODY değeri, o sektördeki sofistikasyonun bir ölçüsüdür ve şöyle ifade 

edilmektedir: 

               

c

c c ccp

ccp

p Y
)X/X(

X/X
PRODY 


                                             

Burada, cpX  c alt bölgesinin p sektöründeki çalışan kişi sayısını, cX
 
c  alt 

bölgesinin toplam çalışan sayısını ve cY  c alt bölgesinin kişi başına milli geliri ya da 

kişi başına katma değerini ifade etmektedir. 

Bir diğer değişken olan EXPY ise bölgenin/ülkenin üretimindeki milli gelir 

içeriği olarak düşünülebilir. Bir diğer ifadeyle, bölge üretiminin bir anlamda ortalama 

sofistikasyon değeridir. Yüksek bir EXPY değeri, o bölgede büyümenin daha yüksek 

olacağı anlamını taşır ve aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

               

p

p c

cp

c YPROD
X

X
EXPY                                                 

Mekânsal dışsallık sosyal bilimlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

çalışmada kullanılan mekânsal etki kavramı, mekânlar arasındaki etkileşim olarak 

düşünülebilir. Mekânsal bağımlılık, en kısa tanımıyla uzaydaki bir mekânın, o mekana 

komşu olan diğer mekânlarla etkileşimini ifade eder. Bu etkileşim, bağımlı değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirten mekânsal gecikme modeli, mekânsal hata modeli ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen Drubirn modeli olmak üzere üç 

farklı modelle belirlenir. (Guriş, 2015:149) 

Mekânsal bağımlılığı ekonometrik analize dâhil etmek için mekânsal gecikme 

operatörü kullanılır ve bu gecikme operatörü, komşu konumlardaki rassal değişkenlerin 

ağırlıklandırılmış bir ortalamasıdır (Anselin, 2001: 312-313). Mekânsal regresyon 

analizinde yaygın olarak kullanılan komşuluk belirlenmesi, Cliff ve Ord (1973,1981)  

tarafından iki mekânsal birim arasındaki olası ilişkinin genel ölçümünde komşuluk 

                                                 
i Lise ve altı 6.5, lise ve dengi meslek okulu 11, yükseköğretim 15 ile ağırlıklandırılmıştır. 
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yapısına göre 1 veya 0 değeri alır (Aktaran, Guriş, 2015, s. 149). Mekânsal ağırlık 

matrisi bu çalışmada satır elemanları toplamı 1 olacak şekilde standartlaştırılmıştır.i 

Çalışmada EKK analizi yapıldıktan sonra uygun modelin mekânsal gecikme 

modeli olduğunda karar verilmiştir.ii Çalışmada kullanılan model aşağıdaki gibidir: 

εHCβEXPY*WρcEXPY +++=  

Yukarıdaki modelde, W (mekânsal gecikmeli bağımlı değişken), bir bölgedeki 

bilgi /beceri setinin komşu bölgelerindeki bilgi/beceri setiyle ilişkili olmasını ifade 

eder. Burada W 26 x 26 boyutlu konumlar arasındaki komşuluk ilişkisini gösteren 

mekânsal ağırlık matrisidir. ρ  mekansal otoregresif parametresidir.  Wρ  bağımsız 

değişkenler arasındaki içsel etkiyi ifade etmektedir. β  ise beşeri sermaye seviyesinin 

marjinal etkisi ile ilişkili bağımsız değişken matrisidir. ε  26 x1 boyutlu bağımsız özdeş 

dağılımlı hata terimleri vektörüdür.  Mekânsal gecikme modeli, mekânsal etkileşimin 

varlığı ve yönünün tespitinde kullanılır. Ancak marjinal etkiler için doğrudan ve dolaylı 

katsayıların hesaplanmasını gerektirir. Bu çalışmada doğrudan ve dolaylı etkiler 

hesaplanmamıştır. Modelde gecikmeli bir değişken olsa bile, hata terimleri arasında 

korelasyon olmadığı sürece, EKK, etkin bir tahmin edici olmayı sürdürecektir. Ancak 

kullanılan mekânsal gecikme modeli, Anselin (1988)’in çalışmasında da değindiği gibi, 

hem mekânsal bağımlılık, hem de değişen varyans (heteroskedasticity) problemlerini 

içermektedir. Bu durumda, EKK tahmin edicisi sapmasız, etkin tahmin edici 

olmayacaktır. Bu nedenle model maksimum olabilirlik yöntemiyle tahmin edilmiştir. 

Mekânsal bir bağımlılığın olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çalışmada 

yapılan testlerden biri En Küçük Kareler (EKK) hatalarından Moran’s I İstatistiği’nin 

hesaplanmasına dayanır (Anselin ve Bera, 1998: 265). Moran’s I değerinin +1’e yakın 

olması pozitif güçlü, -1’e yakın olması negatif güçlü mekânsal bağımlılık olduğunu 

gösterirken, 0’a yakın olması mekânsal bağımlılığın olmadığını göstermektedir. 

Mekânsal Hata Modeli ile Mekânsal Gecikmeli Modeli için geliştirilen 

Lagrange Çarpanı Test istatistikleri ise modeller arasında karar verilmesine yardımcı 

olur (Anselin ve Rey, 1991: 119). Her iki Lagrange Çarpanı Testi ile Mekânsal Hata 

Modeli’nin ya da Mekânsal Gecikmeli Model’in anlamlı olduğunu ifade eden alternatif 

hipoteze karşılık EKK Modeli’nin geçerliliği test edilmektedir (Anselin ve Rey, 1991: 

130). 

4. Ampirik Bulgular 

Şekil 1’de EXPY değişkenine ait Moran’s I serpilme çizimi yer almaktadır. 

Serpilme çizimine göre, x ekseninde 2011 yılı için hesaplanan EXPY değişkeninin 

logaritması yer alırken, y ekseninde komşu bölgelerin EXPY değerlerinin logaritması 

yer almaktadır. Serpilme çiziminde değerlerin tesadüfi (random) olarak dağılmadığı 

pozitif korelasyon olan alanda (I ve III) ağırlıklı olarak dağıldığı görülmektedir. 

Dolaysıyla bir bölgede var olan bilgi/beceri seti, komşu bölgelerde de pozitif yönlü 

dışsallığa sahiptir. Bu etki tersine de işlemektedir. Yani, bir bölgede var olan 

bilgi/beceri seti, komşu bölgelerdeki bilgi/beceri setinin dışsallığını da 

barındırmaktadır.  

                                                 
i  Bu çalışmada coğrafi komşuluk kullanılmıştır. Bir bölgenin kendisiyle komşuluğu 0 olarak kabul edilmiştir. 
Vezir (Queen) ve Kale (Rook) komşuluklarından vezir komşuluğu tercih edilmiştir.  
ii Çalışmada, Ampirik Bulgular kısmında model seçimi hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 
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 Şekil 1: Moran’s I Serpme Çizilimi 

Şekil 2’de bölgelerin sahip olduğu EXPY değerlerinin logaritmasına göre dört 

farklı çeyrek dört farklı renk ile gösterilmiştir. En yüksek ilk çeyrekte yer alan EXPY 

değerlerinin koyu turuncu renktedir. Koyu sarı alanlar, ikinci çeyrekte yer alan 

bölgeleri gösterirken, sarı renkli alanlar ise üçüncü çeyrekte yer alan bölgeleri 

göstermektedir. Beyaz alanlar ise en düşük EXPY değerlerine sahip bölgeleri 

göstermektedir. Grafikte benzer renklerin kümelendiği dikkat çekmektedir. Bu 

durumda mekânsal etkinin rassal olmadığı, sınır komşulukları ile pozitif korelasyon 

beklenmesi gerektiği net şekilde ortaya çıkmaktadır.  

I II 

III IV 
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Şekil 2: EXPY değişkeni ve bölgeler arasındaki ilişki 

 

Şekil 3’de yer alan Yerel Moran’s I serpilme çiziminde, x ekseni EXPY değeri 

başına düşen beşeri sermaye seviyesi, y ekseni komşulardaki EXPY değeri başına 

düşen beşeri sermaye seviyesidir. Serpilme çiziminde Şekil 1 ile paralel olarak,  

değerlerin rassal dağılmadığı pozitif korelasyon olan alanda oldukları görülmektedir. 

Dolaysıyla bir bölgede var olan bilgi/beceri seti başına düşen beşeri sermaye, komşu 

bölgelerde de pozitif yönlü dışsallığa neden olmaktadır. Bu durumun tersi de geçerlidir. 

Bir bölgenin sahip olduğu bilgi/beceri seti başına düşen beşeri sermaye, komşu 

bölgelerdeki bilgi/beceri setinden de pozitif yönlü olarak etkilenmiştir.  
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Şekil 3: Yerel Moran’s I Serpme Çizilimi 

Bu pozitif dışsallığı ekonometrik yöntemlerle de inceleyelim. Bağımlı 

değişken olarak EXPY değerinin logaritmasını ve bağımsız değişken olarak beşeri 

sermaye seviyesini kullanarak yaptığımız en küçük kareler (EKK)  analizine dair 

sonuçlar Tablo 1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1: EKK Sonuçları 

 

EKK tahminlerine ait katsayılar anlamlıdır.  Ancak, her iki değişkende de 

mekânsal bağımlığın varlığı tespit edildiğinden EKK ile hesaplanan katsayıların yansız 

ve tutarlı olması beklenemez. Böyle bir durumda Elhorst (2010), öncelikle EKK 

yardımıyla klasik bir regresyon modelinin kurulmasını ve Anselin (1988)’in önerdiği 

Lagrange Çarpanı (Lagrange Multiplier - LM) testleri yardımıyla, mekânsal gecikmeli 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği P>|t| 

Sabit 0.38 0.094 89.16 0.00 

HC 0.08 0.01 6.31 0.00 

R-squared 0.62 

Adjusted R-squared 0.60 
 

F istatistiği:39.93 Olasılık (F istatistiği): 0.00 

AIC:-117.36 

SC:-114.849 
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değişkenin ve mekânsal hata modelinin uygunluğunun test edilmesini önermektedir. Bu 

etkilerden birinin veya her ikisinin varlığının tespiti halinde, her iki etkiyi de içinde 

barındıran daha genel model olan, mekânsal Durbin modelinin geçerliliği test 

edilmelidir. 

Tablo 2: Belirleme Testleri 

 

Moran’s I test istatistiğine göre mekânsal bağımlılığın olmadığına yönelik boş 

hipotezi %95 önem düzeyinde reddedilmiştir. Dolayısıyla, değişkenlerde mekânsal 

bağımlılık vardır.  Anselin (1988) doğrultusunda LM testleri karşılaştırıldığında, 

mekânsal gecikme modelinin anlamlı olduğu görülmektedir. Mekânsal hata modeli 

anlamlı olmadığından Robust LM testlerine bakmaya gerek yoktur. Mekânsal gecikme 

modelinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 3: Mekânsal Hata Modeli Tahmin Sonuçları 

 

Tablo 3’de yer alan maksimum olabilirlik yöntemiyle tahmin edilen mekânsal 

hata modelinde tüm katsayılar anlamlı bulunmuştur. Modele ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler ekte yer almaktadır. Mekânsal hata modelinde dikkat edilmesi gereken 

Belirleme Testleri Değer Olasılık 

Moran’s I (hata) 1.88 0.05 

Lagrange Multiplier (gecikme) 4.31 0.03 

Robust LM (gecikme) 3.08 0.07 

Lagrange Multiplier (hata) 1.41 0.23 

Robust LM (hata) 0.18 0.66 

Lagrange Multiplier (SARMA) 4.49 0.10 

Değişkenler Katsayı Standart Hata z istatistiği P>|t| 

Sabit 4.38 1.30 3.35 0.00 

HC 0.06 0.01 4.20 0.00 

W*EXPY 0.46 0.15 3.06 0.00 

R-squared 0.71 
 

AIC:-120.95 

SC:-117.17 
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husus beşeri sermayenin katsayısının marjinal etkiyi yansıtmamasıdır.i Ancak beşeri 

sermaye bölgeler arasındaki bilgi/beceri seti farklılıklarında önemli bir role sahiptir ve 

bilgi/beceri seti ile arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  Mekânsal hata modelinde 

mekânsal bağımlılığın katsayısı % 99 anlamlılık düzeyinde 0.46 olarak bulunmuştur. O 

halde bilgi/ beceri seti için yayılma etkisi (spillover) etkisi Türkiye’de 26 alt bölge 

arasında gerçekleşmektedir. Bu sonuç oldukça önemlidir. Bir bölgede üretimde 

kullanılan bilgi/beceri setindeki bir genişleme komşu bölgelerde pozitif bir yayılma 

etkisine sahiptir. Benzer şekilde bir bölgenin komşusunun üretimde kullandığı 

bilgi/beceri setindeki genişleme, ilgili bölgede pozitif yayılıma sahip olduğu 

görülmektedir.  

Bulgular 

Bu çalışma, verimlilik artışlarının kaynağını bilgi/beceri seti ile ilişkilendiren 

“ekonomik karmaşıklık analizi” yaklaşımı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yaklaşıma 

göre, sıradan olmayan sofistike ürünleri üretebilen bir ülkenin/bölgenin verimliliği 

yüksektir. Mevcut üretim yapısını, var olan verimlilik seviyesinden daha yüksek 

seviyeye çıkararak yeni ürünler üreten firmalar/girişimciler, diğer 

firmalara/girişimcilere yeni verimlilik seviyesi hakkında sinyal gönderir. Bu sinyal 

yayılma etkisi ile dışsallıklar yaratır. Bu dışsallıklar dönüşümlü olarak bilgi taşmaları 

(yayılmaları) aracılığı ile yeni ürünlerin üretilmesine ve üretim sürecinin daha da 

geliştirilmesine yol açar. Bu dışsallıkların yalnızca ilgili bölgede değil komşu 

bölgelerde yer alan sektörler arasında da gerçekleşip gerçekleşmediği bu çalışmanın 

araştırma konusunu oluşturmuştur.  

Çalışmada, bilgi taşmalarının mekânsal bağımlılığa sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Dolayısıyla bir bölgede bir firmanın/girişimcinin (sektörün) edindiği yeni 

bilgi/beceri setinin oluşturduğu yeni verimlilik seviyesi hakkındaki üretken bilgi, 

yalnızca firmanın/girişimcinin bulunduğu bölgede değil, bölgenin sınır 

komşuluklarında da bir etki yaratmaktadır.  Tersine,  sanayi üretimindeki verimlilik 

artışı yalnızca bölgenin var olan firmaları/girişimcileri için değil aynı zamanda komşu 

bölgelerdeki firmalar için de önemlidir. Bir diğer ifadeyle, bir bölgedeki yeni verimlilik 

seviyesi hakkındaki bilgi bölgede bulunan firmalardan/girişimciden kaynaklanabileceği 

gibi, komşu bölgelerdeki yeni verimlilik seviyesini sağlayan bilgi/beceri setindeki 

genişlemeden de kaynaklanabilir.  

Bu çalışmada beklentilerle uyumlu olarak, bir bölgede bilgi/ beceri setindeki 

artışın, sınır komşuluklarında da pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer şekilde, mekânsal etkileşimin karşılıklı olmasından dolayı, belirli bir gölgedeki 

bilgi/beceri setinde komşusundaki bir firmanın/girişimcinin ürettiği yeni bir bilginin 

yaratığı yeni verimlilik seviyesinin de etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 

Türkiye’de İBBS Düzey 2 bölgelerinin bilgi/beceri seti seviyesinin, bölgede var olan 

beşeri sermaye seviyesiyle de pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olması beklendiğinden 

2011 yılı EXPY değerleri ile 2011yılı beşeri sermaye seviyesi arasındaki ilişki 

araştırılmış ve mekânsal etkinin önemli olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. 

 

 

 

                                                 
i Çalışmada ilişkinin işaretinin belirlenmesi ve mekânsal bağımlılığın varlığının sınanması yeterli 
görüldüğünden ayrıca dolaylı ve dolaysız etkiler bu çalışmada hesaplanmamıştır. 
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Ek-1 ISIC Rev. 3 Sektör Kodları ve İBBS Düzey 2 Bölgeleri için Kullanılan 

Kısaltmaların Listesi 

Düzey 2 

İBBS Düzey 2 

Kodları KOD  Sektör Adı 

Erzurum, Erzincan, Bayburt TRA1 15 Gıda ürünleri ve içecek 

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan TRA2 16 Tütün ürünleri 
Malatya, Elazığ, Bingöl, 

Tunceli TRB1 17 Tekstil ürünleri 

Van, Muş, Bitlis, Hakkari TRB2 18 Giyim eşyası 

Gaziantep, Adıyaman, Kilis TRC1 19 
Tabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye 
ve ayakkabı 

Şanlıurfa, Diyarbakır TRC2 20 
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); 

hasır vb. örülerek yapılan maddeler 

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt TRC3 21 Kağıt ve kağıt ürünleri 

İstanbul TR10 22 Basım ve yayım; plak, kaset vb. 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TR21 23 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 

ve nükleer yakıtlar 

Balıkesir, Çanakkale TR22 24 Kimyasal madde ve ürünler 

İzmir TR31 25 Plastik ve kauçuk ürünleri 

Aydın, Denizli, Muğla TR32 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 

Manisa, Afyonkarahisar, 
Kütahya, Uşak TR33 27 Ana metal sanayi 

Bursa, Eskişehir, Bilecik TR41 28 
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı 

hariç) 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 

Yalova TR42 29 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 

teçhizat 

Ankara TR51 30 Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları 

Konya, Karaman  TR52 31 
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli 

mekina ve cihazlar 

Antalya, Isparta, Burdur TR61 32 
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve 
cihazları 

Adana, Mersin TR62 33 Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat 

Hatay, Kahramanmaraş, 

Osmaniye TR63 34 Motorlu kara taşıtı ve römorklar 
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir, Kırşehir TR71 35 Diğer ulaşım araçları 

Kayseri, Sivas, Yozgat TR72 36 
Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer ürünler 

Zonguldak, Karabük, Bartın TR81 

ISIC REV.3 

Kastamonu, Çankırı, Sinop TR82 

Samsun, Tokat, Çorum, 
Amasya TR83 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 

Artvin, Gümüşhane TR90 

 

EK-2 Mekânsal Gecikme Modeli için Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 

 
 

 

 
 

  

Tanımlayıcı İstatistikler Değer Olasılık 

Breusch-Pagan test   0.03 0.84 

Likelihood Ratio Test 5.58 0.01 
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SPORTIVE AND FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF 

FOOTBALL TEAM WITH ENTROPY AND TOPSIS METHODS: AN 

APPLICATION ON MAJOR EUROPE'S 5 LEAGUES AND TURKEY 

LEAGUE 
                                                   Yazar / Author:   Prof. Dr. ahraman Çatıi                                                                                                                                     

                                                                          Yrd. Doç. Dr. Abdulhamit  Eşii      

                                                                                  Öğr. Gör. Onur Özeviniii 

Abstract 

Football besides being a sport that appeals wide audience, by its by developing 

financial structure, has also begun to be known as an industry. Due to most popular sport on the 

world football, it brings the having a lot of revenue items. Football clubs transfer good and 

starring players in order to increase their sportive achievements, profits, and their market value, 

the value of their stock certificate, and meet the expectations of their fans.  Good players raise 

their own value in the football dynamics and this causes serious cost to the clubs. As a result of 

the cost and the expenses, these football clubs try to become successful and effective with the 

success in UEFA rankings, scores in their own league, average fan number per a match, 

broadcasting and market value, sponsorship, manufacture selling.  In this study, the financial and 

sportive achievement of  23 clubs in five biggest European and Turkish Super League between 

2009-2014 is analyzed by using TOPSİS and Entropy with 6 quantitative criteria such as transfer 

expenses, UEFA scores, league scores, average fan number per a match, market value. The 

weights of the criteria are identified with Entropy method, and with the TOPSİS method, the 

rankings of the football clubs are obtained. According to the results, Arsenal took the first place 

in 2009-2010 season, Bayern Munich in 2010-2011 season, Real Madrid in 2011-2012 and 2012-

2013 seasons, and Bayern Munich in 2013-2014 season. Furthermore, Barcelona football club 

took the second place in the last three seasons. From this ranking of success has been understood, 

analyses appointed the revenue and expenditure optimization as the most important criteria. 

Thus, both high transfer spending is not always bring sporting success as well as disproportionate 

transfer spendings reduce the performance according to negative situation in term of 

sustainability. 

Key words: Financial achievement, MCDM, Entropy, TOPSİS. 

.  

FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF 

ETKİNLİKLERİNİN ENTROPY VE TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZ 

EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE SÜPER LİG ÜZERİNE 

BİR UYGULAMA 

Özet 

Futbol çok geniş kitlelere hitap eden bir spor dalı olmanın yanında gelişen finansal 

yapısıyla başlı başına bir endüstri olarak da anılmaya başlanmıştır. Futbolun dünya üzerinde en 

çok ilgi gören spor dalı olması, birçok gelir kapsına sahip olmasını da beraberinde getirmektedir. 

Bu gelirlerin yanında başarıyı elde etmek için katlanılması gereken, futbolcu giderleri, altyapı ve 

tesis giderleri, yönetim giderleri, müsabaka ve hazırlık giderleri gibi birçok maliyet 

bulunmaktadır. Her örgütte olduğu gibi gelir gider dengesinin iyi yönetilmesi performans ve 

devamlılık açısından önemli bir unsurdur. Günümüzde futbol kulüpleri hızla şirketleşmekte veya 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 
Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü kahramancati@duzce.edu.tr 
ii Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü es_a@ibu.edu.tr 
iii Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede MYO, İşletme Bölümü onurozevin@ibu.edu.tr 

 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

624 

 

ticaret şirketi gibi hareket tarzı belirlemektedirler.  Dolayısıyla futbol takımları sportif 

başarılarını arttırmanın yanında finansal yönden de başarılı olmak için çaba sarf etmektedirler. 

Bu çalışma sportif başarı ile finansal performans arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla 

hazırlanmıştır. Çalışmada Avrupa'nın beş büyük ligi ile Türkiye Süper Liginde mücadele eden 23 

takımın 2009-2014 yılları arasındaki sportif başarı ve finansal performans etkinlikleri, transfer 

harcamaları, UEFA puanı, lig puanı, maç başına seyirci sayısı, piyasa değeri ve kulüp gelirleri 

gibi 6 nicel kriter yönünden,   çok kriterli karar verme yöntemlerinden Entropy ve TOPSİS 

yöntemleri ile analiz edilmiştir. Kriterlerin belirlenmesinde futbol klüplerinin ulusal ve 

uluslararası düzeyde etkinlik ve başarı faktörleri dikkate alınmıştır. Entropy yöntemi ile 

kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve TOPSİS yöntemiyle de futbol kulüplerinin başarı sıralamaları 

elde edilmiştir. Tüm kriterler ışığında, Entropy yöntemine göre belirlenen ağırlıklara binaen elde 

edilen sıralama çalışmaya konu futbol kulüplerinin performans derecelerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Etkinlik, ÇKKV, Entropy, Topsis 

             1. Giriş 

Futbol son yüzyılda, dünyada en fazla ilgi duyulan spor dallarının başında 

gelmektedir. Öyle ki sadece bir spor dalı olmakla kalmadığını; sosyal, ekonomik, hatta 

siyasi arenada da etkin olduğu söylenebilir. Aynı şekilde Türkiye’de en fazla ilgilenilen 

spor dalı olarak öne çıkan futbol bu yönüyle, sosyal hayatı yakından etkileyerek 

yaşamın türlü alanlarında kendisini göstermektedir. Taraftarlık ekseninde duygusal 

boyuttan, bilet, taraftar ürünü satışı, yayın gelirleri, yüksek transfer ücretleri gibi 

parasal boyuta kadar oldukça geniş bir mecraya sahiptir. Bununla beraber para 

oluşturma kapasitesi oldukça yüksek bir endüstri haline gelmiştir. Avrupa 

komisyonunun hesaplamalarına göre, spora bağlı aktiviteler günümüz dünya ticaretinin 

%3’ünü oluşturmaktadır (Gözütok & Gaberli, 2011). Futbol takımlarının Avrupa 

ölçeğinde yıllık cirosu 14,6 Milyar Euro düzeyindedir ve dünya çapındaki büyük 

kulüplerin yıllık ciroları 500 milyon Euro’yu bulmaktadır. Avrupa Şampiyonlar 

Ligi’nin yıllık cirosu 1 Milyar Euro civarındadır. Sektörün küresel ölçeği dışsal 

ekonomiler ile birlikte 200 Milyar USD mertebesinde iken Türkiye Futbol Federasyonu 

bütçesi son on yılda 6 milyon USD düzeyinden 150 milyon USD düzeyine yükselmiş 

durumdadır. Türkiye Futbol sektörünün hacmi yaklaşık 800 milyon Euro civarındadır. 

Ülkeler Avrupa ve Dünya kupalarını kendi ülkelerine çekebilmek için 4-5 Milyar USD 

yatırım yapabilmektedirler. (http://www.futbolekonomi.com/index.php/vizyon-

misyon.html)  

Bununla birlikte futbolda son yıllarda ciddi sorunlar da yaşanmaktadır. Futbol 

kulüplerinde şirketleşme yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte dünya liglerinde 

takımların dernek statüsünde örgütlenmeleri oldukça yaygındır. Bu denli büyük 

ölçekteki kuruluşların dernek modeli ve organları ile yönetilmelerinde sorunlar baş 

gösterebilmektedir. Takımların başkan veya yönetimin güdümünde ve onlara muhtaç 

olması ciddi finans ve yönetişim sorunları doğurmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bazı 

kulüpler çok ciddi borç ve iflas sorunları yaşamaktadırlar. Sportif başarı ve taraftar 

tatmini için gelirlerinin çok üstünde harcama yapabilmektedirler. Futbolun küresel 

otoriteleri FIFA ve UEFA artık futbol kuruluşlarının konusunda eğitim almış 

profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini talep etmekte ve 2013-2014 

sezonundan itibaren uygulamaya koyduğu “Finansal Fairplay” kurallarıyla klüplere 

ciddi bir muhasebe- finansman denetimi getirmeyi amaçlamaktadır. Sektörün genel 

olarak düşük vergili veya vergi muafiyetli olması kara para aklama faaliyetlerinin de 

söz konusu olmasına neden olmaktadır. 

(http://www.futbolekonomi.com/index.php/vizyon-misyon.html) Bu ve benzer 

sorunlardan dolayı sportif başarı elde etmek için harcanan çaba ve paralar beklenen 

sonucu vermemektedir. Kulüp yönetimleri, yanlış transferler yapmakla, transferler için 
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gereğinden fazla para harcamakla, kulübü aşırı borç altına sokmakla 

eleştirilmektedirler. Çalışmamızda sportif başarıyı etkileyen faktörler çerçevesinde 

seçilen futbol kulüplerinin sportif ve finansal performans etkinlikleri araştırılmaya 

çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Türkiye Süper Ligi ile Avrupa’nın en büyük beş ligi 

kabul edilen; Almanya-Bundesliga, İspanya-Primera Division, İngiltere-Premier Lig, 

İtalya-Seri A, Fransa-1.Lig, liglerinden, ilk dört (verilerine ulaşılabilen) takımının, 

transfer harcaması (bonservis bedelleri bazında), piyasa değeri (futbolcu değerleri 

bazında), geliri, maç başına ortalama seyirci sayısı, lig puanları (maç başı bazında) ile 

UEFA puanları karşılaştırılarak performansları araştırılmıştır. Çalışma bahsedilen 

takımlar için 2009-2010 / 2013-2014 arası 5 sezonu kapsamaktadır. Bu şekilde hem 

sezonlar itibariyle hem de toplam veriler içinde takımlar başarı sırlamasına tabi 

tutulmuştur. 

2. Literatür 

Futbolun finansal yönü ile ilgili çalışmalar genelde iki farklı kategoride 

yoğunlaşmaktadır. Birincisi futbol klüplerinin ekonomik ve finansal yapılarının 

incelenmesi, ikincisi ise futboldaki sportif başarının, finansal performans üzerindeki 

etkisinin incelenmesi üzerinedir. Birinci grup futbolu ekonomik bir sektör bazında 

değerlendirdiğinden, finans yazınının alanıyla sınırlı kalmaktadır. Diğer gruptaki 

çalışmalar sportif başarı ile yatırımcı davranışları / futbol klüplerinin ait oldukları 

şirketlerin ekonomik performansları aradaki ilişkiyi konu almaktadır. Literatürde bu tip 

çalışmalara rastlanmakla birlikte ekseriyeti futbol kulüplerinin sportif başarıları ile, ait 

oldukları şirketlerin borsa değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerinedir. Bu 

çalışmada literatürde rastlayamadığımız bir yön olarak, belirlenen finansal ve sportif 

kriterler açısından futbol kulüplerinin etkinlikleri incelenmiştir. 

Uluyol (2014), Borsa İstanbul’da işlem gören futbol kulüplerinin 2002-2011 

dönemi için finansal performansını, finansal tablolar üzerinden analiz etmek amacıyla 

bir çalışma yapmıştır. Çalışma sonucunda, Türk Futbol kulüplerinin, yapılan büyük 

yatırımlara rağmen, yüksek tutarlarda borçlu olduğu, büyük ölçüde likidite ve karlılık 

sorunları yaşadığı ve sürekli olarak artan bir şekilde finansal sorunlarla karşı karşıya 

olduğu tespitine değinilmiştir. Göllü (2012) Türkiye’de dört büyükler olarak anılan 

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinin finansal 

performansının sportif performans üzerindeki muhtemel etkisini araştırmıştır. 

Araştırma sonucunda ilgili periyod için kulüplerin finansal performansları ile sportif 

başarıları arasında bir ilişki bulunamadığı ifade edilmiştir. 

Aygören vd. (2008) çalışmalarında, yatırımcıların futbol müsabakalarının 

sonuçlarından etkilenip etkilenmediğini araştırmışlardır. Çalışmanın amacı futbol 

takımlarının performanslarının İMKB’de işlem gören hisse senedi getirilerine etki edip 

etmediğinin test edilmesi olarak ifade edilmiştir. Temizel vd. (2013) çalışmalarında, 

Türkiye’de hisse senetleri IMKB’de işlem gören Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve 

Trabzonspor futbol kulüplerinin Türkiye süper ligindeki maç sonuçlarının takımların 

hisse senedi fiyatları üzerinde etkili olup olmadığını araştırmışlardır.Galibiyetlerin 

hisse senedi fiyatları üzerinde anlamlı etkisini tespit etmişlerdir. Zeren & Gümüş 

(2013) müsabaka sonuçları ile hisse senedi performasları arasındaki ilişkiyi, hisseleri 

borsada işlem gören yerli ve yabancı toplam 8 futbol takımı üzerinden incelemişlerdir. 

Yazarlar yapılan analiz sonucunda 8 takım içerisinden, maç sonuçları ile borsa 

performansı arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Scholtens & Peenstra (2009) çalışmalarında Avrupa liglerinde mücadele eden 

8 takımın toplam 1274 maç sonucu üzerinde yaptıkları analizle, maç sonuçlarının hisse 
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senedi performanslarına etkisini test etmişlerdir. Sonuç olarak hisse senedi değerlerinin, 

galibiyet sonucuna anlamlı pozitif bir etki, mağlubiyet sonucuna ise anlamlı negatif bir 

etki ile cevap verdiği tespit edilmiştir.  

Rossi (2013) çalışmasında İtalyan futbolu ile Avrupa futbolunu klüp ve 

federasyonlar bazında finansal ve sportif başarı yönünden karşılaştırmıştır. Çalışmanın 

daha çok İtalyan futbolunun yönetişim sorunlarına çözüm fikirleri üretme amacıyla 

yapıldığı ifade edilmektedir. Devecioğlu (2014) çalışmasında Türkiye’de Halka arz 

edilen Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Galatasaray Spor kulübünün sportif başarıları ile 

piyasa değerleri arasındaki ilişkinin olup olmadığını araştırmıştır. Güngör (2014) 

çalışmasında Türkiye’de büyük ölçekli bütçeye sahip olan spor kulüplerinin 

profesyonel futbol şubelerine ait ulusal ve uluslararası düzeyde sportif başarılar ile 

Borsa İstanbul’da spor hizmetleri sektöründe işlem gören spor kulüplerine ait anonim 

şirketlerin finansal performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçta sportif başarı 

ile profesyonel futbol gelirleri arasındaki ilişkinin kuvvetli düzeyde olduğu 

saptanmıştır.  

İçöz & Sönmez (2014) çalışmalarında, Avrupa futbol liglerinin, özellikle 

stadyum kapasitelerini kullanımları gözönüne alınarak, uygun girdiler ve çıktılarla 

etkinliklerinin veri zarflama tekniğiyle incelemişlerdir. Ayrıca başarı ve performans 

göstergeleri arasındaki ilişki  de incelenmiştir. Pinnuck & Potter’ın (2006) Avusturalya 

futbol liginde 1993-2002 yılları arası için yaptıkları takımların saha içi başarıları ile, 

saha dışı finansal performansları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmadır. Çalışma 

sonucunda, maça katılımın kısa ve uzun vadeli başarıda pozitif bir etkisinin olduğuna, 

taraftar desteğinin takımın başarısını ve piyasa değerini olumlu yönde etkilemekte 

olduğuna, takımların piyasa değeri ile saha içi performansları arasında anlamlı bir 

ilişkinin bulunduğa değinmişlerdir.  

3. Veri 

3.1. Harcanan Transfer Ücretleri  

 Futbol rekabetinin odak noktası iyi bir takım oyunu ve bunu sağlayacak güçlü 

bir kadrodur. Küreselleşen futbol piyasasında takımlar ihtiyaçları olan oyuncu gücünü 

diğer takımlardan para ödeyerek karşılayabilmektedirler. Bunun için katlanılması 

gereken bazı maliyetler vardır. Öncelikle futbolcu mevcut kulübüyle sözleşmesi devam 

ediyorsa, kulübe bonservis bedeli ödenmelidir. Futbolda bonservis, bir takımla 

sözleşmesi süren bir oyuncunun başka bir takıma transfer edilebilmesi için ödenmesi 

gereken maddi ücrettir. Oyuncunun bonservisinin elinde olması, oyuncunun kulübüyle 

sözleşmesinin bitmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bonservis dışında maaş ve maç 

başı ücret gibi maliyet kalemleri de futbolcuya ödenecektir. Bu bedellerin içinde açık 

ara en büyük pay bonservis bedellerine ait olduğundan çalışmamızda transfer ücretleri 

bonservis bedeli bazından www.transfermarkt.de web sitesinden alınmıştır. 

3.2. Kulüp Gelirleri 

 Deloitte’nin yayımladığı Futbol Ligi araştırmalarında kulüplerin gelirleri üç 

başlık altında kategorize edilmektedir. Bunlar şu kalemlerden oluşmaktadır; 

 1.Maç Günü Gelirleri; Bilet ve konuk ağırlama gelirleri 

 2.Yayın Gelirleri; Ulusal ve uluslararası maçların yayın gelirleri 

 3.Ticari Gelirler, Sponsorluk, ürün satışı ve diğer ticari gelirler 

Kulübün barılı olması finansal olarak da iyi yönetilmesine bağlıdır. UEFA’nın 
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zorunlu kıldığı Finansal Fair Play uygulamasını devreye soktuğu şu dönemde, futbol 

kulüplerinin şeffaf finansal yapıya kavuşması, gelirlerinden fazla gider altına 

girilmemesi, böylece daha sağlıklı finansal yapıya sahip olunmasını daha önemli hale 

gelmektedir. Çalışmamızda kullanılan gelir rakamları Delotitte kurumunun her yıl 

yayımladığı Para Ligi Raporlarından ve kulüplerin açıklanmış finansal tablolarından 

derlenmiştir. 

3.3. Piyasa Değeri 

 Şirketlerin değerlemesiyle ilgili birçok yöntem kullanılmaktadır. Futbol 

kulüplerinin piyasa değerini ölçebilmek için kullanılabilecek en uygun veri takımların 

kadrosunda bulunan futbolcuların piyasa değerleri toplamı olarak görülmüştür. Her 

futbolcunun futbolcu pazarında tahmin edilen bir bonservis bedeli vardır. Bu değer aynı 

zamanda futbolcunun finansal değeri olarak kabul edilebilir. Çalışmamızda sezon 

içinde oluşan takımdaki futbolcu bonservis bedellerinin toplamı o takımın piyasa 

değeri olarak hesaplanmıştır ve veriler www.transfermakt.de sitesinden alınmıştır. 

3.4. Maç Başına Ortalama Seyirci Sayısı 

 Maç başına ortalama seyirci sayısı maç günü gelirleri açısında önemli bir 

veridir. Ayırca taraftar sadakatini ve taraftarın takımı için harcama yapma 

gönüllülüğünü de ortaya koymaktadır. Bu açıdan çalışmamızda takımların kendi 

sahalarında oynadıkları maçları ortalama kaç seyircinin izlediği verisi etkinlik 

açısından değerlendirilebilecek bir veri olarak  http://european-football-

statistics.co.uk/attn.htm sitesinden ve çeşitli gazete haberlerinden derlenmiştir. 

3.5. Lig Puanları 

Ligler takımların bir sezon boyunca oynadıkları maçlardan aldıkları sonuca 

göre puan sahibi oldukları bir sisteme göre ilmemektedir. FIFA’nın uyguladığı 3 puanlı 

sisteme göre müsabaka sonuçlarına göre kazanılan puanlar şöyledir; Galibiyet : 3 puan, 

Beraberlik : 1 puan, Mağlubiyet : 0 puan. Sezon sonunda alınan puanların toplamına 

göre en fazla puan alan takım lig şampiyonu unvanını alır. Çalışmaya konu liglerden 

Almanya Bundesliga ve Türkiye süper ligi sezonda 34 maç, diğer ligler ise sezonda 38 

maç üzerinden oynanmaktadır. Çalışmamızda takımların sezon başına topladıkları 

puanlar maç sayısına bölünerek maç başına puan hesaplanmış ve sportif etkinlik 

açısından veri olarak kullanılmıştır. Veriler kulüplerin kendi web sitelerinden ve 

federasyonların web sitelerinden alınmıştır. 

3.6. UEFA Puanları 

UEFA sıralaması, takımların UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa 

Liginde son 5 yılda yapılan müsabakalardan aldıkların puanların toplamına göre 

hesaplanan puana göre yapılır. Puan aşağıdaki sisteme göre kazanılan puanlara UEFA 

ülke puanının %20’sinin eklenmesiyle hesaplanır. 

(http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/)Bu şekilde hesaplanan 

veriler UEFA kurumunun web sitesinden alınmıştır. 

3.6.1. UEFA Şampiyonlar Ligi Puanlama Sistemi 

 İlk Tur Elemeleri 0,5 puan, İkinci Tur Elemeleri 1 puan, Gruplara Katılma 4 

puan, Grup maçı galibiyetleri 2 puan, Grup maçı beraberlikleri 1 puan ve İlk 16’ya 

katılma 4 puan olarak değerlendirilmektedir. 
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3.6.2. UEFA Avrupa Ligi Puanlama Sistemi 

İlk Tur Elemeleri 0,25 puan, İkinci Tur Elemeleri 0,50 puan, Üçüncü Tur 

Elemeleri 1 puan, Play-off Elemeleri 1,5 puan, Grup maçı galibiyetleri 2 puan ve Grup 

maçı beraberlikleri 1 puan değerlendirilmektedir.  

4. Yöntem 

İşletmeler ayakta kalabilmek ve hayatlarını sürdürebilmek için birçok seviyede 

farklı kararlar almak zorundadırlar. Bu kararları alırken, karar vericiler doğru ve 

güvenilir verilere ve değerlendirme süreçlerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden karar verme 

süreçlerine bilimsel tekniklerin dâhil edilmesi sonuçların daha güvenilir olmasına ve 

sübjektif kararlardan uzaklaşılmasına yardımcı olur. Çeşitli karar problemleri ile karşı 

karşıya kalan yöneticiler için zor problemlerden biri de, alternatifler kümesinden uygun 

alternatifin seçilmesidir. Bu seçim prosedürüne çelişen ve fazla sayıda kriter dâhil 

olduğundan geleneksel seçim prosedürlerinin kullanılması gerçekçi bir çözüm sunmaz. 

Bu nedenle, ÇKKV yöntemleri günümüzde birçok çalışmada kullanılmaktadır (Soner 

& Önüt, 2006: 111). Çok kriterli karar verme, birden fazla kriterle birden fazla 

alternatifi belirleyip değerlendirmeyi, sıralamayı ve alternatiflerden seçim yapmayı 

içeren model ve yaklaşımlar bütünüdür. 

 Çalışmada veri kısmında belirtilen kriterler, öncelikle Entropy 

yöntemi önem derecelerine göre ağırlıklandırılmış, daha sonra yönetimsel açıdan 

minimize ve maksimize edilmesi istenen kriterler doğrultusunda Topsis yöntemi ile 

sıralamaya tabi tutulmuştur. Kulüplerin maksimize etmek istedikleri kriterler; kulüp 

gelirleri, piyasa değeri, taraftar sayısı, başarı sırası iken minimize etmek istedikleri 

değerler transfer harcaması olmalıdır. Buna göre oluşan sıralama; analiz edilen 

kulüplerin finansal ve sportif kriterler açısından etkinliklerini ifade eden bir 

derecelendirmedir. 

4.1. Entropy Yönteminin Uygulama Aşamaları 

Bu çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıkları Entropy yönteminin algoritma 

aşamaları kullanılarak elde edilmiştir. Bu yöntemin uygulama aşamalarını şu şekilde 

sıralamak mümkündür: (Hwang & Yoon, 1981:128) 

1. Aşama: Karar Matrisinin Oluşturulması 

              K1          K2………….Kn 

  

A1 

A2  

.          

             (1) 

 . 

.An 

Alternatifler: A = {Am | i= 1,2,…..m } Kriterler : K= {Kn| j= 1,2,…..n }

  

Xij = i alternatifin j kriterine göre sahip olduğu değer 

2. Aşama: Kriter Değerlerinin Normalleştirilmesi 
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Farklı ölçüm değerlerine sahip olan kriter değerleri formül 2’deki işlemle 

normalleştirilir. 





n

i

ij

ij

Xij

x
NS

1

   (2) 

3.Aşama: j kriterininEntroyi değerinin hesaplanması 

 

                           

(3) 

0<Ej<1 olması garanti edilir. 3. formülde k bir sabiti temsil eder ve k sabiti de     

)ln(

1

m
k

formülü ile hesaplanır.          

4. Aşama: j ölçütünün sonuçları tarafından sağlanan ve bilgi farklılığının 

derecesini gösteren dj, değerlerinin hesaplanması 

jjj Ed  ,1     (4) 

5.Aşama: j Kriter Ağırlıklarının Hesaplaması 

Hesaplanan Wj ağırlıkları 10  jw  kuralının sağlaması yapılır. 
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Entropy yöntemi kullanılarak göstergelerin ağırlıkları belirlendikten sonra 

farklı yıllara ilişkin sürdürülebilirlik performans karşılaştırmalarının yapılabilmesi için 

Electre ve Topsis yöntemleri kullanılmıştır.  

4.2. Topsis Yönteminin Uygulama Aşamaları 

Performans ölçümü, performans ölçümünde ele alınan tüm kriterlerin 

değerlendirilmesi ile mümkündür. Performans ölçümü önceden belirlenen göstergelerin 

ölçüm birimleriyle elde edilmiş verilerle yapılır. Futbol kulüplerinin finansal ve sportif 

performans ölçümü ve en uygun alternatifin seçilmesi için bir süreçtir.  
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Şekil 2: Performans Ölçümü Karar Aşamaları 

Karar noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana prensibine dayanır ve TOPSIS 

yöntemi 6 adımdan oluşan bir çözüm sürecini içerir. Aşağıda TOPSIS yönteminin 

aşamaları tanımlanmıştır (Hwang & Yoon, 1981). 

Aşama 1: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması  

Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları, 

sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır. A matrisi 

karar verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Karar matrisi aşağıdaki gibi 

gösterilir: 

         




























mnmm

n

n

ij

aaa

aaa

aaa

A

...

..

..

..

...

...

21

22221

11211

 

ijA  Matrisinde m karar noktası sayısını, n değerlendirme faktörü sayısını 

verir. 

Aşama 2: Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

Standart Karar Matrisi, A matrisinin elemanlarından yararlanarak ve aşağıdaki 

formül kullanılarak hesaplanır.  
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R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir: 

Aşama 7: 

Alternatiflerin Sıralanması 

Aşama 6: 

Alternatiflerin 
Değerlendirilmesi 

Aşama 2: 

Kriterlerin Belirlenmesi 
Aşama 1: 

Amaçların Tanımlanması 

Aşama 3: 

Kriter Ağırlıklarının 

Belirlenmesi 

Aşama 4: 

Alternatiflerin Belirlenmesi 

Aşama 8: 

Alternatif Seçim Kararının 

Verilmesi 

Aşama 5: 

Verilerin Elde Edilmesi 
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Aşama 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 

Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri ( iw )  belirlenir    

(
n

=i

i =w
1

1 ).  

Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili iw  değeri ile 

çarpılarak V matrisi oluşturulur. V matrisi aşağıda gösterilmiştir: 
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Bu matrisin oluşturulmasında aşağıdaki (8) numaralı formül kullanılmaktadır. 

mjnirijwjVij ,......,1;,......,1,  (8) 

Aşama 4 : İdeal (
*A ) ve Negatif İdeal (

A ) Çözümlerin Oluşturulması 

TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme faktörünün monoton artan veya 

azalan bir eğilime sahip olduğunu varsaymaktadır.  

İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki ağırlıklandırılmış 

değerlendirme faktörlerinin yani sütun değerlerinin en büyükleri (ilgili değerlendirme 

faktörü minimizasyonu yönlü ise en küçüğü) seçilir. İdeal çözüm setinin bulunması 

aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 









 '* min(),(max JjvJjvA ij
i

ij
i    (9) 

(8) formülünden hesaplanacak set  **

2

*

1

* ,...,, nvvvA  şeklinde 

gösterilebilir. 

Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme 

faktörlerinin yani sütun değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü 

maksimizasyon yönlü ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. Negatif ideal çözüm setinin 
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bulunması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 









 'max(),(min JjvJjvA ij
i

ij
i   

 (10) 

(9) formülünden hesaplanacak set   nvvvA ,...,, 21  şeklinde 

gösterilebilir. 

Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), 
'J  ise kayıp 

(minimizasyonu) değerini göstermektedir. Gerek ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, 

değerlendirme faktörü sayısı yani m elemandan oluşmaktadır. 

Aşama 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör 

değerinin İdeal ve negatif ideal çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi için 

Euclidian Uzaklık Yaklaşımından yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen karar 

noktalarına ilişkin sapma değerleri ise İdeal Ayırım (
*

iS ) ve Negatif İdeal Ayırım 

(


iS ) Ölçüsü olarak adlandırılmaktadır. İdeal ayırım (
*

iS ) ölçüsünün hesaplanması 

(16) formülünde, negatif ideal ayırım (


iS ) ölçüsünün hesaplanması ise (17) 

formülünde gösterilmiştir. 





n

j

jiji vvS
1

2** )(                  (11) 




 
n

j

jiji vvS
1

2)(                  (12) 

Burada hesaplanacak 
*

iS  ve 


iS  sayısı doğal olarak karar noktası sayısı 

kadar olacaktır. 

Aşama 6 : İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının (
*

iC  ) 

hesaplanmasında ideal ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada 

kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki payıdır. 

İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin hesaplanması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 

*

*

ii

i
i

SS

S
C








                              (13) 

Burada 
*

iC  değeri 10 *  iC  aralığında değer alır ve 1* iC  ilgili karar 

noktasının ideal çözüme, 0* iC  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak 

yakınlığını gösterir. 
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5. Bulgular 

Topsis analizi sonucunda elde edilen RC sıralama sonuçları Tablo 2’de 

sezonlar itibariyle verilmiştir.  

5.1. 2009/2010 Sezonu Analiz Sonuçları 

Arsenal takımının birinciliği elde ettiği bu yılda Ath. Madrid ikinci, Liverpool üçüncü 

ve Valencia dördüncü olmuştur. Buna göre, 1.sırayı alan Arsenal takımının başarısında 

önemli olan faktörler şunlar olabilir; düşük bonservis harcaması (12 mn €), yüksek 

gelir (274 mn €) ve yüksek piyasa değeri (281 mn €). Ulusal ligi 4. sırada bitirmesine 

rağmen, UEFA puanı 24.585 gibi üst seviyededir. Diğer taraftan analiz sonucunda RC 

değerine göre son sırayı alan Real Madrid 257,4 mn € ile en yüksek bonservis 

harcaması yapan takım olmuştur. Gelirinin (439 mn €) yarısında fazla bonservis 

harcaması yapmasına rağmen ulusal ligde 2. UEFA sıralamasında 13. olabilmiştir. RC 

değerlerine göre Süper lig takımlarından en yüksek dereceyi Galatasaray kulubü 9. 

sırayla almıştır. 60 mn € gelir karşısında 16,4 mn € bonservis harcaması yapan takımın 

piyasa değeri 150 mn € ile Süper ligin en değerli takımı durumundadır. Fenerbahçe ise 

2009/2010 sezonu anlizi RC değerlerine göre 15. sıradadır. 146 mn € gibi yüksek bir 

piyasa değerine rağmen 32,5 mn €’luk gelir karşısında 31,4 mn € luk yüksek bir 

bonservis harcaması yapmış durumdadır. 

5.2. 2010/2011 Sezonu Analiz Sonuçları 

Analiz RC sonuçlarına göre bir önceki yılda hayal kırıklığı yaşayarak 17. olan 

Bayern Münih bu yıl birinci olmuştur. Bir önceki yılın birincisi Arsenal bu yılda ikinci 

olurken onu sırasıyla Roma, B. Dortmund ve Shalke takip etmektedir. Buna göre, 1. 

sırayı alan Bayern Münih takımının başarısı şu faktörlerle açıklanabilir; yüksek gelir 

(321 mn €), düşük bonservis harcaması (17 mn €), yüksek piyasa değeri (284 mn €). 

Piyasa değeri açısından kendi liginde en değerli takım olmuştur. Maç başına ortalama 

69 bin seyirci sayısıyla taraftar desteği açısından oldukça iyi durumda olan takım veri 

sezonda ulusal ligde 3. Uefa listesinde 4. sıradadır. 2009/2010 sezonunda RC 

değerlerine göre 22. sırada yer alan Manchester city bu 2010/2011 sezonunda yine 

düşük bir performansla 23. sırada görünmektedir. Bunun nedeni takımın 170 mn € 

gelire karşılık 182,5 mn € bonservis harcaması yaparak aşırı borçlandığı söyleneblir. 

Yüksek piyasa değerine rağmen (382 mn €) ulusal ligde 3. Uefa liginde 42. sırada yer 

almıştır. Süper lig takımlarından Beşiktan bu sezon RC değerlerine göre 13. sırayla 

diğer Türk takımlarının önünde yer almıştır. 2010-2011 sezonunda BJK 62,5 mn € gelir 

karşısında 13 mn € bonservis harcaması yaparken, FB, 44 mn € gelir – 22 mn € 

bonservis harcaması, GS; 56 mn € gelir – 30 mn € bonservis harcaması ve TS 30 

milyon € gelir – 24 mn € bonservis harcaması yapmışlardır. 
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2009-2010 Sonuçları 2010-2011 Sonuçları 2011-2012 Sonuçları 2012-2013 Sonuçları 2013-2014 Sonuçları 

1. RC12 0,8732 ARSENAL RC5 0,806 BAYERN M. RC15 0,7311 REAL MADRİD RC15 0,8195 REAL MADRİD RC5 0,7454 BAYERN M. 

2. RC13 0,8041 ATH. MADRİD RC12 0,74 ARSENAL RC14 0,7121 BARCELONA RC14 0,8134 BARCELONA RC14 0,7437 BARCELONA 

3. RC10 0,8005 LİVERPOOL RC18 0,718 ROMA RC5 0,6617 BAYERN M. RC7 0,7232 SHALKE RC17 0,6235 JUVENTUS 

4. RC16 0,7995 VALENCİA RC6 0,707 DORTMUND RC7 0,6222 SHALKE RC13 0,6772 ATH MADRİD RC13 0,592 ATH MADRİD 

5. RC18 0,7963 ROMA RC7 0,702 SHALKE RC6 0,5635 DORTMUND RC6 0,6721 DORTMUND RC15 0,5913 REAL MADRİD 

6. RC8 0,7808 HAMBURG RC14 0,688 BARCELONA RC23 0,5572 OLIM. LION RC23 0,6609 OLIM. LION RC6 0,574 DORTMUND 

7. RC11 0,7803 CHELSEA RC20 0,685 İNTER RC22 0,5543 
OLM. 

MARSEİLL 
RC16 0,6609 VALENCİA RC9 0,5661 M. CİTY 

8. RC7 0,7629 SHALKE RC23 0,68 OLIM. LION RC20 0,5453 İNTER RC2 0,655 GALATASARAY RC7 0,5462 SHALKE 

9. RC2 0,7539 GALATASARAY RC21 0,678 PSG RC16 0,5207 VALENCİA RC22 0,6412 
OLM. 

MARSEİLL 
RC10 0,5426 LIVERPOOL 

10. RC6 0,7516 DORTMUND RC16 0,677 VALENCİA RC9 0,5144 M. CİTY RC1 0,6366 FENERBAHÇE RC11 0,5273 CHELSEA 

11. RC22 0,748 
OLM. 

MARSEİLL 
RC19 0,66 NAPOLİ RC4 0,4656 TRABZONSPOR RC9 0,6298 M. CİTY RC12 0,5184 ARSENAL 

12. RC21 0,7384 PSG RC8 0,655 HAMBURG RC13 0,4599 ATH MADRİD RC3 0,6219 BEŞİKTAŞ RC21 0,5166 PSG 

13. RC3 0,7373 BEŞİKTAŞ RC3 0,654 BEŞİKTAŞ RC3 0,4562 BEŞİKTAŞ RC4 0,6166 TRABZONSPOR RC16 0,5013 VALENCİA 

14. RC17 0,7286 JUVENTUS RC22 0,651 
OLM. 

MARSEİLL 
RC10 0,4494 LİVERPOOL RC5 0,6162 BAYERN M. RC23 0,4784 OLIM. LION 

15. RC1 0,7285 FENERBAHÇE RC13 0,631 ATH MADRİD RC8 0,4381 HAMBURG RC19 0,6077 NAPOLİ RC2 0,4515 GALATASARAY 

16. RC4 0,7276 TRABZONSPOR RC1 0,617 FENERBAHÇE RC11 0,4134 CHELSEA RC8 0,5959 HAMBURG RC8 0,4495 HAMBURG 

17. RC5 0,7209 BAYERN M. RC2 0,605 GALATASARAY RC2 0,395 GALATASARAY RC12 0,5884 ARSENAL RC1 0,4142 FENERBAHÇE 

18. RC19 0,6763 NAPOLİ RC15 0,601 REAL MADRİD RC19 0,3822 NAPOLİ RC18 0,5425 ROMA RC20 0,4099 İNTER 

19. RC23 0,6551 OLIM. LION RC4 0,601 TRABZONSPOR RC1 0,3641 FENERBAHÇE RC10 0,5338 LIVERPOOL RC3 0,4033 BEŞİKTAŞ 

20. RC20 0,6448 İNTER RC17 0,578 JUVENTUS RC12 0,3421 ARSENAL RC17 0,5291 JUVENTUS RC22 0,3993 
OLM. 

MARSEİLL 

21. RC14 0,6025 BARCELONA RC10 0,482 LİVERPOOL RC21 0,2109 PSG RC20 0,4668 İNTER RC19 0,3949 NAPOLİ 

22. RC9 0,4383 MAN. CİTY RC11 0,391 CHELSEA RC17 0,1812 JUVENTUS RC11 0,3445 CHELSEA RC4 0,3757 TRABZONSPOR 

23. RC15 0,2472 REAL MADRİD RC9 0,228 M. CİTY RC18 0,1408 ROMA RC21 0,2968 PSG RC18 0,365 ROMA 

Tablo 1: Yıllara Göre Elde Edilen Toplu Sıralama Sonuçları 
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5.3. 2011/2012 Sezonu Analiz Sonuçları 

Topsis RC analiz sonuçlarına göre önceki iki sezonda son sıralarda yer alan 

Real Madrid’in 1. sıraya yükseldiği dikkat çekmektedir. Bunun nedeni olarak, 513 mn € 

ile rekor bir gelir elde eden takımın 55 mn € gibi oldukça düşük bir bonservis harcaması 

yapmış olması gösterilebilir. 525 mn € piyasa değerine ulaşan takım ulusal ligde maç 

başına 2,63 puan alarak 1. olmuş, UEFA sıralamasında da 5.liğe yükselmiştir. 2. sırada 

yer alan Barcelona da yüksek gelir (483 mn €) – düşük bonservis harcamasıyla (60 mn 

€) beraber 621 mn € luk piyasa değrine sahiptir. RC değerlerine göre son sıradaki Roma 

takımının 116 mn €’luk gelirinin %80’ini bonservis harcamalarına kullandığı göze 

çarpmaktadır. Bu iki takımın bu başarısı ilerleyen yıllarda da devam etmektedir. Süper 

lig takımların Trabzonspor 11. sırada yer alarak diğer Türk takımlarını geride 

bırakmıştır. Bu sezonda 80 mn € luk gelirinin sadece %10’unu bonservis ödemeleri için 

harcamış, ulusal ligde 3. olurken Uefa sıralamsında 97.liğe yükselmiştir. Fenerbahçe ise 

103 mn € gelire karşılık, 32 mn €’ya yaklaşan bonservis harcamasıyla RC değerlerine 

göre 19. sırada yer almıştır. 2011/2012 sezonunda daha önceki sezonlarda son sıralarda 

yer alan Manchester City takımı, RC değerlerine göre 10. sıraya yükselmiştir. Maç 

başına 2,34 puan alarak lig şampiyonu olan takımın piyasa değeri 456 mn €’ya 

yükselmiş, 286 mn €’luk gelirinin sadece 96 mn €’sunu bonservis ödemeleri için 

harcamıştır. 2009/2010 sezonunda RC değerlerine göre 2. olan Athletico Madrid 

takımının bu sezon 12. olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak 2009/2010 sezonuna 

kıyasla gelirlerin 125 mn €’dan 108 milyon €’ya düşmesi, bonservis harcamalarının ise 

17 mn €’dan 84 mn €’ya fırlaması gösterilebilir. RC sıralamalarına göre verilen tabloda 

ilk beş takımın içinde 2 İspanyol ve 3 Alman takımı yer almıştır. Fıransız takımları Lyon 

ve Marseille 6. ve 7. siralarda peşpeşe gelmiştir. 

5.4. 2012/2013 Sezonu Analiz Sonuçları 

Analiz sonucu RC değerlerine göre son yıllarda futbolda etkin olan İspanyol 

takımlarının üst sıralardaki yeri göza çarpmaktadır. Bu yılda lider olan Real Madrid ve 

ikinci olan Barcelona’nın yanı sıra Ath. Madrid ve Valencia da üst sıralardaki yerini 

almıştır. ilk iki yılda üst sıralarda yer alan Arsenal ekibinin bir önceki yılla beraber 

kritik düşüşler yaşadığı da ayrı bir detay olarak görülmektedir. Buna göre ilk isi sırayı 

alan Real Madrid ve Barcelona’nın yüksek gelire karşılık düşük bonservis harcaması 

gerçekleştirmelerinin bu sonuçta etkili olduğu söylenebilir. Shalke 04 takımı 198 mn € 

gelire karşılık, 6,5 mn €’luk oldukça düşük bir bonservis harcamasıyla 3. sırayı almıştır. 

Shalke bu sezonda ulusal ligde 4. Uefa sıralamasında 15. sıradadır. Galatasaray takımı 

2012/2013 RC değerleri sıralamasında 8. sıradadır. 157 mn € gelire karşın 30 mn € 

bonservis harcaması yapan takım, maç başına 2,08 puan alarak ulusal ligde şampiyon 

olmuştur. Süperlig takımlarının peşpeşe tablonun ortalarında yer almaları yönetim 

benzerlikleriyle açıklanabilir. Son sıralarda yer alan Chelsea takımı 303 mn € gelirinin 

108 mn €’sunu bonservis bedellerine harcamıştır.  

5.5. 2013/2014 Sezonu Analiz Sonuçları 

Analiz sonucunda elde edilen RC değerlerine bir önceki yılda gerileme yaşayan 

ancak yeniden toparlanan Bayern Münih takımı zirvede yer almaktadır. Ayrıca önceki 

sezonlarda hep son sıralarda yer alan Juventus’un 2013/2014 sezonunda 3. sırada yer 

alması 279 mn € gelir karşısında yaptığı 34 mn €’luk düşük bonservis harcamasıyla 

açıklanabilir. Bunun yanında Juventus bu sezon maç başına 2,68 puanla toplamda 102 
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puan alarak küme düşürülmesinin ardından şampiyonluklara devam etmiştir. Süper lig 

takımlarının başarı sıralaması kendi içinde GS, FB, BJK ve TS şeklinde gerçekleşmitir.  

Tablo 2: Takımlar Bazında Performans Sıralamaları 

Takımlar 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

REAL MADRID 23 18 1 1 11 

BARCELONA 21 6 2 2 2 

BAYERN MUNİH 17 1 3 14 1 

SHAKLE 04 8 5 4 3 6 

BORISSIA DORTMUND 10 4 5 5 9 

LYON 19 8 6 6 8 

MARSEILLE 11 14 7 9 20 

INTER 20 7 8 21 21 

VALENCIA 4 10 9 7 5 

MAN. CİTY 22 23 10 11 10 

TS 16 19 11 13 18 

ATHLETICO MADRİD 2 15 12 4 4 

BJK 13 13 13 12 16 

LIVERPOL 3 21 14 19 7 

HAMBURG 6 12 15 16 13 

CHELSEA 7 22 16 2 17 

GS 9 17 17 8 12 

NAPOLI 18 11 18 15 22 

FB 15 16 19 10 19 

ARSENAL 1 2 20 17 14 

PSG 12 9 21 23 15 

JUVENTUS 14 20 22 20 3 

ROMA 5 3 23 18 23 
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Araştırmaya konu tüm ligler değerlendirildiğinde, veri 5 sezon için Primera 

Division Liginin ve arkasından Bundesliga'nin en başarılı takımları çıkardığı 

görülmektedir. Bu takımlar İspanya liginden, 5 sezonda dört defa ikinci ve bir defa 

birinci olan Barcelona, hemen ardından, iki kere ikinci ve bir kere birinci olan Real 

Madrid takımlarıdır. Bu takımları Almanya liginden dört üçüncülük ve bir birincilikle 

Bayern Münih takip etmektedir. Finansal ve sportif performans yönünden İspanya ve 

Alman ligleri başı çekmektedir. Türkiye Süper ligi takımları genelde ortadan sonlara 

doğru başarı sıralarında yer almışlardır. Süper lig takımlarını kendi içinde sıralamaya 

tabi tutulduğunda, en başarılıdan itibaren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 

Trabzonspor sıralaması karşımıza çıkmaktadır. Bu vasat tablo içinde en iyi performans 

2012/2013 sezonunda Galatasaray'ın 9. sırada yer almış olmasıdır. 

Sonuç 

Bu çalışmada Avrupanın 5 büyük ligi kabul edilen; Almanya-Bundesliga, 

İspanya-Primera Division, İngiltere-Premier Lig, İtalya-Seri A, Fransa-1.Ligi ile 

Türkiye Süper Liglerinde mücadele eden takımlar arasından, ulusal liglerinde en başarılı 

olan toplam (verilerine ulaşılabilen) 23 takımın finansal ve sportif performansları çok 

kriterli karar verme yöntemlerinden olan Entropy ve Topsis yöntemleriyle analiz 

edilmiştir. Çalışma bahsedilen takımlar için 2009-2010 / 2013-2014 arası 5 sezonu 

kapsamaktadır. Çalışmada kullanılan başarı kriterleri sırasıyla transfer harcaması 

(bonservis bedelleri bazında), piyasa değeri (futbolcu değerleri bazında), Kulüp geliri, 

maç başına ortalama seyirci sayısı, lig puanları (maç bazında) ile UEFA puanları olarak 

seçilmiştir. Bu 6 kriterden başarı değerlendirmesinde, bonservis harcamaların minimum, 

diğerlerinin maksimum olması aranmıştır. Kriterlerin sezonlar bazında ağırlıkları, 

Entropy yöntemiyle hesaplanmıştır. Çalışma finansal ve sportif performansı ortak bir 

başarı değeri olarak ölçmeyi amaçlamaktadır. Yani takımın başarılı addedilebilmesi için 

hem finansal hem de sportif yönden orantılı bir performans sergilemesi beklenmektedir.  

Entropy yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve TOPSİS yöntemiyle 

elde edilen ve ideal noktaya yakınlığı ifade eden RC değerlerine göre takımlar 

sıralanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 2009-2010 sezonunda Arsenal, 2010-

2011sezonunda Bayern Münih, 2011-2012 ve 2012-13 sezonlarında Real Madrid ve 

2013-2014 sezonunda ise Bayern Münih ilk sırayı almıştır. Ayrıca Barcelona takımı da 

son üç yılda ikincilik koltuğunda yer almaktadır. Bu sonuçlarla beraber oluşturulan 

başarı sıralamasında etkili olan faktörler şöyle özetlenebilir. Gelire oranla yüksek 

bonservis harcaması yapılması başarıyı olumsuz etkilemektedir. Yüksek bonservis 

harcaması yapmak her zaman sportif başarıyı getirmemektedir. Yüksek bonservis 

harcaması takımların piyasa değerini arttırmaktadır. Maç başına seyirci sayısı sportif ve 

finansal başarıda birlikte etkilidir. İspanya ve Almanya ligleri araştırmaya konu diğer 

liglere nazaran daha etkin bir performansa sahiptirler. Bu durum diğer verilerle birlikte 

değerlendirildiğinde ligler bazında yönetim sorunlarının araştırılmasını gerekli 

kılmaktadır. 

Futbol takımlarının finansal ve sportif etkinliklerinin başarısı alanında 

yapılacak ilerleyen çalışmalarda kullanılan kriterlerin sayısı arttırılabilir ve bu 

kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci gibi ikili 

karşılaştırmalara imkan tanıyan ve o konudaki uzman görüşünü destekleyen tekniklere 

yer verilebilir.  
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Abstract 

 This study is designed to use ECR-RS (Experiences in Close Relationships-Revised-

Short Form) inventory which is developed for evaluating the adult attachment aspects in 

administrative and organizational researches. In recent years, adult attachment styles are utilized 

in administrative and organizational studies even in limited numbers. In addition, ECR-II which is 

the most valid scale gained in Turkish, has limited applications in organizational studies. Fraley 

and his friends (2000) state that ECR-II is suitable for development and researchers should be 

productive about the topic. When Fraley’s statement is taken into consideration, the idea of 

developing the scale that can be used in organizational studies underlies in the basis of this 

research. Moreover, the scale consists of 36 items which makes it difficult to apply. Since the 

scale has too many similar statements, Fraley and his friends (2006) generate a solution and 

introduce the short version of ECR with 9 questions. Nowadays, ECR-RS is widely used in 

international literature. In this research, the reliability of Experiences in Close Relationships-

Revised-Short Form (ECR-RS) is tested and validity is examined with both explanatory and 

confirmatory factor analyses. In order to determine criterion-related validity of ECR-RS, not only 

its relationship with ECR-II is examined but also its relations with self-esteem, fear of 

disapproval, separation anxiety, satisfy others, enjoying loneliness and relationship satisfaction 

are calculated and compared with Selçuk et al. (2005) results. Besides, correlation with 

relationship motivation, social acceptance and friendship satisfaction is examined in the context 

of criterion-related validity. ECR-RS with 9 questions used in international researches is gained to 

Turkish as valid and reliable scale. 

Keywords: ECR-RS, ECR-R, Adult Attachment Style, Reliability, Validity. 

 

ÖRGÜT VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI İÇİN YAKIN 

İLİŞKİLERDE YAŞANTILAR ENVANTERİNİN KISA FORMUNUN 

(YİYE-II-K) PSİKOMETRİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özet 

 Bu çalışma, yetişkin bağlanma boyutlarının ölçümü için geliştirilen; ECR-RS 

(Experiences in Close Relationships-Revised-Short Form) ölçeğinin, yönetsel ve örgütsel 

çalışmalarda kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Son yıllarda, yetişkin bağlanma 

stilleri, sınırlı sayıda da olsa örgüt ve yönetim alanındaki çalışmalarda kullanılmaktadır. Bununla 

beraber  Türkçeye kazandırılmış en geçerli ölçek olan YİYE-II’nin Türkiye’deki örgütsel alan 

çalışmalarında kullanımı kısıtlıdır. Fraley ve arkadaşlarının (2000) YİYE-II’nin geliştirilmeye 

müsait olduğunu hatta bu konuda araştırmacıların üretken olması gerektiğini ifade ettiği dikkate 

alındığında; örgütsel alan çalışmalarında kullanıma uygun olan bir ölçeğin geliştirilebileceği 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
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düşüncesi bu çalışmanın esas fikrinin doğmasına sebep olmuştur. Ayrıca ölçeğin 36 maddeden 

oluşması da uygulanabilirliği zorlaştırmaktadır. Birbirine yakın çok fazla ifade olmasından dolayı 

Fraley ve arkadaşları (2006) bu konuda da bir çözüm üretmiş ve 9 maddelik kısa versiyonu (ECR-

RS) literatüre kazandırmıştır. ECR-RS günümüzde uluslararası literatürde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu araştırmada; Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II-Kısa Formu’nun 

(YİYE-II-K) güvenilirliği test edilmiş ve yapı geçerliliği hem açıklayıcı ve hem de doğrulayıcı 

faktör analizleri ile incelenmiştir. YİYE-II-K’nın ölçüt bağıntılı geçerliliğini tespit etmek için 

YİYE-II ile ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca özsaygı, onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı, 

başkalarını memnun etme, yalnızlıktan hoşlanma ve ilişki doyumu ile ilişkileri hesaplanarak 

Selçuk ve arkadaşlarının (2005) sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yine ölçüt bağıntılı geçerlilik 

bağlamında ilişki motivasyonu, sosyal istenirlik ve arkadaşlarla ilişkiden memnuniyet ile ilişkiler 

irdelenmiştir. Uluslararası pek çok araştırmada kullanılan 9 soruluk YİYE-II-K (ECR-RS) geçerli 

ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak Türkçeye kazandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ECR-RS, ECR-R, YİYE-II, Yetişkin Bağlanma Stili, Güvenirlik, 

Geçerlik. 

            1. Giriş 

Bu çalışmanın odak noktasını teşkil eden Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Envanterinin Kısa Formunun (YİYE-II-K) güvenirlik ve geçerlik çalışması bağlamında 

öncelikle; söz konusu ölçeğin dayandığı kuramsal altyapıdan bahsetmek gerekmektedir. 

İlk olarak YİYE-II-K ölçeğinin psikoloji biliminin temel kuramlarından birisi olan 

bağlanma kuramına dayanarak geliştirildiği ifade edilmelidir. Bağlanma kuramı 

hakkında ilk referans araştırmalar ise John Bowlby tarafından yapılmıştır. 

Bowlby’ye göre bağlanma kuramı (1969, 1973,1979, 1980); insanların 

kendileri için önemli olan başkalarıyla güçlü duygusal bağlar kurma eğiliminin 

sebepleri üzerinde duran bir yaklaşımdır. Duygusal bağ kurma eğilimi ve ihtiyacı, 

bebeklerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve gelişimleri açısından etkin olan 

bağlanma sistemini ifade eder. Bağlanma sistemi; erken yaştaki çocukların onlara bakan 

kişiye/kişilere fiziksel yakınlığını güçlü tutmakla, hem çocukların çevredeki potansiyel 

tehlikelerden korunmasını sağlar hem de onlara çevreyi keşfetmeleri için gerekli şartları 

oluşturur. Bu yüzdendir ki, bağlanma sistemi içindeki en temel hedef olan, bakıcı ile 

kurulan yakınlığın korunması sayesinde, yeni doğan çocuklara güven içinde 

gelişebilecekleri bir alan sağlanır (Sümer ve Güngör, 1999: 72).  

Bowlby (1969), bağlanmanın beşikten mezara kadar uzanan yaşam süresi 

boyunca devam eden bir süreç olduğunu ve erken yaşlarda oluşan zihinsel modellerin 

çok değişime uğramadan yetişkinlikte de işlevini sürdürdüğünü belirtmektedir (Erben 

ve Çalışkan, 2015: 667-673). Bowlby (1969, 1973) bağlanma kuramında, bireylerin 

erken yaşlarda iken ilgi ve bakımlarını (caregiving) üstlenen kişi/kişilerle (caregiver) 

kurdukları ilişkilerin, ileriki yaşlarda söz konusu bireylerin duygu, düşünce ve 

davranışlarında belirleyici bir role sahip olduğunu ifade etmektedir. Hazan ve Shaver 

(1987, 1994), bireylerin çocuk yaşlarda bağlanma figürü ile (genellikle anne ya da 

bakıcı) kurmuş oldukları ilişkinin bir benzerinin yetişkinlikte romantik ilişkiler 

açısından da geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmacıların çalışmaları 

neticesinde; bağlanma kuramı, yetişkinlerin duygu, düşünce ve davranışlarını incelemek 

için kullanılan bir kuram şeklini almıştır. (Selçuk vd., 2005: 2) Bununla beraber hem 

Bowlby (1988) hem de Ainsworth (1989), ebeveynlerle kurulan bağlanmanın sadece 

çocukluk döneminde değil, ergenlikte ve yetişkinlikte de bireyi ve bireyin kurduğu 

ilişkileri etkileyen bir süreç olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşler doğrultusunda Hazan 
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ve Shaver (1987), Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall’ın (1978) çocuklar için yaptıkları 

sınıflandırmayı yetişkinlere uygulayarak “güvenli-kaygılı/kararsız-kaçınan” stillerin 

romantik ilişkilerde de ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmanın öncülük 

etmesiyle ise, yetişkin bağlanmasındaki bireysel farklılıkları ve bunların psikolojik 

sonuçlarını inceleyen çalışmalar ortaya çıkmıştır (Günaydın vd., 2005: 14). 

Bartholomew ve Horowitz (1991) ve Brennan, Clark ve Shaver (1998), 

bağlanma kuramının temel önermelerini, zihinsel modelleri (benlik ve başkaları) ve 

bununla ilgili kaygı ve kaçınma boyutlarını ele alarak dörtlü bağlanma modelini 

önermişledir. Bu modelde dört temel bağlanma stilini bu temel boyutlar üzerine 

tanımlamışlarıdır. Aşağıda Şekil-1’de belirtildiği üzere; kaygı boyutu ile benlik modeli, 

kaçınma boyutu ile de başkaları modeli ilişki içinde bulunmakla temel boyutları 

oluşturmaktadır. Güvenli bağlanma stili; düşük düzeyde kaygı (olumlu benlik modeli) 

ile kaçınma (olumlu başkaları modeli) boyutunda tanımlanmaktadır. Bunun zıddında 

yer alan korkulu bağlanma stili; her iki boyutun da yüksek düzeyleriyle (olumsuz benlik 

ve olumsuz başkaları) tanımlanmaktadır. Saplantılı bağlanma stili; yüksek kaygı 

(olumsuz benlik) ve düşük kaçınma (olumlu başkaları) ile tanımlanmaktadır. Son olarak 

kayıtsız bağlanma stili; düşük kaygı (olumlu benlik) ve yüksek kaçınma (olumsuz 

başkaları) düzeyleriyle tanımlanmaktadır (Sümer, 2006: 2). 

 

    Şekil-1: Dört Kategori Modeli                Kaynak: (Sümer, 2006: 2)  

            2. Örgüt Ve Yönetim Çalışmalarında Bağlanma Kuramı 

Son yıllarda bağlanma kuramı ile ilgili çalışmalar, örgütsel alana yönelik bir 

yayılma göstermektedir. Ayrıca son otuz yılda, bağlanma kuramının örgütsel konulara 

yönelik literatürüne; bireylerin tutum, performans ve sosyal ilişkilerinin gözlemlendiği, 

işyerleri, ordu ve iletişim grupları gibi büyük örgütlerde yapılan çalışmalar sonucunda 

önemli bilgiler kazandırılmıştır. Hazan ve Shaver (1990) ilk kez; örgütsel çevrede işler 

durumda olan bağlanma sistemini, bireysel farklılıklar açısından tartışmışlardır. Bu 

öncü çalışma ile birlikte; işyerindeki performansın çeşitli yönleri ile bağlanma stilleri 

arasındaki ilişkiler konusunu değerlendirme zemini oluşmuştur. Bu çalışmanın sevkiyle, 

bağlanma kuramı araştırmacıları da, örgütsel süreçlerle artan bir şekilde ilgilenmeye 

başlamışlar ve sonuçta; lider ve takipçileri arasında, grup dinamikleri ve ilişkilerdeki 

duygusal bağlanma şeklinin, kavramsal olarak; çocuk, büyüme çağında veya yetişkin 
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olanların anne babalarıyla, arkadaşlarıyla ve romantik partnerleriyle kurdukları ilişkinin 

şekliyle benzer olabileceğini belirtmişlerdir (Mikulincer ve Shaver, 2016: 473).  

Uluslararası literatürde bağlanma kuramının kullanıldığı örgütsel çalışma 

alanları içerisinde; grup araştırmaları, liderlik ve örgütsel uygulamalara yönelik 

çalışmalar bulunmaktadır. Bu bağlamda uluslararası literatürde bağlanma kuramının; 

gruplarla ilgili süreçlerdeki (bilişsel, duygusal ve davranışsal), lider ve izleyiciler 

arasındaki ilişkilerdeki (liderlik modelleri, lidere göre izleyicilerin tutumları, lider-

izleyicilerin ilişkilerinin niteliği) ve örgütsel davranış alanlarındaki (örgütsel vatandaşlık 

davranışı, örgütsel değişim, örgütsel bağlılık gibi) tutumları açıklarken önemli bir 

yardımcı rol üstlendiği ifade edilebilir. 

Bağlanma kuramı ile grup dinamikleri ilişkilendiren ve grupla ilişkili 

psikolojik süreçlerdeki ve davranıştaki bireysel farklılıkların anlaşılması konusunda 

öncü çalışma Smith vd. (1999) tarafından yapılmıştır. Daha sonra ise Rom ve 

Mikulincer (2003), küçük gruplara yönelik olarak, insanların tutumları üzerinde 

odaklanan dört çalışma ile; grup görevlerinde bireyin gerçek performansını ve grup 

uyumunu denetleyen olası rolüyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Bununla beraber Chen 

ve Mallinckrodt (2002) ve Mallinckrodt ve Chen (2004), grup işleyişinde bağlanma ile 

ilgili engelleri, grup psikoterapisi bağlamında gözlemlemişlerdir. Shectman ve Rybko 

(2004), grup danışmanlığı bağlamında sosyo-duygusal işlevsellik hakkında çalışmalar 

yapmışlardır. Şimdiye kadar yapılan bütün bu çalışmaların sonuçları; kaygılı ve 

kaçınmacı bağlanma biçimlerinin, gruplara yönelik negatif tutumlar geliştirmede etkili 

olduğu konusundaki hipotezleri desteklemektedir (Mikulincer ve Shaver, 2016: 474-

479). 

Aynı zamanda bağlanma kuramı lider-takipçi ilişkilerini kavramsallaştırma 

açısından da kullanılmaktadır. Popper ve Mayseless (2003) bağlanma teorisini lider-

takipçi ilişkilerine uygulanabileceğini ve liderin (yöneticiler, siyasi ve dini otoriteler, 

eğitimciler, danışmanlar, askeri yöneticiler vb.) bağlanma figürü olan ebeveynler gibi 

olduğunu önermişlerdir: “Liderler, rehberlik yapan, yönlendiren, idare eden, 

kendilerinden daha güçsüzlerle ilgilenen figürler olan ebeveynler gibidir.” Yani, 

liderler güçlü ve akıllı bağlanma figürü rolünü benimsemekte ve izleyicileri için güvenli 

bir dayanak ve sığınak sağlamaktadırlar. Bağlanma perspektifine göre takipçiler; liderin 

desteğini ve rehberliğini aradıklarında, bağımlı, muhtaç ve savunmasız bir “çocuk” 

rolüne bürünmektedirler. Popper ve Mayseless’a göre (2003); bu “güçlü ve akıllı” lider 

arayışı, liderle sembolik bağlanma ilişkilerinin şekillenmesini ve bağlanma sisteminin 

etkinleşmesini yansıtmaktadır (Mikulincer ve Shaver, 2016: 480).  

 Yetişkin bağlanma stillerinin liderlik yaklaşımları ve liderlik tarzı ile 

ilişkilerini inceleyen çalışmalar arasında; Harms (2011), Vansloten (2011), Mikulincer 

vd. (2007) bulunmaktadır. Örneğin bu çalışmalardan bağlanma stilini etkileşimci ve 

dönüşümcü lidere yönelik tutumlarını inceleyen Vansloten (2011)’e göre, dönüştürücü 

liderlerin, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yapmış oldukları usta-çırak 

yaklaşımı, saplantılı bağlanmaya sahip bireyler tarafından olumlu karşılanırken, 

kaçınmacı bağlanmaya sahip bireyler tarafından olumsuz olarak değerlendirilmektedir 

(Erben ve Çalışkan, 2015: 667-673). 

Bağlanma kuramı liderle izleyicilerin ve yöneticiler ile yönetilenlerin 

örgütlerine yönelik tutumların anlaşılmasını sağlamaktadır. Bağlanma stilleri de 

bireylerin okul ve işyeri gibi iki tür organizasyona yönelik tutumlarını açıklayıcı bir rol 

üstlenmektedir. Güvenli bağlanan bireyler örgütlerine yönelik olumlu tutumlar 
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geliştirmekte, okul ve işyerindeki etkinliklerden daha çok tatmin yaşamakta ve okul ve 

işle ilgili problemlerden, güvensiz bağlanan akranlarına göre daha az etkilenmektedir 

(Mikulincer ve Shaver, 2016: 490). 

Aslında Desivilya, vd. (2006), Falvo vd. (2012), D. Geller ve Bamberger 

(2009) ve L. Little vd. (2011) çalışmalarının ifade ettiği üzere; yüksek oranlarda kaygı 

ve kaçınmayla bağlanan bireylerin, düşük oranlarda örgütsel vatandaşlık davranış 

skoruna sahip oldukları ve kaçınma ile amaca ulaşmayı zorlaştıran davranışlar arasında 

ilişkilerin bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu bulguların varsayımıyla; bağlanma ile 

ilgili farklılıklar, güvensiz (kaçınmacı) bencillik eğilimleri ve işbirliğine yönelik 

yetersizlikleriyle organizasyonlara giren bireyler, örgütün etkililiğini ve 

sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bunlara ek olarak yapılan bazı çalışmalar da 

kaçınmacı bağlanan bireylerin örgütlerine, yöneticilerine ve arkadaşlarına da 

güvenmediklerini belirtmektedir. Bununla beraber (Chopik, 2015)’in yapmış olduğu 

çalışmaya göre; kaçınmacı bireylerin; işyerinde, aldatma, illegal kar elde etme, bilgi 

hırsızlığı yapma, etik olmayan kararlar aldığı ifade edilmektedir. Bu bulgularla, 

güvensiz bir şekilde bağlanan bireylerin örgüte katılmalarıyla birlikte birer risk faktörü 

olabilecekleri varsayılmaktadır. Sonuç olarak güvensiz (kaçınmacı) bireylerin, örgütsel 

değişime karşı direnç gösterdikleri ve örgütsel değişimle ilgili düzenlemeleri 

engelledikleri ifade edilebilir (Mikulincer ve Shaver, 2016: 491).  

Türkiye’de yönetim ve organizasyon alanında, bağlanma kuramı veya yetişkin 

bağlanma stillerine yönelik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bununla beraber son 

yıllarda, yetişkin bağlanma stilleri, çok sınırlı bir sayıda da olsa örgüt ve yönetim 

alanındaki çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu durum aynı zamanda gelecekte bu 

envanterden faydalanılacağına işaret etmektedir (Erben ve Çalışkan, 2015: 667-673).  

Fakat öncelikle Türkiye’deki örgütsel çalışmalarla bağlanma stilleri üzerindeki 

çalışmalara değinilirken üzerinde durulması gereken bir nokta; Türkçeye kazandırılmış 

en geçerli ölçek olan YİYE-II’nin Türkiye’deki örgütsel alan çalışmalarında 

kullanımının kısıtlı olmasıdır. 

Bunun birinci nedeni; Türkiye’de bağlanma kuramı ile ilgili çalışmalar daha 

çok psikoloji ve eğitim-öğretim alanındaki çalışmalara yönelik bir yayılım 

göstermesidir. Özellikle psikoloji alanında yaklaşık yirmi yıldır ölçekleri geliştirmek 

noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Bu disiplinlerde yetişkin bağlanma boyutlarını 

ölçmek için daha önceki yıllarda Türkiye’de İlişki Anketi (İA) ve İlişki Ölçekleri Anketi 

(İÖA) (Sümer ve Güngör, 1999: 71-106) ve YİYE (Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Envanteri) kullanılmıştır. Bu envanterin en güncel ve geçerli versiyonu ise; Fraley ve 

arkadaşlarının geliştirdiği Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) 

ölçeğinden yararlanılarak; 18’i kaygı, 18’i kaçınma boyutu olmak üzere 36 maddeden 

oluşan, Türkçeye çevrilerek güvenirliği ve geçerliği test edilmiş, Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II)  ölçeğidir (Selçuk vd., 2005, s.5).  

Bu durumun diğer bir nedeni ise ölçekteki soruların “romantik ilişkiler” 

bağlamında soruluyor olmasıdır. Gerek ifade şeklinin Türkiye toplumunda kültürel bazı 

tepkilerle karşılaşıyor olması, gerekse de örgüt ve yönetim araştırmalarında ölçeğin yaş, 

cinsiyet ve ilişki durumu bağlamında karma bir kitleye uygulanıyor olması, ölçeğin 

uygulanabilirliğini kısıtlamaktadır. Fraley ve arkadaşları (2000), YİYE-II’nin 

geliştirilmeye müsait olduğunu hatta bu konuda araştırmacıların üretken olması 

gerektiğini ifade etmesiyle; örgütsel alan çalışmalarında kullanıma uygun olan bir 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

645 

 

ölçeğin geliştirilebileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ayrıca ölçeğin 36 maddeden 

oluşması da uygulanabilirliği zorlaştırmaktadır. Birbirine yakın çok fazla ifade 

olmasından dolayı Fraley ve arkadaşları (2006) bu konuda da bir çözüm üretmiş ve 9 

maddelik kısa versiyonu (ECR-RS) literatüre kazandırmıştır. ECR-RS günümüzde 

uluslararası literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır.    

3. Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun 

(YİYE-II-K) Psikokometrik Açıdan Değerlendirilmesi 
Araştırmanın bu bölümünde; Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II Kısa 

Formunun (YİYE-II-K) güvenilirlik, yapı geçerliği ve ölçüt bağıntılı geçerliği 

incelenerek psikometrik açıdan değerlendirmesi yapılmıştır.  

     3.1. Örneklem ve İşlem 

Öncelikle ölçeğin yapı geçerliği için Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim 

Fakültesi lisans öğrencilerinden 136 kişiden 9 maddelik YİYE-II-K ölçeği kullanılarak 

veri toplanmıştır. Katılımcıların %44,5’i erkek, %55,5’i kadındır. Yaş ortalaması 

20,69’dur (sd = 1,62). Bu aşamada ölçeğin yapı geçerliği test edilmiş ve maddelerde 

gerekli güncellemeler yapılmıştır.  

İkinci tur veri toplama aşamasında ise Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim 

Fakültesi lisans öğrencilerinden farklı bir grup ile çalışılmıştır. Bu aşamada ölçeğin yapı 

geçerliğinin yanı sıra ölçüt bağıntılı geçerliğini tespit etmek için, YİYE-II-K ölçeğine ek 

olarak YİYE-II, özsaygı, onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı, başkalarını memnun 

etme, yalnızlıktan hoşlanma, ilişkilerde mutluluk, ilişki motivasyonu, sosyal beğenirlik 

ölçekleri de kullanılmıştır. Demografik sorular ve arkadaşlarla ilişkiden memnuniyet 

sorularının da eklendiği anket 162 sorudan oluşmuş ve toplamda 110 kişinin ankete 

katılımı sağlanmıştır. Katılımcıların %40’ı erkek, %60’ı kadındır. Yaş ortalaması 

20,93’tür (sd = 2,99).  

3.2.  Veri Toplama Araçları 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri Kısa Formunun psikometrik 

değerlendirilmesinin yapılabilmesi için aşağıdaki veri toplama araçlarından 

yararlanılmıştır. 

             3.2.1. YİYE-II-K 

Fraley ve arkadaşlarının (2000) ECR (Experiences in Close Relationships) 

ölçeğini revize ederek oluşturdukları ECR-R (Experiences in Close Relationships-

Revised, Türkçe kullanımı Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II, YİYE-II) ölçeği, 

uzun olması ve romantik ilişkilerle sınırlı kalması gerekçeleriyle Fraley ve arkadaşları 

(2006) tarafından kısaltılmış ve 9 maddelik ECR-RS (Experiences in Close 

Relationships-Revised Short Form) formu hazırlanmıştır. 3 maddenin kaygı, 6 

maddenin ise kaçınma boyutunu ölçtüğü ölçeğin kısa formu uluslararası pek çok 

araştırmada kullanılmış olsa da (örnek için bakınız: Donbaek ve Elklit, 2014: 58-76; 

Hudson vd. 2014: 845–857; Moreira, 2015: 22-30) henüz Türkçeye kazandırılmamıştır. 

Ölçek 7’li likert yanıtlama seçeneği ile sunulmaktadır ve alınan yanıtların ortalamaları 

alınarak kaygı ve kaçınma boyutları hesaplanmaktadır. Her ne kadar uygulandığı 

kitlenin kaygı ve kaçınma ortancaları baz alınarak bireyin – her bir boyutta ortancanın 

altında veya üstünde yer almasına göre – bağlanma stili literatüründe yer alan “güvenli”, 

“korkulu”, “saplantılı”, “kaçınmacı” kategorilerinden hangisinde yer aldığı 
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hesaplanabiliyor olsa da, ölçeğin kaygı ve kaçınma boyutları baz alınarak ilişki veya 

fark testlerinde kullanılmasının daha uygun olacağı belirtilmektedir (Roisman vd., 2007: 

677). 

ECR-R (YİYE-II) ölçeğindeki maddeler ağırlıklı olarak “romantik ilişkiler” 

bağlamında sorulmuştur. ECR-RS (Türkçe kullanımı Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Envanteri II Kısa Form, YİYE-II-K) ölçeğinde ise karma kitlelere uygulanabilmesi için 

ECR-R ölçeğinden uygun 9 madde seçilmiş ve ifadelerde “anne”, “baba”, “romantik 

partner”, “en iyi arkadaş” gibi tercih yapılabilir hale getirilmiştir. Araştırmacı ölçeği 

uyguladığı kitlede hangi ifade uygunsa seçebilmekte ya da kendisi bir ifade 

belirleyebilmektedir (Fraley, 

http://internal.psychology.illinois.edu/~rcfraley/measures/ecrr.htm).  

Bu araştırmada ise – örgüt ve yönetim araştırmalarında çok daha karma 

kitlelerle muhatap olunduğu için – daha geniş bir kitleye nasıl uygulanabilir sorusu 

sorulmuş ve “yakınlaştığı arkadaş” ifadesi tercih edilmiştir. Bir arkadaşla yakınlaşma 

aşamasındaki bireyin kaygı ve kaçınma düzeyi sorgulanarak ölçüldüğü takdirde bazı 

avantajların olacağı düşünülmüştür. Bunlardan ilki ölçeğin örgüt ve yönetim 

araştırmalarında bu ifade tarzıyla karma kitlelere rahatlıkla uygulanabilecek olmasıdır. 

Bir diğeri, ölçeğin uygulandığı aşamada elde edilecek sonuçların, bireyin ilişkilerinde 

(romantik, aile, en iyi arkadaş) o dönem yaşayabileceği çalkantılardan etkilenme 

ihtimalinin düşecek olmasıdır. Ayrıca romantik veya aile ilişkilerine ilişkin soruları 

yanıtlamaktan rahatsızlık duyabilecek bir kültürde daha kolay ve gerçekçi yanıtlar 

alınabilecektir.  

YİYE-II-K maddeleri belirlenirken Fraley ve arkadaşlarının (2006) ECR-RS 

için ECR-R’den madde seçme metodu aynen kullanılmış ve Selçuk ve arkadaşlarının 

(2005) YİYE-II ölçeğinden ilgili maddeler seçilmiştir. Ölçek maddelerine katılımcıların 

“yakınlaştığı arkadaş” için cevap verebilmesi için maddeler revize edilmiş ve ölçeğin 

başına şu ifade yerleştirilmiştir: “Yakın zamanda tanıştığınız, karşılıklı sevgi hissedip 

yakınlaşmaya başladığınız (daha ilk evrelerinde olan) arkadaşlık ilişkilerinizi düşünün. 

Eğer şu sıralar bu evrede olan herhangi bir ilişkiniz yoksa geçmişte yaşadığınız böyle 

dönemleri hatırlayın. Aşağıdaki soruları lütfen bu evredeki ilişkilerinizi düşünerek 

yanıtlayınız. (Yaşadığınız hisleri ortalama olarak düşünün.)” 

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için 136 katılımcıya uygulandığı ilk 

aşamada iki faktörlü yapıda faktör açıklayıcılığı %54,49 olmuştur. Bu aşamada 3 

maddenin oransal ortak etken varyansları (communalities) 0,4’ün altında yer almıştır. 

Ayrıca her bir alt ölçeğin güvenilirlik bulguları incelendiğinde aynı 3 maddenin madde 

toplam korelasyonlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple ilgili 3 maddede 

kapsam bozulmadan ifadelerde değişiklik yapılmıştır. Olumsuz ekle sorulan bir sorunun 

yönü değiştirilmiş, diğer iki soruda ise ifadeler sadeleştirilmiştir. Bu aşamada 9 

maddelik YİYE-II-K ölçeğinin maddeleri, kapsamına zarar verilmeden güncellenmiştir. 

110 katılımcının yer aldığı ikinci aşamada ise ölçeğin hem yapı geçerliği tekrar 

sorgulanmış, hem de katılımcılara diğer ölçekler de uygulanmış ve ölçeğin ölçüt 

bağıntılı geçerliği irdelenmiştir. Hesaplamalara ilişkin bilgiler, bulgular kısmında 

sunulmuştur. 
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             3.2.2. YİYE-II 

Fraley ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen ECR-R ölçeği Selçuk ve 

arkadaşları (2005) tarafından YİYE-II başlığı ile Türkçeye kazandırılmıştır. 36 

maddeden oluşan ölçeğin 18 maddesi kaygı, 18 maddesi ise kaçınma boyutunu 

ölçmektedir. Yanıtlar 7’li likert yanıtlama seçeneği ile alınmaktadır ve her bir boyutun 

altında yer alan maddelerin ortalaması alınarak boyutlara ilişkin puanlar 

hesaplanmaktadır.  

Bu araştırmada ölçekteki ifadelerin tamamı bireyin “yakınlaştığı arkadaş” için 

cevap verebilmesi için kapsam bozulmadan güncellenmiştir. Her bir boyutta 2’şer 

madde (kaygı boyutunun 3. ve 7. maddesi, kaçınma boyutunun 1. ve 14. maddesi) 

madde toplam korelasyonları 0,3’ün altında kalması gerekçesiyle analizlerde kapsam 

dışına çıkarılmıştır. Her iki boyutta 16’şar madde ile Cronbach alfa katsayıları, kaygı 

boyutu için 0,94, kaçınma boyutu için de yine 0,94 olarak hesaplanmıştır.   

             3.2.3. Rosenberg Özsaygı Envanteri 

Özsaygı envanteri Rosenberg (1965) tarafından 1965 yılında geliştirilmiş, 

Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. 10 maddeden oluşan envanter 

tek boyutludur ve orijinalinde 5’li Likert yanıtlama seçeneği ile kullanılmıştır. Bu 

çalışmada 7’li Likert yanıtlama seçeneği ile kullanılan ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 

0,89 olarak hesaplanmıştır. 

            3.2.4. Sosyotropi-Otonomi Ölçeği  

Beck ve arkadaşlarının (1983) geliştirdiği Sosyotropi-Otonomi ölçeği Şahin ve 

arkadaşları (1993) tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. 60 maddeden oluşan ölçeğin 

Sosyotropi kısmında 10 madde ile onaylanmama kaygısı, 13 madde ile ayrılık kaygısı 

ve 7 madde ile başkalarını memnun etme ölçülmektedir. Otonomi kısmında ise 12 

madde ile kişisel başarı, 12 madde ile özgürlük ve 6 madde ile yalnızlıktan hoşlanma 

ölçülmektedir.  

Orijinalinde 5’li Likert yanıtlama seçeneği ile yanıtlanan ölçek bu araştırmada 

7’li likert yanıtlama seçeneği ile kullanılmıştır. Her ne kadar katılımcılara ölçeğin 

tamamı uygulanmış olsa da, otonomi ölçeğinin kişisel başarı ve özgürlük boyutları 

Sümer ve Güngör’ün (1999) önerisi baz alınarak analizlerde kullanılmamıştır. 

Analizlerde kullanılan ölçeklerde Cronbach alfa katsayıları onaylanmama kaygısı için 

0,77, ayrılık kaygısı için 0,74, başkalarını memnun etme için 0,66, yalnızlıktan 

hoşlanma için 0,60 olarak hesaplanmıştır. 

            3.2.5. İlişkilerde Mutluluk Ölçeği 

Romantik ilişkilerde doyumu ölçen ilişkilerde mutluluk ölçeği, Fletcher ve 

arkadaşları (1990) tarafından geliştirilmiş olup Tuterel-Kışlak (2002) tarafından 

Türkçeye kazandırılmıştır. Bu araştırmada YİYE-II-K yakınlaşılan arkadaşlıklar 

bağlamında kurgulanmıştır. Bağlanma kuramına göre bireyin bağlanma stili, tüm yakın 

ilişkilerini benzer bir biçimde etkilemektedir (Bowlby, 1973). “Yakınlaşılan 

arkadaşlıklar” üzerinden araştırılan bireyin bağlanma stili ile “romantik ilişkiler” 

üzerinden araştırılan ilişki doyumu arasında teoriye göre pozitif bir korelasyon 

beklenmelidir. Bu ilişkiyi test edebilmek için ilişkilerde mutluluk ölçeği orijinal haliyle 

romantik ilişkiler bağlamında kullanılmıştır. 6 maddeden oluşan ölçek tek boyutludur. 
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7’li Likert yanıtlama seçeneği ile kullanılmış olan ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,93 

olarak hesaplanmıştır. 

            3.2.6. İlişki Motivasyonu Ölçeği 

İlişki motivasyonu (affiliation motivation) ölçeği Steers ve Braunstein’ın 

(1976) ve Yamaguchi’nin (2003) geliştirdikleri temel motivasyon kaynakları (the basic 

needs) ölçeklerinden uyarlanarak geliştirilmiştir. Bu araştırmanın ilk yazarı ve Dr. 

Özgür Bolat’ın birlikte geliştirdikleri ve psikometrik değerlendirmesi yayın aşamasında 

olan TMK (Temel Motivasyon Kaynakları) ölçeğinin bir boyutu olan ilişki motivasyonu 

6 maddeden oluşmaktadır. Geliştirilmesi 8 ay süren ve 12 tur veri toplanan çalışmada 

toplamda 1337 kişiye ulaşılmıştır. Ölçek insanın başka insanlarla bağlantılı olmaya ne 

düzeyde motive olduğunu ölçmektedir (örn., “Boş zamanlarımı tek başıma bir etkinlik 

yaparak geçirmektense, ailem veya arkadaşlarımla beraber geçirmeyi severim.”). 7’li 

Likert yanıtlama seçeneği ile kullanılan ölçeğin Cronbach alfa katsayısı bu araştırma 

için 0,86 olarak hesaplanmıştır. 

            3.2.7. Sosyal Beğenirlik Ölçeği 

Meehl ve Hataway’in (1946) geçerlik testi ile Crowne ve Morlowe’nin (1960) 

sosyal beğenirlik ölçeğinde kullandığı yöntem benimsenerek Kozan (1983) tarafından 

geliştirilen sosyal beğenirlik ölçeği 20 maddeden oluşmaktadır. Evet, hayır yanıtlama 

seçeneği ile kullanılan maddelere katılımcı beğenilir yönde yanıt verdiği takdirde her bir 

madde için 1 puan verilmektedir. Toplum tarafından beğenilir fakat sahip olunması 

neredeyse imkansız olan ifadelerden oluşan ölçekte alınan toplam puan bireyin ne 

düzeyde beğenilmek için yanıt verdiğini göstermektedir. Ölçek geliştirme 

çalışmalarında kullanılması tavsiye edilen sosyal beğenirlik ölçeğinin, geliştirilen ölçek 

ile yüksek bir korelasyon göstermemesi gerektiği belirtilmektedir. Yüksek korelasyon; 

geliştirilen ölçekte alınan yanıtların katılımcılar tarafından toplumsal beğeni güdüsüyle 

yanıtlandığı ve gerçeği yansıtmadığı anlamına gelmektedir (Kozan, 1983). İkili 

yanıtlama seçeneği ile kullanılan ölçeğin iç tutarlılığı bu çalışmada Kuder-Richardson 

20 formülü ile 0,78 olarak hesaplanmıştır. 

            3.2.8. Demografik Ölçümler 

Anketin sonunda katılımcılardan yaş, cinsiyet gibi demografik bilgiler 

istenmiştir. Ayrıca katılımcılara 7’li Likert yanıtlama seçeneği ile “Arkadaşlarınızla 

ilişkilerinizden ne derece memnunsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Arkadaşları ile 

ilişkiden genel bir memnuniyet sorusu olan bu soruya verilecek cevaplar ile bireyin 

kaygı ve kaçınma düzeyleri arasında negatif bir ilişki olması beklenmiştir.  

            3.3. Bulgular  

YİYE-II-K ölçeğinin yapı geçerliğini sınamak için öncelikle SPSS 21 paket 

programında temel bileşenler yöntemi kullanılarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 

Analiz sonucu özdeğeri 1’in üzerinde olan 2 faktörlü yapı elde edilmiştir. Faktör 

açıklayıcılığı %67,69’dur. 2 faktörün herbirine dağılan maddeler varsayıldığı üzere 

kaçınma ve kaygı boyutları olarak ayrışmıştır. Varimax yöntemiyle döndürme işlemi 

gerçekleştirilmiş ve kaçınma boyutundaki maddeler yapının %43,46’sını açıklarken, 

kaygı boyutundaki maddeler %24,24’ünü açıklamıştır. Her bir maddenin tam metni ve 

faktör yükleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Kaçınma boyutunda yer alan maddelerin faktör 
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yükleri 0,69 ila 0,81 arasında, kaygı boyutundaki maddelerin faktör yükleri ise 0,73 ila 

0,83 arasında değişmiştir.  

Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile de test edilmiştir. LISREL 

8 paket programı kullanılarak 9 madde ile 2 faktörlü yapının test edildiği analiz 

sonucunda – 200’ün altındaki örneklemlerde LISREL’in uyum indekslerinde yeterli 

düzeylere ulaşmasının zor olduğu bilinse de – uyum indekslerinin kabul edilebilir 

seviyede olduğuna hükmedilmiştir (N = 110, ki kare = 47,35, df = 23, p < 0,01, RMSEA 

= 0,08, NFI = 0,94, NNFI = 0,95, CFI = 0,97, GFI = 0,92, AGFI = 0,84). 

Standartlaştırılmış faktör yükleri kaçınma boyutu için 0,43 ila 0,75 arasında, kaygı 

boyutu için 0,63 ila 0,78 arasında değişmiştir (tüm yükler için p < 0,01). Kaçınma ve 

kaygı bileşenleri arasında hesaplanan ilişki katsayısı 0,30’dur (p < 0,01). 

Tablo 1. YİYE-II-K’nın Faktör Yapısı ve Güvenilirlik Bulguları 

Maddeler Kaçınma Kaygı 

1) 
Özel duygu ve düşüncelerimi yakınlaştığım arkadaşlarımla paylaşmak 

konusunda kendimi rahat hissederim. (t) 
0,806  

2) Yakınlaştığım arkadaşlarıma kolay kolay açılmam. 0,693  

3) 
Genellikle, yakınlaştığım arkadaşlarımla sorunlarımı ve kaygılarımı 

tartışırım. (t) 
0,809  

4) 
Zor zamanlarımda, yakınlaştığım arkadaşlarımdan yardım istemek 

bana iyi gelir. (t) 
0,700  

5) Başımdan geçenleri yakınlaştığım arkadaşlarımla konuşurum. (t) 0,791  

6) Yakınlaştığım arkadaşlarıma rahatlıkla güvenip inanırım. (t) 0,773  

7) 
Sıklıkla, yakınlaştığım arkadaşlarımın beni gerçekten sevmediği 

kaygısına kapılırım. 
 0,727 

8) 
Yakınlaştığım arkadaşlarımın beni, benim onları önemsediğim kadar 

önemsemeyeceklerinden endişe duyarım. 
 0,825 

9) 
Yakınlaştığım arkadaşlarımın zamanla benden uzaklaşacakları 

endişesine kapılırım. 
 0,810 

Açıklanan Varyans (%) 43,46 24,24 

Özdeğer 3,91 2,18 

Cronbach Alfa 

 

 

0,87 0,84 

Not: İlk 6 madde kaçınma boyutunu ölçerken son 3 madde kaygı boyutunu ölçmektedir. Yanında 

(t) yazan ifadeler analizlerde ters kodlanmaktadır.  

N = 110. 

Kaçınma ölçeğinin Cronbach alfa katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. 

Kaçınma boyutunda yer alan 6 maddenin madde toplam korelasyonları 0,54 ila 0,74 

arasında değişmiştir. Kaygı ölçeğinin Cronbach alfa katsayısı ise 0,84 olarak 

hesaplanmış, 3 maddenin madde toplam korelasyonları 0,69 ila 0,74 arasında 

değişmiştir. Bulgulardan yola çıkarak YİYE-II-K ölçeğinin yüksek derecede yapı 

geçerliğine ve güvenilirliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Tablo 2’de YİYE-II (uzun form) ölçeği ile YİYE-II-K ölçeğinden elde edilen 

tanımlayıcı istatistikler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Her iki ölçekten elde edilen 

ortalamalar gerek kaçınma boyutu gerekse de kaygı boyutu için birbirlerine oldukça 

yakındır (ortkaçınma = 0,07, ortkaygı = 0,10). Parametrik analizlerde kullanıma uygunluk 
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açısından Skewness ve Kurstosis değerleri incelenmiş ve her iki ölçek için de alt 

boyutlarda bu değerler -1,5 ila +1,5 arasında yer aldığı için verilerin normal dağıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır (ayrıntılı bilgi için bkz. Tabachnick ve Fidell, 2013).  

Tablo 2. YİYE-II ve YİYE-II-K için Tanımlayıcı İstatistikler 

 
YİYE-II 

Kaçınma 

YİYE-II-K 

Kaçınma 

YİYE-II 

Kaygı 

YİYE-II-K 

Kaygı 

Ortalama 3,28 3,35 2,79 2,69 

Standart Sapma 0,99 1,11 1,04 1,21 

Skewness -0,11 0,18 0,39 0,29 

Kurtosis -0,51 -0,17 -0,80 -0,75 

Pearson Korelasyon r = 0,95 p <0,001 r = 0,89 p <0,001 

N =110.     

YİYE-II-K’nın ölçüt bağıntılı geçerliliği için öncelikle YİYE-II ile ilişkisi 

irdelenmiştir. Kısa form ile uzun form arasındaki ilişkinin incelendiği bu analizde 

yüksek düzeyde korelasyon bulgusuna ulaşılmıştır. Kaçınma boyutunda iki ölçek 

arasındaki Pearson korelasyon katsayısı 0,95, kaygı boyutunda ise 0,89 olarak 

hesaplanmıştır (p < 0,001). İlişkiler çok güçlüdür (Dunn, 2001: 222). YİYE-II-K 

bağımsız değişken olarak tanımlanarak, kaçınma ve kaygı boyutlarının ne ölçüde YİYE-

II’nin kaçınma ve kaygı boyutlarını tahmin edebildiğini gözlemlemek için regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Kaçınma boyutunda mükemmel bir ilişki gözlemlenmiştir 

(R2 = 0,90, F(1,108) = 985,77, p < 0,001, β = 0,85, SE = 0,03). Kaygı boyutunda da çok 

kuvvetli bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir (R2 = 0,80, F(1,108) = 425,583, p < 0,001, β 

= 0,77, SE = 0,04). YİYE-II-K ölçeğinde kaçınma boyutu 6 soru ile YİYE-II ölçeğinin 

sonuçlarını yakalamaya çalışırken, kaygı boyutu bunu 3 soru ile yapmaktadır. Kaygı 

boyutunda katsayıların nispeten düşük olması soru sayısının az olmasıyla izah edilebilir. 

Yine de çok güçlü bir ilişki kaygı boyutunda da belirgindir. Bulgular Şekil 1’de serpme 

diyagramı ile görselleştirilmiştir. Diyagramda görülen uç değer niteliğindeki veriler 

analize dahil edilmese ilişki kuvveti daha yüksek hesaplanabileceği halde, buna ihtiyaç 

duyulmamış, analizlerde tüm veriler eksiksiz kullanılmıştır. Bulgular ışığında YİYE-II-

K’nın YİYE-II’nin yerine kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

Şekil 1: YİYE-II-K Ölçeği ile YİYE-II Ölçeğinin Boyutlar Bazında İlişkisini Gösteren   Serpme 

Diyagram 
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Ayrıca YİYE-II-K’nın – ölçüt bağıntılı geçerliliği için – Selçuk ve 

arkadaşlarının (2005) çalışmasında bağlanma stili literatürüne dayanarak kullandığı 

değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında 

hemYİYE-II’nin hem de YİYE-II-K’nın bahsi geçen değişkenlerle ilişkisi Selçuk ve 

arkadaşlarının (2005) bulgularıyla karşılaştırılarak Tablo 3’te sunulmuştur. Bu 

çalışmada ek olarak YİYE-II ve YİYE-II-K’nın  ilişki motivasyonu, arkadaşlarla 

ilişkiden memnuniyet ve sosyal istenirlik ile ilişkisi irdelenmiştir. Tablo 3’te bu 

bulgulara da yer verilmiştir. 

Tablo 3: Karşılaştırmalı Olarak Bağlanma Boyutlarının Diğer Değişkenlerle İlişkisi 

 KAÇINMA KAYGI 

Değişken 

YİYE-II 

Selçuk vd. 

(2005) 

YİYE-II 

Bu 

çalışma 

YİYE-II-K 

Bu çalışma 

YİYE-II 

Selçuk vd. 

(2005) 

YİYE-II 

Bu çalışma 

YİYE-II-K 

Bu çalışma 

Özsaygı -0,19** -0,18 -0,16 -0,32** -0,40** -0,42** 

Onaylanmama Kaygısı 0,17** -0,07 -0,10 0,55** 0,60** 0,57** 

Ayrılık Kaygısı -0,09 -0,24* -0,30** 0,34** 0,47** 0,36** 

Başkalarını Memnun 

Etme 
0,12 -0,24* -0,29** 0,44** 0,36** 0,31** 

Yalnızlıktan Hoşlanma 0,15* 0,16 0,23* 0,05 -0,13 -0,03 

İlişkilerde Mutluluk -0,49** -0,55** -0,48** -0,23** -0,46** -0,48** 

İlişki Motivasyonu  -0,52** -0,50**  -0,04 -0,06 

Arkadaşlarla İlişki Mem.  -0,35** -0,26**  -0,31** -0,33** 

Sosyal Beğenirlik  -0,24* -0,22*  -0,12 -0,16 
* p<0,05   ** p<0,01  NYİYE-II Selçuk vd. =255(İlişkilerde Mutluluk için 112)  NYİYE-II bu çalışma =110  

NYİYE-II-K bu çalışma =110 

Kaçınma boyutunda YİYE-II-K’dan elde edilen korelasyon bulguları ile hem 

YİYE-II’den elde edilen bulgular hem de Selçuk ve arkadaşlarının (2005) bulguları – 

küçük bazı farklılıklar olsa da – uyumludur. Özsaygı ve onaylanmama kaygısı ile 

ilişkilerde Selçuk ve arkadaşlarının (2005) elde ettiği korelasyon katsayılarına yakın 

katsayılar elde edilmiş olsa da bu çalışmada %95 güven düzeyinde ilişkiler anlamlı 

değildir. Selçuk ve arkadaşlarının (2005) araştırma yaptığı örneklem büyüklüğü, bu 

çalışmada ulaşılan örneklemin 2 katından fazladır. Örneklem büyüklüğünün korelasyon 

sonuçlarını etkilediği bilinmektedir (Dunn, 2001: 225-226). Bu çalışmada düşük 

katsayılarda anlamlı ilişki çıkmamış olması örneklemin nispeten küçük olması ile izah 

edilebilir. Selçuk ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında kaçınma ile ayrılık kaygısı ve 

başkalarını memnun etme arasında ilişki tespit edilmemiş olsa da bu çalışmada zayıf bir 

negatif ilişki tespit edilmiştir (rkaçınma X ayrılık kaygısı = -0,30 p <0,01, rkaçınma X başkalarını memnun 

etme = -0,29 p <0,01). Kaçınma ile yalnızlıktan hoşlanma arasında ise Selçuk ve 

arkadaşlarının (2005) bulgularına (r = 0,15, p < 0,05) benzer zayıf bir pozitif ilişki tespit 

edilmiştir (r = 0,23, p < 0,05). 

Bu çalışmadaki en önemli bulgulardan biri “yakınlaşılan arkadaşlıklar” 

bağlamında ölçülen kaçınma ile “romantik ilişkiler” bağlamında ölçülen ilişkilerde 

mutluluk arasındaki ilişkidir (r = -0,48 p<0,01). Selçuk ve arkadaşları (2005) YİYE-II 

ölçeğini “romantik ilişkiler” bağlamında kullanmıştır. Kaçınma ile ilişkilerde mutluluk 

arasında hesapladıkları ilişkide bu çalışmada elde edilen bulgular ile neredeyse birebir 

aynı bulgulara ulaşmışlardır (r = -0,49 p < 0,01).  

Kaygı ile ilişkilerde mutluluk arasındaki ilişkide ise bu çalışmada Selçuk ve 

arkadaşlarının (2005) bulgularından (r = -0,23 p < 0,01) daha iyi bir ilişki yakalanmıştır 
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(r = -0,48 p < 0,01). Kaygı ve kaçınma düzeyinin yüksek olmasının ilişkilerde 

mutluluğu negatif etkileyeceği bilinmektedir (Selfhout vd., 2009: 819-833). YİYE-II-K 

bulgularının “yakınlaşılan arkadaşlıklar” bağlamında olup, “romantik ilişkiler” 

bağlamında elde edilen ilişkilerde mutluluk bulgularıyla ilişkili çıkmış olması; bağlanma 

kuramındaki bireyin bağlanma stilinin tüm yakın ilişkilerini benzer bir biçimde 

etkileyeceği düşüncesiyle (Bowlby, 1973) örtüşmesi açısından önemlidir. 

Kaygı ile özsaygı, onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı ve başkalarını 

memnun etme arasındaki ilişkilerin tamamı Selçuk ve arkadaşlarının (2005) bulguları ile 

uyumludur. Kaygı ile yalnızlıktan hoşlanma arasında %95 güven düzeyinde herhangi 

bir ilişkinin çıkmamış olması da yine Selçuk ve arkadaşlarının (2005) bulgularıyla 

uyumludur.  

İlişki motivasyonu ile kaygı ve kaçınma arasındaki ilişkilere yönelik yapılan 

çalışmalarda;  kaçınma ile ilişki motivasyonu arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır (Schwartz vd., 2007: 253-265). Bu çalışmada da beklenildiği üzere ilişki 

motivasyonu ile kaçınma arasında negatif bir ilişki söz konusudur (r = -0,50 p < 0,01). 

Kaygı ile ilişki motivasyonu arasında ise yine beklenildiği gibi herhangi bir ilişki tespit 

edilmemiştir (p > 0,05). Tek soruda sorulan arkadaşlarla ilişkiden memnuniyet ile ilgili 

gerek kaçınmanın (r = -0,26) gerekse de kaygının (r = -,0,33) negatif ilişkisi tespit 

edilmiştir (p < 0,01).  

Gerek kaçınma gerekse de kaygı sosyal beğenirlik ile yüksek bir korelasyon 

göstermemiştir. Kaçınma ile sosyal beğenirlik arasında negatif bir ilişki söz konusu 

olmakla beraber, ilişki oldukça zayıftır (r = -0,22 p < 0,05). Kaygı ile sosyal beğenirlik 

arasında ise herhangi bir ilişki söz konusu değildir (p > 0,05).  Bulgular; YİYE-II-K 

ölçeğine verilen yanıtların toplumsal beğeni güdüsüyle yanıtlanmadığı, yanıtların 

gerçekliği yansıtma ihtimalinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir (Kozan, 1983).    

YİYE-II-K kullanılarak, hem bu çalışmada kullanılan YİYE-II’nin (uzun 

form), hem de Selçuk ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında kullanmış olduğu YİYE-

II’nin diğer değişkenlerle ilişkilerine benzer bulgulara ulaşılmış olması neticesinde, 

YİYE-II-K’nın ölçüt bağıntılı geçerliliğinin yüksek olduğu söylenebilir.  

Örgüt ve yönetim alanında kullanılabilmesi amacıyla, Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri-Kısa Formu’nun, yakınlaşılan arkadaşlıklar bağlamında, 

yetişkinlerin bağlanma stillerini anlamlı bir şekilde açıkladığı, bu çalışma kapsamında 

yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıyla ortaya konmuştur.  

Sonuç  

Yetişkin bağlanma boyutlarının ölçümünde kullanılan ECR-RS (Experiences in 

Close Relationships-Revised-Short Form) ölçeği, örgüt ve yönetim alanında da 

kullanılabilir özelliktedir. Ölçeğin, Türkiye’de henüz bu alanlarda geniş bir kullanım 

alanı bulunmasa da bu çalışmanın bu konuda öncülük edeceği umulmaktadır. Yapılan 

parametrik testlerle, örgüt ve yönetim alanındaki (lider-izleyiciler, örgütsel davranış 

alanı, grup davranış biçimleri, işyerine yönelik tutumlar vb.) bir çok ilişkiyi açıklamak 

konusunda umut verici bir tutarlılığa sahip olan söz konusu ölçek, çalışmanın sonunda 

ek olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bu çalışmanın belki en önemli çıktısı; sosyal 

ilişki ağlarıyla örülü ve hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri örgütleri bünyesinde 

bireylerin, tutumları ve davranışlarına yönelik bilimsel araştırmalarda, her düzeydeki 

yöneticilerin /araştırmacıların fikir sahibi olabilmeleri için, teorik alt yapısı sağlam 
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temellere dayanan bağlanma kuramının desteğiyle geliştirilen bir ölçeğin, daha çok 

kullanılabilir hale getirilmesidir. Bunun yanında örgüt ve yönetim çalışmalarının, 

ölçeğin kısa formunun kullanılabilirliğini artırma potansiyeline sahip olduğu 

belirtilebilir. Bu bağlamda ilk olarak; geçmişten günümüze örgütlerin temel 

problemlerinden olan “işe uygun eleman bulma” konusundan “personel geliştirme” ye 

varıncaya kadar insan kaynakları alanında geniş bir yelpazede ölçeğin uygulanabilir 

olacağını belirtmekte yarar vardır. Bununla beraber liderlik tarzları ve liderin takipçileri 

ile kurduğu iletişim açısından varolan yahut olası 

problemlerin/çatışmaların/tartışmaların çözümünde bireylerin psikolojik farklılıklarını 

dikkate alan bu ölçekten yararlanılabilecektir. Keza örgütsel bağlılık, örgütsel değişime 

direnç ve örgütsel vatandaşlık gibi bir çok örgütsel davranış konseptleri bağlamında bu 

ölçeğin ülkemizdeki kullanılabilirliğini artırmak gerekmektedir. Ayrıca bağlanma 

teorisinin oluşturduğu altyapı olanaklarıyla; psikolojik faktörleri dikkate alarak yönetsel 

ve örgütsel alandaki çalışmalar açısından uluslararası literatür, ülkemizle 

kıyaslanamayacak derecede gelişmiş bir düzeydedir. Bu nedenle de sonuç yerine belki 

bir öneri daha yerinde olacaktır. Günümüz Türkiye’sinde faaliyet gösteren; ticari, 

sosyal, siyasal ve eğitim kurumlarındaki işgücünün dizaynıyla beraber yöneticilerin 

etkinliğinin ve niteliğinin geliştirilmesinde, bağlanma teorisinin ve onun bir değerli 

ürünü olan ve bu çalışmanın odak noktasını teşkil eden YİYE-II-K ölçeğinin 

kullanılması fikri, akıllardan uzak tutulmamalıdır. 
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INCOME-EXPENSE RELATIONSHIP WITH DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS: AN APPLICATION ON STUDENTS OF RECEP 

TAYYIP ERDOĞAN UNIVERSITY 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Önder DİLEKi 

Prof. Dr. Alaattin KIZILTANii 

Arş. Gör. Akif Ziya BAYRAKiii 

Abstract 

 It is known that a large part of the income made by the students is spent, that is, their 

marginal consumption tendencies are high. The high marginal consumption tendency indicates 

that the economic impact of student expenditures will also be high. Regional development 

disparities are one of the basic economic problems of many countries, especially of large 

countries in geographical terms. In this context, one of the policies produced to achieve 

interregional balanced development is to establish university towns in the underdeveloped 

regions. For this purpose, it is important for the local economies to determine what the economic 

contributions of the universities are. 

In this study, the relationship between the demographic characteristics of the students 

and their income-expenditures is examined by using the data obtained from 1100 questionnaires 

applied to the students of Recep Tayyip Erdoğan University. It is attempted to determine by chi-

square analysis whether there is a correlation between variables such as place, gender, age, 

faculty, study year, type of education, and occupation of the householder, with the items 

scholarship, education loan, allowance, salary, total income and expenditure of the family. 

It was found out that there are significant correlations between the place, gender, age, 

faculty/school, study year, education, occupation of the householder, and family population, with 

income and expenditure items (since P <0.05). 

The highest ratio among expenditure items is 29.4% which belongs to sheltering. 

Sheltering and food payments are more than half of their total expense. This ratio is similar to 

there searches done in previous years. 

Keywords: Income-Consumption expenditures, Chi-square test, Recep Tayyip 

Erdoğan University 

 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Özet 

Öğrenciler tarafından elde edilen gelirlerin büyük bir kısmının harcandığını, yani 

marjinal tüketim eğilimlerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Marjinal tüketim eğilimin yüksek 

olması, öğrenci harcamalarının ekonomik etkisinin de yüksek olacağına işaret etmektedir. 

Bölgelerarası gelişmişlik farkları, birçok ülkenin özellikle de coğrafi bakımdan büyük ülkelerin 

temel ekonomik problemlerinden biridir. Bu bağlamda, bölgelerarası dengeli kalkınmayı 
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sağlamak için üretilen politikalardan biri de geri kalmış bölgelerde üniversite kentleri kurmaktır. 

Bu amaçla üniversitelerin ekonomik katkıların ne olduğunun belirlenmesi yerel ekonomiler için 

önem arz etmektedir.  

Bu araştırmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulanan 

1100 adet anketten elde edilen veriler kullanılarak, öğrencilerin demografik özellikleri ile gelir-

harcamaları arasındaki ilişkinin varlığı incelenmektedir. Öğrencilerin barındıkları yer, cinsiyet, 

yaş, okudukları fakülte, sınıf, öğrenim şekli, aile reisinin mesleği, ailedeki fert sayısı gibi 

değişkenlerin burs, öğrenim kredisi, harçlık, maaş, ailenin toplam geliri ve harcama kalemleri 

arasında bir ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Öğrencilerin barındıkları yer, cinsiyet, yaş, okudukları fakülte/yüksekokul,sınıf, 

öğrenim, aile reisinin mesleği ve ailedeki fert sayısı ile gelir ve harcama kalemleri arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır (P < 0,05 olduğundan dolayı).  

Harcama kalemleri arasındaki en yüksek oran %29,4 ile barınmaya aittir. Barınma ve 

gıda harcamaları toplam harcamalarının yarısından fazladır. Bu oran daha önceki yıllarda 

yapılmış olan çalışmalarla benzerlikler göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gelir-Tüketim Harcamaları, Ki-kare Analizi, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş  

Tüketicilerin sınırlı olan gelirlerinin harcama grupları arasındaki dağılımı 

önem arz etmektedir. Bu önemden dolayı geçmişten günümüze gelir ve harcama 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çok sayıda çalışma yapılmıştır. Tüketim harcamaları 

anketlerine dayanan ilk çalışmalar 1795’de David Davies ve 1797’de FrederickMorton 

Eden’in İngiltere’de uygulamış oldukları harcama anketleridir. Ardından 1850’de 

Frederick Le Play ve 1855’de Adouard Ducpetiaux’un uyguladıkları anketler gelmiştir 

(Özer, 2001: 7).  Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerden bazıları; 

gelir, zevk ve tercihler, beklentiler, malların fiyatları, meslek, eğitim durumu ve yaş 

olarak sayılabilir (Yaylalı vd., 2011: 2). Öğrenciler tarafından elde edilen gelirlerin 

büyük bir kısmının harcandığını, yani marjinal tüketim eğilimlerinin yüksek olduğu 

bilinmektedir. Marjinal tüketim eğilimin yüksek olması, öğrenci harcamalarının 

ekonomik etkisinin de yüksek olacağına işaret etmektedir.  

Bölgelerarası gelişmişlik farkları, birçok ülkenin özellikle de coğrafi 

bakımdan büyük ülkelerin temel ekonomik problemlerinden biridir. Üniversitelerin 

bölgelerin ekonomik istikrarına önemli bir katkıda bulunduğu ve bölgelerin sosyal 

yaşamlarında çok önemli gelişmelere neden olduğu ifade edilmektedir (Kaşlı ve Serel, 

2008: 101). 1960’lı yıllardan bu yana birçok Avrupa ülkesinde yükseköğretim 

kurumları bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüş ve ülkenin gelişmemiş bölgelerinde 

yaygınlaştırılmıştır (Ceyhan ve Güney, 2011:184). Üniversitelerin; kentin çekiciliğini 

artırması, sosyo-kültürel atmosfere etkisi, nitelikli insan gücünü çekme, nüfus artışı, 

ticarette hareketlenme, üretim artışı, kamu hizmetleri artışı, ekonomik büyüme ve 

yatırımları çekme gibi canlılık yaratan bir çok etkisi bulunmaktadır(Aydemir, 1994: 

196-205). 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitenin tarihi 1 Mart 1976’da kurulmuş olan 

Rize Meslek Yüksekokulu’na kadar uzanmaktadır. 1992 yılında Rize İlahiyat Fakültesi 

ile Rize Su Ürünleri Fakültesi, 1996 yılında Fındıklı Meslek Yüksekokulu, 1997 

yılında Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarih ve 

26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite 

kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesinden ayrılmış 
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ve Rize Üniversitesi kurulmuştur. 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını 

almıştır. Üniversite 3 Enstitü, 13 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 7 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere 41 

akademik birimden oluşmaktadır.  2016 yılı itibariyle 53 profesör, 78 doçent, 258 

yardımcı doçent, 389 öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve okutman olmak üzere 

948 akademik personel hizmet vermektedir. Bu rakama idari ve şirket personel sayısını 

eklediğinde 1635 kadroya çıkmaktadır. Üniversitede toplamda 19.567 öğrenci eğitim 

görmektedir (http://haber.erdogan.edu.tr/?p=9179, E.T:02.12.2016).  

Bu araştırmadan elde edilecek bulguların, bilimsel anlamda çalışma yapacak 

araştırmacılara bir veri kaynağı olması, politika yapıcılara, yerel yönetimlere ve yöre 

halkına ise önemli bilgiler sağlaması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin 

harcamalarını kategorize etmek suretiyle, Rize ilinde yatırım yapmak isteyen 

girişimcilerin yatırım kararlarına ışık tutması hedeflenmektedir. Çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalara ait literatür 

özeti, ikinci bölümde yöntem ve son olarak üçüncü bölümde ise bulgulara yer 

verilmiştir. 

2. Literatür Özeti 

Öğrencilerin gelir-harcamalarına yönelik yapılan bazı çalışmalar ana hatları ile 

aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. 

Bleaney vd. (1992), Nottingham Üniversitesi öğrencilerinin gelir-harcama 

ilişkisini incelemişlerdir. Öğrencilerin harcamaları içerisinde % 28 ile barınma 

harcamalarının ilk sırada ve %17 ile gıda harcamalarının ikinci sırada olduğu sonucuna 

varmışlarıdır. Öztürk vd. (2004) Kafkas Üniversitesi’nin Kars’ın sosyo-ekonomik 

yapısına olan etkilerini araştırmışlardır. Sonuçta, 2004 yılı itibariyle personel-öğrenci 

sayısının kent nüfusunun yaklaşık %10’na karşılık geldiğini ve üniversitesinin kentin 

sosyo-ekonomik kalkınmasına çok önemli katkılarının olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yaylalı ve diğerleri (2006), Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinin fakülte 

ve 4 yıllık yüksekokullarında okuyan öğrencilerin gelir-harcama kalıplarını 

incelemişlerdir. Çalışmada farklı demografik, sosyal ve ekonomik özelliklere sahip 

üniversite öğrencilerinin harcama kalıpları ve tüketim harcaması alışkanlıkları tespit 

edilmiştir.  

Tarı ve diğerleri (2006), Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin gelir ve tüketim 

ilişkisi üzerine ekonometrik bir incelemede bulunmuşlardır. Sonuç olarak, erkek 

öğrencilerin marjinal tüketim eğilimlerinin kız öğrencilerin marjinal tüketim 

eğilimlerinden %3,1 daha düşük olduğu tespit etmişlerdir. Sankır ve Gürdal (2007), 

‘‘Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a Etkileri ve Kentin Üniversiteye Algısı’’ 

isimli çalışma yapmışlardır.Çalışma sonucunda katılımcıların yaklaşık 

%85’ininüniversitenin Zonguldak’ın ekonomik yaşamını olumlu etkilediğini, 

%56’sınınişsizliğin azalmasına katkı sağladığını, %78’inin ise üniversitesinin 

gerçekleştirdiği kültürel-sosyal etkinliklerle halkın sosyal yaşamına katkı sağladığı 

görüşlerine sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

Kaşlı ve Serel (2008), Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu’nda 

öğrenim gören öğrencilerin gelir-harcama kalıplarını incelemişlerdir. Araştırmada, 

öğrencilerinin aylık bütçelerinin %34’ünü eğlence, %23’ünü barınma-elektrik-su-gaz 

ve iletişim, %18’ini yiyecek-içecek, %11’ini giyim, %10’unu ulaşım ve %4’ünü ise 
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kırtasiye harcamaları için ayırdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ada ve Bilgili (2008), 

Atatürk üniversitesinin şehrin sosyo-ekonomik kalkınmasına olan etkisini 

araştırmışlardır. Araştırmada öğrencilerin aylık harcamalarının %35’ini gıda, %30’unu 

barınma, %17’sini haberleşme, %5’ini giyim, %4’ünü kitap ve eğlence, %3’ünü 

kırtasiye ve %2’sini ulaşım harcamalarının oluşturduğu saptanmıştır. 

Özer vd. (2010) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisini 

araştırmışlardır. 34026 öğrencinin yaklaşık olarak 16.194.436.518 TL harcamayla 

üniversitenin il ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ayrıca barınma, gıda ve 

giyim-ayakkabı harcamalarının öğrenciler için zorunlu harcamalar, şans oyunları 

harcaması ise lüks mal olarak tahmin edilmiştir. Yıldız ve Talih (2011), Üniversitelerin 

Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği isimli çalışmalarında 

öğrencilerin en çok barınma harcaması yaptığını belirlemişlerdir. 1. öğretim 

öğrencilerinin toplam aylık 146.097 TL, 2. öğretim öğrencilerinin ise toplam olarak 

78.649 TL harcama yaptıkları sonucuna ulaşmışlardır. Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin ilçeye yılda yaklaşık 2.247.460 TL’lik gelir sağladığını ifade etmişlerdir. 

Yaylalı vd. (2011), Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu’nda 

öğrenim gören öğrencilerin gelir-harcama ilişkilerini ve 9 adet harcama grubunun 

toplam harcama içerisindeki payını tespit etmeye çalışmışlardır. Analiz sonuçlarına 

bakıldığında; gıda, barınma, eğitim, ulaşım ve haberleşme harcamalarının öğrenciler 

için zorunlu harcamalar, giyim, kültür-eğlence ve kişisel bakım harcamalarının birim 

esnekliğe yakın fakat zorunlu harcamalar ve şans oyunları harcamasının ise lüks 

harcamalar olduğu tespit edilmiştir.Selçuk (2012), Atatürk Üniversitesi öğrencileri 

üzerine yaptığı çalışmasında üniversite öğrencilerinin bir ayda ortalama 744,66 TL, 

yılda 186,3 milyon TL katkı sağladıklarını belirlemiştir. En çok harcama yapılan 

kalemin ise %15,7 oranıyla barınma ve en az harcama yapılan kalemin ise %7,3 

oranıyla sportif aktivite harcamaları olduğu tespit edilmiştir.  

Tösten vd. (2013), Dicle Üniversitesi üzerine yaptıkları çalışmalarında 849 

öğrenciye anket uygulamışlarıdır. Öğrencilerin 2012-2013 öğretim yılı için ortalama 

600TL harcama yaptığı sonucuna ulaşmışlardır. 27500 öğrencili üniversitenin il 

ekonomisine aylık 16.500.000, yıllık ise 132.000.000TL katkı sağladığını ortaya 

koymuşlardır. Arslan (2014),2012-2013 eğitim öğretim yılında Çankırı Karatekin 

Üniversitesinin il merkezinde öğrenim görmekte olan 835 öğrenci üzerine anket 

uygulaması yapmıştır. Anketlerden elde edilen bilgilere göre öğrenci başına ortalama 

577,27 TL, toplamda aylık 4.429.969 TL ve yıllık olarak 35.439.759 TL harcama 

yaptıkları tespit etmiştir.   

Mavruk vd.  (2014), Niğde Üniversitesinin yerel ekonomik ve istihdam katkısı 

enflasyon etkisi altında bir hesaplama isimli çalışmalarında üniversitenin bütçe 

harcamaları verilerini, ulusal veri kaynaklarını ve anket verilerini kullanılmıştır. Sonuç 

olarak keynesyen gelir çarpanını 1,22 ve marjinal tüketim eğilimini ise kısa dönem 

modelinde 0,70 olarak tespit etmişlerdir. Çayın ve Özer (2015),Muş Alparslan 

Üniversitesi üzerinde yaptıkları çalışmalarında 500 adet anket uygulamışlardır. 

Öğrencilerin barınma ve beslenme harcamaları toplam harcamalarının % 50’sinden 

fazla olduğu görülmüştür. Üniversitenin 11.075.394 TL dolaysız gelir katkısı ve 

29.587.176 TL dolaylı gelir katkısı olmak üzere toplam 40.662.570 TL gelir katkısı 

sağladığını belirtmişlerdir. 
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3. Yöntem 

Çalışmanın anakütlesini üniversitede eğitim gören olan 19.567 öğrenci 

oluşturmaktadır. Tablo 1’de anakütle kapsamındaki öğrencilerin okullar itibariyle 

dağılımı verilmektedir. %5 önem düzeyinde, %5 hata payı ile bu anakütleyi temsil 

edecek minimum örnek büyüklüğü ve dolayısıyla uygulanacak anket sayısı yaklaşık 

377 olarak tespit edilmiştir. Ancak, temsil gücünün yüksek olması ve bazı anketlerin 

tutarsız ve eksik cevaplanabileceği dikkate alınarak 1250 anket uygulanmış, bunlardan 

eksik ve tutarsız olanlar çıkarıldığında geri kalan 1100 anket değerlendirmeye 

alınmıştır. Anketler Ekim 2016‘da bire bir, yüz yüze yapılmış ve elde edilen veriler 

SPSS 23.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Tablo 1: Anakütle Kapsamındaki Öğrencilerin Okullar İtibariyle Dağılımı 

Meslek Yüksekokul/ Yüksekokul/Fakülte 
Öğrenci 

Sayısı 
Yüzde 

Anket 

Sayısı 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3961 23,3 257 

İlahiyat Fakültesi 1927 11,3 125 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2132 12,6 137 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1969 11,6 127 

Eğitim Fakültesi 1852 10,9 121 

Fen Edebiyat Fakültesi 1008 5,9 65 

Mühendislik Fakültesi 606 3,6 38 

Tıp Fakültesi 610 3,6 38 

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi 314 1,9 21 

Sağlık Yüksekokulu 395 2,3 26 

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 475 2,7 31 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 508 2,9 33 

 Ardeşen Meslek Yüksekokulu 677 3,9 43 

Pazar Meslek Yüksekokulu 155 0,9 10 

Adalet Meslek Yüksekokulu 251 1,4 15 

Diş Hekimliği Fakültesi 207 1,2 13 

Toplam 17047 100 1100 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 2016 yılı itibariyle toplam 19.587 

öğrenci mevcuttur. Anket uygulama sayısı açısından öğrenci sayısı 100’den az olan 

meslekyüksekokul/yüksekokul/fakülte ve enstitülerin tamamı kapsam dışı tutulmuştur. 

Buna rağmen çalışma 17.047 öğrenci kapsamı ile %87 temsil gücüne sahiptir.  

İki değişkenin birbirinden bağımsız olup olmadığı Ki-Karegil İlişki Ölçüleri 

ile tespit edilmiştir. Öğrencilerin demografik özellikler ile gelir-harcama kalemleri 

arasındaki anlamlılık ilişkisinin varlığına dair hipotezler ise şöyledir; 

Cinsiyet ile gelir-harcama kalemleri ilgili hipotezler; 

H0: Cinsiyet ile ailelerin aylık toplam gelirleri arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile aylık harçlıkları arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile aylık maaş ve ücretleri arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile öğrenim kredisi alma durumu arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile aylık bursları arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile aylık toplam gelirleri arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile aylık toplam gıda harcamaları arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile aylık giyim-ayakkabı harcamaları arasında bir ilişki yoktur. 
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H0: Cinsiyet ile aylık barınma harcamaları arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet aylık ulaşım harcamaları arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet yer ile aylık haberleşme harcamaları arasında bir ilişki yoktur. 

H0: Cinsiyet ile aylık kişisel bakım harcamaları arasında bir ilişki yoktur. 

Benzer şekilde, barınılan yer, yaş, eğitim görülen okul, sınıf, öğrenim şekli, 

aile reisinin mesleği, ailedeki öğrenci sayısı, ailenin yerleşim yeri ve ailedeki fert sayısı 

değişkenleri için de anlamlılık ilişkisi aranmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Örneklem Özellikleri 

Tablo 2’de anketimize katılan öğrencilere ait örneklem özellikleri verilmiştir.    

Tablo 2. Öğrencilere Ait Örneklem Özellikleri 

Değişken Frekans % 

Cinsiyet 

Bay 602 54,7 

Bayan 498 45,3 

Toplam 1100 100 

Medeni Durum 

Evli 1072 97,5 

Bekar 28 2,5 

Toplam 1100 100 

 

 

Yaş 

17 ve altı 6 0,5 

18-20 516 46,9 

21-23 480 43,6 

24-26 62 5,6 

27 ve daha fazlası 36 3,3 

Toplam 1100 100 

 

Sınıf 

1 503 45,7 

2 370 33,6 

3 168 15,3 

4 53 4,8 

5 6 0,5 

Toplam 1100 100 

Öğrenim Şekli 

Normal Öğretim 875 79,5 

İkinci Öğretim 225 20,5 

Toplam 1100 100 

Barınılan Yer 

 

Ailenin Yanı 353 32,1 

Devlet Yurdu 353 32,1 

Arkadaş ile Ev 226 20,5 

Özel Yurt 135 12,3 

Akraba Yanı 33 3,0 

Toplam 1100 100 

 

Öğrencinin Toplam 

Geliri 

1-250 TL 166 15,1 

251-500TL 322 29,3 

501-750TL 97 8,8 

751-1000TL 216 19,6 

1001-1500TL 178 16,2 

1501 TL ve daha fazlası 121 11,0 

Toplam 1100 100 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere anketimize katılan 1100öğrencinin;%54,7’si bay, 

%44,3’ü bayandır. % 97,5’i evli, % 2,5’i bekardır. % 79,5’i normal öğretim , % 20,5’i 

ikinci öğretimdir.% 46,9’u, 18-20,  % 43,6’sı 21-23, % 5,6’sı 24-26 ve % 3,3’ü 27 ve 

daha üzeri yaştadır. % 15,1’i 1-250 TL, % 29,3’ü 251-500 TL, % 8,8’i 501-750 TL, 

%19,6’sı 751-1000 TL, % 16,2’si 1001-1500 TL ve % 11’i 1501 TL ve daha üzerinde 

aylık gelire sahiptir. %32,1’i aile yanında, % 32,1’i devlet yurdunda,   % 20,5’i 

arkadaşları ile evde,  % 12,3’ü özel yurtta ve  % 3’ü akraba yanında kalmaktadır. 

Tablo 3’te ise aile durumlarına ait örneklem özellikleri verilmiştir. 

Tablo 3:Ailelere Ait Örneklem Özellikleri 

 

Tablo 3’e göre; ailelerin % 37,7’si 1500 ve altı, % 44,2’si 1501-3000 TL, 

%10,1’i 3001-4500 TL , %4,9’u 4501-6000 TL, % 1,9’u 6001-7500 TL ve % 1,2’si 

7501 TL ve daha üzeri aylık gelire sahiptir. Aile reisinin % 40,8’i, ilkokul, % 24,2’si 

ortaokul, % 23,2’si lise ve % 11,8’i üniversite mezunudur. Aile reisinin % 26,2’si 

emekli, % 20,1’i işçi, % 15,9’u serbest meslek,% 15,5’i devlet memuru, % 12,7’si 

esnaf, % 6,9’u çiftçi ve % 2,7’si ise işsizdir. 

  

Değişken Frekans % 

Ailenin Aylık Geliri 

 

1500 ve altı 415 37,7 

1501-3000 486 44,2 

3001-4500 111 10,1 

4501-6000 54 4,9 

6001-7500 21 1,9 

7501 + 13 1,2 

Toplam 1100 100 

Aile Reisinin Eğitim Durumu 

İlkokul 449 40,8 

Ortaokul 266 24,2 

Lise 255 23,2 

Üniversite 120 10,9 

Lisansüstü 10 0,9 

Toplam 1100 100 

 

Ailedeki Öğrenci Sayısı 

 

1 253 23,0 

2 415 37,7 

3 279 25,4 

4 103 9,4 

5 ve daha üzeri 50 4,5 

Toplam 1100 100 

 

 

Ailedeki Fert Sayısı 

1-3 145 13,2 

4-6 779 70,8 

7-9 140 12,7 

10  ve daha üzeri 36 3,3 

Toplam 1100 100 

 

 

Aile Reisinin Mesleği 

Emekli 288 26,2 

İşçi 221 20,1 

Serbest 175 15,9 

Memur 170 15,5 

Esnaf 140 12,7 

Çiftçi 76 6,9 

İssiz 30 2,7 

Toplam 1100 100 
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4.2. İlişki Ölçüleri Sonuçları 

Öğrencilerin barındıkları yer, cinsiyet, yaş, sınıf, öğrenim şekli, aile reisinin 

mesleği ve ailedeki fert sayısı ile gelir ve harcama kalemleri arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (P < 0,05 olduğundan dolayı). Ailedeki Öğrenci Sayısı ile 

tüm gelir ve harcama kalemleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (P >0,05 

olduğundan dolayı).Demografik Özellikler ile gelir kalemleri arasındaki ilişkiler Tablo 

4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Demografik Özellikler ile Gelir Kalemleri Arasındaki İlişki 

 

  

 

 
Gelir Kaynakları 

 

Ailenin 

Aylık Geliri 
Harçlık 

Maaş 
ve 

Ücretler 

Öğrenim 

Kredisi 
Burs 

Öğrencinin 
Aylık Toplam 

Gelir 

Barınılan 
Yer 

2=32,980 
sd = 20 

P =0,034 

2=42,628 
sd = 20 

P =0,002 

2=70,322 
sd = 20 

P = 0,000 

2=64,298 
sd = 16 

P = 0,000 

2=61,217 
sd = 20 

P = 0,000 

2=83,775 
sd = 20 

P = 0,000 

Cinsiyet 
2 = 8,925 

sd = 5 
P = 0,112 

2=13,184 

sd = 5 
P =0,022 

2 = 22,461 

sd = 5 
P = 0,000 

2 = 1,568 

sd = 1 
P = 0,211 

2 = 19,294 

sd = 5 
P = 0,002 

2=33,402 

sd = 5 
P = 0,000 

Okul 
2 =98,155 

sd = 75 
P = 0,038 

2=107,808 

sd = 75 
P =0,008 

2=123,769 

sd = 75 
P = 0,000 

2=51,520 

sd = 15 
P = 0,000 

2=627,365 

sd = 75 
P = 0,000 

2=216,680 

sd = 75 
P = 0,000 

Öğrenim 

Şekli 

2 = 27,655 

sd = 5 

P = 0,000 

2 = 12,600 

sd = 5 

P = 0,027 

2 = 26,629 

sd = 5 

P = 0,000 

2=7,032 

sd = 3 

P = 0,071 

2 = 11,555 

sd = 5 

P = 0,041 

2=21,223 

sd = 15 

P = 0,130 

Sınıf 
2=28,363 

sd = 20 

P = 0,101 

2=23,385 

sd = 20 

P =0,270 

2 = 25,770 

sd = 2 

P = 0,174 

2=15,071 

sd = 4 

P = 0,005 

2 = 40,091 

sd = 20 

P = 0,005 

2 = 62,663 

sd = 20 

P = 0,000 

Yaş 
2=17,517 
sd = 20 

P = 0,619 

2 = 32,731 
sd = 20 

P = 0,036 

2 = 190,39 
sd = 20 

P = 0,000 

2 = 50,286 
sd = 16 

P = 0,000 

2 = 43,833 
sd = 20 

P = 0,002 

2 = 34,470 
sd = 20 

P = 0,023 

Yerleşim 
Yeri 

2=72,712 
sd = 10 

P = 0,000 

2=14,845 
sd = 10 

P =0,138 

2=14,695 
sd = 10 

P = 0,144 

2=4,487 
sd = 2 

P = 0,106 

2=15,465 
sd = 10 

P = 0,116 

2 = 20,110 
sd = 10 

P = 0,028 

Ailedeki 
Fert Sayısı 

2 = 21,029 

sd = 15 
P = 0,136 

2 = 28,359 

sd = 15 
P = 0,019 

2 = 25,583 

sd = 15 
P = 0,043 

2 =7,032 

sd = 3 
P = 0,071 

2 = 44,263  

sd = 15 
P = 0,000 

2 =21,223 

sd = 15 
P = 0,130 

Aile 
Reisinin 

Mesleği 

 

2 

=187,860 
sd = 30 

P = 0,000 

2 = 51,971 

sd = 30 

P = 0,008 

2 = 59,889 

sd = 30 

P = 0,001 

2 = 21,019 

sd = 6 

P = 0,002 

2 = 59,889 

sd = 30 

P = 0,001 

2 = 49,728 

sd = 30 

P = 0,013 

Aile 
Reisinin 

Eğitim Dur. 

2 = 

205,384 
sd = 20 

P = 0,000 

2 = 39,924 

sd = 20 

P =0,005 

2=30,741 

sd = 20 

P = 0,059 

2= 5,882  

sd = 4 

P = 0,208 

2 = 29,665 

sd = 20 

P = 0,075 

2 = 41,498 

sd = 20 

P = 0,003 

Ailedeki 

Öğrenci 

Say. 

2=23,748 
sd = 20 

P = 0,254 

2=20,199 
sd = 20 

P =0,446 

2 = 11,704 
sd = 20 

P = 0,926 

2 = 7,133 
sd = 4 

P = 0,129 

2 =23,130 
sd = 20 

P = 0,282 

2=20,986 
sd = 20 

P = 0,398 
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Tablo 4’e göre; aralarında anlamlı bir ilişki bulunan değişkenler şöyledir: 

 Barınılan yerile tüm gelir kalemleri,    

 Cinsiyet ile öğrencilerin harçlıkları, maaş ve ücretler, burslar ve 

öğrencilerin aylık toplam gelirleri, 

 Eğitim görülen okul ile tüm gelir kalemleri,    

 Öğrenim şekli ile ailenin aylık toplam geliri, öğrencilerin harçlıkları, 

maaş-ücretler ve burslar 

 Sınıf ile öğrenim kredisi alma durumu, burslar ve öğrencilerin aylık 

toplam gelirleri, 

 Yaş ile öğrencilerin harçlıkları, maaş ve ücretler, öğrenim kredisi 

alma durumu, burslar ve öğrencilerin aylık toplam gelirleri, 

 Yerleşim yeri ile ailenin aylık toplam geliri ve öğrencilerin aylık 

toplam gelirleri 

 Ailedeki fert sayısı ile öğrencilerin harçlıkları, maaş ve ücretler ve 

burslar 

 Aile reisinin mesleği ile tüm gelir kalemleri,    

 Aile reisinin eğitim durumu ile ailenin aylık toplam geliri ve 

öğrencilerin harçlıkları 

 

Tablo 4’e göre; aralarında anlamlı bir ilişki bulunmayan değişkenler şöyledir: 

 Cinsiyet ile ailenin aylık toplam geliri ve öğrenim kredisi alma 

durumu,    

 Öğrenim şekli ile öğrenim kredisi alma durumu ve öğrencilerin aylık 

toplam gelirleri, 

 Sınıf ile ailenin aylık toplam geliri, öğrencilerin harçlıkları, maaş ve 

ücretler, 

 Yaş ile ailenin aylık toplam geliri, 

 Yerleşim yeri ile öğrencilerin harçlıkları, maaş ve ücretleri, öğrenim 

kredisi alma durumu ve burslar, 

 Ailedeki fert sayısı ile ailenin aylık toplam geliri ve öğrenim kredisi 

alma durumu ve öğrencilerin aylık toplam gelirleri, 

 Aile reisinin eğitim durumu ile maaş ve ücretler, öğrenim kredisi 

alma durumu ve burslar, 

 Ailedeki öğrenci sayısı ile tüm gelir kalemleri 

Tablo 5’e göre; aralarında anlamlı bir ilişki bulunan değişkenler şöyledir: 

 Barınılan yerile toplam gıda, giyim ve ayakkabı, kişisel bakım, 

kültür-eğlence, eğitim-öğretim, ulaşım ve barınma harcamaları, 

 Cinsiyet ile toplam gıda, sigara, alkol, giyim ve ayakkabı,kişisel 

bakım, kültür-eğlence, eğitim-öğretim ve şans oyunları harcamaları, 

 Eğitim görülen okul ile toplam gıda, sigara, alkol, giyim ve ayakkabı, 

eğitim-öğretim, ulaşım ve barınma harcamaları, 

 Öğrenim şekli ile sigara, ulaşım ve haberleşme harcamaları, 

 Sınıf ile eğitim-öğretim, şans oyunları ve barınma harcamaları, 

 Yaş ile toplam gıda ve barınma harcamaları, 

 Yerleşim yeri ile barınma harcamaları, 

 Aile reisinin eğitim durumu ile toplam gıda, sigara, kişisel bakım, 

şans oyunları ve haberleşme harcamaları 

Demografik Özellikler ile harcama kalemleri arasındaki ilişkiler Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 3.2.2. Demografik Özellikler ile Harcama Kalemleri Arasındaki İlişki 

 
Toplam 
Gıda 

Sigara Alkol 
Giyim 
Ayakkabı 

Kişisel 
Bakım 

Kültür 
Eğlence 

Eğitim 
Öğretim 

Şans 
Oyunları 

Ulaşım Barınma Haberleşme 

Barınılan 

Yer 

2=38,600 

sd = 20 

P = 0,007 

2=24,667 

sd = 20 

P= 0,214 

2=18,906 

sd = 20 

P = 0,528 

2=56,659 

sd = 20 

P = 0,000 

2=35,587 

sd = 16 

P = 0,003 

2=34,558 

sd = 16 

P = 0,004 

2=39,576 

sd = 20 

P = 0,006 

2=14,666 

sd = 20 

P = 0,795 

2=96,344 

sd = 16 

P = 0,007 

2=769,76 

sd = 20 

P = 0,000 

2=24,481 

sd = 16 

P = 0,080 

Cinsiyet 
2=33,88 

sd = 5 

P= 0,000 

2=92,88 

sd = 5 

P= 0,000 

2=44,53  

sd = 5 

P= 0,000 

2=19,17 

sd = 5 

P = 0,002 

2=22,73  

sd = 4 

P = 0,000 

2=11,08  

sd =4 

P = 0,026 

2=52,43 

sd = 5 

P = 0,000 

2=22,955 

sd = 5 

P = 0,000 

2=8,006 

sd = 4 

P = 0,091 

2=3,729  

sd = 5 

P = 0,589 

2=5,213 

sd = 4 

P = 0,266 

Okul 
2=126,496 
sd = 75 

P = 0,000 

2=127,43 
sd = 75 

P = 0,000 

2=131,37 
sd = 75 

P = 0,000 

2=117,83 
sd= 75 

P = 0,001 

2=71,990 
sd = 60 

P = 0,138 

2=78,062 
sd =60 

P = 0,059 

2=119,18 
sd = 75 

P = 0,001 

2=68,803s
d = 75 

P = 0,679 

2=137,25 
sd = 60 

P = 0,000 

2=195,49s
d = 75 

P = 0,000 

2=78,005 
sd = 60 

P = 0,059 

Öğrenim Şekli 
2=5,335 
sd = 5 

P = 0,376 

2=14,371 
sd = 5 

P = 0,013 

2= 3,329 
sd = 5 

P = 0,649 

2=10,794 
sd = 5 

P = 0,056 

2= 4,396 
sd = 4 

P = 0,355 

2= 3,254 
sd =4 

P = 0,516 

2=4,490  
sd = 5 

P = 0,48 

2=6,648 
sd = 5 

P = 0,248 

2=11,254 
sd = 4 

P = 0,024 

 =2,345 
sd = 5 

P = 0,800 

2=20,636 
sd = 4 

P = 0,000 

Sınıf 
2=23,713 

sd = 20 
P = 0,255 

2=21,895 

sd = 20 
P = 0,346 

2=16,044 

sd = 20 
P = 0,714 

2=26,584 

sd = 20 
P = 0,147 

2=11,279 

sd = 16 
P = 0,792 

2=9,859 

sd =16 
P = 0,874 

2=36,925 

sd = 20 
P = 0,012 

2=48,153 

sd = 20 
P = 0,000 

2=15,676 

sd = 16 
P = 0,476 

2=40,749 

sd = 20 
P = 0,004 

2=20,409s

d = 16 
P = 0,202 

Yaş 
2=58,036 

sd = 20 
P = 0,000 

2=20,521 

sd = 20 
P = 0,426 

2=10,384 

sd = 20 
P = 0,961 

2=28,839 

sd = 20 
P = 0,091 

2 =9,699 

sd = 16 
P = 0,882 

2=9,800 

sd =16 
P = 0,877 

2=21,459 

sd = 20 
P = 0,371 

2=10,134s

d = 20 
P = 0,966 

2=23,961 

sd = 16 
P = 0,090 

2=91,038 

sd = 20 
P = 0,000 

2=25,518 

sd = 16 
P = 0,061 

Yerleşim Yeri 
2=14,689 

sd = 10 

P = 0,144 

2=10,414 

sd = 10 

P = 0,405 

2 =4,558 

sd = 10 

P = 0,919 

2=11,914 

sd = 10 

P = 0,291 

2=12,617 

sd = 8 

P = 0,126 

(2=6,592 

sd = 8 

P = 0,581 

2 =5,449 

sd = 10 

P = 0,859 

2=8,721 

sd = 10 

P = 0,559 

2=9,068 

sd = 8 

P = 0,337 

2=24,917s

d = 10 

P = 0,006 

2=10,926 

sd = 8 

P = 0,206 

Ailedeki Fert 

Sayısı 

2=10,28 

sd = 15 

P = 0,802 

2= 7,766 

sd = 15 

P = 0,933 

2=22,36 

sd = 15 

P= 0,099 

2=10,097 

sd = 1 

P = 0,814 

2=4,159 

sd = 12 

P = 0,980 

2=13,99 

sd =12 

P = 0,301 

2=20,657 

sd = 15 

P = 0,14 

2=10,539s

d = 15 

P = 0,785 

2=11,404s

d = 12 

P = 0,495 

2= 4,253 

sd = 15 

P = 0,057 

2=19,463 

sd = 12 

P = 0,078 

Aile Reisinin 

Mesleği 
 

2=10,539 
sd = 15 

P = 0,785 

2=29,630 
sd = 30 

P = 0,485 

2=30,420s
d = 30 

P = 0,444 

2=39,422s
d = 30 

P = 0,117 

2=25,760 
sd = 24 

P = 0,365 

2=31,85 
sd =24 

P = 0,131 

2=30,86 
sd = 30 

P = 0,422 

2=24,061s
d = 30 

P = 0,769 

2=21,606s
d = 24 

P = 0,603 

2=37,481 
sd = 30 

P = 0,164 

2=34,326 
sd = 24 

P = 0,079 

Aile Reisinin 
Eğitim Dur. 

2=35,757 
sd = 20 

P = 0,016 

2=32,427s
d = 20 

P = 0,039 

2=29,122s
d = 20 

P = 0,085 

2=20,394s
d = 20 

P = 0,434 

2=26,705s
d = 16 

P = 0,045 

2=22,504s
d =16 

P = 0,128 

2=26,126 
sd = 20 

P = 0,162 

2=40,235s
d = 20 

P = 0,005 

2=20,791s
d = 20 

P = 0,410 

2=20,791s
d = 20 

P = 0,410 

2=28,259 
sd = 16 

P = 0,029 

Ailedeki Öğrenci 
Say. 

2=16,008 

sd = 20 
P = 0,716 

2=20,081s

d = 20 
P = 0,453 

2=20,71 

sd = 20 
P = 0,414 

2=18,886s

d = 20 
P = 0,529 

2=13,452s

d = 16 
P = 0,639 

2=9,772 sd 

=16 
P= 0,878 

2=31,088 

sd = 20 
P = 0,054 

2=12,874s

d = 20 
P = 0,883 

2=14,179 

sd = 16 
P = 0,585 

2=27,475 

sd = 20 
P = 0,122 

2=12,871 

sd = 16 
P = 0,682 
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Tablo 5’e göre; aralarında anlamlı bir ilişki bulunmayan değişkenler şöyledir: 

 Barınılan yer ile sigara, alkol, ulaşım, şans oyunları ve haberleşme 

harcamaları, 

 Cinsiyet ile ulaşım, barınma ve haberleşme harcamaları, 

 Eğitim görülen okul ile haberleşme, kişisel bakım ve kültür-eğlence 

harcamaları, 

 Öğrenim şekli ile alkol, giyim ve ayakkabı, barınma, kültür-eğlence, kişisel 

bakım, eğitim-öğretim ve şans oyunları harcamaları, 

 Sınıf ile toplam gıda, alkol, giyim ve ayakkabı, ulaşım, haberleşme, kişisel 

bakım ve kültür-eğlence harcamaları, 

 Yaş ile sigara, alkol, giyim ve ayakkabı, ulaşım, haberleşme, kişisel bakım, 

kültür-eğlence, eğitim-öğretim ve şans oyunları harcamaları, 

 Yerleşim yeri ile toplam gıda, sigara, alkol, giyim ve ayakkabı, ulaşım, 

haberleşme, kişisel bakım, kültür-eğlence, eğitim-öğretim ve şans oyunları harcamaları, 

 Ailedeki fert sayısı ile toplam gıda, sigara, alkol, giyim ve ayakkabı, ulaşım, 

barınma, haberleşme, kişisel bakım, kültür-eğlence, eğitim-öğretim ve şans oyunları 

harcamaları, 

 Aile reisinin mesleği ile toplam gıda, sigara, alkol, giyim ve ayakkabı, 

barınma, ulaşım, haberleşme, kişisel bakım, kültür-eğlence, eğitim-öğretim ve şans 

oyunları harcamaları, 

 Aile reisinin eğitim durumu ile barınma, alkol, giyim ve ayakkabı, 

ulaşım,kültür-eğlence ve eğitim-öğretim harcamaları 

 Ailedeki Öğrenci Sayısı ile tüm harcama kalemleri 

 

Ayrıca harcama kalemlerinin oransal olarak dağılımı incelendiğinde Tablo 

6’daki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 6: Aylık Harcama Kalemleri Oranları 

Harcama Kalemleri Pay (%) 

Barınma 29,4 

Gıda 26,9 

Giyim ve ayakkabı 13,2 

Ulaşım 7,7 

Haberleşme 6,7 

Eğitim 6,0 

Kişisel Bakım 5,3 

Kültür-Eğlence 3,6 

Şans oyunları 1,2 

Toplam 100 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, harcama kalemleri arasındaki en yüksek oran 

%29,4 ile barınmaya aittir. İkinci sırada ise %26,9 ile gıda harcamaları gelmektedir. 

Görüldüğü üzere sadece barınma ve gıda harcamaları toplam harcamalarının %56’sını 

oluşturmaktadır. Bu iki oran literatür özetinde değinilen çalışmaların büyük çoğunluğu 

ile benzer sonuçlara işaret etmektedir. Üçüncü sırada % 13,2 ile giyim ve ayakkabı 

harcamaları, en son sırada % 1,2 ile şans oyunları harcamaları yer almaktadır. 

Sonuç 

Bu araştırmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre gelir-harcamaları analiz edilmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için 

öğrencilere 1100 adet anket uygulanmıştır. Öğrencilerin barındıkları yer, cinsiyet, yaş, 
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okudukları fakülte, sınıf, öğrenim şekli, aile reisinin mesleği, ailedeki fert sayısı gibi 

değişkenlerin burs, öğrenim kredisi, harçlık, maaş, ailenin toplam geliri ve harcama 

kalemleri arasında bir ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Anket uygulanan 1100 öğrencinin; % 54,7’i bay, % 44,3’ü bayandır. % 97,5’i 

evli, % 2,5’ibekârdır. % 46,9’u, 18-20,  % 43,6’sı 21-23, % 5,6’sı 24-26 ve % 3,3’ü 27 

üzeri yaştadır. Aile reisinin % 26,2’si emekli, % 20,1’i işçi, % 15,9’u serbest meslek, % 

15,5’i devlet memuru, % 12,7’si esnaf, % 6,9’u çiftçi ve % 2,7’si ise işsizdir. Aile 

reisinin % 40,8’i ilkokul,  % 24,2’si ortaokul, % 23,2’si lise, % 10,9’u üniversite ve 

yaklaşık % 1’i lisansüstü mezunudur. % 15,1’i 1-250 TL, % 29,3’ü 251-500 TL, % 

8,8’i 501-750 TL, %19,6’sı 751-1000 TL, % 16,2’si 1001-1500 TL ve % 11’i 1501 TL 

ve daha üzerinde aylık gelire sahiptir.  

Ki-kare analiz sonuçlarına göre; barınılan yerile tüm gelir kalemleri arasında, 

cinsiyet ile öğrencilerin harçlıkları, maaş ve ücretler, burslar ve öğrencilerin aylık 

toplam gelirleri arasında, eğitim görülen okul ile tüm gelir kalemleri arasında, öğrenim 

şekli ile ailenin aylık toplam geliri, öğrencilerin harçlıkları, maaş-ücretler ve burslar 

arasında, sınıf ile öğrenim kredisi alma durumu, burslar ve öğrencilerin aylık toplam 

gelirleri arasında, yaş ile öğrencilerin harçlıkları, maaş ve ücretler, öğrenim kredisi 

alma durumu, burslar ve öğrencilerin aylık toplam gelirleri arasında, yerleşim yeri ile 

ailenin aylık toplam geliri ve öğrencilerin aylık toplam gelirleri arasında, ailedeki fert 

sayısı ile öğrencilerin harçlıkları, maaş-ücretler ve burslar arasında, aile reisinin 

mesleği ile tüm gelir kalemleri arasında ve aile reisinin eğitim durumu ile ailenin aylık 

toplam geliri ve öğrencilerin harçlıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Son olarak, harcama kalemleri arasındaki en yüksek oran %29,4 ile barınmaya 

aittir. Barınma ve gıda harcamaları toplam harcamalarının yarısından fazladır. Bu oran 

daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalarla benzerlikler göstermektedir.  

Bilgi: Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri kapsamında SBA-2016-619 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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THE EFFECTS OF SATISFACTION OF PROFESSIONAL CHAMBERS 

AND PROFESSIONAL INDEPENDENCY ON SELF-ESTEEM 

PERCEPTION OF CHARTERED ACCOUNTANTS: A SCALE 

PROPOSAL 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Rahmi YÜCELi 

Öğr. Gör. Onur ÖZEVİNii 

Abstract 

In this study, it was aimed to investigate the effects of the perception of independence 

of accounting profession members and the satisfaction level of occupational chambers on their 

self-esteem. In this context, the questionnaire consisting of scales developed for the measurement 

of variables was applied to 175 professions covering Ankara and Istanbul provinces and data 

were collected and analysed with the help of SPSS. Findings from the study show that 

satisfaction level of occupational chambers and professional independence of sub-variables such 

as wage independence, professional flexibility and customer rotation have positive and 

significant effects on the perceived self-esteem of members of the profession. 

Keywords: Chartered Accountants, Professional Independency, Self-Esteem, 

Satisfaction 

MESLEK ODASINDAN MEMNUNİYET VE MESLEKİ 

BAĞIMSIZLIĞIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 

KENDİNE SAYGI ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR ÖLÇEK 

ÖNERİSİ 

Özet 

 Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağımsızlık algıları ile meslek 

odalarından memnuniyet düzeylerinin mesleki açıdan kendilerine duydukları saygı üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda değişkenlerin ölçümü için geliştirilen 

ölçeklerden oluşan anket Ankara ve İstanbul illerini kapsayan 175 meslek mensubuna 

uygulanarak veri toplanmış ve SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen 

bulgular meslek odalarından memnuniyet ile ücret bağımsızlığı, mesleki esneklik ve müşteri 

rotasyonu alt değişkenlerinden oluşan mesleki bağımsızlık algılarının, meslek mensuplarının 

kendilerine saygı algıları üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Bağımsızlık, Kendine Saygı, 

Memnuniyet 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş  

Finansal tabloların ekonomik fayda sağlaması için doğru bilgileri içermesi, 

zamanında sunulması ve herhangi bir bilgi kullanıcısını yanıltmaya dönük olmaması 

gerekir. Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma 

durumunda bulunan ilgililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı 

ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır. Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde 

ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi ya da grupların değil, tüm 

toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen Internationals Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü yucel_r@ibu.edu.tr 
ii Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede MYO, İşletme Bölümü onurozevin@ibu.edu.tr  
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tarafsız ve dürüst davranılması gerekir. Bu da muhasebenin sosyal sorumluluk ilkesi ile 

net bir şekilde belirtilmiştir. Bu nedenle işletme çevresindeki çıkar gruplarını 

bilgilendirme amacıyla sunulan finansal raporların oluşturucu ve kullanıcıları olan 

muhasebe profesyonelleri bundan birinci derece sorumludur.  

Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde meslek mensubunun mesleki 

bağımsızlığının büyük önemi vardır. Çünkü mükellef bulma, elinde tutma ve ücret 

kaygısı ile hareket eden meslek mensuplarının mükellefin çıkarlarını göz ardı ederek 

hareket etmesi beklenemez. Bu durum mesleki ilke ve bağımsızlıktan uzaklaşmayı 

beraberinde getireceğinden bunun sonucunda meslek mensubunun kendine duyduğu 

mesleki saygı olumsuz etkilenir. Mesleki açıdan bireyin kendine saygı duyması 

mesleğin saygınlığını artırmaya dönük davranış göstermeyi beraberinde getireceğinden 

önemlidir. Bu bağlamda meslek mensubunun öz saygısı ve davranışı üzerinde bağlı 

bulunduğu meslek odasının yaptıkları mesleki düzenlemeler ve sundukları desteğinde 

önemli etkileri olur.  

Bu noktadan hareketle hazırlanan çalışmada meslek mensuplarının meslek 

odalarından memnuniyetleri, mesleki bağımsızlık algıları ve mesleki açıdan kendilerine 

saygıları arasındaki ilişkiler önerilen ölçekler yardımı ile incelenmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve  

Çeşitli çalışmalarda muhasebe meslek mensuplarının sosyal sorumluluk 

kavramına verdikleri önem algısal ve teorik temelde tartışılmaktadır. Otlu (2002) 

muhasebe meslek mensuplarının sosyal sorumluluk kavramına ne ölçüde uyduklarını 

ortaya çıkarmaya yönelik çalışmasında, muhasebe meslek mensuplarının sosyal 

sorumluluk kavramını muhasebe işlemlerinin sonuçları açısından değil ve fakat 

muhasebe süreçleri açısından dikkate almaları gerektiği savunulmuştur.   

Güneş ve Otlu (2003) çalışmalarında sosyal sorumluluk kavramının muhasebe 

profesyonelleri tarafından ne denli önemsendiğine yönelik bir anket çalışması ortaya 

koymuştur. Çalışmanın sonucunda muhasebe meslek mensuplarının yüzde 60 oranında 

sosyal sorumluluk kavramına dikkat etkileri ortaya çıkmıştır. 

Özalp, Tonus ve Sarıkaya (2008) ise çalışmalarında konuya farklı bir açıdan 

yaklaşarak iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve iş 

etiği algılarını ortaya koymaya yönelik bir araştırma yapmışlardır. Yazarlar 

çalışmalarında, sosyal sorumluluk algısının iktisadi ve idari bilimler fakültesi 

öğrencilerinin bölümlerine ve cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiğini savunmuşlardır.  

Muhasebe meslek mensuplarının ahlaki karar alma biçimlerini belirlemeye 

çalışan Tükenmez ve Kutay vd. (2008) 37 (YMM ve SMMM) üzerinde anket çalışması 

yapmışlardır. Buna göre, muhasebe meslek mensuplarının karar alma sürecinde ahlaki 

duyarsızlığın önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye örneklemi de dikkate alındığında muhasebeciler üzerinde bir takım 

kişisel değerler ile sosyal sorumluluk algıları arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalar 

yapılmış olsa da, kişisel değerlerin temelinde yatan kişinin kendini algılayış şekli yani 

kendine saygıyı (self-esteem) ele alan güncel çalışmalara rastlanmamaktadır. Oysaki 

kendine güven, kendinden emin olma ve kendinden hoşnut olmayı içeren kendine saygı 

bireyin özünü bir nesne olarak ele alıp onu değerlendirmesi sonucunda kendisi 

hakkında vardığı yargı ve geliştirdiği tutumdur (Andre and Lelord,2007). Benliğin 

beğenilip benimsenmesi kendine saygıyı oluşturur. Kendine saygı, “kişinin kendisini 

değerlendirmesi sonucu yetenek, önem ve değer olarak atfettiği beğeni ya da tatmin 
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düzeyidir” (Coopersmith, 1967). Kişinin kendini beğenmesi ve kendi benliğine saygı 

duyması için üstün niteliklere sahip olması gerekmez. Çünkü kendine saygı, kendini 

olduğundan aşağı ya da üstün görmeden kendinden memnun olma durumudur ve 

kendini olduğu gibi kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan olumlu bir ruh halidir 

(Yörükoğlu 2000).  

Kendine saygı klasik yönetim teorisinin temel çıkış noktasını oluşturan 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımlanan dördüncü basamak “saygı” ihtiyacının 

özünü oluşturur. Saygı ihtiyacı kişinin kendine saygı duyması ve başkalarının kişiye 

saygı duyması olarak açıklanır (Galpin, 1996). Maslow, bireyin gerçek anlamda verimli 

ve başarılı olması için, sağlıklı bir özsaygıya sahip olması gerektiğini savunur. 

Maslow’a göre, benlik saygısının iki kaynağı vardır: Birincisi, bireyin kendisi ve önem 

verdiği kişilerden gördüğü sevgi, saygı ve kabul; ikincisi ise bireyin kendisiyle ilgili 

yetkinlik ve başarı duygularıdır (Joseph, 1994). Kendine saygı ayrıca beşinci basamak 

kendini gerçekleştirme ihtiyacının da temelini oluşturur.  

Herzberg’in motivasyon teorisi açısından bakıldığında ise kendine saygı ve 

kendini gerçekleştirme insanın gelişimi açısından motivasyon sağlayan iş özellikleri 

grubunda yer almaktadır. Yani kişinin kendine saygı duymasını ve kendini 

gerçekleştirmesine imkan sağlayan iş koşulları doğrudan motivasyon kaynağı olur ve 

kişinin iş tatminini arttırarak daha verimli olmasına neden olur (Kerns, Riley, & Jones, 

1987; Hersey, Blanchard, & Johnson, 1996). Motivasyon ve performans arasında 

beklenen bu olumlu ilişki Victor Vroom’un beklenti teorisine dayanır. Bu teoriye göre 

ihtiyaçlar motive olmuş davranışları doğurur. Bu nedenle kendine saygı duyan birey 

ödüllendirilmek için iyi iş performansı sergileyecek ve saygı ihtiyacını karşılayacaktır 

(Hersey, Blanchard, & Johnson, 1996). 

Bireyin içinde bulunduğu kurumun bir parçası olarak kendisini toplumun 

beklentilerini karşılamada yeterli görmesi kendine saygıyı besleyen önemli 

faktörlerdendir. Zira toplum tarafından onaylanma hem kendine güven hem de 

kendinden emin olmayı besleyerek kendine saygıyı derinleştirir. Sosyal sorumluluk 

algıları belli bir çıkar grubuna değil toplumun genel çıkarlarına uygun davranışı 

özendirdiğinden kurumsal ve bireysel açıdan toplumca onaylanmayı ve takdir edilmeyi 

beraberinde getirir. Bu durum özellikle birey açısından yukarıda açıklandığı gibi içsel 

bir motivasyon kaynağıdır. Bu durum meslek mensubu açısından bağlı bulunduğu 

meslek odası ile ilişkileri boyutunda da geçerlidir. Zira meslek odasından aldığı hizmet 

ve desteğin düzeyi kendisine mesleki olarak gösterilen özen ve saygının bir işareti 

olarak değerlendirilir.  

Gündüz ve Özen (2016), Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 

kayıtlı 140 meslek mensubu ile yaptıkları ankette meslek odasından memnuniyeti 

ölçmeye yönelik sorular yöneltmişlerdir. Sonuçta ankete katılan muhasebe meslek 

mensuplarının SMMM Odasının yeterince eğitim verdiğini düşünmedikleri, 

TÜRMOB’un muhasebecilerin hakkını savunan bir muhasebe hukukunu 

oluşturamadığı ve mesleğin tanınması için gerekli çalışmaları yapmadığı kanaatinde 

oldukları ifade edilmiştir.   

Biyan (2012), 2.740 meslek mensubuyla gerçekleştirdiği çalışmada 

katılımcıların %89,7’si TÜRMOB’un, %85,4’ü ise meslek odalarının haklarını 

yeterince savunduğuna inanmamaktadır. 

Tuğay ve Tekşen (2014), Burdur ilinde faaliyet gösteren 99 meslek 

mensubuna yaptıkları anket araştırmasıyla meslek mensuplarının sorunların çözümüne 

yönelik olarak, odalardan ve TÜRMOB’dan çeşitli istekleri bulunduğunu saptamıştır. 
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Bu istekler; resmi kurumlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi, meslek içi eğitimin 

artırılması, üyelerin mevzuat konusunda hızlı bilgilendirilmesi ve kamuoyunda 

muhasebecilik mesleğinin itibarının arttırılması konusunda çalışma yapmaları şeklinde 

sıralanabilir. 

Yıldız (2010), Kayseri’de faaliyette bulunan 97 muhasebe meslek mensubuna, 

meslek odasından memnuiyeti ölçmeye yönelik bir anket soruları yöneltmiştir. Çalışma 

sonucunda katılımcıların, meslek örgütünün, meslekte haksız rekabeti engellemekte 

yetersiz kaldığı, meslek etiği yetersiz üyeleri meslekten dışlayamadığı, meslek 

mensuplarını etik ilkelere zorlamakta gücü ve otoritesini zayıf olduğu ve oluşturulan 

meslek etiği ilkelerini yetersiz bulunduğu kanaatlerine sahip oldukları ifade edilmiştir. 

Gökgöz ve Zeytin (2012), 127 meslek mensubuna uyguladıkları anketle 

meslek mensuplarının sorunlarını araştırmışlardır. Çalışmanın bulgularına göre meslek 

odalarından beklentilerin ilk 5 sırasında; muhasebecinin hukukunu savunan yeni bir 

hukuki düzenleme isteği, meslek içi eğitimlerin arttırılması, resmi kurumlarla 

sorunların çözümünde yardımcı olunması, mesleğin tanıtılması için çalışma yapılması, 

haksız rekabetin engellenmesinde etkili rol alınması konuları gelmektedir. 

Suadiye ve Yükselen (2001) çalışmalarında Antakya’da meslek mensuplarının 

Oda yönetimlerinden ülkenin gündemindeki önemli konularda sürekli eğitim 

programlarını ve meslek mensupları arasında dayanışmayı geliştirecek çalışmalar 

bekledikleri raporlanmıştır. 

Kalaycı ve Tekşen (2006) muhasebe mesleğinde karşılaşılan sorunları tespit 

etmek amacıyla Isparta’da bir anket çalışması yapmıştır. Çalışmada meslek odalarından 

beklentiler arasında mesleki düzenlemelerde ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, eğitim 

çalışmalarının arttırılması, meslek mensupları arasındaki haksız rekabete çözüm 

bulunması, mesleki düzenlemelerdeki değişikliklerin iletilmesi ve sosyo-kültürel 

faaliyetlerin arttırılması gibi konular sıralanmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarının kişisel değerlerinin incelendiği çalışmada 

Tükenmez vd. (2008) kendine saygının muhasebecilerin en çok önem verdiği ikinci 

değer olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgu Swindl et al. (1987) tarafından yapılan 

çalışma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Yapılmış çalışmalarında gösterdiği gibi 

kendine saygı meslek mensupları açısından önem verilen bir kişisel değerdir ve meslek 

odasından memnun olan meslek çalışanlarının kendilerine saygı düzeyi yükselir (H1).  

Muhasebe meslek mensupları yerine getirdikleri iş gereği bir taraftan 

mükelleflerine karşı sorumluluk taşırken diğer taraftan muhasebenin sosyal sorumluluk 

kavramının da gereği olarak kamuyu doğru bilgilendirecek mali tabloların 

hazırlanmasında birinci derecede sorumlu olduklarından, kamusal bir sorumluluk 

taşırlar. Bu görevlerin eş anlı yerine getirilmesinde meslek mensubu işi karşılığında 

mükelleften alacağı ücretin sürekliliği ile kamuyu doğru bilgilendirme sorumluluğu 

arasında sık sık ikilemde kalır.  

Nitekim Kutlu (2008), çalışmasında, muhasebe meslek mensuplarının etik 

ikilemlerini araştırmış ve meslek mensuplarının yaşadıkları etik ikilemin nedenlerin 

başında müşteri kaybetme endişesi geldiğini ifade etmiştir. 

Bu temel ikilem meslek mensuplarının öncelikle kamuya doğru ve tarafsız 

bilgi sunma sorumluluğunu mükelleflerini ellerinde tutma ve ücret kaybına uğramama 

kaygısı ile değiştirmesine neden olmaktadır. Bu açıdan bir meslek mensubu özellikle 

ücret bağı nedeni ile kendisini öncelikle mükellefine bağımlı hissetmekte bu da 

tarafsızlığını gölgelemektedir. Meslek mensubu ile mükellef arasındaki ücretin meslek 
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odası tarafından belirlenen bir ücret tarifesi üzerinden ancak maliye bakanlığı gibi 

üçüncü bir kurum aracılığı ile ödenmesi bu kaygının ortadan kalmasına ve meslek 

mensuplarının daha tarafsız hizmet sunmalarına imkân sağlayabilir.  

Oysa yapılmış çalışmalar meslek mensuplarının mükelleflerin çeşitli şekillerde 

tarafsızlık ve meslek etiğine aykırı talepleri nedeni ile zorlandıklarını ve bu durumdan 

rahatsız olduklarını ortaya koymaktadır.  

Gündüz ve Özen (2016),  Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 

kayıtlı 140 meslek mensubu ile yaptıkları çalışma sonucunda katılımcıların % 73 

oranında meslek mükelleflerin vergiye ilişkin taleplerinden rahatsız olduklarını ifade 

etmişlerdir.  

Yıldız (2010), Kayseri’de faaliyette bulunan 97 muhasebe meslek mensubuna 

uyguladığı anket sonuçlarına göre, araştırmaya katılan meslek üyelerinin mükellef 

çıkarları ile kamu çıkarları arasında çatışma yaşadıkları ancak yaşanan çatışmada 

tercihlerini toplum lehine kullandıklarını raporlamıştır. 

Daştan (2011) çalışmasında muhasebe meslek mensuplarının kayıt dışı 

ekonomiyi önlemedeki rolünü 144 meslek mensubuna yaptığı anketle araştırmıştır. 

Ankete katılanların %59'u mükelleflerin vergisel konularda baskı ve telkinine maruz 

kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Kutlu (2008), çalışmasında, muhasebe meslek mensuplarının etik ikilemlerini 

araştırmış ve meslek mensuplarının yaşadıkları etik ikilemin nedenlerin başında 

müşteri kaybetme endişesi geldiğini ifade etmiştir. 

Sakarya ve Kara (2010), çalışmalarında Balıkesir, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 

226 meslek mensubundan edinilen cevaplar sonucunda meslek mensubunun kamu ve 

mükellef baskısından etkilenmediği önermesi karşısında ortalama olarak kararsız 

kalındığını raporlamışlardır. 

Özbirecikli ve Ural (2006), muhasebe mesleğinde karşılaşılan etik dışı 

davranışların tespit edilmesini amaçlayan çalışmalarında, en çok ihlal edilen etik 

değerlerin dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık olduğu sonucuna ulaşıldığını ifade 

etmişlerdir. 

Mükellefi ile arasındaki ilişkide kaygı taşıyan bir meslek mensubunun 

göstereceği en önemli davranışlardan birisi de onu kaybetmemek için esnek davranmak 

olacaktır. Gelir kaybına uğramamak ve mükellefi elinde tutmak amacıyla mükellefin 

beklentilerine cevap vermeye önem gösterecek meslek mensubu bir başka ikilemle 

karşılaşır. Zira mükellefin mesleki etik ve standartların dışındaki istekleri ile gelir 

kaybı yeni bir ikilem kaynağıdır. Bu bağlamda meslek mensubu için sosyal 

sorumluluğunu yerine getirmede mükellef kaygılarına işaret eden esneklik algısı 

mesleki bağımsızlığı azaltan bir unsurdur.  

Mükellefi ile arasındaki ilişki dikkate alındığında mükellefine esnek davranan 

meslek mensubunun bağımlılığının artması, tarafsızlığının azalması beklenen bir 

durumdur. Bunun sonucunda da meslek mensubu mükellef beklentilerine açık hale 

gelir ve bu tür meslek mensuplarının bu nedenle bağımsızlıkları ortadan kalkar.  

Oysa kamuya karşı sosyal sorumluluğun yerine getirilmesinde meslek 

mensubunun mesleki bağımsızlığının büyük önemi vardır. Çünkü mükellef bulma, 

elinde tutma ve ücret kaygısı ile hareket eden meslek mensuplarının mükellefin 

çıkarlarını göz ardı ederek hareket etmesi beklenemez. Bu durum mesleki ilke ve 

tarafsızlıktan uzaklaşmayı da beraberinde getireceğinden bağımsızlık düzeyindeki 
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azalma meslek mensubunun yaptığı işten ötürü kendisine olan saygısını olumsuz etkiler 

(H2). 

3. Yöntem  

Muhasebe meslek mensuplarının bağımsızlığının ülke ekonomileri üzerinde 

önemli etkileri vardır. Bu nedenle konuyu ele alan farklı alanlarda yapılmış birçok 

çalışma söz konusudur. Ancak bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının kendine 

saygı algıları ve bunların belirleyicisi olarak meslek odalarından duydukları 

memnuniyet ve mesleki bağımsızlık algılarının tartışılması amaçlanmaktadır. Zira 

kuruluşların muhasebe politikaları ve vergi uygulamaları ve vergi beyanı konusunda 

söz sahibi olan muhasebe meslek mensuplarının mesleki tutum ve davranışlarının 

anlaşılması akademik yazındaki boşluğun doldurulmasında katkı sağlayacaktır. Bu 

tespitler ışığında çalışmada öncelikle meslek mensuplarının bağımsızlığının ölçümünde 

kullanılmak üzere ücret bağımsızlığı, esneklik ve müşteri rotasyonu boyutlarından 

oluşan bir ölçek önerisi getirilmekte olup, ikinci aşamada meslek odasından duyulan 

memnuniyet ve bağımsızlığın meslek mensuplarının kendilerine duydukları mesleki 

saygı düzeyini nasıl etkilediği incelenmiştir.  

3.1. Örnek ve Veri Toplama  

Bu kapsamda çalışmada Anakara ve İstanbul illerinden elde edilen veriler 

ilgili şehirlerde meslek odasına kayıtlı muhasebecilerden anket yolu ile elde edilmiştir. 

Katılımcılardan toplanan veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. 

Veri toplama sürecinde çalışma konusunda bilgilendirilmiş anketörler kullanılmış, 

rasgele örnekleme yoluyla seçilerek ulaşılan meslek mensuplarından çalışmaya 

katılmayı kabul edenlerden veri toplanmıştır. Veri toplama süreci sonunda 73’ü 

Ankara, 102’si İstanbul olmak üzere 175 farklı meslek mensubundan veri derlenmiş ve 

analize dahil edilmiştir.  

Ankete katılan meslek mensuplarının %4,6’sı YMM, %95,4’ü SMMM, 

%84,4’ü bağımsız çalışırken, %15,6’sı bağımlı çalışan meslek mensubundan 

oluşmaktadır. Katılımcıların %19,5’i bayan, %80,5’i erkek katılımcılardan oluşmakta 

olup, yaşları 27 ile 62 arasında değişim göstermektedir. Eğitim durumları dikkate 

alındığında, katılımcıların %7,2’sinin önlisans ve öncesi, %80,4’ünün lisans ve geri 

kalan %12,4’inin ise lisansüstü eğitime sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

3.2. Değişkenlerin Ölçümü 

Çalışma kapsamında Mesleki Bağımsızlık düzeyi üç boyutta ele alınmıştır. 

Bağımsızlığın ilk boyutu olan ücret bağımsızlığı meslek mensubunun mükelleften ücret 

alması nedeni ile ortaya çıkar ve mevcutta en önemli bağımlılık unsurudur. Bu amaçla 

çalışma kapsamında katılımcılara ücret bağımsızlığını sağlayacak “Ücretimi 

mükelleften almam, kamuya karşı tarafsızlığımı zedeleyen bir unsurdur”, “Ücretimin 

maliye tarafından kesilerek tarafıma ödenmesi mesleki tarafsızlık açısından faydalı 

olur”, “Ücretimin maliye tarafından kesilerek tarafıma ödenmesi, asgari ücret tarifesine 

uyulmamasından kaynaklanan haksız rekabeti engeller” ifadelerine katılım düzeyleri 

sorulmuştur. 5’li Likert ölçeği (1.kesinlikle katılmıyorum…..5.kesinlikle katılıyorum) 

kullanılarak ölçülen sorulara verilen yanıtlar 3 ile 15 puan arasında yer almaktadır. 

Ölçekte yer alan sorulara verilen yüksek skorlu yanıtlar meslek mensubunun ücret 

bağımsızlığına yüklediği yüksek önemi skorlu yanıtlar ise bunu önemsemediğini yani 

mesleki bağımsızlığın azaldığını göstermektedir.   
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Bağımsızlığın önemli bir diğer boyutu olan esnekliğin ölçümünde ise 

“Ücretimi zamanında veya tam alamamam mükellefe karşı mesleki tutumumu 

değiştirir”, “Meslek mensupları müşteri kaybetme endişesiyle mesleki etik kurallarını 

esnetebilmektedirler”, “Bağımlı çalışan meslek mensuplarının mesleği icra ederken tam 

tarafsız olabileceklerine inanmıyorum”, “Meslek mensupları kişisel yakınlıkları olan 

müşterilere karşı mesleki etik kurallarında daha esnektirler” ifadelerinden oluşan 

ölçekten yararlanılmıştır. 4 ile 20 puan arasında ölçülen ölçekte yer alan sorulara 

verilen yüksek skorlu yanıtlar katılımcıların esnekliği bağımsızlık ve tarafsızlık kaybı 

olarak gördüklerini önem verdiklerini, düşük skorlu yanıtlar ise mesleki esnekliğin 

olağan kabul edilerek bağımsızlık ve tarafsızlığın azaldığını göstermektedir.  

Mükellef rotasyonu olarak önerilen bağımsızlık boyutunun ölçümünde ise 

“Mükelleflerin mevcut meslek mensupları arasında adil olarak dağıtılması mesleki 

tarafsızlık açısından faydalı olur”, “Meslek mensuplarının (denetim firmalarında 

olduğu gibi) müşterilerinin, belli süreler içinde rotasyona tabi olması gerektiğine 

inanıyorum” ifadelerine yer verilmiştir. Ölçekte verilen yüksek değerli yanıtlar 

bağımsız denetimde olduğu gibi hizmet süresinin sınırlanması ile sağlanacak zorunlu 

rotasyonun bağımsızlığı artıracağına olan inanca katılımı, düşük değerli skorlar ise 

mevcut durumdaki uzun süreli çalışmanın doğurduğu ilişkisel yakınlıktan kaynaklı 

bağımlılığa olan eğilimi ifade eder. 

Meslek odasından memnuniyetin ölçümünde ise “Bağlı bulunduğu meslek 

odası işlevini hakkıyla yerine getirmektedir”, “Bağlı bulunduğum meslek odasına 

ödediğim aidatların karşılığını hizmetlerle aldığıma inanıyorum”, “TURMOB'un 

faaliyetleri ve meslek mensubuna olan desteğinden memnunum” ifadelerinden oluşan 

ölçek kullanılmıştır. Ölçekte elde edilen yüksek skorlu yanıtlar memnuniyet 

düzeyindeki artışı, düşük skorlu yanıtlar ise azalışı ifade eder. 

Kendine saygı değişkeni Rosenberg’in (1965) benlik saygısı ölçeğinin 

uyarlanması ile elde edilen ölçek yardımıyla ölçülmüştür. Ölçek daha önce tıp 

alanındaki çalışmada Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Rosenberg 

benlik saygısı ölçeği kişinin kendine değer verme ve kendini kabul etmeden oluşan öz 

saygı algısının ölçümüne dönüktür.  Ölçekte beş tanesi pozitif (1,2,4,6,7-öz değer) beş 

tanesi negatif ifade edilen (3,5,8,9,10-öz kabul) ifadelerden elde edilen yüksek skorlu 

yanıtlar kişinin kendisine saygısının yüksek olduğunu, düşük skorlu yanıtlar ise 

düşüklüğünü gösterir.  

Tüm değişkenlerin ölçümünde “1 kesinlikle katılmıyorum … 5 kesinlikle 

katılıyorum”u içeren 5’li Likert ölçek kullanılmıştır. 

4. Bulgular  

Araştırma kapsamında veri toplamak için kullanılan ölçeklerin 

güvenilirliklerinin kontrolü için faktör ve güvenilirlik analizinden yararlanılmıştır. 

Faktör analizi (FA) için değişkenler faktör analizi modeli oluşturularak test edilmiştir. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler için yapılan faktör analizi sonucunda Tablo 1’de 

sunulan standardize yükleme katsayıları ve faktör desenine ait güvenirlik (Cronbach 

Alpha) değerlerine ulaşılmıştır. Tabloda 0,45 ve üstü yükleme katsayılarına sahip 

değerlere yer verilmiştir.  
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Tablo 1: Faktör Analizi Standart Faktör Yükleri ve Güvenilirlik Sonuçları 

 
Faktör   

 Bağımsızlık 
Meslek 
Odasından 

Memnuniyet 

Kendine Saygı   

 
Ücret Esneklik Rotasyon Memnuniyet 

Kendini 
Değerli 

Bulma 

Kendini 
Kabul 

Etme 

Güvenilirlik 

Cronbach α 

Açıklanan 

Varyans 

S1 ,600          

0,711 %21,007 S2 ,869          

S3 ,853          

S4   ,676        

0,623 %10,685 
S5   ,744        

S6   ,722        

S7   ,514        

S8     ,652      
0,414 %10,096 

S9     ,830      

S1     
 

,902     

0,873 %23,162 S2       ,911    

S3       ,859    

 Bağımsız Değişkenlere Ait Açıklanan Toplam Varyans %64,950 

S1     ,658  

0,718 %31,809 

S2     ,722  

S4     573  

S6     ,653  

S7     ,720  

S3         
 

,550 

0,684 %17,365 

S5         
 

,460 

S8      ,522 

S9      ,836 

S10      ,821 

 Bağımlı Değişkenlere Ait Açıklanan Toplam Varyans %49,179 

Faktör analizinde elde edilen bulgular dikkate alındığında, araştırmaya konu 

olan değişkenlere ilişkin soruların gerek yüklenme katsayıları gerek güvenilirlik 

düzeyleri itibari ile kabul edilebilir sınırların genelde üstünde olduğu görülmektedir. Bu 

durum araştırma tasarımında sözü edildiği gibi araştırma modelini çalışma örneklemi 

açısından teyit etmektedir. Mesleki bağımsızlık için önerilen üç boyutlu faktör 

yapısının faktör analizinde de ortaya çıktığı görülmektedir. Bağımsız değişken olarak 

analize konu edilen meslek odasından memnuniyet algısının da ayrı bir faktör olarak 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bağımlı değişkende ortaya çıkan iki boyut literatürde de 

ifade edilen “kendini değerli bulma” ve “kendini kabul etme” boyutlarını açıklamakta 

ve sonuçlar önceki çalışmaları doğrulamaktadır. 
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Faktör analizinde elde edilen bu sonuçların önerilen faktör boyutları ve 

literatürdeki çalışmaları doğrulaması ölçeklerin geçerliliği açısından sorun olmadığına 

işaret ederken elde edilmiş olan güvenilirlik değerleri de kabul edilen genel sınırların 

içerisindedir.  

Değişkenlere ilişkin korelasyon sonuçlarına göre, genel olarak değişkenler 

arasında pozitif yönlü bir korelasyonun varlığı gözlenmektedir. Kendine saygı 

değişkeninin alt boyutları arasında ters ifadelerden kaynaklı negatif korelasyonun 

varlığı ölçek güvenilirliği açısından da doğrulayıcıdır. Mesleki bağımsızlık algısının 

önerilen üç alt boyutu arasındaki ikili korelasyonların da çok yüksek olmaması ortak 

varyans paylaşmadıklarının dolayısıyla ölçek açısından geçerli ve güvenilir olduklarına 

işaret eder. 

Tablo 2: Değişkenlere ait temel istatistikler ve korelasyon değerleri 

 
Ücret Esneklik Rotasyon Memnuniyet 

Kendini  

Değerli  

Bulma 

Kendini  

Kabul  

Etme 

Ortalama 
Std. 
Sapma 

Ücret 1           3,5600 1,03825 

Esneklik ,332** 1         3,3271 0,89926 

Rotasyon ,189* ,216** 1       3,4086 1,03123 

Memnuniyet ,071 -,049 -,073 1     2,7824 0,98118 

Kendini Değerli 
Bulma 

,265** ,026 ,169* ,106 1   4,1383 0,62869 

Kendini Kabul 

Etme 
,067 ,097 -,004 ,210** -,374** 1 1,9800 0,90156 

*. %5, **. %1 düzeyinde anlamlıdır. 

Değişkenler arasında gözlenen anlamlı korelasyonlar dikkate alınarak 

araştırma modelinin testinde regresyon analizinden yararlanılmış ve analizlerde 

maksimum olasılık yöntemi kullanılmış. Bu varsayımlar altında araştırma modelinin ve 

hipotezlerin test edilmesi için uygulanan regresyon analizlerinden aşağıdaki sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Katılımcıların kendine saygı algılarının nihai bağımlı değişken olarak ele 

alındığı regresyon modelinde meslek odasından memnuniyet ve bağımsızlık algısının 

kendine saygı algısı üzerindeki etkisi regresyon analizi yardımı ile ele alınmıştır.  

İlişkilerin incelenmesinde esas alınan regresyon modeli  

KS = B0 + B1 × BAĞ + B2 × MOM + e                    (1) 

KS : Kendine saygı 

BAĞ : Bağımsızlık algısı 

MOM : Meslek odasından memnuniyet 

şeklinde ifade edilmiştir. Modele ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Bağımsız Değişkenlerin Kendine Saygı Algısı Üzerindeki Etkisi 

Model 1 

Katsayılar 

Standardize  

Katsayılar 

  

Model 

İstatistiği 

 

   

 

B Std. Hata Beta t P 

F 

(P) R2 

 

 

Hipotez 

(Sabit) 2,165 ,182   
  

14,166 
(0,000) 

0,141 

 

Memnuniyet 
,133 ,032 ,294 4,162 ,000 H1 (Kabul) 

Bağımsızlık 
,153 ,045 ,241 3,408 ,001 H2 (Kabul) 

Analiz sonuçlarına göre, meslek mensuplarının bağımsızlık algısındaki artış 

kendine saygı algısını 0.241, meslek odasından memnuniyet düzeyleri ise 0,294 

standart etki düzeyinde ve anlamlı şekilde artırmaktadır. Model bağımlı değişkendeki 

değişkenliğin %14,1’ini açıklamaktadır.  

Model sonuçları dikkate alındığında katılımcılar açısından meslek odasından 

memnuniyet düzeyinin ve bağımsızlık algısı düzeylerinin mesleki açıdan kendilerine 

saygı düzeylerini doğrudan ve anlamlı şekilde olumlu etkilediği görülmektedir. 

Bulgular H1 ve H2 hipotezlerini doğrulamaktadır. 

Sonuç 

Çalışmada elde edilen bulgular meslek odalarının üyelerinin memnuniyetine 

dönük faaliyetlerinin meslek mensuplarının kendilerine duydukları saygıyı doğrudan 

artırdığını doğrulamaktadır. Bu kapsamda meslek odalarından beklentilerin odalarca iyi 

anlaşılması ve bu beklentileri karşılamaya dönük işlemler meslek mensuplarının 

mesleki saygı algıları tatmin edeceğinden, işlerinden duydukları tatmin ve 

memnuniyeti de olumlu etkileyecektir.  

Kendine saygı düzeyi üzerinde etkili olduğu görülen diğer bir değişken ise 

meslek mensuplarının mükelleflerine dönük algıladıkları bağımsızlık düzeyleridir. 

Meslek mensuplarının bağımsızlığını artıran düzenlemeler kendilerine duydukları 

saygıyı doğrudan ve anlamlı şekilde artırmaktadır. Kendine mesleki olarak saygı duyan 

meslek mensubu mesleğe ilişkin ilke ve kuralları daha tarafsız ve kendinden emin 

uygulayacağından sosyal sorumluluğunu da yerine getirecektir.  

Bu kapsamda muhasebe literatüründeki boşluğu doldurmak için meslek 

mensuplarının mükelleflerine ilişkin bağımsızlık düzeyini belirlemek amacıyla önerilen 

bağımsızlık ölçeği üç boyutta ele alınmıştır. Bunlardan ilki mükelleften aldığı ücret 

nedeni ile ortaya çıkan ücret bağımsızlığını, ikinci boyut mesleki ilkelerin 

uygulanmasında sağlanan esneklik bağımsızlığını, sonuncusu ise uzun süreli müşteri 

ilişkilerinin doğuracağı ilişkisel bağımlılığı ortadan kaldıracak rotasyona dayalı 

bağımsızlığı ifade etmektedir. Bağımsızlık ölçeği olarak önerilen değişkene ilişkin 

yapılan analizlerden elde edilen bulgular da ileri sürülen alt boyutları doğrulayan 

niteliktedir. Bu çerçevede önerilen ölçeğin mesleki bağımsızlığın algısal ölçümünde 

kullanılabileceği görülmektedir.   
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AN EVALUTION OF THE IMPACT OF THE EDUCATION ON 

DEVELOPMENT 

Yazar / Author:  Prof. Dr. Salih Öztürki 

Selen Çoltuii 

Abstract 

Country of economic, education is one of the most important elements determining the 

social and political development level. Education gives individuals the most common form of 

predicted target directs the individual skills and knowledge to change behavior and is the name 

of a process of reformats it. Education micro-economic aspects of individual income statement 

when the macroeconomic terms are one of the most important factors that determine economic 

development of human capital. In this way, the importance of education of individuals who 

contribute to the economic and social development are increasing. 

Training individuals to social and economic development aspects while the number of 

people will grow the economy and remains under the influence of the qualifications to give them. 

In this way it takes into consideration the wishes and expectations of the economy. Thus, 

individuals are making qualified producers and consumers and contribute to the development of 

the economy producing quality goods and services. This study examined the relationship of 

education is considering the impact on the economy expenses incurred in relation to income and 

education discussed the education and training of the economy in the country's development role 

has been evaluated. 

Key Words: Training Economy, Education Spending, Education Financing. 

EĞİTİMİN KALKINMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRMESİ 

Özet 

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli 

yapıtaşlarından biri eğitimdir. Eğitim en genel haliyle bireyleri öngörülen hedefe yönelten bireye 

bilgi beceri ve davranış değişikliği kazandıran ve onu yeniden biçimlendiren bir sürecin adıdır. 

Eğitim mikro iktisadi açıdan bireysel geliri ifade ederken makro iktisadi açıdan da ekonomik 

kalkınmayı belirleyen en önemli beşeri sermaye unsurlarından biridir. Bu sayede bireylerin 

ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkı eden eğitimin önemi giderek artmaktadır.   

Eğitim bireylerin sosyal ve ekonomik gelişmelerine yön verirken, yetiştireceği insan 

sayısını ve onlara kazandıracağı nitelikleri belirlerken ekonominin etkisi altında kalmaktadır. Bu 

sayede ekonominin istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaktadır. Böylece bireyleri 

nitelikli üretici ve tüketici haline getirir ve nitelikli mal ve hizmet üreterek ekonominin 

kalkınmasına katkıda bulunur. Bu çalışmada eğitimin ekonomi ile olan ilişkisi göz önüne 

alınarak eğitimin ekonomi üzerindeki etkileri tartışılmış eğitime yapılan harcamalar ve eğitimin 

gelirle olan ilişkileri incelenmiş olup ülke kalkınmasındaki rolü değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim ekonomisi, Eğitim harcamaları, Eğitim finansmanı  

______________________________________________________________________ 
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1. Giriş  

İnsanın içinde bulunduğu çevre sürekli olarak değişmekte ve buna bağlı olarak 

yeni yaşam alanları oluşmaktadır. İnsanların hayatta kalabilmeleri ve varlıklarını 

sürdürmeleri bu yeni yaşam koşullarına uyum sağlamaktan geçmektedir. İnsanların 

çevreye uyum sağlamasının yolu da gerek içgüdüsel gerekse de öğrenilmiş tepkilerde 

bulunmasına bağlı olmaktadır. Fakat içgüdüsel tepkiler nitelik ve nicelik olarak yeterli 

düzeyde bulunmamaktadır. İçgüdüsel tepkilerdeki bu yetersizliği öğrenilmiş tepkilerle 

karşılamaya çalışma zamanla eğitimin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Eğitim, 

temelde bireyleri öngörülen hedefe yönelten bireye bilgi beceri ve davranış değişikliği 

kazandıran bir süreci ifade etmektedir. İnsan gücü kaynağının oluşumuna etki eden 

toplumların sosyal ve ekonomik gelişmelerinde önemli rol oynayan eğitimin önemi 

giderek artmaktadır. Bu anlamda bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan 

toplumsal açık bir sistem olan eğitim nitelikli insan gücünü hazırlayan bir araçtır. 

Gerek bireylerin gerekse de toplumun huzur ve mutluluğunun sağlanmasında eğitim 

çok önemli rol oynamaktadır.  

Eğitim insana kazandıracağı nitelikleri belirlerken ekonominin istek ve 

beklentilerini göz önünde bulundurmaktadır. Bu anlamda eğitimle ekonomi arasında 

doğrudan ve dolaylı etkilerin olduğu açıktır. Bu da bize eğitimle ekonominin iç içe 

olduğunu kanıtlamaktadır. Alınan eğitimin üretime olan katkısı eğitim ekonomi 

ilişkilerinde ilk dikkati çeken unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni 

nitelikli işgücünün eğitimin temel hedefleri arasında olmasıdır. Üretim ilişkilerinde 

yaşanan hızlı değişim eğitime daha fazla önem verme bilgi ve gelişmeye daha fazla 

yatırım yapma ihtiyacını doğurmuştur. Bireylerin varlıklarını sürdürmeleri yoğun 

rekabet ortamında başarılı olmaları ve değişikliklere ayak uydurmaları bireylerin 

eğitimine daha çok önem vermelerini gündeme getirmektedir. Buradan hareketle 

Bireysel gelişmeyi sağlayan eğitim ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 

gerçekleşmesini sağlamıştır. 

Bu bağlamda beşeri sermayenin en önemli bileşeni olan eğitimin 

iyileştirilmesi, bireylerin verimliliklerini arttırma, iş bulma şansını ve ücretlerini 

arttırma, işsiz kalma riskini azaltma gibi iş yaşamına ilişkin katkılar sağlamaktadır. 

Eğitim seviyelerindeki artış özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik ve yoksullukla 

mücadelede en etkili politika aracı olmaktadır. Ülkelerin Ekonomik anlamda gelişme 

gösterebilmeleri fiziki sermaye yanında beşeri sermayelerinin de geliştirilmesine 

bağlıdır. Beşeri sermayenin geliştirilmesi de eğitimli ve sağlıklı bir toplumun varlığıyla 

mümkündür. Beşeri sermayeye yapılan yatırımlar neticesinde ekonomik büyümeye 

olumlu katkılar sağlanacaktır. Bu da bize fiziki sermayenin önemini yitirdiğini beşeri 

sermayenin son derece önemli hale geldiğini göstermektedir. Beşeri sermayeye yapılan 

yatırımlar sayesinde nitelikli işgücü yetiştirmek, kaliteli ve nitelikli eğitim almaktan 

geçmektedir. Bu anlamda ekonomik kalkınmamızın itici gücünü eğitim 

şekillendirmektedir. 

Bu çalışmada eğitimin ekonomiyle ilişkisi irdelenmiş olup eğitimin ortaya 

çıkardığı dışsallıklar incelenmiştir. Eğitim harcamalarının GSYİH etkisi araştırılmış 

olup Türkiye’deki eğitim harcamalarına değinilmiştir. Son olarak Eğitimin gelir 

dağılımını nasıl etkilediği eğitimin ekonomik büyüme ve kalkınmamızı ne şekilde 

etkilediği açıklığa kavuşturulmuştur. Çalışmamız sonuç kısmı altında bir 

değerlendirmeyle son bulmaktadır. 
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2. Eğitim Ekonomi İlişkisi  
Eğitimin toplumsal etkilerinin yanı sıra ekonomik etkilerinin olduğu açıktır. 

Bu nedenle eğitim ekonomi arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Sosyal bir varlık olan 

insanın en temel amacı hayatta kalabilmek ve varlığını devam ettirmektir. Bu sayede 

temel ihtiyaçları olan yeme, içme, giyinme, barınma gibi sonsuz ihtiyaçları 

karşılamakla yükümlüdür.  Fakat bunları karşılamak için ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmetler sınırlıdır. İnsanlar bunları üretebilmek ve tüketebilmek için fiziksel güç, 

zihinsel güç, para ve doğal kaynaklara sahip değillerdir. İhtiyaçların sonsuz olduğu 

buna karşılık gücün sınırlı olması insanları karar ve eylemlerinde rasyonel 

davranmasına yöneltmiştir. İnsanların bu karar ve eylemlerinde gösterdikleri çaba 

temelde ekonomiyle ilişkilendirilmiş ve bu sayede iyi bir üretici ve tüketici olabilme 

gerekliliği ekonominin varlığını ortaya koymuştur (Kızıloluk, 2007: 24). 

Günümüzde eğitimin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmayı 

hızlandırdığı bilinmektedir. Bu nedenle ekonomideki verimlilik artışının sağlanması 

nitelikli işgücünün varlığına bağlıdır.  Modern teknolojiye uyum sağlayan bilgi ve 

yeteneklerle donatılan bireyler ekonomik kalkınmanın gerektirdiği nitelikli iş gücünü 

oluştururlar ve bu sayede üretim düzeyinin artmasına ekonominin hızla kalkınmasına 

katkıda bulunurlar. Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirirken de bazı fonksiyonları icra 

ederler. Birinci olarak eğitimin bilimsel ve teknolojik yenilikleri geliştirerek emek 

verimliliğinin artmasına katkıda bulunduğu görülmekte ve bu sayede üretimin arttığı 

gözlenmektedir. İkinci olarak da potansiyel yeteneklerin keşfedilmesini ve 

geliştirilmesini sağlamaktadır.  Üçüncü fonksiyonu ise ekonomik büyüme ile bağlantılı 

olan iş fırsatlarındaki değişmelere uyum sağlamalarıdır. Eğitimin son fonksiyonu olan 

dördüncü fonksiyonunun üretim için gerekli bilgileri kuşaktan kuşağa aktardığını 

söylemek olasıdır. Günümüzde gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan ülkelerdeki 

ayrımın nedenini eğitim şekillendirmektedir (Öztürk, 2005: 31). 

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde fiziki sermaye birikiminin 

büyüklüğünden ziyade beşeri sermaye faktörünün niteliği de çok büyük önem arz 

etmektedir. Bu anlamda beşeri sermayenin niteliğini belirleyen değişkenlerin başında 

eğitim yer almaktadır. Eğitim ülkelerin beşeri sermaye kalitesini arttırdığı gibi iktisadi 

gelişmeler üzerinde de olumlu gelişmeler sağlamaktadır. Buradan hareketle eğitimin en 

temel özelliğinin birey, firma ve toplumların geleceğine yatırım yapmasıdır. Bu 

nedenle eğitim ekonomik ve sosyal yaşamdaki dönüşümlerde, refah düzeyi ve yaşam 

standartlarının arttırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim ekonomik anlamda 

büyüme, ulusal rekabet gücü ve verimlilik artışı gibi politika alanlarının merkezinde 

yer almaktadır (Özsoy, 2009: 73). 

Bu bağlamda eğitim; bir yandan bireyleri bilgilendirirken diğer yandan bilgi 

üretme, anlama, yorumlama yeteneği kazandırmaktadır. Bunu toplumun geneline 

yaydığımızda insan sermayesine yapılan yatırımları ifade etmektedir. Bu yönüyle diğer 

yatırımlardan ayrılmaktadır. Eğitim arttıkça da insanların üretkenliği daha da 

artmaktadır. Bugün uluslararası alanda güçlü ve saygın bir ülke olmamızın temeli de 

sağlıklı ve istikrarlı gelişme gösteren bir ekonominin var olmasıdır. Bunun için de 

ihtiyaç duyulan ülke kaynaklarıyla beşeri sermayenin üretim sürecine etkin katılması 

büyük önem arz etmektedir. Bunun için gerekli altyapı ise, birbirleriyle uyumlu 

istihdam ve mesleki eğitim politikalarının takip edilmesi ve ekonominin ihtiyaç 

duyduğu işgücü ihtiyaçlarına paralel işgücünün yetiştirilmesidir. Bu anlamda günümüz 

gelişmiş ekonomilerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen en temel faktörü eğitim 

hizmetlerine öncelik vermeleridir. Eğitime verilen öncelikleri uygun koşullarda 
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gerçekleştirdikleri takdirde karşılaşacakları olumlu dışsallıkları artmış olacak ve 

ekonomileri sağlıklı ve istikrarlı bir dengede ilerleyecektir (Altınışık & Peker, 2012: 3). 

3. Eğitimin Ortaya Çıkardığı Dışsallıklar  

Ekonomistler, devletin eğitime katkıda bulunmasının ve onu teşvik 

etmesindeki temel nedenlerden birinin, ‘‘eğitimin çeşitli alanlarda ortaya çıkardığı 

dışsallıkları’’ olduğunu belirtmektedirler. Birçok araştırmacı ve yazar tarafından tanımı 

yapılan eğitim dışsallığı bireyin eğitimi konusunda karar verirken hesaba katmadığı, 

fakat eğitim sonucunda toplum tarafından elde edilen yararlar olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Bu bağlamda eğitim dışsallıkları temelde olumlu ve olumsuz olarak ortaya 

çıkmaktadır.  Eğitimin olumlu dışsallıkları diğer bireylere dönük yararları ve 

demokratik toplumda yaşamanın verdiği hazzı ve buna paralel özgürlükleri buna ilave 

olarak da düşük suçluluk oranı daha fazla kitap, gazete ve literatürdür. Eğitimin 

olumsuz dışsallığı ise, eğitim alan bireyin aldığı eğitim sonucunda kendine ve topluma 

gösterdiği bilinçli veya bilinçsiz davranışları olarak tanımlanabilir. Eğitim dışsallıkları 

kavramından bahsederken daha çok olumlu olan dışsallıklar ifade edilir (Şimşek, 2001: 

240). 

Eğitimin dışsal yararları, bireylerin özel yararlarının üzerinde oluşan 

toplumsal yararlardır. Bu anlamda eğitim kişilere sağladığı özel yararlar yanında 

topluma da önemli yararlar sağlamaktadır. Eğitim ekonominin sağlıklı bir şekilde 

işlemesi ve teknolojinin daha kolay yayılması için olumlu dışsallıklar sağlamaktadır. 

Ekonominin ve işleyen piyasalar eğitim düzeyinin artmasıyla daha sağlıklı ve istikrarlı 

bir şekilde işleyecektir. Eğitimin en önemli dışsallıklarından biri de demokratik 

kurumların daha iyi bir şekilde işlemesine olanak tanıyan bilgilendirilmiş bir toplumun 

var olmasıdır. Yine iyi eğitilmiş toplumlarda suç oranlarının son derece düşük kaldığı 

gözlenmiş bunun sonucunda iç güvenlik ve adalet harcamalarının azaldığı dikkat 

çekmiştir. Yoksul kesimin eğitim düzeyi arttıkça gelir düzeyinin de buna paralel arttığı 

gözlenmiştir. Bu sayede yoksul kesime harcanan transfer harcamalarının da yükü 

hafifletilmiş olmaktadır. Toplumda eğitimli bireylerin sayısı günden güne arttıkça geliri 

artan bireyler çoğaldıkça yardıma muhtaç kişi sayısı da minimuma inmektedir.  

Eğitim dışsallıklarının en önemli faydası kişilerin gelir düzeyini 

yükseltmesidir. Çünkü her ilave eğitim bireylere emek piyasasında katma değeri 

yüksek iş bulma imkânı sağlamaktadır. Bu anlamda eğitim sadece kişilerin sürekli 

gelirini belirlemekten ziyade yaşam standartlarını da ciddi şekilde etkilemektedir. 

Özellikle zorunlu eğitimin ücretsiz verilmesi, gelir düzeyi düşük kimselerin burs ve 

kredi imkânlarından yararlanmalarına fırsat vermiştir. Yoksul kesimlerin çocuklarının 

da toplumda yükselme olanağı elde etmesi gelirin adil paylaşımının önünü açmıştır. Bu 

bağlamda ülkelerin ekonomik gelişmelerini tamamlayabilmeleri için en çok 

vurgulanması gerekenlerin başında verimlilik artışı gelmektedir. Ekonominin temel 

kaynağı olan verimlilik artışının verimliliği ve kişisel geliri arttırdığı temel kabul 

görmüştür. Ekonomik kalkınmayı derinden etkileyen verimlilik sayesinde bir ülkenin 

gelir dağılımı, ücretler ve maliyetler üzerinde somut ilişkiler kurularak üretim düzeyi 

ve rekabet güçlü hale getirilmektedir. Buna ilave olarak istihdam olanaklarının 

geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkelerin ekonomik 

kalkınmalarını gerçekleştirebilmelerinin bir diğer rolünü de teknoloji yaratma ve bu 

teknolojileri ekonomik ve toplumsal faydalara dönüştürme başarısı üstlenmektedir. 

Buna bağlı olarak ülkeler eğitime verdikleri önem sayesinde hızlı teknolojiler 
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kullanarak üretimde verimlilik artışı sağladıklarından yüksek ekonomik kalkınma 

hızına ulaşmışlardır (Öztürk, 2005: 38). 

4. EĞİTİM HARCAMALARI Ve GSYİH İÇERİSİNDEKİ PAYI 
Eğitim iktisadi açıdan ele alındığında temelde toplumun yaratıcı gücünü 

ortaya koyan eğitimin verimliliğini arttıran ve kalkınmanın gerçekleşmesi için yeterli 

sayı ve kalitede işgücü sağlayan bireylerin yeteneklerine göre iş ve meslek 

edinmelerine imkân tanıyan etkili araç olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında sosyal harcamalar grubu içinde en fazla payın eğitim harcamaları olduğu 

görülmektedir. Buradan hareketle sosyal harcamaların yaklaşık olarak %70-75’inin 

eğitim harcamalarına ayrıldığı söylenmektedir. Günümüzde mal ve hizmet üretiminde 

yaşanan hızlı değişimler eğitime duyulan ihtiyacı arttırmış bu da bilginin ve gelişmenin 

önemini daha da arttırarak daha fazla yatırım yapma fırsatını ön plana çıkarmıştır. Bu 

anlamda insana yapılan yatırımın etkin verimli kullanılması rekabet üstünlüğünün 

temel sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda eğitim harcamalarını kısa 

dönemde tüketim harcaması uzun dönemde ise yatırım harcaması olarak 

değerlendirmek mümkündür (Akçacı, 2013: 69). 

Eğitim harcamaları eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla eğitim 

hizmetlerinin nitel ve nicel olarak genişletmek için kamu ve özel kesimce yapılan 

harcamalar toplamını ifade etmektedir. Bir ülkenin kalkınmasıyla eğitimin doğru yönlü 

bir ilişkiye sahip olduğu aşikârdır.  Bu bağlamda eğitim genel anlamda yatırımı ifade 

etmekle birlikte ilerideki beşeri sermayeden yararlanma amacıyla bireylere yapılan 

yatırım harcamalarıdır. Bireylerin eğitim seviyeleri arttıkça ülkelerin gelişmişlik 

seviyeleri artış göstereceğinden eğitime ayrılan kaynaklarda aynı paralellikte 

artmaktadır.  Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri incelendiğinde eğitim harcamalarının 

değiştiği gözlenmektedir. Bir ülke ne kadar gelişmişse eğitim harcamalarının payının 

da aynı paralellikte arttığını söylenebilir.  

Tablo 1: Toplam Eğitim Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%) 
ÜLKELER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Almanya 4,4 4,5 4,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 5,0 5,0 4,9 

Avusturya 5,6 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 6,0 5,9 5,8 

Belçika : 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 6,0 6,4 6,5 6,5 6,5 

Danimarka 8,2 8,4 8,4 8,3 8,4 8,3 7,9 7,8 7,6 8,7 8,8 8,7 

Finlandiya 6,0 6,0 6,2 6,4 6,4 6,3 6,1 5,9 6,1 6,8 6,8 6,7 

Fransa 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,6 

Hollanda 4,5 5,0 5,3 5,9 5,4 5,4 5,4 5,2 5,1 5,1 5,9 5,9 

İngiltere 4,9 5,5 5,4 5,6 5,3 5,0 5,4 5,3 5,4 5,4 6,1 5,9 

İrlanda 4,2 4,2 4,2 4,3 4,6 4,7 4,7 4,8 5,6 6,5 6,4 6,1 

İspanya 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,6 5,0 4,9 4,8 

İsveç 7,3 7,0 7,3 7,2 7,0 6,8 6,7 6,6 6,7 7,2 6,9 6,8 

İtalya 4,4 4,8 4,6 4,7 4,5 4,4 4,6 4,2 4,5 4,7 4,5 4,2 

Lüksemburg : 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,4 3,1 : : : : 

Portekiz 5,4 5,3 5,3 5,3 5,1 5,2 5,0 5,1 4,8 5,7 5,6 5,2 

Yunanistan 3,7 3,5 3,5 3,5 3,8 4,0 : : : : : : 

Lihtenştayn : : 2,9 2,4 2,4 2,2 2,0 1,9 2,0 : 2,6 2,5 

ABD 4,9 5,5 5,4 5,6 5,3 5,0 5,4 5,3 5,4 5,4 5,3 5,1 

Japonya 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 5,4 5,3 5,4 5,4 3,8 3,7 

Türkiye  2,9 3,9 4,0 3,4 4,0 4,3 4,2 4,7 3,2 3,8 : 4.0 

AB Ort 4,9 4,9 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,4 5,4 5,2 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat 
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Yukarıdaki tablo 2000-2011 yılları arasındaki eğitim harcamalarının ülke 

bazında GSMH içindeki paylarını göstermektedir. Tablodan anlaşılacağı üzere 

ülkelerin eğitim harcamalarının GSMH içindeki payının oranı %5-6 oranında değişiklik 

gösterdiği görülmektedir. Gelişmekte olan Türkiye’nin oranının ise %4 civarında 

seyrettiği gözlenmektedir. Buradan hareketle Danimarka ve İsveç gibi yüksek gelirli 

ülkeler eğitim harcamalarına daha fazla pay ayırırken İtalya ve Yunanistan gibi IMF 

yardımı ve AB destekleriyle ayakta kalan ülkelerin ise eğitime ayırdıkları payın 

azaldığı görülmektedir. Türkiye’nin ise 2007 yılı itibariyle eğitim harcamalarına 

verdiği önem artmıştır. Fakat 2008 yılı itibariyle eğitim harcamalarında tekrar düşüş 

yaşanmıştır. Bunun nedeni ise 2008 yılı küresel krizinin etkilerinin ülke geneline 

yayılması şeklinde değerlendirilebilir. Bu da dünyada yaşanan deflasyonist bunalımlar 

nedeniyle ekonomileri daraltmıştır. Bunun sonucunda AB ile yapılan ihracatımızın payı 

düşmüştür ve Türkiye’nin GSMH düşüş yaşanmasına neden olmuştur. 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında eğitimin finansmanı için en az kaynak ayıran 

bir ülke konumundadır. Bu anlamda Türkiye’de eğitim harcamalarının GSYİH ya oranı 

OECD ortalamasının yarısını oluşturmaktadır. Buradan hareketle eğitim kurumlarına 

yapılan kamusal harcamaların GSYH ya oranı Türkiye de 2,7 iken OECD 

ortalamasının ise 5,7 olduğu görülmektedir. OECD ülkeleri arasında da kamusal 

harcamaların GSYH’ya oranlarında dengesizlikler olduğu görülmektedir. Danimarka 

ve İsveç’te bu oranın %7 olduğu görülürken Romanya da ise bu ülkelerin yarısı yani 

%3,5 katı olduğu görülmektedir. Yine ilköğretimden yükseköğretime geçişte öğrenci 

başına yapılan yıllık kamusal harcama ortalaması Türkiye’de 1614$ iken OECD 

ülkelerinde 7840$’dır. Bu da bize öğrenci başına yapılan harcamaların Türkiye ile 

OECD ülkeleri arasında ciddi farklılıklar olduğunu kanıtlamıştır (Arabacı, 2011: 111). 

Türkiye’de eğitim için yapılan kamu harcamalarının OECD ülkelerinin 

gerisinde kaldığı açıktır. Bu anlamda yükseköğretim ile temel eğitim finansmanında 

kullanılan kamu harcamalarında görülen dengesizliğin çözümlenmesi gereklidir. Bu 

dengesizliğin çözülmesi için meslek liselerine işlerlik kazandırıp ara eleman ihtiyacının 

giderilmesi gerekli görülmektedir. Bu sayede yükseköğretime olan talep azalacak, 

böylelikle temel eğitimle yükseköğretim arasında kamu harcamalarının dengesizliğinin 

az da olsa giderilmesi sağlanmış olacaktır. Son yıllarda eğitim kaynaklarına devlet daha 

fazla bütçe ayırsa da bu artışın sürekli olması daha fazla önem arz etmektedir. Bu 

amaçla Türkiye milli gelir olarak diğer ülkelerle kıyaslandığında milli gelir seviyesi 

düşük düzeyde kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerin genç nüfusuyla karşılaştırıldığında 

Türkiye’nin genç nüfusunun oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Genç nüfusun daha 

iyi şartlarda eğitim alması da eğitim harcamalarının arttırılıp eğitime yönelik 

yatırımların sürekliliğinin sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. (Akça, 2012: 101). 

Gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmak için gelişmekte olan ülkelerin ülke 

düzeyinde arttırılması ve niteliklerinin yaygınlaştırılması söz konusudur. Bu nedenle 

eğitim harcamalarının yapılması için finans kaynak probleminin halledilmesi 

gereklidir. Finans problemleri halledilmeden eğitimin yaygın hale gelmesi ve 

kalitesinin arttırılması mümkün görünmemektedir. Bu sayede istenilen düzeyde eğitim 

seviyesine ulaşmakta beşeri sermaye yatırımlarına daha fazla yatırım yapmaktan 

geçmektedir. 
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Şekil 1: Eğitim Harcaması ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Kaynak: Eriçok, Recep Emre & Yılancı, Veli (2013). ‘‘Eğitim Harcamaları ve Ekonomik 

Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı’’ Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi Cilt.VIII Sayı.I s.89 2013. 

Yukarıdaki şekil eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle eğitim harcaması kapsamında yapılan her okul yatırımı bilgi 

ve beceriyle standartlaşmış test puanıyla ölçülen beşeri sermayeye yapılacak olumlu 

yatırımları ifade etmektedir. Bu durum bir yandan toplumun verimliliğinin artmasına 

yardımcı olurken diğer yandan bireysel ekonomik faydaların ve toplumsal ekonomik 

faydaların ortaya çıkmasına yardımcı olmakta ve ciddi katkılar sağlamaktadır. Bir 

ülkenin eğitimdeki başarısı ekonomik büyümede aktif rol oynayan beşeri sermaye 

faktörüdür. Nasıl ki ekonomik büyüme reel GSYİH’daki sürekli bir artışı ifade 

ediyorsa eğitimde büyüme sağlanması için de eğitime yapılan yatırımların sürekli 

olması gerekmektedir. Bu sayede eğitimin GSYİH içindeki payı artmış olacak ve ülke 

ekonomimiz bundan olumlu şekilde etkilenecektir. 

5. Eğitimin Gelir Dağilimi Üzerindeki Etkileri  
Gelir dağılımı kavramı tarihsel süreç içerisinde sosyal adaletin sağlanması 

amacıyla toplumlar arası barışın sağlanması ve motivasyonun arttırılması açısından son 

derece önemli hale gelmiştir. Bu anlamda gelir dağılımına etki eden pek çok ekonomik 

ve sosyal faktörler söz konusudur. Buradan hareketle bireylerin üretim ilişkilerindeki 

rolü, gelir seviyeleri ve sosyal yaşam koşullarını belirleme açısından eğitim kavramı 

gelir dağılımıyla yakın ilişki içerisindedir. Eğitimin gelir dağılımı ilişkisi çok eskilere 

dayanmakla birlikte ilk olarak 1980’li yıllarda bilgi iletişim teknolojilerindeki devrim 

sayılacak gelişmelerin yaşandığı dönemde ortaya çıkmıştır. Yaşanan küreselleşmeyle 
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birlikte ulusal üretimin aksine uluslararası üretim zincirlerinin kurulması, teknolojik 

gelişme ve uzmanlaşmanın artmasıyla eğitimin niteliklerinde değişmeler gözlenmiştir. 

Bu da eğitimin ekonomik değerine ve gelir dağılımıyla olan ilişkisine yeni anlamlar 

yüklemiştir (Palaz & Şenergin & Öksüzler, 2013: 121). 

Bu bağlamda eğitimin gelir dağılımı üzerinde dolaylı etkileri olduğu gibi 

doğrudan etkilerinin olduğu da açıktır. Buradan hareketle bir ülkenin eğitim seviyesi, 

eğitim yatırımları, özel okullarının varlığı, eğitimin eşit bir şekilde dağılıp dağılmadığı 

ve eğitimin kalitesi gibi faktörler gelir dağılımını eğitimle ilgili etkileyen faktörler 

arasındadır. Adı geçen faktörlerin yapılan analizlere ve alınan eğitimin işgücüne 

uygunluğuna göre değişiklikler gösterdiği gözlenmektedir. Bu anlamda eğitimde 

sağlanan artışlar gelir dağılımını eşitleme eğilimindedir. Ayrıca eğitimin gelir düzeltici 

yönde etkide bulunduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmalara göre 1 

yıl daha fazla eğitim almanın gelir dağılım eşitsizliğini %10 civarında düşürdüğü 

sonucuna ulaşılmıştır. Yine yapılan çalışmalar göstermiştir ki eğitim seviyesinin 

yüksekliğinin gelir dağılımı eşitsizliğini azaltacağı vurgulanmıştır. Gelir dağılımını 

azaltıcı etkide bulunması için de eğitimin gruplar arasında adil dağıtılması gereklidir. 

Bu sayede eğitim gelir eşitsizliğini minimuma indirecektir (Akça & Ela, 2012: 253). 

Tablo 2: Eğitim Durumuna Göre Aylık Ortalama Brüt Ücret ve Yıllık Ortalama Brüt Kazanç 

Eğitim Durumu 

Aylık Ortalama Brüt  

Ücret 
Yıllık Ortalama Brüt Kazanç  

Monthly average gross wage 

(1) 

Annual average gross earnings 

(2) 

Educational attainment (TL) (TL) 

Yıl-Year 2006 2010 2014 2006 2010 2014 

Toplam – Total 1 103 1 512 2 207 14 252 19 694 27 830 

 İlkokul ve altı 764 1 032 1 526 9 676 13 099 18 602 

Primary school and below  

       İlköğretim ve Ortaokul 760 1 026 1 514 9 640 13 043 18 476 

Primary education and secondary 

school 

       Lise 922 1 280 1 707 11 802 16 414 21 222 

High school 

       Meslek Lisesi 1 233 1 593 2 263 16 334 21 280 28 143 

Vocational high school 

       Yüksekokul ve üstü 2 088 2 663 3 952 27 310 35 383 51 405 

Higher education 

      
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. 

Yukarıdaki tablo 2006, 2010 ve 2014 yılları eğitim durumuna göre aylık ve 

yıllık brüt ücretleri göstermektedir. Buradan hareketle eğitim ve gelir ilişkisini somut 

bir şekilde açıklamaktadır. Türkiye’de kişi başına ortalama geliri açık ve net bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Tablodan anlaşılacağı üzere; eğitim seviyesi arttıkça ortalama 

gelirin de arttığı gözlenmektedir. İlkokul seviyesinden sonra alınan eğitimin yoksulluğu 

azalttığını ve eğitim düzeyi yükseldikçe de yoksulluğun ortadan kalktığı söylenebilir. 

Bu anlamda eğitimle yoksulluk orasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
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Gelir dağılımının, ülkemizde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş 

ülkelere oranla daha adaletsiz dağılmasının en önemli sebebi tarım ekonomisinin 

varlığını sürdürmesi ve nüfusun büyük çoğunluğunun tarım kesiminde istihdam 

edilmesidir. 1980 sonrası dönemde tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişteki 

süreçte yaşanan gelişmeler gelir dağılımındaki dengesizlikleri arttırmıştır. Bu anlamda 

nitelikli eğitim alınması yalnızca yüksek gelirli gruplar tarafından sağlanmaktadır. Bu 

anlamda kırsal kesimde eğitim seviyesinin düşüklüğü göz önüne alındığında sektörel 

gelir bölüşüm dengesizliği nedeniyle kırdan kente göç eden bireylerin ucuz emek 

olarak çalışması kaçınılmaz olmaktadır. 

Eğitim alanında yaşanan eşitsizlikler gelir dağılımındaki eşitsizlikleri daha da 

arttırmaktadır. Bu anlamda toplumun eğitim düzeyi arttıkça gelir dağılımındaki 

eşitsizliklerde o ölçüde azalma eğilimine girecektir. Eğitim kişisel geliri arttırmanın 

yanında gelir dağılımını olumlu yönde etkilemektedir. Eğitim düzeyi yüksek 

toplumların gelir dağılımı adaletinin sağlandığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. 

Bilindiği gibi bütün ülkelerde bir sosyal sınıftan diğerine geçişte kilit öneme sahip 

unsurların başında eğitim gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde eğitim hizmetlerinin aynı 

kalitede alınmasına özen gösterilmekte bu sayede fırsat eşitliği sağlanarak gelir 

dağılımının önemli ölçüde iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bir ülkenin gelişmişlik 

seviyesinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri o ülkenin sahip olduğu insan 

kaynaklarının niteliğidir. Buradan hareketle gelir dağılımı eşitliği sağlanmasında tek 

faktör eğitim olmamakla beraber birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlar; insanların 

yeteneklerinin farklı olması, çalışma saatleri, eğitim düzeyleri, eğitime bağlı olarak 

ücret düzeylerindeki farklılıklar, tecrübe, servet aktarımları, rekabet koşulları ve 

bölgeler arası gelişmişlik farkları olarak sıralanabilir. Bütün bu faktörler insanların 

ulusal gelirden alacağı payı ve gelir dağılımını etkileyecektir. Eğitim seviyesi artan 

çalışan bireylerin gelirleri de artmaktadır. Bu da gelir dağılımını düzeltici etkide 

bulunacaktır. Eğitim seviyesi yükseldikçe gelirin daha adaletli dağılımı sağlanmış 

olacaktır (Altınışık &Peker, 2008: 116). 

6. EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜME Ve KALKINMADAKİ 

ROLÜ 

Toplumsal yaşamda toplumların refah düzeyinin artması ve sürekliliğinin 

sağlanması iktisat politikasının temel hedeflerinden biridir. Bu temel hedefleri 

gerçekleştirmenin yolu da ekonomik büyümeden geçmektedir. Buradan hareketle, 

ekonomik büyüme ekonominin temel büyüklüklerinde kişi başına sürekli gelir artışı 

sağlayacak sayı ve hacim değişikliklerini ifade etmektedir. Ekonomik büyümenin 

gerçekleştirilmesi, büyük ölçüde bir ülkenin sahip olduğu fiziki ve beşeri sermaye 

stokunun rasyonel kullanılması yanında bunlara yapılacak ilavelerin varlığına bağlıdır. 

Bu anlamda ekonomik büyümenin sağlanmasında birçok faktör etkili olmaktadır. Bu 

faktörlerin başında insan faktörü gelmektedir. Ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesi 

için insana duyulan ihtiyaç arttıkça eğitim ve ekonomik büyüme ilişkisinin 

sorgulanması gerekmektedir. Eğitimin ekonomik temellere konu olması içsel büyüme 

teorisi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu teori, eğitimin işgücü verimliliğini arttırarak 

kişisel gelir ve ulusal geliri arttırmada temel rol oynamaktadır (Afşar, 2009: 87). 

Ekonomik büyümenin temel belirleyicileri literatürde en çok tartışılan 

konulardan biri olmaktadır. Bu nedenle ekonomik büyüme ve eğitimi konu alan birçok 

çalışma yapılmıştır.  Yapılan çalışmalarda uzun dönem ekonomik büyümeyi 

açıklamada beşeri sermayenin önemine vurgu yapılmıştır. Lucas’a göre sürdürülebilir 

büyüme beşeri sermayenin bir sonucu iken eğitim ise beşeri sermaye birikimini 
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belirleyen temel unsurdur. Lucas eğitimi eğitime ayrılan süre ile sayısallaştırmıştır. 

Romer ise büyümenin yenilikler yaratan beşeri sermaye varlığına bağlı olduğunu 

savunmaktadır. Yeniliklerin teknolojik ilerleme ve ekonomik büyüme getireceğini öne 

sürmektedir. Eğitimin ise emek verimliliğini arttırarak teknolojiyi yakalama hızı ve 

araştırma verimliliklerinde taşma etkisi olduğunu ileri sürmektedir (Özsoy, 2009: 72). 

Eğitimin ekonomik büyümenin sağlanmasında temel belirleyicilerden biri 

olduğu kabul görmektedir. Eğitim düzeyi ile teknolojik ilerleme arasındaki pozitif ilişki 

beşeri sermaye üzerinden kişi başı çıktıyı etkilemenin yanında çıktı artışı üzerinde 

kalıcı etkiler yaratmaktadır. Bunda da işgücü verimliliğinin artması yanında toplumun 

yeniliklerden yararlanma kapasitesinin artması yatmaktadır. Dolayısıyla eğitim 

ekonominin değişen şartlarına uygun işgücü arzını sağlaması yanında teknolojik 

yeniliklerin üretim sürecine aktarılmasını kolaylaştırarak ekonomik performansın 

yükselmesini sağlamaktadır. Bunlara ek olarak işgücü verimliliğinin artması da 

büyüme ve kalkınmanın hızlanmasına rekabet gücünün yükselmesine ve uzun dönemde 

istihdamın genişlemesine katkı etmektedir (Çalışkan & Karabacak & Meçik, 2013: 33). 

Bilgi çağına erişmiş küresel bir ekonomide büyüme ve istihdam gibi sorunlara 

getirilebilecek çözüm önerileri sürekli eğitimin varlığına bağlıdır. Buradan hareketle 

eğitim alanların yaşam kalitesinin artması yanında toplumun yaşam kalitesinin de 

artması eğitim sayesinde olmaktadır. Dolayısıyla refah artışı sağlamanın en etkili 

yollarından biri gençlerin iyi ve kaliteli eğitim almasından geçmektedir. Bu anlamda 

bir ülkenin kalkınmasının o ülke halkının kişisel ve toplumsal gelişmesine bağlı olduğu 

söylenebilir. Eğitim yoluyla geliştirilen kişisel ve toplumsal değer yargıları ekonomik 

kalkınmayı hızlandırması yönünden son derece önem arz etmektedir. Bu anlamda 

kalkınma yalnızca maddi ihtiyaçlarla ilgili olmayıp insanların toplumsal şartlarını 

geliştirmesiyle de ilgili olmaktadır. Bir ürünün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliğinin 

arttırılması, eğitimin geliştirilerek ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacağı 

son derece önemli hale gelmektedir (Altınışık &Peker, 2012: 4). 

Kalkınma bireylerin refah düzeylerini arttırmak amacıyla belli ekonomi 

politikaları kullanılarak siyasi iktidarların toplumun yapısını değiştirmesi olarak ifade 

edilebilir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri milli gelir yanında eğitim, sosyal, kültürel ve 

politik olarak ölçülmektedir. Bu anlamda nasıl ki ekonomik gelişme kişi başına mal ve 

hizmet miktarıyla ölçülüyorsa kişi başına düşen eğitim sağlık harcamaları da 

gelişmişliğin göstergesi olarak ölçülebilir. Dolayısıyla okur yazar oranı okullaşma 

oranı ve ortalama yaşam süresi gibi göstergeler gelişmişliğin en önemli göstergeleri 

arasında sayılmaktadır. Bu anlamda kalkınmanın merkezini insan şekillendirmektedir. 

İnsanın düşünce, yetenek ve eğitim düzeyi üretim sürecinin girdisi olarak ekonomiye 

ciddi katkıda bulunmaktadır (Hoşgörür & Gezgin, 2005: 5). 

Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’de cumhuriyetin kurulduğundan 

beri ekonomik kalkınma alanında büyük çaba sarf edilmiştir. İlk olarak özel sektöre 

dayalı liberal politikalara yer verilmiş 1929 buhranı sonrasında ise devlet eliyle 

kalkınma politikalarına ağırlık verilmiştir. Bu dönemde birinci ve ikinci sanayi 

kalkınma planları uygulanmaya başlanmış ve özel sektör ağırlıklı uygulamalara 

yeniden dönülmüştür. 1980 itibariyle tamamen dışa dönük özel sektörü öne çıkaran 

devleti küçülten liberal politikalar ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bütün bu çabalara 

rağmen Türkiye bir türlü istediği kalkınmayı yakalayamamıştır. Bu nedenle birçok 

ülkenin gerisinde kalmayı başarmıştır. 

Türkiye’nin ekonomik büyümeyi çekememesindeki en büyük eksikliğini 

eğitim oluşturmaktadır. Büyüme ve kalkınma sağlanabilmesi için eğitim ve beşeri 
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sermayenin çok önemli rol oynadığı gözlenmektedir. Kol gücünden ileri teknolojiyle 

çalışan makineleşmeye geçmek daha büyük becerilere sahip bir işgücünün varlığını 

ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkeler bir yana kişi başına gelirin kendisine yakın 

olduğu ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de eğitimin çok yetersiz olduğunu gelişen 

ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını söylemek mümkündür. Bu anlamda gelişmiş 

ülkeleri yakalayabilmek ileri teknolojiyi üretebilecek ve kullanabilecek insan gücüne 

ağırlık verilmesinden geçmektedir. Yine Üretim fonksiyonunda sıçrama yaptıran 

teknolojik gelişmeler ve bunun arkasında yatan beşeri sermaye faktörü ön plana 

çıktıkça gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın azaltılması 

gündeme gelecektir. Son olarak sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma gerçekleştirmek 

eğitime daha fazla yatırım yapmak ve bu sürekliliği sağlamaktan geçmektedir (Keskin, 

2011: 134). 

Sonuç  

Günümüz dünyasında toplumlar ve kurumlar hızla değişen ve gelişen bir 

dünyada yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu anlamda dünya teknolojilerinde yaşanan 

hızlı değişim ve dönüşüm süreci toplumları ve kurumları artan rekabet ortamıyla baş 

başa bırakmaktadır. Bu rekabet ortamının esas kaynağını eğitim şekillendirmektedir. 

Dolayısıyla ülkelerin en fazla önem vermesi gereken alanların başında eğitim 

gelmektedir. Eğitim toplumsal bir olgudur. İnsanın toplumda birey olarak kendini ifade 

etmeye başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Amacı bireylerin davranışlarını değiştirmek 

ve ona yeni anlamlar yüklemektir. Temelde Kişilerin yetenek ve becerilerini geliştiren 

onların her anlamda sosyalleşmelerini sağlayan bir süreci ifade etmektedir. Kısacası 

insanın niteliklerini arttırmaya yönelik yatırımı kastetmektedir.  

Bu bağlamda eğitim, nitelikli beşeri sermayenin oluşması, ekonomik büyüme 

ve kalkınmanın sağlanması, gelir dağılımının belirlenmesi, hayat standartlarının 

yükseltilmesinde ve sosyal eşitsizliklerin azaltılmasında ve daha birçok konuda etkisi 

olan en önemli faktörlerden biridir. İktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması için 

gerekli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek fertleri üretici konumuna getirmenin 

sağlanmasında eğitimin önemi daha net anlaşılmaktadır. Bu sayede yetiştireceği 

bireyleri belirlerken ekonominin talep ve isteklerini göz önünde bulundurmaktadır. Bu 

nedenle eğitim ekonominin gereksinimlerini karşılayacak nitelik ve nicelikte insan 

gücünün yetişmesine yardımcı olmaktadır. Ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda 

yetiştirdiği insan gücü oranında ekonomik kalkınmaya destek olacaktır. 

Günümüzde eğitim iktisadi kalkınmanın lokomotif gücünü oluşturmaktadır. 

Kalkınmanın sağlanması için gerekli olan fiziki sermaye yanında beşeri sermayeye 

yapılan yatırımlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda insana yapılan yatırımların 

sosyal ve yapısal değişmeyi hızlandırıcı ve üretimi arttırıcı etkileri mevcuttur. Bu 

nedenle eğitim seviyesinin yükseltilmesi sayesinde ülkemizdeki fakirlik kısır 

döngüsünün kırılması kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemizde gelişmiş ve az gelişmiş 

ülkelerin arasındaki uçurumun oluşması eğitim sayesindedir. Bu amaçla eğitim 

toplumsal barış ve düzeni sağlamak yanında uygarlığın gelişmesi ve iktisadi 

kalkınmanın sağlanmasında çok önemli itici gücü oluşturmaktadır. Nasıl ki büyüme 

olmadan kalkınma gerçekleşmiyorsa eğitim olmadan da kalkınma gerçekleşmeyecektir.  

Eğitimin en önemli faydası bireylerin gelir düzeylerini arttırmasıdır. Eğitim 

bireylerin yaşam boyu gelirini belirlemekle kalmayıp aynı zamanda yaşam 

standartlarını da etkilemektedir. Emeğin beceri ve verimlilik kapasitesindeki artış 

sayesinde ulusal gelirin doğrudan artmasına katkı sağlayacaktır. Gelirin adil 

paylaşılmasını sağlamanın yolu da eğitim olanaklarının arttırılmasıyla mümkün hale 
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gelmektedir. Bu nedenle ülkeler her bireyin eğitim olanaklarından faydalanması için 

çaba göstermektedirler. Bu nedenle eğitim harcamalarına ve bunların adil dağılımına 

özen göstermektedirler. Türkiye ekonomisinin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi eğitim 

harcamalarının arttırılmasıyla mümkün olmaktadır.  

Hızla gelişen teknoloji ve uluslararası rekabetin arttığı günümüz küresel 

dünyada gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farkın kapatılması 

nitelikli insan gücünün varlığıyla mümkündür. Genç nüfusun sermaye olarak 

değerlendirildiği ülkemizde eğitime yapılacak yatırımlar ekonomik büyümenin 

gerektirdiği nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak ve ülkeler arasındaki 

rekabetin artmasını hızlandırarak ülke kalkınmamızı olumlu yönde etkileyecektir. Bir 

ülkenin gelişmişliğini o ülkenin kaliteli ve sürekli eğitim alması ve eğitimin sağladığı 

ekonomik büyümeyi başarması belirlemektedir. Bu bakımdan eğitime yapılan 

yatırımlar kaçınılmaz olmaktadır. Son yıllarda Gelişmekte olan bir ülke olan 

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi OECD ülkeleriyle kıyas 

yapılmasını gündeme getirmiştir.  

Türkiye’nin eğitimle ekonomik kalkınmasının sağlanmasında OECD 

verilerinden yararlanmak anlamlı sonuçlar ortaya koymaktadır. OECD ülkeleri arasında 

Türkiye eğitim finansmanına en az kaynak ayıran bir ülke konumundadır. Yine 

Türkiye’de eğitim alanında yapılan harcamalarının GSYH içindeki payının OECD ülke 

ortalamasının yarısını oluşturduğu görülmektedir. Eğitim harcamalarının kamu bütçesi 

içerisindeki payı da düşük seviyelerdedir. Bu açıdan bakıldığında kamusal 

harcamaların GSYH oranı yanında öğrenci başına yapılan kamusal harcamalar 

açısından Türkiye OECD ülkeleri arasında büyük farklılıklar olduğu açıktır. Bir diğer 

farklılık ise okullaşma oranlarında ortaya çıkmaktadır. Bu oranların ilköğretim 

düzeyinde azalmakta iken ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde artmakta olduğu 

söylenmektedir. 

Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında nitelikli insan gücüne yatırım 

yapmasının önemi göz önüne alındığında Türkiye’nin en az OECD ülke ortalaması 

kadar öğrenci başına harcama yapması gerekmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanarak gelir dağılımının adil bir şekilde paylaştırılması sağlanmalıdır. Yine 

ekonomik açıdan büyümek ve refah seviyesinin yükselmesini sağlamak açısından 

teknolojide yaşadığı sorunların halledilmesi gereklidir. Eğitimin büyüme ve kalkınma 

amacına hizmet edebilmesi için insani gelişmeye yönelik bir perspektifin kurulması ve 

eğitimin buna göre tasarlanması sağlanmalıdır. Eğitim yatırımlarının tek başına 

arttırılması yeterli olmamakla birlikte eğitime yapılan yatırımların doğru yerlere 

kanalize edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gereklidir. 

Gelecek yüzyıllar itibariyle eğitimin kademeli olarak arttırılması ve eğitim 

ekonomisine daha fazla ağırlık verilmesi hedeflenmektedir. Bir ülkenin gelişmişlik 

seviyesi ne kadar ileri ise eğitim hizmetlerine ayırdığı payında aynı paralellikte arttığı 

bilinmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede eğitim hizmetlerine önem 

verildiğini söylemek yanlış olacaktır. Bu amaçla, yüksek kamu açıkları, kamu 

gelirlerinin yetersizliği ve ülkeyi yönetenlerin eğitime verdikleri önem derecesi gibi 

faktörler Türkiye’de eğitime daha az kaynak ayrılmasının ardında yatan sebepler olarak 

gösterilmektedir. Eğitim sistemi işleyişindeki engeller minimum düzeye indirilirse 

eğitime daha fazla kaynak ayrılıp bunun sürekliliği sağlanırsa Türkiye’nin çağdaş 

medeniyetler seviyesine ulaşması kaçınılmaz olacaktır. 
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ANALYSING OF DESIGN APPROACHES OF URBAN FURNITURE 

AT THE CITY CENTRES OVER STUDENTS' PROJECTS 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Pınar Öztürk Demirtaşi 

Doç. Dr. Seda H. Bostanciii 

Abstract 

Movement areas of urban life are roads, parks, squares and city centres. As Lynch 

(1960) defines, cities have path, edges, districts, landmarks and nodes. These form characteristics 

enable to find a way and direction in the city, perform urban activities. These urban components 

provide a permanent visual integrity on urban identity in the mind. The urban components have 

various functions, scope and visual features such as cityscape, historical pattern, city squares, 

central business districts, streets, facades, parks, urban furniture, signal elements, sculptures and 

art elements. Urban furniture include benches, lighting equipments, bins, directive signboards at 

parks and central areas. Urban furniture make the life at urban outdoors easy and they should be 

designed considering their visual features harmonising with environment. The aim of this study 

is to research how urban furniture can harmonize with urban identity and life on the basis of the 

assignments of the students of department of industrial design. The evaluation will be carried out 

through project images of design students as a method.  

Key Words: City centres, urban identity, urban furniture, visual characteristics, 

industrial design 

KENT MERKEZLERİNDE KENT MOBİLYALARININ TASARIM 

YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜZERİNDEN 

İNCELENMESİ 

Özet 

 Kentsel yaşamın hareket alanları, yollar, park alanları, meydanlar ve kent 

merkezleridir. Kentler Lynch’in (1960) tanımladığı gibi, yollara, sınırlara, bölgelere, nirengi 

noktalarına ve işaret öğelerine sahiptir. Bu özellikler, kentte yol yön bulmayı, kentsel aktiviteleri 

gerçekleştirmeyi sağlamaktadır. Bu kentsel bileşenler, kent kimliği üzerine akılda kalıcı görsel 

bütünlüğü sağlamaktadır. Kentsel bileşenler, kentsel peyzaj, tarihi dokular, kent meydanları, 

merkezi iş alanları, sokaklar, bina cepheleri, park alanları, kent mobilyaları, işaret öğeleri, heykel 

ve sanat öğeleri gibi çok çeşitli fonksiyonlara, etki alanına ve görsel özelliklere sahiptir. Park ve 

merkezi alanlarda yer alan banklar, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, yönlendirici levhalar 

gibi kentsel yaşamı konforlu hale getiren öğeler kent mobilyaları olarak tanımlanmaktadır. Kent 

mobilyaları, kentsel dış mekanlarda yaşamı kolaylaştırırken aynı zamanda, görsel nitelikleri ile 

de çevreye uyum sağlayacak, kullanıcı davranışını olumlu yönde etkileyecek niteliklere göre 

tasarlanmalıdırlar. Bu çalışmada amaç Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrenci ödevlerinden yola 

çıkarak, kent mobilyalarının, kent kimliğine ve yaşamına nasıl uyum sağlayabileceğinin 

araştırılmasıdır. Yöntem olarak tasarım öğrencilerinin proje görselleri üzerinden değerlendirme 

yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kent merkezleri, kent kimliği, kent mobilyaları, görsel özellikler, 

endüstri ürünleri tasarımı 
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1. Giriş  

Kent merkezleri, kentsel yaşamın ve kent dokusunun dinamik şekilde 

gözlemlenebildiği alanlardır. “Kent dokusu, temsil ettiği dönemin teknolojisini, yaşam 

biçimini, değerlerini, morfolojik özelliklerini, kodlarını anlatır, yerleşmenin kimliğini 

oluşturur ve kent formunu tanımlar” (Ocakçı, 2012:189). Kent merkezleri bir kentin 

diğer kentlerden ayırt edilmesini sağlayan kent kimliğini yansıtmaktadır. “Kent kimliği 

bir kentten söz edildiğinde ilk akla gelen özellikleridir. Kentlerin kimlik öğeleri, o 

kentin temsil ettikleri konusunda üzerinde toplumsal mutabakatı bulunan doğal, sosyal 

ve yapılaşmış çevre öğeleridir” (Ocakçı ve Türk, 2012:226). “Bir kenti oluşturan 

öğelerin bütünü, kentsel dokuyu oluşturmaktadır. Kentsel dokuyu oluşturan 

elemanların mekan, form, renk, ışık, su, doğa gibi etmenlerden oluştuğu ve bu birleşim 

sonucu kentin fiziki yapısının şekillendiği görülmektedir. İnsan öğesi de bu birleşimle 

birlikte kentin ana eksenini oluşturmaktadır” (Altıntaş ve Eliri, 2005: 63). “İstanbul ve 

benzeri büyükşehirlerin önemli mekansal yapılanma sorunlarının başında, yoğun nüfus 

artışı, toplu konut ve blok site yerleşimlerinin sürekli artarak, kentsel kimlik 

özelliklerini yansıtmayan, her kentte benzer biçimlere sahip görünümlerdeki yapılaşma 

süreçleri gelmektedir” (Bostancı, 2014: 92). Bu sürecin getirdiği büyük problemlerin 

başında yeşil alanların azalması ve çevre sorunları bulunmaktadır. Bu yapılaşma 

baskısı, beraberinde getirdiği trafik sorunları ve güvenlik kaygıları ile birlikte çevresel 

stres olgusunu arttırmaktadır.   

Kentsel tasarım, çevre değerleri ve yaşam kalitesi yüksek, karma kullanımların 

tasarımı yönlendirip gece ve gündüz yaşanabilen, güvenli ve canlı kentsel alanlar 

yaratırken, planlama ve mimarinin kesişim alanı olarak, kamusal alanların çok boyutlu 

tasarım sürecini odak noktası haline getirmektedir. Kamusal alanlar içinde, bir kentin 

yaşam tarzının, kültürel, sosyal ve ekonomik yapısının gözlediği alanlar olarak, 

meydan ve parklar özel öneme sahiptir. Bu alanlarda, insanları bir araya getirebilecek 

ve birlikte yaşama kültürünün gelişeceği kamusal alanların yaratılması, kentsel tasarım 

çalışmalarına toplumsal sorumluluk misyonu eklemektedir. Kamusal alanlar, 

kentlerdeki tarihsel, toplumsal olayların yaşandığı, belli bir mekansal ruha, kentsel 

belleğe sahip alanlardır.  

“İyi bir kentsel çevrenin ve çekici kamusal alanların yaratılması sadece 

uzmanların ve yöneticilerin elinde olan bir durum değildir. Kentte yaşayanlar ve bütün 

kentsel aktörlerin ortak beklenti ve birikimlerinin kente yansıması mekansal kalitenin 

sağlanmasında etkin rol üstlenir” (Carmona, vd., 2003: 19). “Kenti yaşanabilir ve 

algılanabilir kılan kentsel donatı elemanlarının her biri kullanıcılar ve kent açısından 

farklı bir anlama ve öneme sahiptir. Kullanıcılar açısından bu elemanların önemi, 

kentle kurdukları görsel ve fiziksel ilişkinin öncelikle kentsel donatı elemanları 

aracılığıyla olması nedeniyledir. Kent açısından ise bu elemanlar bulundukları çevreyi 

tanımlayan, belirleyen ve özelleştiren nitelikleri nedeniyle önemlidir” (Aksu, 2013: 

374). Bu yönleri ile kentin, düzenli ve rastlantısal şekillenme süreci, kentte 

yaşayanların aktif kullandıkları ve kullanmayı tercih etmedikleri kentsel alanların 

oluşumuna neden olmuştur. “Fiziksel ve sosyal boyutları ile algılanan kentsel mekan, 

gündelik yaşam ve deneyimler sonucu anlaşılan ve oluşturulan çevresel bilinç ile 

ilişkilidir” (Madanipour, 1996: 20). İyi bir kentsel çevre, kullanıcıların kendini 

fizyolojik ve psikolojik olarak iyi hissedebileceği düzene sahip, yaşam kalitesi yüksek 

yerleşim alanlarını tanımlamaktadır. Yaşam kalitesi üzerine, “sosyo-ekonomik yönler, 

aidiyet hissi uyandırması, eğitim, öğretim, çevre, kültür, eğlence ve katılım gibi çok 

bileşenli kavramlar üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır” (Senlier, vd., 2009: 

213). Yaşam kalitesi yüksek toplumlarda, kentsel alanlardan beklentiler artmaktadır. 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

697 

 

Bunun sonucu, kentlerde karma kullanımlar ve çeşitlilik artmaktadır. Bu süreç kent 

mobilyalarının çeşitlenmesine, farklı gereksinimlere cevap verebilecek tasarım 

anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle kentlerde yaşayan çeşitli engellere sahip 

kentliler için kent mobilyalarının farklı boyut, çeşitlilik ve ergonomilere sahip olması, 

herkes için erişilebilir olması ve evrensel tasarım ölçütlerine uygun olması 

gerekmektedir.   

Tasarım eğitimlerinde, kent ile kurulan ilişki genellikle ilham verici etkiler 

yaratmaktadır. Genellikle çeşitli ülkelerde mimarlık ve tasarım fakültelerin çoğu kent 

merkezlerine yakın konumda yer almaktadır. Kent merkezlerinden uzak olan üniversite 

kampüslerinde ise mimari ve tasarım bölümlerindeki akademisyen ve öğrencileri, bu 

yerleşimlere sanat sergisi, çevre düzenlemesi gibi çeşitli katkılarla kampus yaşamını 

kentsel yaşam ile ilişkilendirecek yaratıcı çözümler üretmektedir. Kentsel tasarımdan, 

endüstri ürünleri tasarımına kadar çeşitli ölçeklerde, tasarımcılar ve bu alanlardaki 

öğrenciler, kentin kamusal alanlarının görsel konforunu arttıracak çeşitli ürünler ortaya 

koymaktadır. Torus ve Girginkaya – Akdağ’ın düzenlediği çalıştay bu ürünlere örnek 

olarak verilebilir. Bu çalışmada, “amaç, hesaplamalı tasarım yöntemlerini kullanarak, 

geleneksel bir yapı malzemesi olan ahşap için güncel kullanımlar tasarlamak olan 

çalıştayda, tasarım problemi parametrik tasarım ilkeleri kullanarak topografya için bir 

uzantı tasarlamak olarak belirlenmiştir. Çalıştayda dört farklı tasarım önerisi üretilmiş 

ve prototipleri (1/5 ölçekte) yapılmıştır. Bu önerilerden biri olan İnteraktif Piksel 

Duvarı gerçek ölçeğinde üretilerek, önce Maçka Sanat Parkı’nda kamusal bir etkinlikte, 

kullanıcılarla etkileşime açılmıştır” (Torus ve Girginkaya Akdağ, 2015: 55). Bu ve 

benzeri örneklerin artması, kentsel alanda hareketlilik, beğeni ve mekansal aidiyet 

duygularını geliştirecektir. Kentte yaşayanlar ve turist ziyaretçiler, böyle kentlerde 

yenilikler bulabilecekleri beklentisi ile dış mekanlarda, kentsel deneyimlere açık, ilgili 

ve yüksek motivasyonlu yapı sergilemektedirler.  

2. Kent Mobilyalarinin Görsel Özellikleri Ve Tasarim Süreçleri 

Kent mobilyaları, kentsel mikro ortam tasarımı olarak da ifade edilen, 

aydınlatma elemanı, bank, çöp kutuları gibi kentsel mekanlarda detay gibi görülen 

fakat, kentsel yaşam kalitesini güçlendiren, kentsel yaşamı kolaylaştıran fonksiyonlara 

sahiptir. Bu kentsel elemanlar, kentsel karakter ve kent içinde hareketliliğin, yaşam 

tarzının anlaşılması için çeşitli ipuçları vermektedir. Kimi zaman, bu elemanların yanlış 

konumlanması, rahat görülememesi, park alanlarında çöplerin oluşmasına neden 

olmaktadır. Tasarım süreçlerinde bu elemanların yönlendirici ve teşvik edici özellikleri 

yanında, özellikle park alanlarında, geridönüşüme yönelik sanat sergisi gibi etkinlikler 

de bu özelliklere, çevre değerlerine karşı kentlilerin bilinç oluşturmasına katkı 

sağlayabilir. Aydınlatma elemanlarının doğru konumlamaması, gece güvenlik 

sorunlarından, ışık kirliliğine kadar çok çeşitli etkiler yaratmaktadır. “Yakın geçmişte 

yapılan birçok çalışmaya göre, etkili aydınlatma, aynı zamanda gündüz de suç oranını 

azaltmaktadır” (Özkaya, 1968). “Kent mobilyalarının aydınlatması, kentsel 

hareketliliğin, gece gündüz devamlılığı açısından önem taşımaktadır” (Bostancı, 2002: 

5).  

“Kent mobil yaları birer kullanım nesnesi olarak her şeyden önce, kendisini 

var eden temel kullanım işlevinin yanında, kullanımını da özendirecek bilgileri de 

taşımalıdır. Kentsel çevredeki bilgilenme, kenti algılama, kavrama, değerlendirme 

açısından önemli bir olgudur” (Fettah, 2005: 6, 7). Tanımlamada görüldüğü kent 

mobilyalarının önemli işlevleri arasında, kullanıcıları yönlendirme, yol yön bulma gibi 

konularda iletişime dayalı ve işlevsel özellikleri ile yaşamı kolaylaştıran potansiyel 

özellikler taşımaktadır.  
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“Kent kimliği ve kent mobilyaları arasındaki uyumun sağlanmasında, aslında 

aranan şeyin kentte mevcut olan veya zaman içinde benimsenmiş tarihsel katmanlaşma 

ve mekanın ruhu ile oluşturduğu tutarlılık olduğunu fark edilmektedir. Bu yönde 

bütünsel bir yaklaşım bu tür mobilyaların estetik değerleri kadar işlevlerinin 

tanımlanmasında ve işlevlerine yönelik konumlandırılmasında tasarımcıya, uzmanlara, 

kentsel aktörlere ve yöneticilere sorumluluk yüklemektedir” (Güneş, 2005: 94). Bu 

yönü ile kent mobilyalarının görsel açıdan olumlu bir izlenim bırakması, bulunduğu 

kentsel alanının iyi çözümlenmesi ve kullanıcı mekan ilişkilerinin çeşitli yöntemlerle, 

doğru anlaşılmasına bağlıdır. Kentliler aidiyet duygusu geliştirebildikleri kentsel 

mekanları, temiz tutma, doğru kullanma, vandalizm gibi mekansal elemanları tahrip 

edecek hareketlere yönelmeme gibi davranışlar göstermektedir. “Simgesel, estetik, 

anlamsal ve anıtsal olarak nitelendirilen görsel amaçlı kent mobilyaları, yer aldıkları 

mekânları olumlu yönde etkilemektedirler. kent mobilyalarının tasarımında; işlev, 

estetik, renk, biçim, malzeme, doku ve algılanabilirlik gibi tasarım ölçütleri, özgün kent 

mobilyaları tasarımlarının oluşturulmasında etkili olmaktadır. Bütün tasarım ölçütleri 

birbirleri ile ilişkili olup, bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir” (Aksu, 2013: 

384). 

Kentte yaşamın büyük çoğunluğunun kentsel dış mekanlarda geçtiği 

görülmektedir. Bu yaşam tarzına uygun olarak, insanların kendini konforlu hissedeceği 

ve insan ölçeğine uygun, kent mobilyalarının tasarımına gereksinim vardır (Sha-jun, 

2005). İnsanların kent mobilyalarından beklentilerini öğrenebilmek için, mekan 

sentaksı gibi yöntemlerle kent içinde nasıl hareket ettikleri, davranışsal analizlerle 

hangi kentsel alanlarda daha çok vakit geçirdikleri ve anket yöntemleri ile bulundukları 

mahallenin, kamusal alanlarında kent mobilyalarından neler beklediklerine ilişkin 

mülakat ve anketler yapılmaktadır.  

Müze kent özelliği gösteren çeşitli kentlerde çok özel değer taşıyan kent 

mobilyaları, korunarak kentsel alanlarda işlevlerini sürdürmektedir. Kent mobilyaları 

tasarlanırken, kentsel tasarım yarışmalarında olduğu gibi belediyeler, ürünlerin 

tasarımına ilişkin yarışmalar düzenlemek bu alanı teşvik ettikçe, daha ilgi çekici 

yenilikçi ve kentin görsel değerleri ile uyumlu, kent mobilyaları sayıca artabilir.  

3. Metodolojik Yaklaşim: Tasarim Çalişmalari 

Üniversitede, endüstriyel ürün tasarımı eğitimi alan öğrenciler tarafından 

“kent” kavramı ve içinde barındırdığı “insan profili”, “kent kimliği”, “kent mobilyası” 

kavramlarının nasıl değerlendirdiği ve buna bağlı ürün tasarımı kararını nasıl 

verdiklerini görmek amacıyla bir tasarım stüdyosu çalışması yapılmıştır. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kimlik ve kent etkileşimini 

araştırma ve değerlendirme yaparak ürün geliştirmeye yönelik yaklaşımlarını ölçmek 

için 2015-2016 Güz yarıyılı Ürün Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında 5. proje grubuna 

“Kentsel Kimlik Çerçevesinde Kamusal Kullanıma Açık Ürün Tasarımı (Kent 

Mobilyaları Tasarımı)” proje konusu olarak verilmiştir. 

Proje kapsamında var olan kentsel kimliğin göz önüne alınarak; belirlenen 

kentin özgün ihtiyaçları gözetilerek; kamusal kullanıma açık bir ürün sistemi 

tasarlanması istenilmiştir. Kentsel kimliği işlemek için her öğrenciden İstanbul’da bir 

semt/bölge seçmesi ve o bölgeye yönelik kimlik niteliklerini araştırarak, bölgeye ilişkin 

problem tespitlerini yapıp; ihtiyaçları belirleyerek ürün tasarlamaları istenmiştir. 

Tasarlanacak olan ürünlerin var olan kent mobilyaları dışında yenilikçi ve o bölgeye 

özelleşmiş ihtiyaçların tanımladığı ürün ya da ürünler olması gerektiği belirtilmiştir. 
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Projeye ait kent mobilyası tasarımında önemli kriterler şöyle belirtilmiştir:   

o Bölgenin ihtiyaçlarını hali hazırda var olan kent 

mobilyalarına göre çok daha iyi şekilde karşılamalıdır. 

o Kentin o bölgesinin kentsel deneyimine ve algısına katkıda 

bulunmalıdır. Bu katkı farkında olmadan bir yönlendirme, bir mesaj verme ya 

da tanımlama şeklinde olabilir. 

o Bölge için tasarlanmış olan mobilya sisteminin bölgeye 

yerleştirilmesi ve bölgede bulunan diğer yapılarla ilişkisi tasarımcı tarafından 

tanımlanmalıdır. 

o Bu mobilyalar dış mekana yönelik olduğundan; dış mekanda 

sürdürülebilir bir ürün olmasına yönelik gerekli çözümlemeler yapılmış 

olmalıdır. 

Ürün konseptlerinin içermesi ve tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken 

tasarım öğeleri: 

o Ergonomi, 

o Modülerlik, 

o Görünüm/ Estetik olarak belirlenmiştir. 

Projeyi toplam 9 öğrenci almış olup; Tablo 1’de belirtildiği gibi bu öğrenciler, 

Pendik, Moda, Ataşehir, Kartal, Beylerbeyi, Avcılar ve Göztepe bölgelerini seçmiş ve 

projelerini bu bölgede tespit ettikleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmişlerdir. 
Tablo 1: 2015-2016 Güz Eğitim Dönemi Ürün Tasarım Stüdyosu Dersi Proje Konuları 
Proje Seçilen 

Mah./İlç.  

Proje Konusu  Proje Anahtar 

Kelimeler  

Hedeflenen Ürün  

1 Pendik Pendik sahili için ürün 

tasarımı 

Geri dönüşüm, çevre 

dostu, davranış 
modeli geliştirme 

Açık mekanlar özellikle 

Pendik sahil bölgesinin 
hedeflendiği çekirdek satış 

ve çöp ünitesi 

2 Moda Moda mahallesi için çöp 
kutusu 

Geri dönüşüm Kamusal kullanıma 
yönelik geri dönüşüm 

sistemi 

3 Ataşehir Ataşehir mahallesi için 

otobüs durağı-aydınlatma-
çöp kutusu ürün grubu 

Çevre bilinci, 

sürdürülebilirlik 

Otobüs durağı, çöp kutusu 

ve sokak lambası 

4 Kartal Kartal bölgesi için otobüs 

durağı 

Sürdürülebilirlik Güneş enerjisi destekli 

otobüs durağı 

5 Beylerbe

yi 

Beylerbeyi sahil bölgesi için 

balık tutma noktası ürün 

tasarımı 

Kullanıcı dostu Hobi balıkçılığı için kent 

mobilyası: balıkçı oturma-

balık tutma-çöp ve 
aydınlatma elemanları 

6 Avcılar Avcılar bölgesi için piknik 

elemanı 

Sürdürülebilirlik Kolay kullanıma yönelik 

açık mekan pişirme ünitesi  

7 Ataşehir Ataşehir mahallesi için 
bilgilendirme ünitesi ve 

otopark ödeme sistemi 

Sürdürülebilirlik, 
yenilenebilir enerji, 

çevre bilinci 

Bölge bilgilerini içeren 
yönlendirici kiosk, çevreci 

otopark sistemi  

8 Moda Moda mahallesi için bank 

tasarımı 

İşlevsel kullanım, 

estetik kaygı 

Estetik işlevi ön plana 

çıkartılmış bank tasarımı 

9 Göztepe Göztepe bölgesi için park 

alanlarında sokak hayvanları 

için su-mama-oyun alanı 
sağlayan ürün grubu 

Yenilenebilir enerji, 

işlevsellik 

Yenilenebilir enerjiden 

yola çıkılarak tasarlanmış 

yemek ünitesi, (hayvanlar 
içi su temini), aydınlatmalı 

oyun ürünü 
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3.1. Tasarım Çalışmalarına İlişkin Değerlendirmeler  

Yapılan öğrenci çalışmaları daha detaylı olarak Tablo 2’de “seçilen semt”, “projenin 

amacı”, “seçilen semtin belirlenen kimliksel özellikleri”, “projenin araştırma 

yöntemleri”, “problem tespiti”, “tasarlanan ürün”, “projenin ölçeği” (kapladığı alan - 

park, meydan, sokak…), “kullanılan kavramlar” ve “projenin yaşam kalitesine katkısı” 

başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Burada amaç, kentsel kimlik kapsamında 

öğrencilere proje föyünde verilen kriterleri ne ölçüde karşıladığını tespit etmektedir. 

Farklı niteliklerine göre sınıflandırılan projelerde, dikkat çeken bazı noktalar şunlar 

olmuştur: (1) Problem tespitleri bölgeye göre bazı değişiklikler gösterse de, çözüme 

odaklanılan ürün tasarımlarının ağırlıklı olarak “çevre bilinci”, “çevre temizliği”, 

“çevre dostu” , kavramları çerçevesinde geliştirildiği görülmüştür. (2) Öğrenciler, 

bölgeye yönelik kimlik araştırmalarında yöntem olarak, daha çok bölge yaşayanları ile 

anket yapma ve gözlem yapma metodu kullanmayı tercih etmiştir.  
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Tablo 2: 2015-2016 Güz Eğitim Dönemi Ürün Tasarım Stüdyosu Dersi Proje İçeriklerine İlişkin Analiz  

Semt Semt. Kim. Öz. Araş.Yönt. Prob. Tesp.  Amaç Ürün Projenin 

Ölçeği 

Kullanılan 

Kavramlar 

Yaşam 

Kalitesine 

Katkı 

Pendik Yaygın yerleşim, yoğun 
nüfus, eğitim seviyesi 

orta, bölge yerleşim-

çarşı ve sahil kısmından 
oluşuyor. Hafta sonu 

yoğun sahil ve çarşı 

Anket,  
Gözlem, 

Ürün tarama 

Az çevre bilinci, 
atık, çekirdek 

çöpü, vandalizm 

Pendik sakinlerine 
kendi çöplerini 

toplatmayı sağlamak 

Çekirdek satış ve 
çöp ünitesi 

Parklar, 
Pendik 

sahili 

Çevre bilinci, 
edimsel koşullanma, 

davranış modeli 

geliştirme 

Temiz ve 
yaşanabilir 

çevre 

Ataşehir Siteleşerek bölgesel 
ayrılmış yapı, AVM’ler, 

yeşil bölge yaratma 

çabası 

Anket, 
Gözlem 

Site şeklinde toplu 
yerleşimler,yoğun 

trafik, yeşil alan 

kaybı 

Bölgenin modern 
yüzüne uygun, doğa 

ile insan etkileşimine 

gönderme yapan bir 
ürün grubu tasarlamak 

Yaşayan duvarlı 
durak, aydınlatma 

ve çöp kutusu 

tasarımı 

Yol 
kenarı 

belirlene

n otobüs 
durak 

bölgeleri 

Çevre bilinci, 
sürdürülebilirlik 

Estetik ve 
çevreye 

katkı 

Ataşehir Siteleşerek bölgesel 
ayrılmış yapı, AVM’ler, 

yeşil bölge yaratma 

çabası, yoğun trafik 

Gözlem, 
Anket 

AVM yoğun 
bölge, trafik 

yoğunluğu 

siteleşen yerleşim 
şekli 

Yaşam şekline ayak 
uyduran, bilgilendirici 

ve çevreci ürün  

Bölge bilgilerini 
içeren yönlendirici 

kiosk, çevreci 

otopark sistemi 

Otopark 
bölgeleri, 

kiosklar 

için 
metro ve 

AVM 

girişleri 

Bilgilendirici, çevre 
dostu 

Yaşam 
şekline bilgi 

ve 

yönlendirici 
katkı ve 

çevre bilinci 

Moda Orta ve üst sınıf semti-
“Modalılar” kavramı, 

eski yerleşim batı 

kökenli okullar, kiliseler, 
70’li yıllara kadar 

bürokrat ve sanatçı 

yerleşimi.  

Gözlem, 
Anket 

Dar sokaklardan 
oluşan yerleşim, 

çöp kutularının 

dar sokaklarda 
dağınık ve yaya 

trafiğini 

engelliyor olması, 
hafta sonu gezi, 

dinlenme ve 

eğlence bölgesi, 

atık fazlalığı 

Modüler, bulunduğu 
alana göre büyüyüp 

küçülebilen geri 

dönüşüm üniteleri, 
atıkların ayrıştırılması 

Geri dönüşüm 
sistemi 

Meydan, 
sokak ve 

parklar 

 Geri dönüşüm Çevrede 
temiz bir 

düzen 

oluşturmak 
ve bölgede 

tüketilen 

atıkları geri 
dönüşüme 

kazandırma

k 

 

Moda Eski yerleşim, Gözlem Hafta sonu yoğun Açık mekanda Bank tasarımı Yol Estetik kaygı, Çevreye 
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entelektüel boyut, 
dilenme ve sosyalleşme 

bölgesi, sahil  

Ürün Tarama olan bu bölgede 
açık mekan 

oturma alanı soru 

dinlenme amaçlı ürün 
tasarlamak 

kenarı, 
sahil 

bölgesi 

ve 
parklar 

işlevsellik uyumlu 
dinlenme ve 

estetik şehir 

Beylerbeyi Sahil bölgesinde hobi 

balıkçılığının yapılması 

Gözlem, 

Anket 

Sahilde yaz kış 

hobi olarak balık 
tutulmasına 

rağmen bunu 

destekleyici bir 
yapı olmaması, 

atık fazlalığı 

Balıkçılık hobisini 

desteklemek 

Balıkçı 

ekipmanlarını da 
içinde bulunduran,  

oturma, depolama 

aydınlatma ve çöp 
elemanından 

oluşan kent 

mobilyası 

Sahil 

şeridi 

Destekleyici Bölgenin 

balıkçılık 
aktivitesini 

desteklemek 

ve 
özendirmek 

Göztepe Ağırlıklı yerleşim 
bölgesi, bölgede yoğun 

kullanımlı iki park ve 

alışveriş caddesinin 
bulunması, evcil hayvan 

besleme oranı yüksek 

olması 

Gözlem, 
Anket 

Sokak 
hayvanlarının 

parklarda çok 

fazla oluşu, 
hayvanlar için 

bırakılan 

yiyeceklerin 
kirlilik yaratması 

İnsanlar ve hayvanlar 
arasındaki ilişkiyi daha 

güvenilir bir ortamda 

sağlamak, hayvanları 
beslemek 

Kısmen kendi 
enerjisini 

üretebilen ve 

hayvanlara su ve 
yemek sağlayan 

beslenme ve su 

ünitesi ve 
aydınlatma 

tasarımı 

Parklar Yenilenebilir enerji, 
destekleyicilik  

temiz, 
sağlıklı ve 

düzenli 

çevre, sokak 
hayvanlarını 

besleme 

teşviki 

Avcılar Yüksek nüfus, hafta 
sonu sahil bölgesi 

dinlenme etkinliği 

yoğunluğu 

Gözlem, 
Anket 

İnsanların hafta 
sonu sahile 

mangal taşıması, 

çevre kirliliği 

Sahildeki piknik 
faaliyetlerini 

bölgeselleştirmek ve 

yardımcı ünite kurmak 

Açık mekan 
pişirme ünitesi 

Sahil ve 
yeşil 

alanlar 

Sürdürülebilirlik Temiz 
çevre, 

davranışı 

yönlendirme 
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Çalışılan projelerden 3 tanesi değerlendirmede örnek olarak verilmiştir. 

Öğrenci: Yasemin Karaduman / Bölge: Pendik /Tasarım: Çekirdek satış 

ve çöp ünitesi / Amaç: Kendi çöplerini insanlara toplatmayı sağlamak/ Kullanılan 

Yöntem: Edimsel koşullanma 

Öğrenci, İstanbul Anadolu yakasında bulunan Pendik semtini seçmiş olup; 

araştırmalarında ağırlıklı olarak bölgede insan davranışlarını ve ket mobilyalarıyla 

ilişkilerini gözlemlemiştir. Sonuç olarak bu bölgenin aşırı nüfus yoğunluğunu, eğitim 

seviyesinin düşük ve vandalizmin yaygın olduğunu, çevre bilincinin ise zayıf olduğu 

sonucunu çıkarmıştır. Tespitlediği sorunlar arasında yere atılan çekirdek çöpleri 

sorununu ele almış, sorunla ilgili fikir geliştirmesi yaparken, çekirdeği yiyen kişinin 

kendi isteği dışında hiç bir şekilde toplayamayacağından yola çıkarak, kişiye zor gelen 

bir eylemi yaptırmak için edimsel koşullamayı kullanmayı tercih etmiştir.  Kişilerin 

istemedikleri bir eylemi olumlu bir karşı eylem göstererek, istekli bir şekilde 

yapmalarını amaçlamıştır. Tasarlanan ürünün çekirdek satışı yapan, aynı zamanda çöp 

iadesi karşılığında “depozito” mantığında bir miktar para iadesi yapan  “çekirdek satış 

ünitesi” olduğu görülmektedir.  Satış sırasında verilen çöp kabı doldurulup, geri iade 

edildiği zaman kullanıcının ödüllendirilmesi planlanmıştır.  Günümüzde bu sistemin 

plastik ve cam şişe atıklarında kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda sadece geri 

dönüşüm için değil, bir düzen ve sistem oluşturmak için bu yaklaşımlar 

geliştirilmektedir. Büyük marketlerde alışveriş arabalarının bozuk para ile alınıp, 

kullanıcının işi bittiğinde ancak ürünü kedi sırasına yerleştirdiğinde parasını iade 

almasının altında da aynı yaklaşım bulunmaktadır.   

 

 

Öğrenci: Erdem Ustaoğlu/ Bölge: Moda /Tasarım: Geri Dönüşüm 

Sistemi/ Amaç: Temiz bir çevre düzeni oluşturmak ve bölgede tüketilen atıkları 

geri dönüşüme kazandırmak/ Kullanılan Yöntem: Modüler-büyüyebilen 

küçülebilen yapılar ve bilgilendiricilik 

Öğrenci, İstanbul Anadolu yakasında bulunan Moda semtini seçmiş olup, 

bölge araştırması ve yaptığı anketler sonucunda semtin özgün ihtiyaçları gözetilerek; 

çevrenin daha temiz ve düzenli hale gelebilmesi için; kamusal kullanıma yönelik geri 

dönüşüm sistemi tasarlanmayı amaçlanmıştır. Semt incelemelerinde semtin 

sokaklarının dar olması nedeni ile çevrede konumlandırılan çöp kutularının kargaşaya 

neden olması ile birlikte görsel kirliliğe ve çevredeki insan akışına engel olduğunu 

gözlemlemiştir. Özellikle hafta sonları çevrenin insanlar tarafından kirletildiğini 

vurgulamış bu nedenlerden dolayı çevrede tüketilen sıvı ve kuru gıdaların 

ambalajlarının geri dönüşümü için semt içinde alan kaplamayan ve belirli noktalara 

sabitlenmiş geri dönüşüm yeraltı sistemi yerleştirmeyi amaçlamıştır. Projenin ilk 

aşamasında Kadıköy Moda’daki sokakların ve ürünün konumlanacağı alanların 

birbirinden farklı olması nedeni ile geri dönüşüm kutularının alanlara göre büyüme, 
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küçülme ve bölünmesini gözetmiş, ikinci aşamasında ise çevrede alan kaplamaması 

için kutunun tek merkezden arayüzler (renk, grafik) ile atıkların atılacağı yüzeyler 

belirlenmiş ve yeraltında ayrıştırılması amaçlamıştır. Ayrıca kutunun yanına bir pano 

konumlandırılması ve bu panonun da çevredeki insanları hem ürünün kullanımı hem de 

çevre hakkında bilinçlendirilmesi öngörülmüştür. Projenin Moda’ya katkısını olarak 

çevrede temiz bir düzen oluşturmak ve bölgede tüketilen atıkları geri dönüşüme 

kazandırmak şeklinde belirlemiştir. 

 

 
  

Öğrenci: Oğuzhan Çıtak/ Bölge: Ataşehir /Tasarım: Yaşayan duvarlı 

durak, aydınlatma ve çöp kutusu tasarımı / Amaç: Bölgenin modern yüzüne 

uygun, doğa ile insan etkileşimine gönderme yapan bir ürün grubu tasarlamak / 

Kullanılan Yöntem: Çevreci uygulamaları kent mobilyası ile birleştirmek. 

Öğrenci Anadolu Yakasında bulunan Ataşehir semtini seçmiş olup, sitelerden 

oluşan yerleşim şekli ile bölgelere ayrılan bir yapıya sahip Ataşehir’in ve AVM bölgesi 

olması ile yeşil alana özen gösterme çabasının öne çıkan kimlik özellikleri olarak 

değerlendirmiştir. Modern bir yapılaşma ve semt sakini-doğa etkileşimi temaları 

üzerinden devam etmeyi tercih etmiştir.  Kent insanın doğaya olan özlemini gidermek 

ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için; kentlerde kişi başına düşen yeşil alan 

miktarını artırma çabalarının bir önerisi olarak sunulan, “yaşayan duvarlar” ya da 

“dikey bahçeler” uygulamalarını kentin modern yüzüne uygun biçimsel nitelik 

kazandırmayı amaçladığı otobüs durağında kullanmıştır. Kart okutarak yaşayan duvarı 

sulayan kullanıcının otobüse tek seferlik ücretsiz binmesini yöntem olarak kurgulayan 

öğrenci, yeşil rengi aydınlatma elemanı ve çöp kutusunda da kullanmıştır.  
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“Kentsel Kimlik Çerçevesinde Kamusal Kullanıma Açık Ürün Tasarımı (Kent 

Mobilyaları Tasarımı)” konulu proje çalışmasında semt tercihi – kimlik tespiti ve 

problem tespitleri öğrencilere bırakılan bu çalışmaya genel olarak ele alındığında; 

1. Öğrencilerin ele aldıkları semtlerin kendilerine özgü farklı sorunları olsa da 

genel olarak çoğunda bulgularında “davranışsal tutum değişikliği ihtiyacı”, “çevre 

kirliliği”, “geri dönüşüm”, “yenilenebilir enerji” ve “doğa kaygısı”nın ortaya çıktığı 

gözlemlenmiştir. 

2. Öğrenciler ürün tasarlamaya yönelik hedeflerinde “kent” ile “ürün” 

etkileşimini planlarken kendi gözlem ve anketlerinden yola çıkmışlardır.  

3. Çevre ile etkileşim genel bakış açısında, öğrencilerin tasarımlarında kısmi 

olarak kentin özgün kimliği ile ürün biçiminde bağdaştırmada sorun yaşandığı 

gözlemlenmektedir. 

Sonuç  

Yapılan çalışma, kent merkezlerinde, çevre değerlerine, kent yaşamına ve 

kentsel kimliğe tasarım öğrencilerinin yaklaşımlarını inceleyerek, öncelikle İstanbul, 

Anadolu yakasında, kentsel açıdan gözlenen temel sorunları belirlemektir. Daha sonra, 

öğrencilerin tasarım eğitimi ile bu alanlarda çözüm üretmeye yönelik nasıl araçlardan 

yararlandıkları ve ürün geliştirdikleri örnek proje ödevleri üzerinden incelenmiştir.  

İncelenen dokuz çalışmadan sekizi İstanbul Anadolu yakasından, biri de 

Avrupa yakasından seçilmiştir. Öğrencilerin seçtikleri alanlar, yaşadıkları ya da hafta 

sonu daha çok vakit geçirdikleri için tanıyıp, seçmeyi tercih ettikleri semtler olarak 

belirlenmiştir. Proje semtlerinden Moda ve Beylerbeyi tarihi kentsel özellikleri ve kıyı 

yerleşimi olan, hafta sonları yoğun olarak vakit geçirilen hareketli kentsel alanlar 

arasındadır. Göztepe, Kartal ve Pendik daha çok Anadolu yakasının eski konut 

yerleşim alanları olarak bilinmektedir. Bu üç semtin eski olması, kendine özgü merkezi 

iş alanlarının ve komşuluk ilişkilerinin, semt parklarının oluşmasına neden olmuştur. 

Ataşehir ve Avcılar, toplu konut, dışa kapalı konut yerleşimleri, AVM’ler gibi yüksek 

ve yoğun yapılar ve geniş otoyollarla çevrili bir konut dokusu oluşturmuştur. Kentsel 

deneyim ve komşuluk ilişkileri gibi yaşam kültürünün zayıf olduğu, bu semtlerde 

yaşayanların genellikle bu semtler yerine, hafta sonlarını boş zamanlarını, tarihi ve 

rekreasyonel kent merkezlerinde geçirmeyi tercih ettikleri yerleşim alanlarıdır.  

Projelerin içerik ve yaklaşımına ilişkin analitik inceleme, öğrencilerin bütün 

bu semtlerde farklı içerikleri de olsa temel olarak çevre konusunda problemlerin 

oluştuğuna ve ürün geliştirirken, geri dönüşüm temasının özellikle tercih edildiği 

görülmüştür. Çevreye ilişkin konuların öne çıkmasının, bunun yanında kent kimliği, 

kent estetiği gibi konuların proje temalarında fazla yer alamamasının iki nedeni olduğu 
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düşünülmektedir. Birincisi, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin, eğitim 

süreçlerinde, çevre ve sürdürülebilirlik alanında daha yoğun bilgilenme yaşamaları ve 

mimarlık ve kent planlama öğrencileri kadar, kentlerin tarihsel özelliklerine eğitim 

süreçlerinde fazla yoğunlaşmaması olabilir. Ama ikinci ve daha belirleyici etkenin, 

İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinin, çevre kirliliği, iş kazaları, gürültü gibi yaşam 

kalitesini oldukça olumsuz etkileyen özelliklerinin, kentsel mekanda odak sorun olarak 

hissedilmesi olduğu düşünülmektedir.  

Çalışma içinde seçilerek detaylı incelenen projelerin temalarında çevre 

bilincini kazandırma ve insanların çevreyi temiz bırakma konusunda bilinçlenmesi, 

tutum ve davranışlarını değiştirecek yaratıcı tasarımlar ile edimsel koşullanma davranış 

modeli geliştirme konusu ön plana çıkmıştır. Bunlarla birlikte, temiz çevre düzeni 

oluşturacak ve geri dönüşüme yönelik ürün tasarlamak, doğa ve insan etkileşimine 

uyumlu ürün tasarlamak gibi konular da ele alınmıştır. Her birinde yenilikçi, kullanıcı, 

kent ve ürün arasında iletişim kurmaya yönelik hedefler saptanmıştır. İnteraktif tasarım 

ürünleri, kullanıcıların çevre ve kentsel açık alanların temizliği konusunda 

bilinçlenmesini sağlarken, bu aktivitelerin kentsel yaşamın daha güzel geçmesini 

sağlayan psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Sonuç olarak, keşif çalışması özelliği 

gösteren araştırma, İstanbul’da kentsel dönüşüm süreci ve yoğun kentleşmenin sonucu 

olarak, toplumsal yapıda çevre bilincinin gelişmediği bir alanda, çevre sorunlarına 

odaklanılmasının önemi öğrencileri tarafından vurgulanmıştır. Bu çalışmalar yaşam 

alanlarına ve kullanıcı alışkanlıklarına eleştirel bakış açısı ve kullanıcıların tutumunu 

değiştirecek, çevre bilinci kazandıracak tasarımın yönlendirici etkisi üzerine belirli bir 

bakış açısını göstermektedir. Tasarımın davranış kalıplarını değiştirmedeki etkisi 

vurgulanmıştır. Sürdürülebilir topluluklar, çevre bilinci lehine davranış kalıplarının 

oturması ile mümkündür.  

İleride bu alanda çalışmalar yaparken, kent plancısı, mimar, tasarımcı, 

sosyolog, çevre bilimci, kent tarihçisi gibi farklı uzmanlık alanlarına sahip öğrenci ve 

akademisyenlerin atölye çalışmaları düzenlenmesi yenilikçi çözümlerin çok kapsamlı 

üretimi için fırsatlar yaratabilir. Bu süreçte yerel yönetimlerin de teşvik edici etkisi 

önem taşımaktadır. 
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LIMITLESS URBAN REGIONS IN SPATIAL RESTRUCTURING 
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Abstract 

Spatially overgrowth of metropoles and their sprawl cause a new spatial form where 

the change and restructuring in the relations between center and periphery restructuring is 

observed. This change/restructuring has caused a new socio-spatial structure defined as urban 

region which includes specialized settlements located at the periphery of the center/metropolis. 

In this context, urban regions comprise a center and the impact areas related to the functional 

relations of this center. In the literature on urban regions that has arisen during the 1980s, it has 

been emphasized that urban regions have developed a new spatial level with the help of networks 

built to increase the competitive power of isolated settlements and to share information and 

technology. Urban regions are defined as the spaces facilitating the “adaptation to globalization” 

during the transformation process from spatial scales of nation state to new socio-spatial scales of 

global structure. This study analyses urban region concept used to define contemporary spaces of 

national and international literature and explores new definitions referred for current 

transformations.            

Key Words: globalization, socio-spatial restructuring, urban region 

 

MEKANSAL YENİDEN YAPILANMADA SINIR TANIMAYAN KENT 

BÖLGELER 

Ozet 

Metropollerin mekânsal olarak giderek büyümeleri ve yayılarak genişlemeleri yeni bir 

mekansal yapının ortaya çıkmasına sebep olmakta, bu yapıda merkez ve çevre arasındaki 

ilişkilerin değişerek, yeniden yapılandığı gözlenmektedir. Bu değişim/yeniden yapılanma, 

merkezin/ana kentin çeperinde yer alan farklı uzmanlaşmış yerleşimleri de içine alan ve kent 

bölge olarak tanımlanan bir sosyo-mekansal yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

kapsamda kent bölgeler, bir merkez ve bu merkezin işlevsel bağlantılarla ilişkili olduğu etki 

alanını içine almaktadır. 1980 sonrası ortaya çıkan kent bölge yazınında, kent bölgelerin tekil 

yerleşimlerin rekabet güçlerini artırmak, bilgi ve teknoloji paylaşımında yer alabilmek için 

kurdukları paylaşım ağlarının yardımıyla yeni mekansal bir düzlem oluşturdukları dile 

getirilmektedir. Kent bölgeler, özellikle ulus devleti temel alan mekânsal ölçeklerden, yeni 

sosyo-mekansal ölçeklerin öne çıktığı küresel yapıya geçiş sürecinde “küreselleşmeye uyumu” 

kolaylaştıran mekanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma günümüz mekanını tanımlamada 

kullanılan kent bölge kavramını ulusal ve uluslararası yazın çerçevesinde incelemekte, yaşanan 

dönüşümlere referans veren yeni tanımlamaları aktarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: küreselleşme, sosyo-mekansal yeniden yapılanma, kent-bölge 

______________________________________________________________________ 
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1. GİRİŞ  

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde etkisinin daha yoğun olarak gözlemlenmeğe 

başladığı küreselleşme süreciyle birlikte kentleşme yazınında yeni kavramlar 

tartışılmaya başlanmıştır. Küreselleşmenin sosyal, ekonomik, kültürel ve yönetsel 

etkilerinin yanısıra mekânsal izdüşümleri ve küresel akışkanlığın insan yaşamında 

yarattığı değişimler kentlerin içeriği ve küresel düzlemde sahip olduğu rollere de etki 

etmektedir. Kentler daha çok, sermayenin etkisiyle dönüşmekte, ekonomik yapıdaki 

değişimle birlikte küresel ağ içerisinde yer bulabilen gelişmiş bölgeler ve kentler ortaya 

çıkmaktadır. Küresel ölçekte bütünleşme sağlanırken, kentlerde parçalanma ve dağılma 

süreçleri de gözlemlenmektedir. 

Kentler, sanayi devriminin başlattığı ivmeyle aldıkları göçlerden farklı olarak; 

günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler sonucunda ülke 

içinden ve ülke dışından göçlerle büyümesine devam etmektedir (Ertürk ve Karakurt 

Tosun, 2009). Demografik açıdan büyüyen kentlerin mekansal büyümelerinde de 

farklılaşmalar gözlenmektedir. Bu büyüme kentten metropole, metropolden, 

metropoliten alana ve metropoliten alandan kent-bölgeye evrilen kavramlarla 

açıklanmakta ve bu kavramlara yönelik tartışmalar ve çalışmalar literatürde yerini 

almaktadır.   

Metropollerin giderek idari sınırlarını aşarak, yayılarak genişlemesiyle yeni bir 

mekansal yapı ortaya çıkmakta, bu yapıyı oluşturan merkez ve çevresi arasındaki 

ilişkilerde de değişim gözlenmektedir. Bu değişim merkezin (ana kentin) çeperinde yer 

alan farklı uzmanlaşmış yerleşimleri de içine alan ve kent bölge olarak tanımlanan bir 

yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 1980 sonrası ortaya çıkan kent bölge 

yazınında tekil yerleşimlerin rekabet güçlerini artırmak, bilgi ve teknoloji paylaşımında 

yer alabilmek için kurdukları paylaşım ağlarının yardımıyla yeni mekansal bir düzlem 

oluşturdukları dile getirilmektedir. Kentin, nüfus ve ekonomik faaliyetlerle birlikte 

büyümesi; daha geniş bir mekana yayılmasını, kent içinde farklı toplumsal gruplar 

arasında ayrımlaşmayı ve alt merkezlerin oluşmasını da ortaya çıkarmaktadır. Birden 

fazla merkezin bir arada yer aldığı kent bölgeler için; ağ kentler, çok-merkezli 

metropoliten bölgeler gibi tanımlamalar da kullanılmaktadır. Mekansal sınırları 

konusunda çeşitli tartışmalar yapılsa da, kent bölge içinde yer alan mekansal alt 

birimler arasında değişik türde etkinliklerden kaynaklanan insan ve mal akımlarının 

yoğunluğu kent bölgenin sınırlarını belirlemektedir. Bu çalışma günümüz mekanını 

tanımlamada kullanılan kent bölge kavramını ulusal ve uluslararası yazın çerçevesinde 

incelemekte, yaşanan dönüşümlere referans veren yeni tanımlar aktarılmaktadır.  

2. KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KENTLERE ETKİLERİ 

Bu bölümde küreselleşme kavramının çıkışı, içeriği konusuna yönelik 

değerlendirmeler yapılarak, küreselleşme sürecinin kent planlama yazını üzerinden 

kentlere olan etkisi tartışılmaktadır.  

2.1. Küreselleşme ve Kent: Tarihsel Ele Alış 

Tarihsel veriler incelendiğinde; küreselleşmenin yeni bir olgu olmadığı, 

değişik dönemlerde farklı niteliklerle ortaya çıktığı, her konuyu ve kesimi etkileyen bir 

olgu olduğu söylenebilir. Kavram olarak küreselleşmenin dünya genelinde her türden 

ilişkilerin yoğunlaşması ve hızlanması ve bu yoğunlaşmanın bir sonucu olarak 

mekansal uzaklıklara rağmen uzak bölgelerin birbirleriyle ilişki içerisinde 

olabilmeleriyle açıklanabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır. Küreselleşme 

kavramının günümüz anlayışında ise kullanımının 1960lı yıllarla yaygınlaştığı, 
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özellikle 80li ve 90lı yıllardan sonra ise hemen hemen her çalışma alanında önemli bir 

anahtar kavram olarak yer aldığı söylenebilir. Son yılların ekonomik, sosyal ve 

toplumsal yazınında yapılan çalışmaların bir şekilde küreselleşmeyle ilişkilendirildiği 

görülmektedir (Ertürk ve Karakurt Tosun, 2009). Bu çalışmalarda küreselleşme 

kavramının açıklanmaya çalışıldığı, küreselleşmenin sebepleri ve sonuçları üzerinden 

çıkarımlar yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.  

Küreselleşme kavramının kent ve bölge planlama disiplinin çalışma 

konularında da yer aldığı, küreselleşmenin kentlerin sosyal, ekonomik, kültürel, 

yönetsel ve mekansal boyutlarındaki etkileri tarihsel süreçte incelendiğinde, 

küreselleşme- kentleşme etkileşimi üzerine ilk çalışmaların, ABD çıkışlı olup temelde 

ticaret, pazar dinamikleri ile kentsel büyüme ve kalkınma paradigmaları arasındaki 

ilişki üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 1950’li yıllarda, çalışmaların genellikle 

gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülke kentleri üzerinde durduğu ve bu çalışmalarda; 

“merkezi yerler kuramı”; kentlerin hızlı büyüme nedenleri; yoksulluk, sınırlı sanayi 

gelişimi, oligapolistik yapı, “bağımlılık kuramı” (dependency theory - Latin Amerika 

araştırmaları) konularının tartışıldığı bilinmektedir. ABD’li araştırmacılar bu 

çalışmalarında “politik” bir yaklaşımı benimserken, Avrupalı araştırmacıların daha çok 

ulusal kalkınmayı vurguladığı görülmektedir. 1960’lar ve 1970’lerin başına 

gelindiğinde, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülke kentleri odaklı çalışmaların devam 

etmektedir. Ancak çalışma konuları; kentlerin büyümesi ile ulusal ekonomik kalkınma 

arasındaki paralelliğe; bu ülkelerin geri kalmış ekonomik ve sosyal doğasına ve “over-

urbanized (kentlerin ekonomik olarak kendini tolere edebileceği büyüklüğün aşılması)” 

kavramlarına vurgu yapmaktadır. 1970li yılların ikinci yarısından başlayarak 1990lara 

kadar olan süreçte yapılan çalışmalar ise, yine geri kalmış ülke kentleri ve özellikle 

hinterlantlarına odaklanmaktadır (Sat ve Gürer, 2008). 1970lerde kent büyümesi- 

kentlerin kendi iç dinamiklerinde gizlidir vurgusu yapılmasına rağmen, 1980ler de 

kentlerin büyümesinde uluslararası ekonomik kalkınmanın önemi vurgulanmaktadır. 

Böylece ulus-devletin by-pass edilmesi sürecine giriş yapılmakta ve küresel ölçekli 

kapitalist kalkınma kapsamında geri kalmış ülke kentlerinin form ve fonksiyonlarının 

nasıl değiştiği üzerinde durulmaktadır. Araştırmalar küresel denge/dengesizlik, merkez-

çeper ilişkileri ve “bağımlı kentleşme (dependent urbanization - dünya sistemi ile geri 

kalmışlık arasındaki kuvvetli bağ)” konuları üzerinden yürütülmektedir (UNCHS, 

2001). 1990lara gelinceye kadar olan süreçte özet olarak, küresel çerçeveye oturan 

araştırmaların gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere odaklandığı ve kentler üzerine 

geliştirilen çalışmaların kentlerin özüne inmek yerine ulusal politika, kültür, 

makroekonomik kalkınma vb. konular üzerinde durduğu söylenebilir (Sat ve Gürer, 

2008). Küreselleşme tartışmalarının yükselişe geçmesinde dönüm noktası olarak kabul 

edilen 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ve komünizmin sarsılması gelişmekte 

olan ya da az gelişmiş ülke kentleri üzerine çalışan araştırmacıları akademik 

Marksizm’e yöneltmiş, liberal politikaların da hız kazanmasıyla küresel kent kavramı 

akademik yazında sıkça anılır hale gelmiştir. Friedman (1986), Sassen (1991) 

gerçekleştirdikleri ampirik çalışmalarla bu konunun gelişmesi ve geliştirilmesinde 

önemli rol oynamışlardır.  

21. yüzyıl tartışmalarında kentlerin küreselleşme sürecinde yüklenecekleri 

yeni roller ile kentlerin işlevlerinin konu edindiği çalışmalar görülmektedir (Eraydın, 

2001). Yirminci yüzyıla yönelik bulgular sanayileşme sürecinin kentler üzerindeki 

etkilerini ortaya koyarken, sanayileşme sürecinin göç eğilimlerinin bir sonucu olarak 

hızla büyüyen kentlerin metropolitenleşme süreci tartışılmaktadır. Küreselleşme 

süreciyle birlikte ise küreselleşmenin kentler üzerindeki etkilerinin bir sonucu olarak 

kentlerin sosyal, ekonomik, kültürel, yönetsel ve mekânsal yeniden yapılanmalarıyla 
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yeni bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğu, bu dönemde metropolitenleşme 

olgusunun farklı bir yapıda gelişmeye başladığına yönelik tartışmalar yapılmaktadır.  

2.2. Küresel Sisteme Eklemlenebilen Kentler ve Özellikleri  

Küreselleşme sürecinde kentlerdeki değişimde en önemli dinamiklerden biri 

ekonomik yapıdaki dönüşüm olarak görülmektedir. Ekonomik yapıdaki değişim ve 

dönüşümle birlikte bölgeler arasında mal, hizmet, sermaye ve nüfus hareketlerinde bir 

değişim yaşanmaktadır. Bu değişim sürecinde özellikle sanayileşmiş batılı ülkelerin 

dünya ekonomisine yön verdiği söylenebilir. Bu ülkelerin gerek bilgi teknolojilerine 

dayalı üretim yapıları gerekse gelişmiş işgücü ve sermaye yapıları bu yön vermedeki 

üstün yanları olarak görülmekte, bu özellikteki ülkelerin kentleri ise uluslararası 

politikaların ve ekonomik kararlara yöne veren merkezler olarak kabul edilmektedir. 

Bu özellikleriyle öne çıkan kentlerin ise küresel kent olma özelliğinde oldukları 

belirtilmekte, ilgili yazında dünya kenti ve küresel kent olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya kenti kavramına yönelik ilk tartışmaların Friedman (1986) tarafından yapıldığı 

görülmektedir. Friedman’ın dünya kentlerini uluslararası ekonomiye yön veren 

merkezler olarak tanımladığı, bu kentlerde hizmet sektörünün finans, hukuk, 

danışmanlık ve reklamcılık gibi ileri sektörlerin öne çıktığı görüşünü savunduğu 

görülmektedir. Küresel kent tanımlamasına yönelik bir diğer kavramsal çalışma Sassen 

(1991) tarafından yapılmıştır. Sassen, küresel kentleri açıklamaya yönelik olarak bu 

kentleri diğer kentlerden ayırt eden özellikleri üzerinden incelenmesi gerektiğini 

önermiştir. Bir kentin dünya kenti olabilmesi için: i. uluslararası ticaret ve finans 

merkezi olabilme, ii. ileri hizmet sektörlerinde ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesini 

sağlayan merkez olabilme, iii. yenilik merkezi olma ve yenilikçi ürünler için piyasa 

oluşturabilme yapısına sahip olabilme özellikleri taşımaları gerektiğini belirtmiştir. 

Küresel kent kavramına yönelik yapılan diğer dikkat çekici bir çalışma Scott (2001) 

tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada küresel kentler, kapitalist dönemin öne çıkan 

sektörlerinin kümelendiği, üreticilerin yüksek seviyede yoğunlaştığı ve küresel sistemle 

bütünleşen kentler olarak tanımlanmaktadır. Bu ortak kabuller doğrultusunda başta 

Londra, New York ve Tokyo gibi kentlerin bugün dünya ekonomisine yön veren 

küresel kentleri olarak görülmektedir.   

Eraydın (2001), küreselleşme sürecine kentlerin eklemlenebilmesinin altı 

farklı şekilde olabileceğini vurgulamaktadır: i. küresel sistemin odağı olarak, ii. bilgi 

kapasitesi ile, iii. yaratıcı kapasiteleri ve yerel ilişkilerindeki bütünselleşmenin 

yarattığını rekabet gücü ile, iv. teknolojik birikimleri ile, v. yapısal dönüşüm 

gerçekleştirerek ve vi. küreselleşme sürecine bazı kesimlerin özverisi ile eklemlenenler. 

Bu sınıflandırmada üzerinde en fazla durulan küresel kent özellikleri; bilgi üretme ve 

öğrenme kapasitesi, yaratıcılık, rekabet gücü ve çok sayıda üretim ve iletişim ağının 

kesişme noktası olabilmek. Bu özelliklere sahip olan ya da güdümlü olarak bu sürecin 

parçası olmaya aday olan kentlerin eklemlenmede önemli rol oynayan iç ve dış 

dinamikleri gözönüne alması ve gerekli yerel düzenlemeleri yapması gerekmektedir.  

Bu tartışmalar ışığında küreselleşmenin özellikle metropoliten kentleri 

etkilediği, metropoliten kentlerin sınırlarının çizilemediği, çok odaklı/merkezli 

bölgelere dönüştüğü belirtilmektedir. Bu yeni kentsel biçimin aynı zamanda 

beraberinde bir parçalanmayı da getirdiği, kent ile çevresindeki bölgeler arasındaki 

farklılıkları azalttığı, bu yeni mekansal yapılanmanın ise kent-bölge kavramı ile 

literatürde yerini aldığı görülmektedir (Garreau, 1991; Soja, 2001; Scott, 2004; Tekeli, 

2004).   
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3. KÜRESELLEŞMEYE UYUMDA YENİ MEKANSAL 

GELİŞMELER: KENT BÖLGE  

Devlet tarafından sağlanan korumanın azaldığı ve liberalleşmenin ekonomik 

piyasalara egemen olduğu bir ortamda metropolitan kentler küresel ağlar içinde 

avantajlı konum elde etmeye çalışmışlardır. Bu amaçla ekonomik yapıda önemli 

değişimler yaşanırken, mekanda da önemli dönüşümlerin gerçekleştiği görülmektedir. 

Bu dönüşümlerden biri olarak kentleşmenin artık bölgesel bir olgu haline geldiği ve 

sınırların önemini kaybettiği gözlenmektedir. Kentler, gerek morfolojik olarak gerekse 

de ilişkilerde giderek daha büyük ve karmaşık bir yapı niteliği kazanmakta ve kent 

kavramı bu tür kentleri tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. Metropolitan alanların 

giderek yayılarak genişlemesi ile yeni bir mekansal ölçek ortaya çıkmaktadır. Bu 

mekanın ise, ana odağın çeperinde yer alan farklı uzmanlaşmış yerleşmeleri içine alan 

kent bölge kavramı ile tanımlandığı görülmektedir (Eraydın, planlama.org).  

Kent-bölge kavramının açıklanmasına yönelik faklı görüşler oluşmuş bu 

görüşlerde zaman zaman birbirinin yerine geçen dünya kenti, küresel kent, global kent, 

mega kent, işlevsel kentsel bölge, mega kent bölge gibi kavramlar kullanılmıştır. Kent-

bölge kavramı özellikle küreselleşme dönemindeki yeniden yapılanmanın ve ulus 

devleti temel alan bir yapıdan yeni mekansal ölçeklerin öne çıktığı bir yapıya geçiş 

sürecinde “küreselleşmeye uyumu” kolaylaştıran mekanlar olarak tanımlanmaktadır 

(Eraydın, planlama.org). Bu kavramsal ele alışlarda kent-bölge kavramının 

açıklanabilmesine yönelik “bir merkez ve bu merkezin işlevsel bağlantılarla ilişkili 

olduğu etki alanı, bu merkezin çevresindeki diğer merkezlerle ilişki kurabilmesi ve bu 

merkezlere eklemlenebilmesi” yönünde bir kabulün oluştuğu görülmektedir 

(Rodriguez-Pose, 2008). Kent bölgelerin oluşumunda hizmet ekonomilerinin yükselişi 

ve bununla ilişkili olarak ekonomik işlevlerin kent merkezlerinden kentlerin çevrelerine 

doğru kayması önemli bir dinamik olarak görülmektedir. Bu süreç kentlerin etki 

alanlarına doğru bir yayılma sürecinde olduğunu da göstermektedir. Hizmet 

ekonomisine geçişle ilişkili olarak kent bölgelerin oluşumunda öne çıkan süreçlerden 

bir diğeri sanayinin yer değiştirme sürecidir. Sanayinin ana kentten kentin çeperlerine 

doğru yer seçtiği ve bu ana kentin halen güçlü bir ekonomik altyapıya sahip olması 

gerektiği yönünde kabuller bulunmaktadır (Özatağan ve Güvenç, 2012).  

3.1. Kent Bölgelerin Tanımlanmasında Sınırlar ve Ağsal İlişkiler  

Kent-bölge kavramı açıklanırken öne çıkan hususlardan biri sınırlar 

konusudur. Yönetsel/idari sınırlar ile tanımlanan yerleşim sisteminin günümüzde 

sınırlarla çizilemediği bir yapı içerisinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle de kent-

bölge sınırları ile yönetsel sınırların çakıştığı/çakışamadığı durumlar ortaya 

çıkabilmektedir (Özışık, 2015). Çeşitli çalışmalar kent bölgenin fiziksel sınırlarını 

tanımlarken, “anakentin ayak izlerinin belirlendiği alan” deyimi kullanılmakta ve iş 

olanakları, konut ve hizmetlerin arz ve sunumu arasındaki ilişkilerle tanımlanan ve 

yönetsel sınırlarla betimlenmeyen bir mekandan söz edilmektedir. Kent bölge içinde 

yer alan mekansal alt birimler arasında değişik türde etkinliklerden kaynaklanan insan 

ve mal akımlarının yoğunluğu kent bölgenin mekansal sınırlarını belirlemekte 

kullanılabilir (Eraydın, planlama.org).  

Kent-bölgenin belirlenmesinde 1990'lı yıllarda Manuel Castells'in ürettiği “ağ 

topluluğunun yükselişi” önemli bir etkide bulunmuştur. Castells, bu gelişmenin sonucu 

olarak yalnızca büyük küresel kentlerin gelişimine odaklanmakla kalmayıp, aynı 

zamanda ağ şehirlerinin birincil düğümleri ve merkezlerinin ve çevrelerindeki gelişme 

biçimi üzerinde de durmaktadır. Kent bölge kavramının altında ağa bağlı gelişmeler 
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fikri yatmaktadır. Polimorfik, çok tabakalı ve ağa bağlı kentleşmiş bölge kavramları, 

kent bölge kavramını tartışmakta kullanılmaktadır. 

Her geçen gün daha fazla sayıda kişinin doğrudan fiziksel yakınlığa 

dayanmayan iletişimden yararlanmakta ve bu durum kentsel gelişmeye ilişkin 

açıklamalarda daha fazla yer almaktadır. Nüfusun daha büyük bölümleri, iş ve aile 

ilişkileri ile diğer sosyal ilişkileri sürdürmek için telekomünikasyon ve ulaşım 

teknolojilerine bağımlı hale gelmektedir. Bu durumda kentsel ilişkilere dayanan 

mekana ilişkin sınır kavramının dağılmasına ilişkin gelişmeler yaşanmaktadır. 

Kent bölgenin tanımlanmasında yerleşim kümelenmesi ile bağlantılı ulaştırma 

altyapısı çok önemli girdiler olarak belirlenmektedir. Bir veya iki saatlik yolculuk veya 

“bir günde gidip gelinebilirlik” gibi bazı kaba yönergeler, bazı açıklamalarda sınırların 

tespit edilmesinde kullanılmaktadır (Georg vd., 2016).  

3.2. Kent Bölge – Çok Merkezlilik İlişkisi 

Kent bölgenin “bir merkez ve bu merkezin işlevsel bağlantılarla ilişkili olduğu 

etki alanı, bu merkezin çevresindeki diğer merkezlerle ilişki kurabilmesi ve bu 

merkezlere eklemlenebilmesi” olarak yapılan tanımlamasında “çok-merkezlilik”  

anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent bölgelerin morfolojik ve 

fonksiyonel boyutlarını algılamada çok-merkezlilik yazının sunduğu yaklaşımlar 

önemli kaynaklar olarak görülmektedir.  

1990'lı yılların sonlarında, büyük şehirler, siyasi, ekonomik ve kültürel 

değişikliklerden kaynaklanan işlevsel çok merkezli sistemler olarak anlaşılmıştır. Bu 

değişiklikler, dünyanın ve kentlerin farklı parçaları arasında yeni bağlantı ve 

bağımlılıkların; hareketliliğin ve hareketliliğe erişimin artması, idari ve ekonomik 

yapıların yeniden ölçeklenmesi vb. etkiler ile artması sonucu oluşmaktadır (Nielsen, 

2015). 

Belirli bir alanda birden fazla kentsel merkezin oluşumu olarak 

tanımlanabilecek olan çok-merkezlilik, kentsel ekonomik ve sosyal aktivitelerin farklı 

merkezlere desantralizasyonunu ve bu merkezler arasında artan hareketliliği, 

dolayısıyla da karmaşık aktivitelerin mekansal dağılımını ifade etmektedir (Davoudi, 

2003). Çok-merkezlilik, merkezlerin morfolojik ve fonksiyonel özellikleri ile birlikte 

ele alınmaktadır. Kentsel aktivitelerin alandaki fiziksel organizasyonu (istihdam ve 

hizmetlerin dağılımı, vb.) çok-merkezliliğin morfolojik özelliklerine vurgu yaparken; 

kentsel alanlar arasındaki akımlar (ağlar, ilişkiler ve işbirlikleri) ise fonksiyonel 

özellikleri olarak değerlendirilmektedir (Sat vd, 2014; Meijers, 2005;  Limtanakool vd., 

2007; Hall ve Pain, 2006). İşlevsel çok merkezliliğin herhangi bir fiziksel alanda 

varolabilmesi için söz konusu alanın birden fazla merkez (düğüm) içermesi ve bunların 

işlevsel olarak birbirine bağlı olması gerekmektedir. Eğer merkezler arasında 

fonksiyonel bir bağlantı mevcut değilse, işlevsel çok merkezlilikten bahsedilemez 

(Green, 2007).  

3.3. Kent Bölgeye İlişkin Farklı Kavramsal Açıklamalar 

“İşlevsel kent-bölge” ya da “mega kent-bölge” kavramları kent-bölgelerin 

tanımlanmasında ele alınan farklı açıklamaları içermektedir.     

İşlevsel kent-bölge “işe yolculuk alanı” bir ya da daha fazla belediye ile 

çevresindeki saçak alanlarını içeren bölge olarak tanımlanabilir (Antikainen, 2005). 

OECD (2012), 29 ülkede kentsel çekirdekleri belirleyerek, bitişik olmayan alanları 

birbirine bağlayarak ve ekonomik, demografik ve çevresel verileri kullanarak 
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fonksiyonel kentsel alanların tanımlanmasına yönelik bir yöntem geliştirmiştir. 

Sonuçta, fonksiyonel kentsel alanlar bir ya da daha fazla şehir ve bunların toplu taşıma 

bölgeleri olarak tanımlanmıştır.  

İşlevsel kent-bölge Friedmann ve Miller'ın (1965) kentsel alan tanımı ile 

kabaca eşleşmektedir: bir çekirdek etrafında (en az nüfus: 300.000) merkezlenmiş ve 

iki saate (100 mil - günlük gidiş dönüşleri için azami mesafe) kadar sürüş mesafesine 

kadar çevreye uzanan birbirine bağlı bir alan. Bu boyut, Davoudi'nin (2003) bölgeler 

arası ölçeğine de karşılık gelmektedir. Burada iki önemli konu üzerinde durulmaktadır: 

ilki bir bölgedeki kentlerin birbirine bağımlılığını vurgulayan “kent sistemleri” ve 

ikincisi bağımsız ve hatta tamamlayıcı olan şehirlerin bir araya geldiği “kentsel ağlar” 

(Castells, 2002). 

Hall ve Pain (2006) “mega kent-bölgeleri” Castell’in “ilişkiler mekanı” (space 

of flows) tanımlaması üzerinden açıklamaktadır. Hall ve Pain'e göre, bir mega kent-

bölgesi, ekonomik olarak bölünmüş bir işbölümünde gelişen ve bir veya daha fazla 

merkeze sahip çok sayıda birbirlerinden ayrı ama ağa bağlı şehirlerden oluşur. Halbert 

vd. (2006) ise, küresel mega kent-bölgelerini “sanal iletişim ve ulaşım aracılığıyla 

fonksiyonel olarak coğrafi mekana bağlı şehirler ve şehirler kümesi” olarak 

tanımlamaktadır. 

Sonuç 

Bu çalışma, 21. yüzyılın küreselleşme süreci ile birlikte kentleşme 

dinamiklerinden metropollerin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarında yaşanan 

değişimleri ve kentlerin mekânsal yeniden yapılanma süreçlerini kent-bölge 

kavramınından hareketle tartışma amacını taşımaktadır. Yirminci yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren kentleşme yazınında, küreselleşme sürecinin sosyal, ekonomik, 

kültürel ve yönetsel etkilerinin yanısıra mekansal izdüşümleri tartışılmaya başlanmış ve 

mekanı tanımlayan yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Özellikle metropoliten kentlerde 

görülen yeniden yapılanma süreci ve ekonomi coğrafyasında meydana gelen değişim, 

bilgi teknolojisine dayalı uluslararası hizmet ekonomisinin öne çıktığı, finans, 

bankacılık, pazarlama, danışmanlık gibi faaliyetlerin geliştiği bir nitelik taşımaktadır. 

Bu dönemde kentlerin küresel sistemde değişen rolü onları sabit mekansal yapılar 

olmaktan çıkarmaktadır. Günümüz kentleri küresel akım merkezlerinin düğüm 

noktaları olmakta ve kentler arasında ağsal ilişkilerin artarak küresel kentlerde 

kümelenme ve yığılma eğilimi yarattığı görülmektedir. 

Kentlerin tek merkezli yapıdan çok merkezli bir yapıya evrilen ve bu 

merkezlerin birbirileriyle eklemlenerek birleşen bir bölgeye, “kent-bölge”ye dönüştüğü 

görülmektedir. Oluşan bu yapıda kentsel ve kırsal alanların birbirine geçtiği, 

kentlerarası ilişkilerin derinleştiği, yönetsel sınırların ötesinde bir yapının ortaya çıktığı 

görülmektedir. Çeşitli çalışmalar kent bölgenin fiziksel sınırlarını tanımlarken, 

“anakentin ayak izlerinin belirlendiği alan” deyimini kullanmakta ve iş olanakları, 

konut ve hizmetlerin arz ve sunumu arasındaki ilişkilerle tanımlanan ve yönetsel 

sınırlarla betimlenmeyen bir mekandan söz etmektedir. 

Kent bölgenin “bir merkez ve bu merkezin işlevsel bağlantılarla ilişkili olduğu 

etki alanı, bu merkezin çevresindeki diğer merkezlerle ilişki kurabilmesi ve bu 

merkezlere eklemlenebilmesi” olarak yapılan tanımlamasında “çok-merkezlilik”  

anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent bölgeye böyle bir kavramsal 

açılımla yaklaşmak beraberinde, işlevsel kent bölge ve mega kent bölge kavramları gibi 
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günümüz kentleşme dinamiklerini açıklamada başvurulan diğer anahtar kelimeleri 

karşımıza çıkarmaktadır.  

Küreselleşme süreci ile birlikte metropoller, teknolojik gelişmelerin ve yaşam 

biçimindeki değişimlerin etkisiyle sınırları genişleyen, hatta sınırları çizilemeyen çok 

odaklı bölgelere dönüşmektedir. Geniş alanlara yayılan bu odaklar kimi zaman dağınık 

yapı sergilemekte, karma kullanımlar ile desteklenmediği zaman, sorun alanları 

yaratmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sorunlu alanların planlanabilir ve yönetilebilir 

olması bir gereklilik olarak görülmeli ve oluşan bu çoklu kentsel gelişimler arasında 

fiziksel ve işlevsel bir organizasyonun kurulması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 
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UNEMPLOYMENT PROBLEM AND UNEMPLOYMENT INSURANCE 

PRACTICES IN TURKEY AND BALKAN COUNTRIES 

Yazar / Author:  Yrd. Doç.Dr. Nagihan Durusoy Öztepei 

Arş. Gör. Sezgi Akbaşii 

Abstract 

 Unemployment is one of the most important issues for societies and on the center of 

political debates in many countries. Becoming a threat for country politics, unemployment 

problem urged the countries for taking precautions and implementing compensatory policies. In 

this sense, beside the active policies, various passive policies which aim minimizing the risk of 

income loss and compensating it could be seen increasingly for jobless individuals. Especially in 

Bismarckien social security approach, unemployment insurance practices still have an important 

function for maintaining purchase power and contributing to create source of funds for active 

labour market policies. But also there are some critics about these practices for taking individuals 

to idleness or not to work. In this study, international social security databases and statistics will 

be used as data sources. This study aims to analyze both Turkey and Balkan countries in a 

perspective of unemployment problem. In this sense, unemployment insurance practices which 

aim for mitigating consequences of unemployment will be analyzed comperatively and to 

fighting against unemployment, common policy proposals will be presented. 

Key Words: unemployment, unemployment insurance, passive labour market policies, 

Balkans, Turkey 

 

TÜRKİYE VE BALKAN ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SORUNU VE 

İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI 

Özet 

İşsizlik, toplumların yüzleşmek durumunda olduğu en önemli sorunlardan biridir ve 

birçok ülkede politik tartışmaların merkezinde yer almaktadır. İşsizlik sorununun ülke 

politikalarını tehdit eder hale gelmesi, ülkeleri bu konuda çeşitli önlemler almaya ve tazmin edici 

politikalar uygulamaya sevk etmiştir. Bu anlamda, aktif politikaların yanında, işiz kalan 

bireylerin yaşadığı gelir kesilmesi riskini tazmin etmek amacıyla çeşitli pasif politikaların da 

artan oranda uygulandığı görülmektedir. Özellikle Bismarkyan sosyal güvenlik anlayışının, 

modern anlamda işsizlik sorununu ele alan modeli olarak işsizlik sigortası uygulamaları, gerek 

işsiz bireylerin satın alma gücünü canlı tuttuğu, gerekse yarattığı fon kaynağıyla aktif istihdam 

politikalarının geliştirilmesine yaptığı katkı ile önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu çalışmada, 

Dünya gündeminin önemli bir sorunu haline gelen işsizlik probleminin hem Türkiye hem de 

Balkan ülkeleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda, işsizliğin sonuçlarını 

hafifletmek için oluşturulan işsizlik sigortası uygulamaları karşılaştırmalı olarak analiz edilecek; 

ortak tarihi kültüre sahip bu ülkelerde işsizlikle mücadele konusunda ortak politika önerileri 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: işsizlik, işsizlik sigortası, pasif işgücü piyasası politikaları, 

Balkanlar, Türkiye 
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1. Giriş  

En genel tanımıyla, bir kişinin çalışma çağı ve isteğinde olup, çalışmaya hazır 

olduğu ve iş aradığı halde iş bulamaması durumu olarak tarif edilen işsizlik kavramı, 

bugün toplumları ilgilendiren önemli sorunlardan biri olarak, birçok ülkenin politika 

tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. Her ne kadar işsizliğin nedenleri değişik 

coğrafyalarda ve coğrafyanın kendi içinde farklılıklar gösterse de 1980 sonrasında 

yaşanan yapısal değişimler, küreselleşme ve küreselleşmeye paralel süreçler, işsizliğin 

nedeni olarak önemli bir yere sahiptir. 1945’den sonraki dönemde, tam istihdam 

yaratmayı hedefleyen refah devleti ve onun temel kalkınma modeli, 1970’lere 

gelindiğinde tıkanmış, 1980’li yıllarda ise ülkeleri uzun vadeli işsizlik ve buna bağlı 

olarak yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. İşsizlik problemi, yalnızca 

gelirden yoksun kalma değil, bireyi topluma bağlayan sosyal ve sembolik değerlerden 

de yoksun kalma anlamında çok yönlü bir olguyu barındırmaktadır. Çalışma eylemi, 

bireyin yalnızca emek gücünü harcadığı ve bunun karşılığında gelir elde ettiği bir 

faaliyet değildir. Çalışmanın fiziksel bir emek harcamaktan ve gelir elde etmekten çok 

daha öte sosyal ve psikolojik açıdan bireye kattığı farklı anlamlar da bulunmaktadır. Bu 

anlamda işsizlik, yalnızca ekonomik anlamda değil, aynı zamanda toplumsal ve 

bireysel açıdan kümülatif bir sorun sarmalını da beraberinde getirmektedir. 

İşsizlik sorununun ülke politikalarını tehdit eder hale gelmesi, ülkeleri bu 

konuda çeşitli önlemler almaya ve işsizliği tazmin edici politikalar uygulamaya sevk 

etmiştir. Bu anlamda, mesleki eğitim, girişimcilik, toplum yararına istihdam yaratma 

programları ve özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılması gibi 

bireylerin niteliklerini koruma amaçlı aktif politikaların yanında, işiz kalan bireylerin 

yaşadığı gelir kesilmesi riskini tazmin etmek amacıyla çeşitli pasif politikaların da 

artan oranda uygulandığı görülmektedir. Özellikle Bismarkyan sosyal güvenlik 

anlayışının, modern anlamda işsizlik sorununu ele alan modeli olarak işsizlik sigortası 

uygulamaları, gerek işsiz bireylerin satın alma gücünü canlı tuttuğu, gerekse yarattığı 

fon kaynağıyla aktif istihdam politikalarının geliştirilmesine yaptığı katkı ile önemli bir 

fonksiyona sahiptir. Bu anlamda, çalışmada, işsizliğin sonuçlarını hafifletmek için 

oluşturulan işsizlik sigortası uygulamaları hem Türkiye hem de Balkan ülkeleri 

açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilecek; ortak tarihi kültüre sahip bu ülkelerde 

işsizlikle mücadele konusunda ortak politika önerileri sunulacaktır. 

2. İŞSİZLİK KAVRAMI VE İŞSİZLİK SORUNU 

2.1. İşsizlik Kavramı 

İşsizlik kavramının Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilen üç 

temel alt değerlendirmesi mevcuttur: İşi yok, işe başlamaya hazır ve iş arıyor (Lordoğlu 

ve Özkaplan, 2007: 64, Korkmaz ve Mahiroğulları, 2013: 22). Değerlendirmelerden 

“işi yok” kısmını, bireyin referans döneminde çalışma yetisine sahip olmasına rağmen 

herhangi bir çalışma biçimiyle istihdam edilmemesi olarak dikkate almak mümkündür. 

“İşe başlamaya hazır” ifadesiyle, referans döneminde bireyin ücretli ya da kendi 

hesabına bir çalışma biçimiyle istihdam edilmeye hazır olduğu vurgulanmaktadır. “İş 

arıyor” ifadesi ise, bir süre dâhilinde iş arama faaliyetine girişmiş olanların bütününden 

ibarettir (Lordoğlu ve Özkaplan, 2007: 64). Belirtilecek son durum, “ümidi kırılmış 

işsiz” kavramıdır. Bu ifade ise, bireyin uzun süre boyunca iş arama faaliyeti 

sürdürmekten bıktığı ve cesaretinin kırıldığı anlamına gelmektedir (Lordoğlu ve 

Özkaplan, 2007: 72). Konuya dair ilgili yazında farklı görüşler mevcuttur. Muhtemel 

bir ekonomik canlanma durumunda bu bireylerin istihdama katılabilecekleri, 

dolayısıyla ‘işsiz olarak kabul edilmeleri gerektiği’ bu görüşlerin bir kısmını 
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oluşturmaktadır. Karşıt değerlendirmelerde ise, sınıflandırma farklılığının işgücü 

piyasasına ilişkin kavram karmaşası temelinde göz önüne alınması söz konusudur 

(Özkaplan, 1999: 84). 

2.2. Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de İşsizlik Sorunu 

1990 sonrası dünya, bilhassa Neoliberal politikaların yarattığı yıkıcı ve 

karmaşık sonuçlar sonrası, tek başına makroekonomik politikalar eliyle istihdamın 

artırılıp işsizliğin azaltılabileceği bir konumdan uzaklaşmış bulunmaktadır. Devletin 

küçültülmesi tartışmaları, ‘esnek’ işgücü piyasalarının oluşturulması ve işgücü 

maliyetlerini düşürme adımlarının bir temel kural haline gelmesi, bu sonuçları yaratan 

asli unsurlardır (Işık ve Mütevellioğlu, 2009: 160). Tüm bu uygulamalar, pek çok Doğu 

Avrupa ülkesi açısından da ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan radikal bir değişim 

sürecini beraberinde getirmiş; Balkanlar özellikle işsizlik ve yoksulluk sorunlarıyla 

başa çıkmak için yapısal süreçlere sahne olmuştur. Bu anlamda 1990’lar Balkan 

ülkelerinde ve Türkiye’de işsizlikle ilgili yeni programların kabulü ya da var olanların 

revize edildiği bir dönemi ifade etmektedir. 

İşsizliği azaltma amacıyla işgücü piyasasına müdahaleden kaçınması beklenen 

en liberal devletler dahi (Varçın, 2004: 2), işleyiş üzerine müdahalelerden 

kaçınamamış; işsizliğin olumsuz sonuçlarıyla başa çıkabilme çabasıyla çeşitli fikirler 

öne sürmüştür. Özellikle uzun dönemli işsiz kalma, bireylerde çalışmanın doğasındaki 

hızlı değişimleri yakalayamamanın yarattığı motivasyon ve kendine güven sorunlarının 

birincil kaynağı olabilmektedir. Üstelik işsizliğin bireysel çapta yıkıcılığının yanında 

yarattığı sosyal olumsuzluklar, birtakım fikir ve tedbirlerin geliştirilmesine sebep 

olmaktadır (Korkmaz ve Mahiroğulları, 2013: 97). Ülkelerin işsizlik meselesine ilişkin 

müdahale biçimleri Tokol’ a göre, içinde bulundukları ekonomik şartlar, bu soruna dair 

bakış açıları, gelişmişlik seviyeleri ve mali olanakları üzerinden farklılık 

gösterebilmektedir (Işığıçok, 2014: 161). 

Bireylere işsizlik ile karşı karşıya kaldıklarında gelir desteği sağlama yöntemi, 

onları istihdamda tutmak veya istihdama yeniden kazandırmak niyetiyle uygulanan 

politikalardan daha eskiye dayanmaktadır. Yine de, “pasif istihdam tedbirleri” olarak 

tanımlanan bu programlar, ekonomik açıdan maliyetli olması ve işgücünün istihdamda 

tutulmasını birincil amaç olarak görmemesi nedeniyle eleştirilmektedir (Işığıçok, 2014: 

162). Programların üzerinden sürdürülen bir başka fikir ayrılığı, işgücünü çalışmamaya 

yönlendirdiği olmaktadır (Özşuca, 2003: 135). Aktif istihdam tedbirleri olarak 

adlandırılan programlar ise, işsizlikle başa çıkma hususunda bireye iş bulma, beceri 

kazandırma, girişim desteği sunma vb. kurumsal tasarlanan yöntemlerle istihdamı 

artırmayı ya da hâlihazırda düzeyinde tutmayı amaçlamaktadır (Korkmaz ve 

Mahiroğulları, 2013: 97). Fakat unutulmamalıdır ki geliştirilmeye çalışılan etkin 

kullanım stratejileri, pasif işgücü piyasası politikalarının önemini azaltmamaktadır. 

Nitekim aktif istihdam tedbirleri oluşturmak, işgücü piyasasında yeni işlerin ortaya 

çıkışını sağlayabilecek bir unsur olarak görülemeyecektir. Ülkelerin makroekonomik 

koşulları, uluslararası rekabete katılabilir olmaları ve sürdürülebilir bir büyüme 

sağlayabilmeleri söz konusu olmadan aktif tedbirlerin etkililiğinden bahsedebilmek 

zorlaşacaktır. Nitekim günümüzde gerek Balkan ülkelerinde gerekse Türkiye’de işsizlik 

oranları azımsanmayacak kadar fazladır. Pek çok ülkede ve Türkiye’de işgücü piyasası 

politikaları içinde aktif istihdam politikaları ağırlıklı olarak uygulanırken ve hatta 

işsizlik ödeneğinden faydalanmanın bir ön koşulu olarak sunulurken (meslek 

edindirme, geliştirme kurslarına katılma şartı gibi) işsizlik oranlarının yıllar itibariyle 

artış gösteriyor olması dikkat çekicidir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Yıllar İtibarıyla Toplam İşsizlik Oranları  

Kaynak: Dünya Bankası. 

 

 Özellikle Türkiye’ de tarım ve sanayide var olan yapısal sorunlar ve sektörel 

daralma, artan bir biçimde olumsuz sonuçlar yaratır durumdadır. Özellikle küresel 

piyasalar ile rekabette, olumsuzluğu azaltmayı amaçlayan politikaların, teknolojik 

dönüşümlere işgücünü uyumlu hale getirme yoluyla tasarlanabileceği ifade edilebilir. 

Hizmetler sektörünün istihdamdaki payı ve nitelik gerektirmeyen işlerin yaygınlığıysa, 

bir başka durum tespitine gereksinim duymaktadır. Çünkü hizmetler sektörü, düşük 

gelir, geçici veya kısa süreli çalışma vb. nitelikleriyle düşünülebilir. Kamu istihdam 

kurumlarının, Türkiye’de İŞKUR’un, özellikle aktif istihdam tedbirleri üreterek 

gençlere ve işsizlere mesleki vasıf kazandırmasının ve iş-işçi eşleştirme yapmakta daha 

doğru adımlar atmasının önemi belirginleşmektedir. Ancak istihdam yaratma kapasitesi 

sınırlı bir ülke ve ekonomisinde, atfedilen mesleki vasıfları elde etmiş bireylerin eksik 

istihdamda yer almasını engelleyebilmek kolay değildir. Neoliberal yaklaşımın işsizliği 

bireysel bir sorumluluk olarak ve kısmen “tercihe dayalı” gören tutumu, bu hususta 

değerlendirilebilir (Standing, 2014: 84). Ancak daha yüksek oranda istihdam 

edilebilirliği sağlamak yalnızca mesleki vasıf kazandırma ile elde edilememektedir. Bu 

anlamda aktif istihdam tedbirlerinin istihdamı canlandırıcı bir etki yaratamaması, 

işsizlik durumunun pasif tedbirler ile kombine edilmesinin gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. 

3. İşsizlikle Mücadelede Pasif İstihdam Politikasi Olarak İşsizlik 

Sigortasi, Tanimi Ve İşlevi  

İşsizlik sigortası, yapısal dönüşümler yaşayan bir ülke işgücü piyasalarının, bu 

zaman aralığında istenci dışında işini kaybedenleri geçici süreliğine gelir yardımı ile 

buluşturmasıdır (Işığıçok, 2014: 165). Bu bakımdan desteğin birçok ülkede “edim”sel 

özelliğe sahip olduğu da belirtilmelidir. Zira verili durumda istihdamda olan bir kişinin, 

işveren ve devletin de katılımıyla önceden belirlenmiş bir oranda bir miktarı, işsizlik 

sigortası primi olarak ücretinden özel bir fona aktarılabilmektedir. İşsizlik sigortası 

primleri, kimi ülkelerde devlet desteği tanımlanmadan veya işverenin katılımını 

içermeyecek şekilde kurgulanabilmektedir (Işığıçok, 2014: 169). İlgili fona devredilen 

miktar, bireyin işsiz kaldığı durumda ve belirli bir vade kısıtıyla kendisine işsizlik 

Ülke 1991 1995 2000 2005 2010 2014 

Arnavutluk 11,8 16,9 13,5 12,5 14,2 16,1 

Bulgaristan 18,4 15,7 16,2 10,1 10,2 11,6 

Hırvatistan 11,1 10,1 16,1 12,6 11,8 16,7 

Romanya 7,8 8 7 7,2 7,3 7 

Sırbistan 12,6 13,4 12,6 20,8 19,2 22,2 

Slovenya 5,4 7,2 6,9 6,5 7,2 9,5 

Türkiye 8,2 7,6 6,5 10,6 11,9 9,2 

Yunanistan 7,7 9,1 11,1 9,8 12,5 26,3 

Macaristan 11,6 10,2 6,4 7,2 11,2 7,8 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

721 

 

sigortası olarak geri dönüş yapmaktadır. Bu şekilde amaçlanan, kişinin boşta kaldığı 

sürede satın alma gücünde olası düşüşler yaşansa dahi, bu gücün tamamen 

kaybolmaması olmaktadır (Biçerli, 2007: 452).  Aynı süre içerisinde kişi, kamu 

istihdam kurumu vasıtasıyla yeni bir iş bulabilme olanağına kavuşabilecektir. 

İşsizlik sigortasının uygulama gerekçesi ile doğurduğu sonuçlar arasındaki açı, 

yazın içerisinde farklı değerlendirilebilmektedir. Biçerli’ye göre işsizlik sigortası, 

bireyin rezervasyon ücretini artıracağı dolayısıyla, ona önerilen işleri kabul etme 

konusunda seçici veya gönülsüz davranmalarıyla sonuçlanmaktadır (Işığıçok, 2014: 

169). 1997’ de yayımlanan ve 20 OECD ülkesinde yapılan, Nickell’in çalışmasında ise 

işsizlik sigortası kapsamında bireysel düzeyde yapılan ödemelerde %10’ luk bir artışın 

ya da işsizlik sigortasının süresinde 1 aylık uzatmanın, işsizlerin sayısında %1’ lik bir 

artışa denk geldiği öne sürülmektedir (Varçın, 2004: 17). Aynı şekilde ABD’de işsizlik 

sigortası üzerine O’Leary ve Wandner tarafından yürütülmüş bir araştırmada da işsizlik 

sigortası miktarında %10’luk bir artışın, işsizlik süresinin bir hafta uzamasıyla 

sonuçlandığı bulgulanmıştır (Varçın, 2004: 17). 

4. Balkan Ülkeleri Ve Türkiye’de İşsizlik Sigortasi Uygulamalari 

4.1. Arnavutluk 

Arnavutluk’da İşsizlik Sigortası ilk olarak 1947 yılında düzenlenmiş, daha 

sonra 1993 yılında kabul edilen 7703 nolu Arnavutluk Cumhuriyeti Sosyal Sigorta 

Yasası ile revize edilmiştir. Bu Yasa 1995 yılında  yürürlüğe giren 7795 sayılı İstihdam 

Teşviki Yasası ile koordineli yürümektedir (Hoxha vd., 2008). Arnavutluk İşsizlik 

Sigortası kendi hesabına çalışanlar hariç tüm çalışanları kapsamaktadır. Bu sigorta 

koluna sigortalı ve devletin hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Sistemin finansmanına 

yalnızca işveren katılmaktadır. İşverenin işsizlik sigortası için ödediği prim miktarı 

işçinin ücreti üzerinden %0,9’dur (ISSA, 2016). Çalışanların işsizlik sigortasından 

faydalanabilmeleri için adlarına en az bir yıl işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve 

malullük ödeneği hariç başka herhangi bir ödenek almıyor olmaları gerekmektedir.  

Bu haliyle mevcut sistem işsiz kalmadan önceki son bir yıl içinde prim 

ödeyenler için yarar sağlamaktadır. Bu anlamda enformel sektördeki faaliyetlerin 

önemli bir kısmı bu sigorta kolundan faydalanamamaktadır (ILO, 2016). Bunun 

dışında, işsizlik sigortası ödeneği alabilmek için kamu istihdam ofisine kayıtlı olmak ve 

kamu istihdam ofisinin düzenlediği eğitim programlarına katılmak şartları 

aranmaktadır. Ödenek en fazla bir yıla kadar verilmektedir. Ancak işsizlik sigortasına 

başvuran kişi ikinci kez işsizlik sigortası aldıktan sonraki iki yıl içinde üçüncü kez işsiz 

kalırsa sigortadan faydalanma süresi 8 ay kesilmektedir (Hoxha vd., 2008: 57). 

4.2. Bulgaristan 

Bulgaristan’da işsizlik sigortası ilk olarak 1925 yılında düzenlenmiştir; 

uygulamada bulunan mevcut düzenleme ise 2000 yılında kabul edilen Sosyal Sigorta 

yasasına dayanmaktadır (ISSA, 2016). Ülkede şsizlik sigortası, kendi hesabına 

çalışanlar dışında tüm çalışanları kapsamaktadır. Sistemin finansmanına hem sigortalı 

hem de işveren sırasıyla %0,4 ve %0,6 oranlarında katkı yaparken; Bulgaristan’da 

işsizlik sigortasına devlet katkısı bulunmamaktadır (ISSA, 2016). Sigortalıların işsizlik 

sigortasına hak kazanabilmesi için işsiz kalmadan öncesi 15 aylık süre içerisinde en az 

9 ay işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı aranmaktadır. Bu koşulun yanı sıra İş 

Bulma kurumunda işsiz olarak kayıtlı olması, herhangi bir yaşlılık ya da erken emekli 

aylığı almaması; sosyal sigorta kanunu kapsamında sigortalı olarak herhangi bir işte 

çalışmıyor olması şartları aranmaktadır (National Social Security Institute, 2016).  
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İşsizlik sigortasından bağlanacak aylık sigortalının son 24 aylık ortalama 

kazancının %60’ı olacak şekilde hesaplanır. Hesaplanan işsizlik aylıklarının ödenme 

süresi prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmakta ve 4 ila 12 ay arasında değişen 

sürelerle ödenmektedir. Sigorta süresi 3 yıldan az olanlara 4 ay, 3-5 yıl arasında 

olanlara 6 ay; 5-10 yıl arasında olanlara 8 ay; 10-15 yıl arasında olanlara 9 ay, 15-20 yıl 

arasında olanlara 10 ay, 20-25 yıl arasında olanlara 11 ay; 25 yıldan daha fazla olanlara 

ise 12 ay süre ile bağlanmaktadır (National Social Security Institute, 2016). 

4.3. Hırvatistan 

Hırvatistan’da işsizlik ödemelerine ilişkin ilk düzenleme 1952 yılında 

yapılmıştır. Uygulamadaki mevcut düzenleme ise 2008 yılında yürürlüğe giren işsizlik 

sigortası kanununa dayanmaktadır (ISSA, 2016). Mevcut düzenleme kamu çalışanları, 

memurlar, askeri ve adli personel, emniyet personeli, kendi hesabına çalışanlar da dâhil 

olmak üzere tüm çalışanları kapsamaktadır. Sistemin finansmanı tamamen işverenlerce 

karşılanmakta; işverenler işçinin prime esas kazancı üzerinden %1,7 oranında işsizlik 

sigortası primi ödemektedir. Sigortalının ve Devletin sistemin finansmanına katkısı 

yoktur. Kendi hesabına çalışanlar ise aylık kazançları üzerinden %1,7 oranında işsizlik 

sigortası primi ödemektedirler. İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için 15-65 yaş 

arasında olup, son 24 ayda en az 9 ay çalışmış ve adına işsizlik sigortası primi 

ödemiş/ödenmiş olmak zorundadır. Kendi isteği ya da kasti hatası ile iş sözleşmesi 

feshedilen ya da işverenle anlaşarak işten ayrılan ya da haklı bir sebep olmaksızın 

işinden ayrılan kişiler işsizlik sigortasından faydalanamamaktadır (ISSA, 2016).  

İşsizlik sigortası kapsamında ödenecek tutar, 90 güne kadar, sigortalının son 3 

aydaki ortalama ücretinin %70’idir. Bu tutar, bir önceki yılın ulusal ortalama net 

ücretinin %70’ini aşamaz. 90 günden sonraki süreler için ödenecek tutar ise ortalama 

ücretin %35’idir. Bu tutar da bir önceki yılın ulusal ortalama net ücretinin %35’ini 

aşamaz. Ödenek, geçmiş çalışma süresine bağlı olarak 78 ilâ 450 gün için 

ödenmektedir (ISSA, 2016). Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Hırvatistan’da işsizlik 

sigortasının kapsamı nispeten daha geniştir. Bu durum kamu çalışanlarından kendi 

hesabına çalışanlara kadar geniş bir çalışan grubunu kapsam altına almasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak bağlanan aylıkların süre ve miktar açısından yeterliliği 

tartışılabilir. Hırvatistan’da işsizlik sigortası kapsamında bağlanan aylıkların yanı sıra, 

mesleki eğitime katılmak koşulu ile işsizlik yardımlarından yararlanmak da 

mümkündür. Bununla birlikte, işsiz bireylerin yeni iş aramak için yapmış oldukları her 

türlü yol ve yerleşme maliyetleri de Devlet tarafından karşılanmaktadır (ISSA, 2016). 

4.4. Romanya 

Romanya’da işsizlik sigortası ilk olarak 1991 de düzenlenmiştir. Daha sonra 

2002 yılında kabul edilen 76 nolu yasa ile revize edilmiştir (ISSA, 2016; Dünya 

Bankası, 2016). Sigorta bireysel iş sözleşmesi ile çalışanlarla memurları kapsamaktadır. 

Kendi hesabına çalışanlar ve diğer işçiler için isteğe bağlı sistem mevcuttur. Sistemin 

finansmanına sigortalı prime esas kazancı üzerinden %0,5, işveren işçinin brüt ücreti 

üzerinden %1 oranında katkı yaparken, kendi hesabına çalışan beyan ettiği kazancı 

üzerinden %1 oranında katkı yapmaktadır. Devletin ise sistemin finansmanına herhangi 

bir katkısı yoktur. Romanya’da işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için işsiz 

kalmadan önceki son 24 ay içinde en az 12 ay işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, 

emeklilik yaşına gelmemiş olmak, belirli bir seviyenin altında gelir elde ediyor olmak, 

yerel istihdam ofisine kayıtlı olmak koşulları aranmaktadır. Okulu/ üniversiteyi 

bitirmeleri üzerinden 60 gün geçmesine rağmen iş bulamamış olan, ilk defa iş arayanlar 

da, 16 yaşından büyük olmaları ve herhangi bir gelirlerinin olmaması kaydıyla, 
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ödenekten faydalanabilmektedir (ISSA, 2016). Bunlar için herhangi bir prim ödeme 

gün şartı aranmamaktadır.  

İşsizlik ödeneğinin miktarı referans sosyal göstergesi, kazanç seviyesi ve 

sigorta koluna yapılan katkı döneminin uzunluğuna göre belirlenir (European 

Commission, 2016a). Bağlanacak işsizlik ödeneği, referans dönemindeki sosyal 

endeksin (154 Dolar) %75’i oranında hesaplanır. Sigortalının ödediği prim miktarına 

göre, hesaplanan ödeneğe sigortalının son 12 aydaki ortalama kazancının %3’ü ilâ 

%10’u kadar eklenir (ISSA, 2016). Sigortalının bağlanan  işsizlik ödeneğini ne kadar 

süre ile alacağı ödediği prim miktarına göre değişmektedir. Sigortalı en az 1 yıl prim 

ödemişse 6 ay; 5 yıldan fazla prim ödemişse 9 ay; 10 yıldan fazla prim ödemişse 12 ay 

işsizlik sigortası ödeneğinden faydalanır. İlk defa iş arayan okul mezunlarına 

bağlanacak ödenek miktarı ise Referans sosyal endeksin %50’si tutarındadır ve bu tutar 

en fazla 6 ay boyunca ödenmektedir. Ödenek almaya hak kazandığı dönem içerisinde 

tam zamanlı bir iş bulmuş bireyler, kalan dönem için ayrılmış ödeneğin %30’una hak 

kazanır. Eğer yeni işyeri, sigortalının evine 50 kilometreden daha uzak ise referans 

sosyal endeksin 2 katı ödenir; bireyin taşınma gerekiyorsa bu tutar referans sosyal 

endeksin 7 katı şeklinde uygulanır. Bağlanan işsizlik ödenekleri gelir vergisine tabi 

değildir (European Commission, 2016a). 

4.5. Sırbistan 

Sırbistan’da işsizlik sigortası ilk olarak 1927 yılında düzenlenmiştir. İşsizlik 

ödemeleriyle ilgili şu an yürürlükte olan düzenlemeler ise 1996 yılında yurt dışlında 

çalışan vatandaşlar için getirilen düzenleme, 2003 yılında kabul edilen mesleki 

rehabilitasyon düzenlemesi ve 2009’da kabul edilen işsizlik sigortası düzenlemelerine 

dayanmaktadır (ISSA, 2016). Sırbistan’da işsizlik ödenekleri işçiler ile kendi hesabına 

çalışanları kapsamaktadır. Ancak çiftçiler işsizlik ödemlerinde yararlanamamaktadır. 

Sistemin finansmanına sigortalılar prime esas kazançları üzerinden %0,75 oranında, 

işverenler sigortalının prime esas kazancı üzerinden %0,75 oranında, kendi hesabına 

çalışanlar ise prime esas gelirleri üzerinden %1,5 oranında katkı yapmaktadır. Devlet 

ise sisteme ancak işveren olarak katkı yapmaktadır; bunun dışında herhangi bir katkısı 

yoktur. İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için iki koşuldan birini yerine getirmek 

gerekmektedir. Sistemden faydalanabilmek için ya 12 ay boyunca aralıksız işsizlik 

sigortası kapsamında olmak ya da işsiz kalmadan önceki son 18 ay içerisinde 12 ay 

kapsamda olmak şartlarından birini yerine getirmek gerekmektedir. Ödenen işsizlik 

ödeneği sigortalının son 6 aylık ortalama gelirinin %50’sidir (ISSA, 2016). Ödeneğin 

süresi sigortalılık kapsamına veya yaşına bağlı olarak değişmektedir. 1-5 yıl arası 

işsizlik sigortası primi ödeyenler 3 ay; 6-15 yıl arası işsizlik sigortası primi ödeyenler 6 

ay; 16-25 yıl arası işsizlik sigortası primi ödeyenler 9 ay; 25 yıl ve fazlası işsizlik 

sigortası primi ödeyenler 12 ay işsizlik ödeneğinden faydalanabilmektedir. Eğer 

sigortalı gelecek 2 yıl içerisinde emeklilik yaşına ulaşıyorsa, ödenek alma süresi 24 aya 

kadar uzatılabilmektedir (ISSA, 2016). 

4.6. Slovenya 

Slovenya’da işsizlik sigortası ilk olarak 1927 yılında düzenlenmiş, 2010 

yılında ise yeni işsizlik sigortası kanunu ile revize edilmiştir (ISSA, 2016). Sigorta, 

işçileri, kendi hesabına çalışanları, memurları ve kısmi zamanlı çalışanları 

kapsamaktadır. Bu bakımdan Slovenya’da işsizlik sigortasının kapsamının nispeten 

geniş oluğunu söylemek mümkündür. Yabancı bir ülkede, yabancı bir işverenin yanında 

çalışanlar ve aileleri için işsizlik sigortasından isteğe bağlı olarak yararlanmaya dair bir 

düzenleme yoktur. Sistemin finansmanına işçiler brüt kazançları üzerinden %0,14 
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oranında, işverenler işçiye ödenen brüt ücret üzerinden %0,06 oranında, kendi hesabına 

çalışanlar ise beyan ettikleri kazanç üzerinden %0,2 oranında prim ödeyerek katkı 

yapmaktadır. İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için işsiz kalmadan önceki son 24 

ay içinde en az 9 ay sigortalı olmak; kendi isteği dışında işsiz kalmak koşulları 

aranmaktadır (ISSA, 2016, Employment Service of Slovenia, 2016). Sigortalı işsiz 

kaldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamu istihdam ofisine başvurmalıdır ve işsiz 

kaldığı dönem boyunca aktif olarak iş aramalıdır. Bağlanan ödenek miktarı ilk 3 ay 

için, sigortalının son 8 ayda elde ettiği ortalama kazancının %80’idir. İlk 3 ayı izleyen 9 

ay için ortalama kazancının %60’ı; sonrasında ise %50’si kadar ödenmektedir.  

Bağlanan ödeneğin süresi sigortalılık süresine göre değişmektedir. Sigortalılık süresi 9 

ay- 5 yıl arası olanlar 3 ay; 5-15 yıl arası olanlar 6 ay; 16-25 yıl arası olanlar 9 ay; 25 

yıl ve fazlası olanlar ise 12 ay boyunca ödenekten yararlanmaktadır.  25 yıldan fazla 

çalışması olan ve 50 yaşın üzerindeki sigortalılar 19 ay boyunca yararlanmaktadır 

(ISSA, 2016, Employment Service of Slovenia, 2016). İşsizlik sigortası ödeneği alan 

herkesin, sağlık, emeklilik, maluliyet, işsizlik ve aile ödenekleri gibi zorunlu sosyal 

sigorta hakları devam etmektedir. Bu sigorta kollarına ilişkin ödemeler Slovenya 

istihdam ofisi tarafından ödenmeye devam etmektedir (Employment Service of 

Slovenia, 2016). Eğer işsizlik sigortası ödeneği, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 

gerekli olan asgari süreyi sağlamaya bir yıldan daha az bir süre kala sona ererse, 

yaşlılık ve malullük aylığına hak kazanmak için gerekli şartlar sağlanana kadar aradaki 

prim miktarı yine Slovenya İstihdam ofisi tarafından ödenmektedir (Employment 

Service of Slovenia, 2016). 

5.7. Yunanistan 

Yunanistan’da işsizlik sigortası ödeneğinden Sanayi, ticaret ve bu sektörlerle 

ilişkili işlerde en az 2 yıl boyunca istihdam edilenler ile 20-29 yaş aralığında olup 

herhangi bir işte çalışmamış olanlar yararlanabilmektedir (ISSA, 2016). Kendi hesabına 

çalışanlar kapsam dışındadır. Sistemin finansmanına sigortalı brüt kazancı üzerinden 

%1,83, işveren %3,17 oranında katkı yaparken, devletin katkısı yıllık yardım güvencesi 

şeklinde olmaktadır. İşsizlik sigortası ödeneğinden faydalanabilmek için son 14 ay 

içerisinde en az 125 gün (son 2 aydaki işgünleri hariç); son 2 yılda 200 gün prim 

bildirmiş olmak şartları aranmaktadır. İlk kez yararlanacakların, son 2 yılda her bir yıl 

için 80 gün prim bildirmiş olmaları gerekmektedir (Living in Greece, 2016). Belirli bir 

süre prim ödeme şartı dışında, sigortalının kendi isteği dışında işsiz kalması, işsiz 

kaldıktan sonra istihdam ofisine kayıtlı olması ve çalışmaya hazır olması şartları 

aranmaktadır.  Ayrıca sigortalı, 65 yaşının altında olmalı ve malullük sigortasından 

faydalanmıyor olmalıdır. Yunanistan’da işsizlik ödeneği miktarı günlük ücretin 

%55’inin işsiz kalınan süre ile çarpımı oranında hesaplanmaktadır (ISSA, 2016).  Eğer 

sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi var ise, bağlanacak aylık miktarı toplamda 

%70’i geçmemek koşuluyla her bir bakmakla yükümlü olunan kişi için %10 oranında 

arttırılmaktadır. Bağlanacak işsizlik sigortası aylığının uzunluğunu ödenen prim miktarı 

belirlemektedir. Sigortalının en az 125 günlük bildirilmiş çalışması varsa 5 aya kadar; 

en az 180 gün için 8 aya kadar; en az 220 gün için 10 aya kadar işsizlik sigortası 

ödeneği bağlanmaktadır. 49 yaş üzerindeki işsizler iş akdinin feshinden önceki 14 ay 

içinde n az 250 gün prim ödemiş olmaları kaydıyla işsizlik ödeneğinden 12 ay boyunca 

yararlanabilmektedir (European Commission, 2016b). 

5.8. Macaristan 

Macaristan da işsizlik sigortası ilk olarak 1957’de düzenlenmiştir; şu an 

yürürlükte olan kanun ise 1991 yılında yürürlüğe girmiştir (ISSA, 2016). Kamu 
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personeli sistemin dışındadır. Sistemin finansmanına işçiler Brüt aylık kazançları 

üzerinden %1,5 oranında; kendi hesabına çalışanlar ise beyan ettikleri kazanç 

üzerinden %1,5 oranında katkı yapmaktadır. İşverenlerin işsizlik sigortası için ödediği 

katkı payı ise Uzun vadeli sigorta kolları için kesilen %27’nin içindedir. İşsizlik 

ödeneğinden faydalanabilmek için Son 3 yılda en az 365 gün prim ödemiş olmak, 

İsteği dışında işsiz kalmak, aktif bir biçimde iş aramak ve mesleki eğitimlere açık 

olmak şartlarının yanı sıra hastalık, iş kazası, malullük veya yaşlılık sigortalarından 

ödenek/maaş almamak koşulları da aranmaktadır (ISSA, 2016).  Bağlanacak ödenek 

aylık ortalama kazancın %60’ı şeklinde hesaplanmaktadır. 90 güne kadar, kapsam 

dâhilinde olunan her 10 gün için 1 günlük ödeneğe hak kazanılır. Macaristan’da 

emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamış ve herhangi bir sosyal sigorta 

ediminden faydalanmıyor olmak koşulu ile emekliliğine 5 yıl kalmış kişilere de iş 

arama yardımları yapılmaktadır. Sağlanan yardım sigortalının emeklilik tarihine kadar, 

aylık asgari ücretin %40’ı şeklinde yapılmaktadır (ISSA, 2016). 

5.9. Türkiye 

Türkiye’de işsizlik sigortası, 25.08.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu ile beraber yürürlüğe girmiş; 2000’li yılların başında uygulanmaya 

başlanmıştır. Buna göre, oluşturulan fon hizmetlerinin ve işsizlik tazminatının 

ödenmesi faaliyetleri İŞKUR bünyesinde oluşturulan birimlerce yönetilmektedir 

(Aydın, 2011: 27). Fonun gelirleri, devlet desteği, işveren ve işçi katılımları ve faiz 

gelirlerinden oluşmaktadır. Ödenecek prim, 17.09.2004 tarih ve 5234 sayılı Kanun ile 

yapılan değişiklikle, %1 işçi, %2 işveren ve %1 devlet katkısı şeklinde oluşmaktadır 

(5234 Sayılı Kanun, 2004). Edimsel yapı dolayısıyla Kanun’ da, işsiz kalan bireyin 

işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için, işten ayrılmadan önceki son 120 gün 

eksiksiz olmak kaydıyla en az altı yüz gün prim ödenmiş olması gerekliliği 

belirtilmektedir (4447 Sayılı Kanun, 1999). Böylelikle birey, işsiz kaldığı durumda 

başvuru yoluyla, en fazla on ay süreyle ve en çok asgari ücretin brüt tutarının yüzde 

sekseni miktarında olmak kaydıyla işsizlik sigortası almaya hak kazanabilecektir. 600 

gün prim ödeyenler için işsizlik ödeneği alabilme süresi 180 gün iken, 900 gün prim 

ödemiş olanlar için 240 gün ve 1080 gün prim ödemiş olanlar için 300 gündür. Bu 

durumun zaman zaman birey gereksinimlerini yeteri kadar karşılamadığı ifade 

edilebilmektedir. Zira ödenek, bireyin son 4 aylık prime esas kazançlarının yüzde kırkı 

olarak belirlenmektedir ve asgari ücret seviyesinin brüt tutarının yüzde seksenini 

geçememektedir. Böyle bir uygulamanın bireyin işgücü piyasasına tekrar girmesinde, iş 

arama faaliyetlerinin maliyetinde vb. ve satın alma gücünün korunması ile geçimini 

sürdürebilmesinde ne ölçüde etkin olacağı tartışılabilir. 
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Tablo 2: Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulamaları 

Ülke Kapsam Finansman 
Kapsam ve Hak Kazanma 

Koşulları 

Ödenek Miktarları ve 

Özellikleri 

Arnavutluk Çalışan bireyler. 

Kendi hesabına 

çalışanlar hariç 
tutulmaktadır. 

 

 

İşveren: 

İşçinin 

ücreti 
üzerinden 

%0,9 

a. En az 1 yıl prim ödemiş 

olmak, 

b. Başka bir ödenek almıyor 
olmak (malullük hariç), 

c. Kamu istihdam ofisine ve 

düzenlediği 
Eğitim programlarına kayıt 

olmak 

Ödenek, en fazla 1 yıla 

kadar verilmektedir. 

Sigortalı, ilgili 
dönemde geçici işlerde 

çalışırsa bu süre, 365 

takvim günü olarak 
uygulanır. 

Bulgaristan Çalışan bireyler. 

Kendi hesabına 
çalışanlar hariç 

tutulmaktadır. 
 

Sigortalı: 

Prime esas 
kazanç 

üzerinden 
%0,4 

İşveren: 

İşçinin 
prime esas 

kazancı 

üzerinden 
%0,6 

Sözleşmenin feshinden 

önceki 15 aylık süre 
içerisinde en az 9 ay prim 

ödemiş olmak 

Prim ödenmiş yıl 

sayısına göre 
belirlenecek şekilde, 4 

ilâ 12 ay arasında, 
sigortalının son 24 

aylık ortalama 

kazancının %60’ı 
ödenir. 

 

Hırvatistan Çalışan bireyler. 

Kamu çalışanları, 

memurlar, askeri 
ve adli personel, 

emniyet personeli, 

kendi hesabına 
çalışanlar dâhildir. 

Kendi 

hesabına 

çalışan: 
Kazanç 

üzerinden 

%1,7 
İşveren: 

İşçinin 

prime esas 

kazancı 

üzerinden 

%1,7 

a. 15-65 yaş aralığında, son 

24 ayda en az 9 ay çalışmış 

olmak. 
b. İşsizlik sonrası 30 gün 

içerisinde kamu istihdam 

ofisine kayıt olmak. 
c. En az 32 yıl kapsam 

altında bulunan işsizler, 

yeniden işe girmelerine 

değin ödenekten 

yararlanırlar. 

d. Görevi kötüye kullandığı 
için sözleşmesi sona 

erdirilenler veya işverenle 

anlaşmalı olarak işten 
ayrılanlar ödenekten 

yararlanamazlar. 

90 güne kadar, 

sigortalının son 3 

aydaki ortalama 
ücretinin %70’i ödenir 

(Bu tutar, bir önceki 

yılın ulusal ortalama 
net ücretinin %70’ini 

aşamaz). Devamında 

ortalama ücretin %35’i 

ödenmektedir (Bir 

önceki yılın ulusal 

ortalama net ücretinin 
%35’ini aşamaz). 

Ödenek, geçmiş 

çalışma süresine bağlı 
olarak 78 ilâ 450 gün 

için ödenir.  

Romanya Bireysel iş 
sözleşmesi ile 

çalışanlar ve 

memurlar. Kendi 
hesabına çalışanlar 

ve diğer işçiler için 

isteğe bağlı sistem 
mevcuttur. 

Sigortalı: 
Prime esas 

kazanç 

üzerinden 
%0,5 

Kendi 

hesabına 
çalışan: 

Beyan 

edilen 
kazanç 

üzerinden 

%1 
İşveren: 

İşçinin brüt 

ücreti 
üzerinden 

%1 

a. İşsizlik öncesi son 24 
ayda en az 12 ay prim 

ödemiş olmak, 

b. Emeklilik yaşına 
gelmemiş olmak, 

c. Belirli bir seviyenin 

altında gelir elde ediyor 
olmak 

d. Yerel istihdam ofisine 

kayıtlı olmak 
e. Okulu/ üniversiteyi 

bitirmeleri üzerinden 60 gün 

geçmesine rağmen iş 
bulamamış olan ilk defa iş 

arayanlar da ödenekten 

faydalanabilirler (16 
yaşından büyük olmaları ve 

herhangi bir gelirlerinin 

olmaması kaydıyla). 

Referans sosyal 
endeksin (154 $) 

%75’ine, sigortalının 

son 12 aydaki ortalama 
kazancının %3’ü ilâ 

%10’u (ödenen prime 

bağlı olarak) eklenir. 
Sigortalı en az 1 yıl 

prim ödemişse 6 ay; 5 

yıldan fazla prim 
ödemişse 9 ay; 10 

yıldan fazla prim 

ödemişse 12 ay. 
 

-İlk defa iş arayan okul 

mezunları, 6 ay 
(Referans sosyal 

endeksin %50’si 

tutarında). 
Ödenek almaya hak 

kazandığı dönem 

içerisinde tam zamanlı 
bir iş bulmuş bireyler, 
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kalan dönem için 

ayrılmış ödeneğin 

%30’una hak kazanır. 

Eğer yeni işyeri, 
sigortalının evine 50 

kilometreden daha uzak 

ise referans sosyal 
endeksin 2 katı ödenir 

(Taşınma gerekiyorsa 7 

katı). 

Sırbistan İşçiler ve kendi 

hesabına çalışanlar. 

Çiftçiler hariç 
tutulmaktadır. 

Sigortalı: 

Prime esas 

kazanç 
üzerinden 

%0,75 

Kendi 

hesabına 

çalışan: 

Prime esas 
gelir 

üzerinden 

%1,5 
İşveren: 

Sigortalı 

prime esas 
kazancı 

üzerinden 

%0,75 

Ardışık olarak en az 12 ay 

boyunca veya son 18 ay 

içerisinde 12 ay kapsamda 
olmak. 

Kısmi zamanlı çalışma söz 

konusu olursa ödenek 

azaltılır. 

Sigortalının son 6 ayda 

ödenen aylık ortalama 

kazancının %50’si 
ödenmektedir. 

Ödeneğin süresi 

sigortalılık kapsamına 

veya yaşına bağlı 

olarak değişmektedir: 

1-5 yıl arası 3 ay; 6-15 
yıl arası 6 ay; 16-25 yıl 

arası 9 ay; 25 yıl ve 

fazlası 12 ay. Eğer 
sigortalı gelecek 2 yıl 

içerisinde emeklilik 

yaşına ulaşıyorsa, 
ödenek alma süresi 24 

aya kadar uzayabilir. 

Slovenya İşçiler, kendi 

hesabına çalışanlar, 

memurlar, kısmi 
zamanlı çalışanlar. 

Yabancı bir ülkede, 

yabancı bir 
işverenin yanında 

çalışanlar ve 

aileleri için isteğe 
bağlı sistem 

mevcuttur. 

 

Sigortalı: 

Brüt kazanç 

üzerinden 
%0,14 

Kendi 

hesabına 
çalışan: 

Beyan ettiği 

gelir 
üzerinden 

%0,2 

İşveren: 
İşçiye 

ödenen brüt 

ücret 
üzerinden 

%0,06 

a. İşsiz kalınan dönem 

öncesi son 24 ay içerisinde 

en az 9 ay istihdamda olmak 
b. Sigortalının kendi isteği 

dışında işsiz kalması 

c. İşsizlik sonrası 30 gün 
içerisinde kamu istihdam 

ofisine kayıtlı olmak 

d. Aktif olarak iş aramak 

İlk 3 ay için 

sigortalının son 8 ayda 

elde ettiği aylık 
ortalama kazancının 

%80’i; izleyen 9 ay için 

%60’ı ve sonrasında 
%50’si. 

Ödeneğin süresi 

sigortalılık kapsamına 
bağlı olarak 

değişmektedir: 9 ay- 5 

yıl arası 3 ay; 5-15 yıl 
arası 6 ay; 16-25 yıl 

arası 9 ay; 25 yıl ve 

fazlası 12 ay. 25 yıldan 
fazla çalışmış-50 yaş ve 

üzeri- sigortalılarda 19 

ay. 

Türkiye 18 yaş ve üzeri, 
hizmet sözleşmesi 

ile çalışan işçiler. 

Memurlar, tarım ve 
ormancılık 

çalışanları, evde 
çalışanlar, askeri 

personel, 

öğrenciler ve kendi 
hesabına çalışanlar 

hariç 

tutulmaktadır. 
İsteğe bağlı 

sigortalılık 

dâhildir. 
 

Sigortalı: 
Prime esas 

kazancı 

üzerinden 
%1 

İşveren: 
İşçinin 

prime esas 

kazancı 
üzerinden 

%2 

Devlet: 
İşçinin 

prime esas 

kazancı 
üzerinden 

%1 

Son 3 yıl içinde en az 20 ay 
(600 gün) işsizlik sigortası 

primi ödenmiş olması, 

İş sözleşmesinin sona 
ermesinden önceki son 120 

gün kesintisiz prim 
ödemesi-çalışmış olması, 

İş sözleşmesinin ödeneğe 

hak kazandıracak şekilde 
sona ermiş olması, 

İşten ayrılma belgesi 

alınması ve İŞKUR’a 
başvuru yapılması 

Günlük asgari ödenek, 
son 4 aylık günlük 

ortalama prime esas 

brüt kazancın %40’ıdır. 
En yüksek günlük 

ödenek, uygulanan brüt 
asgari ücretin %80’idir. 

Son 3 yıl içinde 600 

gün prim ödemiş 
olanlara 180 gün; 900 

gün prim ödemiş 

olanlara 240 gün ve 
1080 gün prim ödemiş 

olanlara 300 gün süre 

ile ödenek verilir. 
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Yunanistan Sanayi, ticaret ve 

bu sektörlerle 

ilişkili işlerde 

istihdam edilenler, 
20-29 yaş 

aralığında olup 

herhangi bir işte 
çalışmamış olanlar. 

Kendi hesabına 

çalışanlar hariç 
tutulmaktadır. 

 

Brüt kazanç 

üzerinden 

Sigortalı: 

%1,83 
İşveren: 

%3,17 

Devlet: 
Yıllık 

yardım 

güvencesi 

a. Son 14 ay içerisinde en az 

125 gün (son 2 aydaki 

işgünleri hariç); son 2 yılda 

200 gün prim bildirmiş 
olmak. İlk kez 

yararlanacaklar için, son 2 

yılda her bir yıl için 80 gün 
prim bildirmiş olmak. 

b. Sigortalı çalışmaya hazır 

olmalıdır. 
c. Kamu istihdam ofisine 

kayıtlı olmalıdır. 

d. Sigortalı kendi isteği 
dışında işsiz kalmış 

olmalıdır. 

e. Sigortalı, 65 yaşının 

altında ve malullük 

sigortasından faydalanmıyor 

olmalıdır. 

6 günlük bir bekleme 

süresi sonrası günlük 

ücretin %55’i. 

Sigortalının en az 125 
günlük bildirilmiş 

çalışması varsa 5 aya 

kadar; en az 180 gün 
için 8 aya kadar; en az 

220 gün varsa 10 aya 

kadar; en az 250 gün ve 
49 (ve üzeri) yaş varsa 

12 aya kadar. 

Bakmakla yükümlü 
olunan kişi varsa her 

biri için %10 ek tutar 

(toplamda %70’e 

kadar) 

Macaristan İşçiler ve kendi 

hesabına çalışanlar 

Brüt aylık 

kazanç 

üzerinden 
Sigortalı: 

%1,5 

İşveren: 
Uzun vadeli 

sigorta 

kolları için 
kesilen 

%27’nin 

içinde. 
Kendi 

hesabına 

çalışan: 
Beyan 

edilen gelir 

üzerinden 
%1,5 

İş arama yardımları: Son 3 

yılda en az 365 gün kapsam 

altında olmak. 
İsteği dışında işsiz kalmak, 

Aktif bir biçimde iş aramak 

ve mesleki eğitimlere açık 
olmak, 

Hastalık, iş kazası, malullük 

veya yaşlılık sigortalarından 
ödenek/maaş almamak. 

Emeklilik öncesi iş arama 

yardımları: En az 45 gündür 
iş arama yardımı alıyor 

olmak ve iş arama 

yardımlarının 
yükümlülüklerinden yorgun 

düşmüş olmak; başvuru 

tarihinde emeklilik için 
kalan son 5 yıl içerisinde 

olmak; emeklilik için 

gerekli prim gün sayısını 
tamamlamış olmak; başka 

herhangi bir sosyal sigorta 

yardımı almıyor olmak. 

İş arama yardımları: 

Bir önceki takvim 

yılında ödenen aylık 
ortalama kazancın 

%60’ı. Kapsam 

dahilinde olunan her 10 
gün için 1 günlük 

ödeneğe hak kazanılır 

(90 güne kadar). 
Emeklilik öncesi iş 

arama yardımları: 

Yararlanan sigortalının 
emeklilik tarihine 

değin, aylık asgari 

ücretin %40’ı 
ödenecektir. 

Kaynak: International Social Security Association.  

Değerlendirme Ve Sonuç 
Bu çalışma, işsizlik sigortası göz önüne alındığında ülkeleri farklı ekonomik, 

kültürel ve sosyal arka plâna sahip olsalar dahi politika yapıcıların işsizlik sorunuyla 

yüzleşme konusunda ortaklaşabildiği bir alanın tartışmasını yürütmektedir. İşsizlik 

sorunu evrenseldir ve işsizlikle mücadele hususunda küresel dünyanın eğilimleri de 

sıklıkla coğrafi farklılıklardan koparak evrenselleşmenin destekleyicisi olmaktadır. Bu 

konuda birbiriyle tamamen örtüşen işgücü piyasalarından bahsetmek ne kadar zor 

olacaksa dahi, birbiriyle etkileşerek işgücü piyasası sorunlarına çözüm önerileri 

geliştirmek söz konusudur. İşgücü piyasasına dâhil ve yeniden dâhil olacak bireylerin, 

teknolojik ve politik dönüşümlerin dünya ölçeğinde anbean gerçekleştiği bir zamanda 

yaşıyor olmanın birtakım zorluklarını (işsizlik, sosyal dışlanma, ayrımcılık, göç) da 

yaşamaları, olasılığı artan bir durum olmaktadır. 

İşsizlik sigortası yapısal değişikliklerin, işgücü piyasasının bu değişikliklere 

uyum hızı ile örtüşmediği birçok örnekte, edimsel karakteri icabı ve süre bakımından 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

729 

 

belirli kısıtlar taşıyor ise de işsiz kalanlara desteği itibarıyla önemini genel olarak 

dünyada olduğu üzere, Balkanlar ve Türkiye’de de korumaktadır. Pasif bir istihdam 

tedbiri olarak işsizlik sigortası, “yeni iş yaratımı” konusundan ziyade istihdamdan gayrı 

iradi bir biçimde ayrılmayı geçici olarak tazmin etme görevini üstlenmektedir.  

İşsizlik sigortası uygulamaları ülkelerin kendi özel durumlarına göre farklılık 

gösterebilmektedir. Bu farklılık, işsizlik sigortasının kapsadığı çalışan gruplarından ve 

sektörlerden kaynaklandığı gibi, sistemin finansmanına kimlerin hangi oranlarda katkı 

yaptığından, hak kazanma koşullarına ve alınacak ödeneğin miktarına ve süresine göre 

pek çok unsurdan etkilenebilmektedir. Kimi ülkelerde işsizlik sigortası uygulaması 

zorunlu iken kimi ülkelerde isteğe bağlı olarak yürütülmektedir. Bazı ülkelerde ise 

sigortalılık statüsüne bağlı olarak hem zorunlu hem de isteğe bağlı sistemlerin bir arada 

uygulandığını görmek mümkündür.  

Balkan ülkelerinin işsizlik sigortası uygulamaları karşılaştırıldığında teknik 

açıdan kolayca konulabilecek durumlar ortaya çıkmaktadır. Genel itibariyle Balkan 

ülkelerinde ve Türkiye’de işsizlere yönelik sosyal koruma sistemleri nispeten zayıftır. 

Özellikle kendi hesabına çalışanlar, devlet memurları ve çiftçiler gibi pek çok çalışan 

grubu ile isteğe bağlı sigortalıların, çoğu ülkede kapsam dışında kaldığı 

düşünüldüğünde, işsizlerin yalnızca küçük bir kısmı işsizlik sigortası ödeneklerinden 

faydalanabilmektedir. Bu anlamda kapsam itibarıyla işsizlik sigortası bir ‘vatandaşlık’ 

temelli hak olmaktan ziyade, özellikli birtakım istihdam biçimlerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

Diğer bir sorun sistemin finansmanına ilişkindir. Günümüzde işsizlik sigortası 

fonu birçok ülkede önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu kaynağın oluşumu, sigortalı 

ile işverenin ve bazı ülkelerde devletin de bir araya gelerek, bireyin geliri üzerinden %1 

ilâ %5’lik orana denk bir karşılık ayırmasını gerektirmektedir. Bu fon, gerek aktif 

istihdam politikalarının uygulanması, gerekse ülkelerin yatırımları için önemli bir 

maddi kaynağı sağlamakla birlikte, finansmanına katılım çoğu sigortalı ve işveren 

açısından zor olabilmektedir. Özellikle Yunanistan, Türkiye, Hırvatistan ve Sırbistan 

gibi ülkelerde işveren hissesi oldukça yüksektir. Bu anlamda işverene yüklenen yüksek 

işsizlik sigortası oranlarının kayıtdışılığı arttırma riski ile örtüşmesi muhtemeldir.  

Dikkat çeken diğer bir husus, Devletin işsizlik sigortası uygulamasının 

neresinde olduğudur. Analize tabi tutulan ülkelerin çoğunda Devlet, işsizlik sigortasının 

yasal ve kurumsal tarafında bulunurken, finansman ayağında nadiren yer almaktadır. 

Sistemin finansmanına devlet katkısının bulamaması, sistemin finansal açıdan 

yeterliliğini ciddi şekilde etkilediği düşünülebilir. Devletin sistemin finansmanına 

katılımı bir noktada sistemin garantörlüğünü üstlenmesi açısından da önemli kabul 

edilmelidir. Ayrıca tüm sosyal tarafların sistemin finansmanına ne kadar oranda katkı 

yapacağı belirlenirken, bu oranlar uygun aktüeryal hesaplamalara göre belirlenmesi 

gerekmektedir. En azından Türkiye’de katkı oranları belirlenirken, edim-prim 

oranlarının dikkatli hesaplanmadığı gözden kaçmamaktadır. 

İşsizlik sigortası uygulamaları ile ilgili diğer bir durum sistemden hak 

kazanma koşulları ile sağlanan ödeneğin miktarı ve süresine ilişkindir. Çoğu Balkan 

ülkesinde ve Türkiye’de sistemden yararlanabilmek için belirli bir süre işsizlik 

sigortasına prim ödemek, belirli bir yıl çalışmak ve kendi iradesi dışında işsiz kalmak 

gibi şartlar aranmaktadır. Bağlanan aylıkların süresi ise prim ödeme gün sayısına göre 

değişmekte ve en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Bu anlamda Balkanlarda ve 

Türkiye’de işsizlik sigortası edimlerine hak kazanmanın nispeten zor; işsizlik sigortası 
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ödemelerinin ise, çalışma süreleri göz önüne alındığında, oldukça kısa olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

Tüm bunlarla birlikte, özellikle de son yirmi yılın emek talebini canlandırılma 

sorunu ile beraber ele alındığında, işsizlik sigortası ile kamu istihdam ofislerinin iş 

arama yardımının, mesleki/işbaşında eğitim programlarının, istihdama dâhil olma 

konusunda bireylere mukayeseli bir üstünlük yarattığı ortadadır. Her iki tedbir 

seçeneğinin de (aktif ve pasif tedbirler) bir arada yürütümü olmadan özellikle uzun 

dönemli işsizlikle mücadelede başarıya ulaşılması zor görülmektedir. Bu anlamda, 

işsizlikle mücadele politikalarının oynadığı rol bakımından önemini teslim etmek 

gerekir. Ancak mevcut uygulamaların daha ileri birtakım geliştirmeleri gerektirdiği, 

özellikle sosyal dışlanma ile işgücü piyasasında esnekleştirme ve bunlara bağlı olarak 

güvencesizleşme başlıklarıyla birlikte ele alınarak gerek kapsam gerekse süre açısından 

geliştirilmesi zorunluluğu ortadadır. 
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THE EFFECT OF TRANSFER EXPENDITURES IN SOLVING 

INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY PROBLEM: CASE OF 

TURKEY 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Tahsin Karabuluti 

Levent Ahiii 

Dr. Zeynep Gürsoyiii 

Abstract 

The distribution of income equally is an important issue as well as size of the 

income in an economy. The economies where income is not distributed equally live numerous 

socio-economic problems. The studies related to income distribution focus on personal income, 

employ Gini coefficient and Lorenz curve as dimension of income distribution. 

Transfer expenditures paid by government to people who have no income or low 

income unrequitedly in order to achieve social justice expresses social transfer income for the 

person who receives the payment. 

In this study, we obtain the personal pre-transfer and post-transfer income equal to 

household’s pre-transfer and post-transfer income and Gini coefficient is calculated and the 

effect of social transfer income on income distribution is analyzed by employing unemployment 

payments, elderly income, widow and orphan income, disease income, disability income and 

scholarship income. According to results obtained from analysis, Gini coefficient belonging to 

post-transfer period is lower than Gini coefficient belonging to pre-transfer period. In the light of 

this result, it is possible to imply that social transfer income is an efficient social policy 

instrument in order to reduce income inequality. 

Key words: Transfer income, income distribution, Gini coefficient 

KİŞİSEL GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİĞİN 

GİDERİLMESİNDE TRANSFER GELİRLERİNİN ETKİSİ: TÜRKİYE 

ÖRNEĞİ 

Özet 

Bir ekonomide elde edilen gelirin büyüklüğü kadar söz konusu gelirin dağılımında 

adaletin sağlanması da son derece önemlidir. Gelir dağılımında adaletin sağlanamadığı ülkelerde 

birçok sosyo-ekonomik sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Gelir dağılımı ile ilgili yapılan 

çalışmalarda daha çok kişisel gelir dağılımı analizleri üzerinde durulmakta, gelir dağılımının 

ölçüsü olarak Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi gibi ölçütler kullanılmaktadır. 

Sosyal adaletin sağlanması amacıyla devlet tarafından herhangi bir geliri olmayanlara 

veya düşük gelirli kesimlere yönelik karşılıksız olarak ödenen transfer harcamaları, ödeme 

yapılan bireyler için sosyal transfer geliri olarak ifade edilmektedir.  

Bu çalışmada; işsizlik maaşı (işsizlik geliri ve kıdem tazminatı dahil), yaşlı geliri 

(emekli maaşı, yaşlı geliri, isteğe bağlı emeklilik ve ikramiye geliri dahil), dul yetim geliri (dul 

yetim geliri ve ölüm tazminatı dahil), hastalık geliri, sakatlık geliri (sakatlık geliri, malullük 

geliri ve gazilik geliri dahil) ve burs gelirleri ele alınarak, hanehalkı transfer öncesi ve transfer 

sonrası eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri tespit edilmiş transfer öncesi ve transfer 
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sonrası Gini katsayıları hesaplanmış ve sosyal transfer gelirlerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi 

analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; transfer geliri sonrası Gini 

katsayıları, transfer öncesi Gini katsayılarına göre daha düşük çıkmıştır. Bu nedenle sosyal 

transfer gelirlerinin kişisel gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermede sosyal politika aracı olarak 

kullanılmasının doğru bir politika olduğu sonucuna varılmıştır.        

Anahtar Kelimeler: Transfer gelirleri, Gelir dağılımı, Gini katsayısı 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş  

Kamu kesimi açısından bir harcama, elde edenler açısından bir gelir niteliği 

taşıyan transferlerin en önemli özelliği karşılıksız olmalarıdır. İktisat literatürüne 20. 

yüzyılın sonlarına doğru girmiş olan bu kavramı ilk defa ortaya koyan  A. C. Pigou 

(1947)'ya göre transfer harcamaları "Devlet Güvenliğinin yeniden kazanımına ilişkin 

harcamalar" dır. Önder (1974) ise transfer harcamalarını ulusal gelir üzerine etkisi 

olmayan ancak satın alma gücünün özel şahıs ve gruplar arasında el değiştirmesine 

sebebiyet veren harcamalar olarak tanımlamaktadır. Kamu kesimi açısından önemli bir 

harcama niteliği taşıyan transfer harcamaları, ülke ekonomisine üretim bakımından 

katkıları itibariyle reel harcamalardan ayrışmaktadır.  Pigou'ya göre kamu 

harcamalarından biri üretim faktörlerinin satın alınması giderlerini karşılayan reel 

harcamalar, diğeri ise transfer harcamalarıdır (Erginay, 1983). Mal, hizmet ya da faktör 

satın alınmadan yapılan harcamalar olan transfer harcamaları, kişi yada sosyal 

grupların satın alma gücünü doğrudan arttırdığı gibi dolaylı olarak da arttırılabilir 

(Edizdoğan, 1989). Dolaysız transfer harcamaları sosyal yardımlar, sosyal sigorta 

yardımları, gazi malullere ödenen maaşlar, devlet borçlarının ana para ve faiz 

ödemeleri gibi harcamalardır. Dolaylı transfer harcamaları ise üreticilerin gelirlerini 

arttırmaya yönelik tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarını düşürmeyi 

sağlayan harcamalardır (H. Brochier P. Tabotoni, akt: Copkur,1996). Copkur (1996), 

karşılık kriteri esas alınarak transfer harcamalarını, iktisadi amaç taşıyan transfer 

harcamaları, kamu borçlarının ana para ve borç faiz ödemeleri, dış ülkelere yapılan 

karşılıksız yardımlar ve sosyal amaçlı transfer harcamaları olarak sınıflandırmıştır. 

Bunlardan iktisadi amaç taşıyan transfer harcamaları, firmalara yapılan sübvansiyon 

olarak adlandırabileceğimiz karşılıksız ödemelerden oluşmakta olup bazı malların 

fiyatlarını düşük tutulması, ihracatın arttırılması ve tarım üreticilerinin korunması 

amaçlanmaktadır. Kamu borçlarının anapara ödemeleri ve borç faizlerinin ödenmesi 

için yapılan transfer harcamalar, devletin herhangi bir üretim faktörü elde etmediği 

harcamalardır. Dış ülkelere yapılan karşılıksız yardımlar, daha çok az gelişmiş ülkelere 

siyasi ve iktisadi nedenlerle yardım amacıyla yapılan transfer harcamalarıdır. Sosyal 

amaçlı transfer harcamaları ise milli gelirin dağılımında yeterli pay alamayanların 

gelirlerini arttırarak onların yoksulluğa düşmelerini önlemek amacıyla yapılan, sosyal 

adalet ve sosyal barışı sağlamaya yönelik yardımlardır (Copkur, 1996). Sosyal amaçlı 

transfer harcamaları arasında işsizlik yardımları, emekli aylıkları, düşük gelirlilere 

yapılan yardımlar, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, ıslah evleri, yetiştirme yurtlarına 

yapılan yardımlar ile doğal afetlerden zarar görenlere yapılan yardımlar sayılabilir 

(Nadaroğlu, 1981). Devlet tarafından yapılan transfer harcamalarının türü ve hedef 

kitlesi farklı olsa da  kişi ya da sosyal grupların gelirlerini arttırmaya yönelik 

yardımlardır ve bu nedenle gelir dağılımında bir iyileşmeye yol açması beklenmektedir. 

Bu beklenti gerçekleştiği ölçüde sosyal yardımlar şeklinde uygulanan sosyal 

politikalarda amacına ulaşmış olacaktır.  

Bir maliye politikası uygulaması olan kamu harcamaları yoluyla doğrudan 

gelir transferi gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesinin yanı sıra aynı zamanda 
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yoksullukla mücadelede de önemli bir politika aracıdır. Doğrudan gelir transferleri 

yoksul kesimlerin harcama bütçesine katkı sağlamakta veya mesleki becerilerinin 

kazandırılması ve girişimcilik gibi kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla söz 

konusu bireylerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır (Sarısoy, 

Koç, 2010).    

2. Transfer Gelirlerinin Dağilimi  

Genel olarak transfer gelirleri, hanehalkı fertlerine yapılan karşılıksız 

yardımlardan oluşmaktadır. Söz konusu bu yardımların en büyük kaynağını devlet 

tarafından yapılan sosyal amaçlı transfer harcamaları oluşturur. Ayrıca özel kişi ve 

teşebbüsler ile yurt dışından yapılan tek taraflı transfer ve yardım şeklindeki ödemeler 

de transfer gelirlerin kaynağını oluşturmaktadır. Buna göre transfer gelirleri; hanehalkı 

fertlerine devletten, özel kişi ve teşebbüslerden veya yurt dışından yapılan transferler 

ve yardımlar olarak tanımlanabilir. Özel kişi ve teşebbüslerden hanehalkı fertlerine 

yapılan transfer gelirleri daha çok hukuki bir zorunluluk olan nafaka ödemeleri ile 

gönüllülük esasına dayanan yardım ve burs şeklindeki nakdi ödemeler ile ayni 

yardımlardan oluşmaktadır. Yurtdışından yapılan transfer gelirleri, yabancı ülkelerin 

sosyal güvenlik kurumlarından emekliliği hak eden bireylerin aldıkları emekli maaşı 

başta olmak üzere, yine yabancı ülkelerden alınan yardım ve burs şeklindeki nakit ile 

ayni gelirlerden oluşmaktadır.  

Türkiye’de hanehalkı fertlerine devlet tarafından yapılan karşılıksız transfer 

gelirleri; emeklilik maaşları, aile yardımları, işsizlik yardımı, yaşlılık aylığı, özürlü 

aylığı, ölüm yardımı, dul-yetim aylığı, doğum yardımı, sağlık yardımı, malullük aylığı, 

tazminat niteliği taşıyan yardımlar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlardan 

oluşmaktadır.  

Ülkemizde hanehalklarının elde ettiği transfer gelirleri ile ilgili en önemli ve 

en kapsamlı çalışma TÜİK tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla TÜİK 2006 yılından 

itibaren yıllık olarak “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” yapmaktadır. Söz konusu 

araştırmanın amacı; Türkiye’de gelirin hanehalkları ve fertler arasındaki dağılımını 

ortaya koymak, insanların yaşam koşulları, sosyal dışlanma ve yoksulluğu gelir boyutu 

ile ölçmek ve profilini belirlemek, gelire göre göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve 

sosyal dışlanma konularında veri üretmektir. Araştırmanın örneklem yöntemi tabakalı, 

iki aşamalı, küme örneklemesidir ve nihai örnekleme birimi 

olarak hanehalkı tanımlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin tablolarda, yıllık kesit 

araştırma sonuçlarından elde edilen Türkiye düzeyinde tahminler yer almaktadır. 

Yapılan araştırmanın örneklem büyüklüğü mümkün olduğunca geniş tutulmaya 

çalışılmaktadır. Örneğin; 2014 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması örneklem 

büyüklüğü toplam 24.554 hanehalkından oluşmaktadır.  

TÜİK tarafından yapılan bu araştırmada panel anket uygulaması yapılmakta 

ve rotasyonel tasarımın kullanılmaktadır. Araştırmada, metodoloji gereği bir kısım 

hanehalkı bir yıldan diğer yıla örnekte kalırken, diğer kısım örnekten çıkmakta ve 

yerine yeni örnek hanehalkları girmektedir. Bu araştırmada, yıllık örnek hacminin 

yaklaşık % 75’inin panel kapsamda örnekte bırakılması öngörülmektedir. Bu 

doğrultuda panel uygulama, hedef kitleyi temsil edebilecek temel örnek seçimi ile 

başlamaktadır. Seçilen bu temel örnek hanehalkındaki 13 ve daha yukarı tüm fertler 

belirlenmiş izleme kuralları doğrultusunda 4 yıl boyunca takip edilmektedir. Takip 

kurallarının amacı hedef nüfusta olabilecek değişiklikleri temel örnekle yansıtmak ve 

fertleri belirli bir zaman takip etmektir. Verilerin elde edilmesinde Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içindeki hanelerde yaşayan tüm hanehalkı fertleri kapsama 
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alınırken kurumsal nüfus olarak tanımlanan üniversite yurtları, misafirhane, çocuk 

yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu 

evlerinde yaşayanlar kapsam dışı tutulmuştur. Ülkemizde 2013 ve 2014 yıllarında 

hanehalklarında kamu kesiminden elde ettiği transfer gelirlerinin tutarları ve dağılımı 

Tablo 1’de verilmiştir.   

Tablo 1. Türkiye’de Transfer Gelirlerin Dağılımı  

Transfer gelirleri 
2013 2014 

Gelir (Milyon TL) Oran (%) Gelir (Milyon TL) Oran (%) 

İşsizlik geliri 2.531 2,3 2.394 1,9 

Yaşlılık geliri 86.892 78,9 98.078 77,3 

Dul yetim geliri 17.229 15,6 22.559 17,8 

Hastalık geliri 197 0,2 257 0,2 

Sakatlık geliri 2.695 2,4 2.998 2,4 

Burs geliri 576 0,5 668 0,5 

Toplam 110.120 100,0 126.954 100,0 

 Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Tablo 1’de görüldüğü gibi; 2013 yılında hanehalkları toplam 110.120 milyon 

TL transfer geliri elde etmiş, bu rakam 2014 yılında yaklaşık %15 artışla 126.954 

milyon TL’ye ulaşmıştır. Transfer gelirlerinin dağılımına bakıldığı zaman en yüksek 

gelir, yaşlılık gelirlerinden (%78-77) oluşmaktadır. Bunu sırası ile dul yetim gelirleri 

(%15-17), sakatlık gelirleri (%2,4), işsizlik gelirleri (% 2,3-1,9) ve burs gelirleri (% 

0,5) takip etmekte, hastalık gelirleri (% 0,2) ise son sırada yer almaktadır. Söz konusu 

bu sıralama yıllar itibariyle de değişmemektedir.  

3. Transfer Gelirlerinin Gelir Dağilimina Etkisinin Gini Katsayisi 

Yaklaşimi İle Analizi  

Gelir dağılımı, bir ülkede yaşayan bireyler tarafından üretilen mal ve 

hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, söz konusu ülkedeki bireylere dağılım araçları 

ile paylaşılmasını veya bölüşümünü ifade etmektedir (Işığıçok, 1988). Bu paylaşımın 

adaletli olması ülkenin kalkınmışlık düzeyi açısından son derece önemlidir. Gelir 

eşitsizliği, bir ülkedeki gelirin o ülkedeki bireyler tarafından adil paylaşılmadığının 

göstergesidir (Kuştepeli, Halaç, 2004). Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen milli 

gelirin bireyler, gruplar veya üretim öğeleri arasındaki dağılımını ifade eden gelir 

dağılımı ile ilgili yaklaşımlar fonksiyonel, kişisel, sektörel ve bölgesel olmak üzere dört 

ana grupta incelenebilir (Karabulut,2006).   

Gelir dağılımındaki adaletsizlik genel olarak arzu edilmeyen bir durumdur. 

Bunun en önemli sebeplerinden birisi, ekonomik büyümeye olan ters etkisidir. (Alesina 

ve Rodrik, 1994; Persson ve Tabellini 1994). Eşitsizlik, dağılımsal mücadeleyi artırır 

ve bu durum teorik olarak iktisadi büyümeyi olumsuz etkiler. Gelir dağılımındaki 

eşitsizlik, mülkiyet haklarının güvenliği/güvensizliği, sosyopolitik istikrarsızlık ve hatta 

doğurganlık oranları ve eğitime yatırım kanallarıyla da büyümeyi etkileyebilir. 

Literatürde, gelir dağılımındaki eşitsizliğin, en azından demokrasilerde büyüme 

oranlarını düşürdüğüne dair yeterince bulgu vardır (Weede, 1997). Bunun yanı sıra 

gelir dağılımdaki adaletsizliğin etkileri sadece ekonomik hayatla sınırlı değildir. Gelir 

dağılımının adaletsiz olduğu ülkelerde yoksulluğu, yolsuzluğu, göç hareketlerinin 
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ortaya çıkardığı olumsuzlukları, anarşiyi, terörü, kargaşayı önlemek, toplumsal barışı 

sağlamak mümkün olmamaktadır. Bütün bu sebeplerle, gelir dağılımının daha adaletli 

hale getirilmesi için dernekler, vakıflar gibi sivil toplum kuruluşlarının düşük gelirli 

kesimlere yönelik yardımlaşma faaliyetlerinin yanı sıra hükümetler tarafından birçok 

kamu politikaları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Kamu bütçesinden hiçbir geliri 

olmayan veya düşük geliri olan tüketici kesime yönelik olarak yapılan transfer 

harcamaları politikası birçok ülkede uygulanan en önemli politikalardan birisidir.     

Gelir farklılıklarının en iyi göstergesi olan kişisel gelir dağılımı; elde edilen 

gelirin kişiler, aileler ya da gruplar arasındaki dağılımını ifade etmektedir. Gelir 

dağılımındaki eşitsizlik, sosyal sınıflar arasındaki yaşam koşullan ve hayat standartları 

arasındaki dengesizlik olarak ifade edilebilir. Kişisel gelir dağılımlarının analizinde 

kullanılan ölçütler; Varyans, Logaritmik Varyans, Lorenz Eğrisi, Değişim Aralığı, 

Yüzde Payları, Gini Oranı, Pareto Alfa Katsayısı ve Atkinson Eşitsizlik Ölçütleri 

sayılabilir. Bu ölçütlerin içerisinde özellikle Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı kişisel 

gelir dağılımındaki adaletsizliğin ölçülmesine yönelik çalışmalarda yoğun olarak 

kullanılmaktadır.  

Kişisel gelir dağılımını analiz etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan Gini 

katsayısı; Lorenz eğrisine bağlı ve eğri ile köşegen arasında kalan alanın, köşegenin 

altında kalan toplam alan oranına eşittir. Gini katsayısı “0 ile 1” arasında değişen 

değerler almakta, katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı daha adaletli, bire yaklaştıkça 

gelir dağılımı daha adaletsiz olmaktadır.  

Gelir dağılımı analizinde kullanılan diğer bir ölçüt ise nüfusun yüzdelik 

dilimlerin gelirden aldığı payların hesaplanmasıdır. Bu durumda nüfus % 20’lik beş 

dilime ayrılır ve her bir dilimin gelirden aldığı pay hesaplanır. Daha sonra nüfus 

dilimleri arasındaki oranlara bakılmak suretiyle özellikle ilk % 20’lik dilimle son % 

20’lik dilim arasındaki oransal farka bakılır. Bu oran; “Son yüzde 20’lik grubun toplam 

gelirden aldığı pay/ İlk yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay” formülünden 

hesaplanmaktadır (TUİK metaveri, 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011,26.07.2016). 

Bu çalışmada; Türkiye'de hanehalkı fertlerine karşılıksız olarak yapılan 

transfer gelirlerinin, gelir ve yaşam koşullarına etkileri ve gelir eşitsizliğinin 

giderilmesine olan katkılarının saptanması amacıyla; transfer öncesi ve transfer sonrası 

Gini katsayıları ve Yüzdelik dilim oranları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda transfer gelirlerinin kişisel gelir dağılımına etkisinin olup olmadığı 

analiz edilmiştir.    

3.1. Araştırmanın Yöntemi  

Bu çalışmada, TUİK’in “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” 2013 ve 2014 

yılı verileri kullanılarak hanehalklarının gelirlerinin devletten verilen sosyal transferler 

ile nasıl ne ölçüde değiştiği gösterilmeye çalışılmıştır. Transfer geliri elde eden 

grupların transfer öncesi ve transfer sonrası Gini katsayısı ve yüzde 20’lik gelir 

gruplarına göre ortalama gelir ve P80/P20 oranı hesaplanmıştır. Gini katsayısını ve 

yüzde 20’lik gelir gruplarının bulunmasında SAS programından yararlanılmıştır.  

Sosyal transfer gelirleri, işsizlik maaşı (işsizlik geliri ve kıdem tazminatı 

dahil), yaşlı geliri (emekli maaşı, yaşlı geliri, isteğe bağlı emeklilik ve ikramiye geliri 

dahil), dul yetim geliri (dul yetim geliri ve ölüm tazminatı dahil), hastalık geliri, 

sakatlık geliri (sakatlık geliri, malullük geliri ve gazilik geliri dahil) ve burs gelirinden 

oluşmaktadır. Transfer öncesi ve transfer sonrası gelir hesaplanmasında eşdeğer 
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hanehalkı kullanılabilir fert geliri kullanılmıştır. Bu hesaplama hanedeki birey sayısı 

dikkate alınarak birey başına düşen gelirler arasındaki farklardan yola çıkılarak 

yapılmaktadır. Bu nedenle, hanehalkı düzeyinde toplanan gelirlerin birey başına düşen 

gelirlere dönüştürülmesi gerekmektedir. Hanelerarası doğru karşılaştırma yapabilmek 

için, bu hesaplamada, hanelerin yetişkin-çocuk bileşimlerindeki farklılıkları dikkate 

almak gerekmektedir. Bunun için, eşdeğerlik ölçeği olarak adlandırılan katsayılar 

kullanılarak, her bir hanehalkı büyüklüğünün kaç yetişkine (eşdeğer ferde) denk olduğu 

hesaplanmaktadır. Hanehalkı toplam kullanılabilir geliri eşdeğer hanehalkı 

büyüklüğüne bölünerek, o hanehalkı için eşdeğer fert başına düşen gelir diğer ifadeyle 

eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri hesaplanmaktadır. Referans kişi için “1”, 14 

ve daha yukarı yaştaki fertler için “0,5” ve 14 yaşın altındaki fertler için ise “0,3” 

katsayısının kullanıldığı OECD eşdeğerlik ölçeği kullanılmıştır. 

3.2. Araştırmada Elde Edilen Bulgular 

Tablo 2; transfer gelirlerinin gelir dağılımına etkisini ölçebilmek amacıyla Gini 

katsayısı yaklaşımına göre elde edilen değerleri göstermektedir.    

Tablo 2. Transfer Gelirlerinin Gelir Dağılımına Etkisi (Gini Katsayıları) 

Transfer gelirleri 
2013 2014 

Transfer Öncesi Transfer Sonrası Transfer Öncesi Transfer Sonrası 

İşsizlik geliri 0,400 

0,400 

0,392 

0,391 

Yaşlılık geliri 0,433 0,425 

Dul yetim geliri 0,409 0,402 

Hastalık geliri 0,400 0,391 

Sakatlık geliri 0,403 0,394 

Burs geliri 0,400 0,392 

Toplam 0,446 0.442 

 Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Tablo 2’ye göre; 2013 yılında çalışma kapsamına alınan işsizlik geliri, yaşlılık 

geliri, dul yetim geliri, hastalık geliri, sakatlık geliri ve burs gelirlerinin olmadığı yani 

transfer öncesi durumda 0,446 olan Gini katsayısı 0,046 puan düşüşle transfer sonrası 

0,400’e düşmüştür. 2014 yılında transfer öncesinde 0,442 olan Gini katsayısı 0,051 

puan düşüşle transfer sonrası 0,391’e düşmüştür. 

Gelir türü bazında transfer öncesi ve sonrası Gini katsayılarına bakıldığı 

zaman, katsayıda en fazla düşüş, yaşlılık gelirlerinde (0,033-0,034) olmaktadır. Bunu 

sırası ile dul yetim gelirlerinde (0,009-0,011), sakatlık gelirlerinde (0,003), işsizlik 

gelirlerinde (0-0,001) ve burs gelirlerinde (0-0,001) düşüş takip etmekte, hastalık 

gelirlerinde her iki senede de bir değişiklik olmamaktadır. Tablo 1’deki sıralamaya bu 

tabloda da ulaşılmıştır. Yani transfer gelirleri içerisinde en büyük paya sahip yaşlılık 

gelirlerinde transfer öncesi ve sonrası Gini katsayısında en fazla düşüş gerçekleşmiştir.   
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Tablo 3; Gelir türleri bazında transfer öncesi ve sonrası ortalama eşdeğer fert geliri ve P80/P20 

oranlarını göstermektedir.    

Tablo 3. Transfer Gelirlerinin Gelir Dağılımına Etkisi (Ortalama Eşdeğer Fert Geliri – P80/P20) 

Transfer gelirleri 

2013 2014 

Ortalama Eşdeğer 

Fert Geliri (TL) 
P80/P20 

Ortalama Eşdeğer 

Fert Geliri (TL) 
P80/P20 

Transfer 

Öncesi 

Transfer 

Sonrası 

Transfer 

Öncesi 

Transfer 

Sonrası 

Transfer 

Öncesi 

Transfer 

Sonrası 

Transfer 

Öncesi 

Transfer 

Sonrası 

İşsizlik geliri 13.193 

13.250 

7,7 

7,7 

14.499 

14.553 

7,4 

7,4 

Yaşlılık geliri 11.510 9,8 12.630 9,5 

Dul yetim geliri 12.927 8,2 14.165 8,0 

Hastalık geliri 13.245 7,7 14.547 7,4 

Sakatlık geliri 13.190 7,9 14.499 7,4 

Burs geliri 13.237 7,7 14.538 7,4 

Toplam 11.055 10,7 12.104 10,6 

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Tablo 3’e göre; 2013 yılında çalışma kapsamına alınan işsizlik geliri, yaşlılık 

geliri, dul yetim geliri, hastalık geliri, sakatlık geliri ve burs gelirlerinin olmadığı yani 

transfer öncesi durumda 11.055 TL olan ortalama eşdeğer fert geliri %19,9 artışla 

transfer sonrası 13.250 TL’ye yükselmiştir. 2014 yılında transfer öncesinde 12.104 TL 

olan ortalama eşdeğer fert geliri %20,2 artışla transfer sonrası 14.553 TL’ye 

yükselmiştir. 2013 yılında transfer öncesi durumda 10,7 olan P80/P20 oranı 3 puan 

düşüşle transfer sonrası 7,7’ye düşmüştür. 2014 yılında transfer öncesinde 10,6 olan 

P80/P20 oranı 3,2 puan düşüşle transfer sonrası 7,4’e düşmüştür. 

Tablo 4; gelir türleri bazında transfer öncesi ve sonrası ortalama eşdeğer fert gelirinde 

gerçekleşen yüzdesel ve P80/P20 oranında meydana gelen fark değişimleri göstermektedir. 

Tablo 4. Transfer Öncesi ve Sonrası Değişimler 

Transfer gelirleri 
Ortalama Eşdeğer Fert Geliri (%) P80/P20 (Fark) 

2013 2014 2013 2014 

İşsizlik geliri 0,4 0,4 0,0 0,0 

Yaşlılık geliri 15,1 15,2 -2,1 -2,1 

Dul yetim geliri 2,5 2,7 -0,5 -0,6 

Hastalık geliri 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sakatlık geliri 0,5 0,4 -0,2 0,0 

Burs geliri 0,1 0,1 0,0 0,0 

Toplam 19,9 20,2 -3,0 -3,2 

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru 

sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük olan grubu, 

"Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır. Tablo 5 ve 6; 
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2013 ve 2014 yıllarında transfer öncesi %20’lik gelir gruplarına göre fertlerin transfer 

sonrası gelir gruplarına göre durumlarını göstermektedir. 

Tablo 5. Transfer Öncesi %20’lik Gelir Gruplarına Göre Fertlerin Transfer Sonrası Gelir Gruplarına Göre 

Durumları (2013) 

Transfer öncesi 

%20'lik gelir grupları 

Alt Gelir Gruplarına 

Düşen Fertler (%) 

Aynı Gelir Grubunda 

Kalan Fertler (%) 

Üst Gelir Grubuna 

Çıkan Fertler (%) 

   En fakir %20 0,0 59,5 40,5 

2. %20 17,7 35,7 46,6 

3. %20 28,8 34,0 37,2 

4. %20 29,7 50,9 19,4 

En zengin %20 19,4 80,6 0,0 

 Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Tablo 5’e göre, 2013 yılında en fakir %20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin 

%59,5 çalışma kapsamındaki transfer gelirleri sonrasında aynı gelir grubunda kalırken 

%40,5’i üst gelir grubuna çıkmıştır. İkinci %20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin 

%35,7’si aynı gelir grubunda %46,6’sı üst gelir grubunda %17,7’si alt gelir grubunda 

yer almıştır. Üçüncü %20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin %34’ü aynı gelir 

grubunda %37,2’si üst gelir grubunda %28,8’i alt gelir gruplarında yer almıştır. 

Dördüncü %20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin %50,9’u aynı gelir grubunda 

%19,4’ü üst gelir grubunda %29,7’si alt gelir gruplarında yer almıştır. En zengin 

%20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin %80,6’sı aynı gelir grubunda kalırken 

fertlerin %19,4’ü alt gelir gruplarına düşmüştür. 

Tablo 6. Transfer Öncesi %20’lik Gelir Gruplarına Göre Fertlerin Transfer Sonrası Gelir Gruplarına Göre 

Durumları (2014) 

Transfer öncesi 

%20'lik gelir grupları 

Alt Gelir Gruplarına 

Düşen Fertler (%) 

Aynı Gelir Grubunda 

Kalan Fertler (%) 

Üst Gelir Grubuna 

Çıkan Fertler (%) 

En fakir %20 0,0 58,5 41,5 

2. %20 19,0 35,3 45,8 

3. %20 28,5 35,4 36,1 

4. %20 28,6 53,6 17,7 

En zengin %20 17,7 82,3 0,0 

 Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

Tablo 6’ya göre, 2014 yılında en fakir %20’lik gelir grubunda bulunan 

fertlerin %58,5 çalışma kapsamındaki transfer gelirleri sonrasında aynı gelir grubunda 

kalırken %41,5’i üst gelir grubuna çıkmıştır. İkinci %20’lik gelir grubunda bulunan 

fertlerin %35,3’ü aynı gelir grubunda %45,8’i üst gelir grubunda %19’u alt gelir 

grubunda yer almıştır. Üçüncü %20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin %35,4’ü aynı 

gelir grubunda %36,1’i üst gelir grubunda %28,5’i alt gelir gruplarında yer almıştır. 

Dördüncü %20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin %53,6’sı aynı gelir grubunda 

%17,7’si üst gelir grubunda %28,6’sı alt gelir gruplarında yer almıştır. En zengin 

%20’lik gelir grubunda bulunan fertlerin %82,3’ü aynı gelir grubunda kalırken fertlerin 

%17,7’si alt gelir gruplarına düşmüştür. 

Tablo 5 ve 6 incelendiğinde, gelir grubu arttıkça transfer gelirlerinin üst gelir 

grubuna çıkarıcı etkisi azalmaktadır. Ayrıca, ikinci %20’lik gelir grubundan başlayarak 

aynı gelir grubunda kalan fertlerin oranı artmaktadır. 
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Sonuç  

Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk günümüzde dünyanın karşılaştığı 

en ciddi sorunlardandır. Gelir dağılımında adaletin sağlanamadığı ülkelerde birçok 

sosyo-ekonomik sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Bir ülkede istikrar, huzur ve 

toplumsal barışın sağlanması, ancak o ülkede en düşük gelir elde eden bireylerin de 

temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelire sahip olmaları ile mümkün olmaktadır. Bir 

maliye politikası uygulaması olan kamu harcamaları yoluyla doğrudan gelir transferi 

gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesinin yanı sıra aynı zamanda yoksullukla 

mücadelede de önemli bir politika aracıdır. 

Türkiye’de hanehalkı fertlerine devlet tarafından yapılan karşılıksız transfer 

gelirleri; emeklilik maaşları, aile yardımları, işsizlik yardımı, yaşlılık aylığı, özürlü 

aylığı, ölüm yardımı, dul-yetim aylığı, doğum yardımı, sağlık yardımı, malullük aylığı, 

tazminat niteliği taşıyan yardımlar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlardan 

oluşmaktadır.  

Bu çalışmada; işsizlik maaşı (işsizlik geliri ve kıdem tazminatı dahil), yaşlı 

geliri (emekli maaşı, yaşlı geliri, isteğe bağlı emeklilik ve ikramiye geliri dahil), dul 

yetim geliri (dul yetim geliri ve ölüm tazminatı dahil), hastalık geliri, sakatlık geliri 

(sakatlık geliri, malullük geliri ve gazilik geliri dahil) ve burs gelirleri ele alınarak, 

hanehalkı transfer öncesi ve transfer sonrası eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 

gelirleri tespit edilmiş transfer öncesi ve transfer sonrası Gini katsayıları hesaplanmış 

ve sosyal transfer gelirlerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.  

Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; transfer geliri sonrası Gini 

katsayıları, transfer öncesi Gini katsayılarına göre daha düşük çıkmıştır. Bu nedenle 

sosyal transfer gelirlerinin kişisel gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermede sosyal 

politika aracı olarak kullanılmasının doğru bir politika olduğu sonucuna varılmıştır. 
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EFFICIENT DRUG STOCK CONTROL IN  HOSPITAL OPERATIONS 

AN APPLICATION IN PAMUKKALE UNIVERSITY HOSPITAL 

Yazar / Author:  Sabit Uyguni 

  Yrd. Doc. Dr. Vahit Yiğitii 

Abstract 

Approximately %20-25 of hospital operating costs constitute drug expenditures. This 

situation requires hospitals to keep drug at least at the stock level. However, medicines are one of 

the most important inputs in health care delivery and in the absence of it which irreversible 

consequences can arise. The aim of this study is to analyze Pamukkale University Hospital' s 

2015 drug expenditures by ABC, VED and ABC-VED matrix stock control methods. As a result 

of the research, a total of 33,137,173.17 TL was spent for 753 drugs. According to ABC analysis, 

constitute category A drugs of %4,78 of the drugs and %70 (36 drug) of the annual drug 

expenditure. The other %11 drug, constitute %20 (85 drug) of annual drug expenditure (category 

B).  In any case remaining %84 drug (632 drug) only constitute %10 of the annual drug 

expenditure (category C). According to the VED analysis, classified of drugs, approximately 

%41 for vital drug, %54 for neccesary drug, %5 for optional drug. ABC-VED matrix analysis 

showed that 316 items (%75) of the 753 items category I, 411 (%14) items category II and 26 

items (%0.08) category III. The hospitals will be able to reduce of  maked for unneccesary stock 

controls with ABC, VED and ABC-VED matrices and will be removed hospital drug stock 

losses, illegal drugs and drug shortages.  

Keywords: Stock, Stock Managament, ABC-VED Analysis  

 

HASTANE İŞLETMELERINDE ETKIN İLAÇ STOK KONTROLÜ: 

PAMUKKALE ÜNIVERSİTESİ HASTANESİNDE BİR UYGULAMA 

Özet 

 Hastane işletme maliyetlerinin yaklaşık % 20-25’ini ilaç giderleri oluşturmaktadır. Bu 

durum hastaneleri en az stok seviyesiyle ilaç bulundurmalarını zorunlu kılmaktadır. Ancak 

ilaçlar, sağlık hizmeti sunumunda en önemli girdilerinden biri olup yokluğunda telafisi mümkün 

olmayan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversite 

Hastanesinin 2015 yıllına ait 753 ilaç harcamalarının ABC, VED ve ABC-VED Matris stok 

kontrol yöntemlerine göre analiz edilmesidir. Araştırma sonucunda 753 adet ilaç için toplam 

33.147.173,17-TL harcama yapılmıştır. ABC analizine göre, ilaçların % 4,78’i, yıllık ilaç 

harcama tutarının % 70 (36 ilaç)’ini A kategorisi ilaçları oluşturmaktadır. Diğer % 11 ilaç yıllık 

ilaç harcama tutarının % 20 (85 ilaç)’ini oluşturmakta (B kategori), geri kalan % 84 ilaç (632 

ilaç) ise yıllık ilaç harcamasının sadece %10’unu oluşturmaktadır (C Kategori). VED analizine 

göre, ilaçların yaklaşık %41’i hayati ilaçlar, % 54’i gerekli ilaçlar geri kalan % 5’i ise isteğe 

bağlı ilaçlar olarak sınıflandırılırmıştır. ABC-VED matris analizi 753 kalem ilacın 316 kalemi 

(%86) kategori I, 411 (% 14) kalemi kategori II ve 26  (% 0,08) kalemi ise kategori III olduğunu 

belirlenmiştir. Hastaneler ABC, VED ve ABC-VED matrisi analizleriyle stoklara gereksiz 

yapılan stok kontrolleri azaltabilecek, hastane ilaç stok kayıp, kaçak ve ilaç eksiklikleri ortadan 

kaldırılabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Stok, Stok Yönetimi, ABC VED Analizi 
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1. Giriş  

Hastane gider bütçesinin yaklaşık % 35-40’ı tıbbi malzeme ve ilaç giderleri 

için harcanmaktadır (Kathleen vd, 2005:1; Huarng,1998:71; Yiğit, 2014:105). Hastane 

işletme bilançolarında stoklar toplam aktiflerin ve dönen varlıkların içinde önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır (Tükenmez, Susmuş ve diğ., 1999: 697)..Bu durum tıbbi 

malzemelerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. İlaçlar, 

sağlık hizmeti sunumunda en önemli girdilerinden biri olup hastanelerin stok 

maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hastaneler stok ve stoksuzluk 

maliyetlerini minimize etmek için hem maliyet hem de hayati öneme sahip olup 

olmama durumuna göre ilaçları stoklamaktadır. Bunu başarılı bir şekilde 

uygulayabilmek için hastanelere özgü stok kontrol yöntemlerinden yararlanılmaktadır 

(Yiğit, 2014:105).  

Hastaneler maliyet etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmek için stok 

bulundurmak zorundadır. Ancak bulundurulan stokların süresi uzadıkça hastanenin 

işletme maliyetleri artmaktadır. Ancak işletmelerin stok bulundurma (sermaye, 

depolama, hizmet, risk) maliyetleri yanında (Chase vd,1998:584, Tekin, 2003:8-11; 

Küçük, 2012:222-126) stoksuzluk maliyeti de bulunmaktadır (Tekin, 2003:11; 

Nahmias, 1993:219). Malzemelerin stokta bulunmaması sonucu; sağlık üretimde 

gecikme, çalışanların ve tıbbi teknolojinin atıl kalması, gelir kaybı (Özgülbaş, 

2009:133) hastanenin prestij ve imaj kayıplarına neden olabilmektedir. Stok düzeyinin 

sıfırın altına düşmesine halinde (Kobu, 2006:320) ise hastaların başka sağlık 

kurumlarına sevk edilmesine, tedavide aksamalara veya sakatlık veya ölüm gibi telafisi 

mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılabilmektedir (Yiğit, 2014:105). Bu nedenle 

hastaneler hem sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlamak hem de finansal 

sürdürülebirliğini sağlamak için stokların maliyet ve hayati öneme sahip olup olmama 

durumuna göre malzeme stoklamak zorundadır.  

Stok kontrol sistemlerinin amacı, stok maliyetlerini minimize edecek optimum 

stok seviyesinin belirlenmesine ilişkin kararların alınmasını sağlamak, istenilen 

malzemeyi, istenilen yer, zaman, kalite, fiyat ve zamanda hazır bulundurmak ve bunu 

en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir (Kobu, 2006:310; Chase vd,1998: 585). 

Hastane işletmelerinde kullanılan stok kontrol yöntemleri ABC, VED, ABC-VED 

Matris, XYZ,  Gözle Kontrol, Çift Kutu, Sabit Sipariş Miktarı, Sabit Sipariş Periyodu, 

Ekonomik Sipariş Miktarı, Maksimum-Minimum vb. yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada araştırma konusu olan sadece ABC, VED, ABC-VED Matris yönteminden 

bahsedilecektir.  

2. ABC Yöntemi 

ABC yöntemi Always Better Control  ifadesinin (Gupta ve Kant, 2000) 

kısaltılmış hali olup temel ilkesi binlerce çeşit ve ebatta değişik stoku yıllık stok parasal 

değeri ve stok miktarı içerisindeki yüzdesine göre sınıflandırılarak ve kontrol etmektir 

(Anand, vd, 2013:113; Sikdar,1996:66-67). Manhas (2012:183) göre ABC grubuna 

giren malzemeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir. Malzemenin parasal değer 

yüzdesi A-B-C grubu malzemelerinde sırasıyla (%) 70, 20, ve 10’nu oluştururken, 

malzemenin miktar yüzdesi A-B-C grubu malzemelerinde sırasıyla (%) 10, 20 ve 70’i 

oluşturmaktadır (Reddy, 2008:129, Manhas vd, 2012:183; Vaz vd, 2008:121; Gupta vd, 

2007:326; Khurana vd, 2013:9; Devnani vd. 2010:202). 
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3. VED Analizi 

Bu yöntem İngilizce, Vital–Essential-Desirable (VED) kelimelerin baş 

harflerinden oluştuğu için VED yöntemi olarak isimlendirilmektedir. VED yönteminde 

ilaç ve malzemeler insan hayatı açısından taşıdığı önem derecesine göre üç (V-D-E) 

gruba (Reddy, 2008:133-134) ayrılmaktadır. Bu gruplar; 

Vital (V) Grup: Hayati öneme sahip sağlık kurumlarında mutlaka bulunması 

gereken malzemelerdir. Bu grupta yer alan ilaçlar hayati önem taşıyan eksikliğinde 

hastalarda ölümle sonuçlanmalara neden olabilecek hastane stoklarında mutlaka 

bulunması gereken ilaçlardır. 

Essential (E) Grup: Hasta açısından orta düzeyde önem derecesine sahip 

malzemelerdir. Önemli olmasına rağmen alternatifi bulunan malzemelerdir.  

Desirable (D) Grup: Hasta açısından çok fazla hayati önem taşımayan, stokta 

bulundurulması isteğe bağlı olan malzemelerdir.  

4. ABC-VED Matris 

ABC-VED Matrisinde maliyete göre sınıflandırılan ABC analizi ile ilaçları 

önem derecesine göre sınıflandırılan VED analizinin üç grupta birleşimidir. 

ABC-VED Matris analizinde 3 ana kategori içerisinde sınıflandırılmıştır  

Kategori I: AV+AE+ AD+ +BV+ CV  

Kategori II: BE+CE +BD 

Kategori III: CD 

I’inci grup ilaçlar AV, AD, AE, BV, BC grubu ilaçlardan oluşur. Bu ilaçlar 

hayati önemi derecesi ve maliyeti yüksek ilaçlardır. II grup ilaçlar BE, BD, CE 

grubunda yer alan ilaçlardır. Bu grupta ki ilaçlar hem değer hem maliyet yönünden orta 

derecedir. III grup ilaçlar ise CD grubu oluşturan ilaçlardır. Bu gruptaki ilaçlar hayati 

derecesi düşük bulundurulması hastane isteğine bağlı olan ve maliyeti düşük olan 

ilaçlardır. ABC ve VED analizlerinin kombine edilerek Tablo 3’deki gibi ABC-VED 

Matrisi (Khurana vd., 2013:10; Gupta vd, 2007:326-327) oluşturulmuştur.  

Tablo 0.1.  ABC-VED Matris 

            

    V E D   

  A AV AE AD Kategori 1 

  B BV BE BD Kategori 2 

  C CV CE CD Kategori 3 

            

Kaynak: Gupta et al., 2007;  Mahatme, et.al, 2012 

4. Yöntem  

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nden araştırmanın yapılabilmesi için 

gerekli yasal izinleri alınmıştır. Bu araştırmanın evreni Pamukkale Üniversitesi 

Hastanesinin 2015 yılı ilaç stok değerleri ve miktarı oluşturmaktadır. Araştırmada 

örnekleme yapılmamış olup üniversite hastanesinin 2015 yılında işlem gören ilaçların 

tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. ABC analizinde üniversite hastanenin 2015 yılı 

ilaçların yıllık stok miktarları ve stok değerleri her ilaç bazında hastane otomasyon 

sisteminden Excel veri tabanında alınmıştır. Her bir ilaç tutar bazında büyükten küçüğe 

doğru sıralanmış kümülatif maliyet yüzdeleri hesaplanmıştır. A grubu malzemelerin 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

745 

 

toplam maliyet içerisindeki oranı % 70, B grubu malzemelerin maliyet oranı %20, C 

grubu malzemelerin maliyet oranı % 10 olarak alınmıştır. 

VED analizinde ise hangi ilacın hangi gruba girdiğini tespit edebilmek için 

uzmanlardan yararlanılarak V-E-D olmak üzere ilaçlar üç grupta sınıflandırılmıştır. 

“V” kategorindeki ilaçlar hayati öneme sahip, hayat kurtarıcı ve her zaman hastanede 

bulundurulması gereken ilaçlar olarak alınmıştır. Orta düzeyde hayati öneme az haiz 

olan veya muadili olan ilaçlar “E” kategorisinde alınmıştır. Herhangi bir hayati öneme 

sahip olmayan, hastane stoklarında bulundurulması isteğe bağlı olan ilaçlar ise “D” 

kategorisine alınmıştır.  ABC-VED matris analizinde ise hastanenin 2015 yılı ilaç 

stokları matrise göre kategorilere (1-2-3) ayrılarak sınıflandırılmıştır. Buna göre  

Kategori I: AV+AE+ AD+ +BV+ CV  

Kategori II: BE+CE +BD  

Kategori III: CD 

Araştırma kapsamında otomasyon sisteminden elde edilen veriler ile 

katılımcıların araştırmada verdiklerin bilgilerin doğru ve gerçek durumu yansıttığı 

varsayılmaktadır. 

5. Bulgular  
Araştırma kapsamında ilaç harcamalarının toplam hastane bütçesi içindeki 

payını tespit edebilmek için döner sermaye gider türleri analiz edilmiştir. Buna göre 

toplam hastane bütçesi içerisinde tıbbi malzeme, ilaç ve laboratuvar malzemelerinin 

payı %36.4, ilaç harcamalarını payı ise 15.85 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).  
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Tablo1: Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin İlaç Harcamalarının Toplam Hastane 

Bütçesi İçindeki Payı 

Hesap Kodu BÜTÇE GIDERLERI HESABI Tutar % 

830.01 Personel Giderleri 7.374.138,92 3,88 

830.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 538.149,77 0,28 

830.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 80.926.436,30 42,56 

830.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 412.967,18 0,22 

830.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 245.145,06 0,13 

830.03.02.03 Enerji Alımları 9.501.065,13 5,00 

830.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 1.428.889,48 0,75 

830.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları 11.352,10 0,01 

830.03.02.06 Özel Malzeme Alımları 69.298.053,77 36,44 

830.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi  7.339.625,43 3,86 

830.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları 30.745.984,03 16,17 

830.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları 30.143.247,11 15,85 

830.03.02.06.06 Biyokimyasal Malz. 198.289,00 0,10 

830.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 870.908,20 0,46 

830.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 28.963,58 0,02 

830.03.03 Yolluklar 12.348,12 0,01 

830.03.04 Görev Giderleri 386.838,61 0,20 

830.03.05 Hizmet Alımları 38.237.399,02 20,11 

830.03.07 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım 4.902.200,37 2,58 

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 657.489,07 0,35 

830.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 657.489,07 0,35 

830.05 Cari Transferler 9.917.103,11 5,22 

830.06 Sermaye Giderleri 2.473.817,84 1,30 

830.10 Ek Ödeme 44.738.337,35 23,53 

  Toplam 190.164.258,50 100,00 

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin 2015 yılında stoklarında hareket gören 

753 kalem ilaç tüketildiği tespit edilmiştir. Bu ilaçların toplam tutarı 33.147.173,17’dir. 

Tespit edilen ilaçlar ABC analizine tabi tutulmak için yıllık harcama tutarları en 

büyükten en küçüğe doğru sıralanmış ve en çok harcama tutarına sahip ilaçlar olarak 

(%) Herceptın 150 Mg, Ig Vena Nı.V 10gr/200ml, Erıtrosıt Süspansüyon, Kıovıg 10 Gr 

100mg/Ml, Altuzan 400mg/16ml, Vıalebex 200 Mg/Ml 100 Ml, Velcade 3,5 Mg I.V, 

Mabthera 500mg/50ml, Alımta 500 Mg Inf, Erbıtux 100mg/20ml I.V , vb olarak tespit 

edilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Toplam İlaç Tüketiminin İlaç İsimlerine Göre Dağılımı (%) 

Tablo 2’de 2015 yılında tüketilen 753 ilacın yıllık harcama toplamı 33.147.173,17 

TL’dir. Yıllık harcama tutarı en yüksek grubu 23.074,273,61 TL ile A grubu ilaçlar 

oluşturmuştur. B grubu ilaçların yıllık toplam harcama tutarı 6.721.265,07  

TL’dir. C grubu ilaçların ise yıllık harcama tutarı 3.351.634,49-TL olarak 

saptanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin ilaç giderleri analiz edildiğinde 

yıllık toplam ilaç tüketim tutarının % 90’nını 122 kalem ilacın oluşturduğundan bu 

grupta yer alan ilaçlar üst düzey stok kontrolünü gerektirmektedir 

Tablo 2. ABC Analizi 

ABC 
İlaç        Harcama   

Sayı % Tutarı % 

A 36 4,78 23.074.273,61 69,61 

B 85 11,29 6.721.265,07 20,28 

C 632 83,93 3.351.634,49 10,11 

TOPLAM 753 100 33.147.173,17 100 

Tablo 3’de Pamukkale Üniversite Hastanelerinin 2015 yılı verilerine göre 

kullanılan 753 ilaç VED analizi yöntemiyle incelenerek sınıflandırılmıştır. Hayati 

değeri en yüksek grup olan V grubu ilaçlar yıllık harcama değeri 26.815.210,11 olarak, 

E grubu ilaçların yıllık toplam harcama tutarı 5.474.582,83 TL, D grubu ilaçların yıllık 

harcama tutarı 857.380,23 TL olarak tespit edilmiştir. VED analizine göre V grubu 

ilaçlar 307 adet, E grubu ilaçlar 412 adet ve C grubu ilaçlar 34 adet olarak saptanmıştır. 

VED analizine göre ilaçların sayılarının yüzdesel dağılımı V grubu % 40,77, E grubu 

% 54,71 ve D grubu ilaçlar  % 4,52 olarak; yıllık harcama değerleri açısından V grubu 
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ilaçlar için % 80,9, E grubu ilaçlar için % 16,52 ve C grubu ilaçlar için % 2,59 olarak 

bulunmuştur. 

Tablo 3. VED Analizi 

VED İlaç Sayısı İlaç % İlaç Değeri İlaç Değer % 

Vital (V) 307  40,77    26.815.210,11  80,90    

Essential (E) 412 54,71    5.474.582,83 16,52    

Desirable (D) 34  4,52    857.380,23  2,59    

Toplam 753 100,00    33.147.173,17     100,00    

Tablo 4’de I’inci grup ilaç hem hayati önem açısından hastanede bulunması 

gereken ilaçları hemde mali değeri en yüksek olan ilaçlardan oluşmaktadır. Bu grup 

ilaçların hem hasta hem de hastane açısından yüksek değer taşıması nedeniyle 

kontrollerinin sık ve düzenli yapılması gerekmektedir. Eksikliğinin hayati risk taşıması 

ve stok fazlalığının hastaneye getirdiği maliyet yükünün fazla olması bu grup ilaçlara 

verilmesi gereken önemi ortaya koymaktadır. I’inci grup ilaçlar toplam ilaçların % 

41,97’sini oluştururken yıllık harcama tutarı toplamının % 85,97’sini oluşturmaktadır. 

Bu grup ilaçların yıllık harcama tutarı ise 28.495.993,78-TL’dir. II’inci grup ilaçlar ise 

hayati değer ve taşıdığı maliyet bakımından orta derece ilaçlardan oluşmaktadır. I’inci 

grup ilaçlara göre kontrol derecesi daha düşüktür. II’inci grup ilaçlar ise hem hayati 

değeri hem maddi değeri orta grup ilaçları oluşturmaktadır. Toplam ilaçlar içindeki 

oranı % 54,58 iken harcama tutarı olarak toplam tutarın % 13,95’ini oluşturmaktadır. 

Bu grup ilaçların yıllık harcama tutarı ise 4.625.582,04-TL’dir. III’üncü grup ilaçlar ise 

hastanede bulunması isteğe bağlı olup genellikle alternatifi olup ayrıca mali değeri 

düşük ilaçlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bu grup ilaçlar stok kontrolü daha düşüktür. 

III grup ilaçlar ise toplam ilaçların % 3,45’ini, yıllık harcamanın % 0,08’ini ve yıllık 

harcama tutarı 25.597,36-TL’sini oluşturmaktadır. 

Tablo 4. ABC VED Matrisi 

Kategori İlaç Sayısı İlaç Yüzdesi Yıllık Harcama TL Yıllık Harcama % 

I (AV+AE+AD+BV+CV) 316 41,96 28.495.993,78 85,97 

II (BE+CE+BD) 411 54,58 4.625.582,04 13,95 

III (CD) 26 3,45 25.597,36 0,08 

TOPLAM 753 100,00 33.147.173,18 100,00 

Tartışma Ve Sonuç 
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği 

(SUT) ile yatan hastalara kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemenin sağlık kuruluşu 

tarafından temin edilmesini zorunlu kılmış olması sebebiyle sağlık kuruluşları hastaya 

veya vakaya özgü ilaç temin etmektedir. Bunun durum sağlık kuruluşlarının ilaç 

stoklarını geçmiş yıllara göre hem sayı, hem de tutar olarak oldukça artırmıştır. 

Araştırma yapılan hastane bölgede referans ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir 

hastane olması nedeniyle etkin stok yönetimi yapılması gerekmektedir. Araştırmadan 

elde edilen araştırma sonuçları ile literatürde yer alan araştırmalar Tablo 5-6’da 

verilmiştir. .ABC-VED analizi sonuçlarının malzeme miktarı ve tüketimi tutarı 

açısından karşılaştırdığımızda literatürde yer alan araştırmaların her birinin farklı 

değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıklarda geri ödeme sistemleri, hastane 

ilaç satın alma politikaları, yatak sayısı, hastanenin statüsü ve ilaç tedarik zincirleri gibi 

faktörlerden olabileceği değerlendirilmektedir. Örneğim Türkiye’de kemoterapi 

ilaçlarının hastaneler tarafından temin edilmesi zorunluluğu ABC ve VED analizinde 
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diğer araştırma sonuçlarına göre farklılık arz etmesinde ön önemli etken olarak 

değerlendirilmektedir.  

Tablo 5: ABC-VED Analizlerinin Malzeme Miktarı Açısından Karşılaştırılması (%) 
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A 4,78 16.90 8,26 22,83 19.47 14.46 14.86 3.45 13.78 10.76 18.2 7.74 13.4 15.38 

B 11,29 19.,48 14,13 33,07 23.89 22.46 20.29 6.9 21.85 20.63 22.2 11.01 16.5 22.43 

C 83,93 63.62 77,61 44,09 56.64 63.08 64.86 89.65 64.37 68.61 59.1 81.25 70.1 62.17 

V 40,77 6.76 28,26 26,77 10.62 7.39 5.13 32.41 12.11 23.76 25.8 6.6 50.9 19.23 

E 54,71 78.93 58,48 41,73 38.94 49.23 81.44 61.38 59.38 38.12 54.5 33.6 40.2 39.10 

D 4,52 14.31 13,26 31,5 50.44 43.38 13.43 6.2 28.51 38.12 19.7 59.8 8.9 41.66 

I 41,96 22.47 31,74 40,94 30.09 20.92 18.29 33.8 22.09 29.15 42.42 11.90 57.0 31.41 

II 54,58 70.58 57,39 47,24 42.48 48.92 75.71 60 54.63 41.26 43.94 37.80 35.0 39.10 

III 3,45 6.9 10,87 11,81 27.43 30.16 6.00 6,2 23.28 29.59 13.64 50.30 8.0 29.48 

Tablo 6: ABC-VED Analizlerinin Malzeme Tüketimi Açısından Karşılaştırılması (%) 
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A 69,61 68.22 70,38 71,21 68.96 69.97 70.5 69.97 69.00 70.2 70.9 69.1 

B 20,28 19.26 20,02 17,13 21.03 20.97 19.68 19.95 20.80 20.1 19.2 19.2 

C 10,11 12.52 9,6 11,66 10.01 9.06 9.83 10.08 10.20 9.7 9.9 11.7 

V 80,9 6.96 52,91 41,29 2.87 1.02 70.9 17.14 40.40 8.5  55.2 

E 16,52 64.52 29,18 38,27 57.77 53.50 28.72 72.38 39.90 77.4  41.5 

D 2,59 28.52 17,91 20,43 39.36 35.48 0,38 10.48 19.70 14.1  3.3 

I 85,97 7.48 85,93 76,19 71.84 72.93 92.33 74.21  75.12  85.3 

II 13,95 24.46 12,92 21,18 22.98 26.35 7.29 22.23  22.09  14.2 

III 0,08 1.06 1,15 2,63 5.18 0.72 0.38 3.56  2.79  0.5 

Hastanelerde malzeme kullanım sürecinde otokontrol mekanizmalarının 

bulunmaması kaynakların verimsiz kullanımına yol açmaktadır. Bu olumsuz faktörleri 

en aza düşürmek ancak etkin bir stok kontrol sistemi ile mümkün olabilmektedir 

(Sayıştay Başkanlığı, 2005:6). Hastanelerde stok yönetimindeki amaç, fiziki stokların 

yönetimi değil, aynı zamanda maliyetleri azaltılarak kârını maksimize etmeyi, 

stoksuzluk nedeniyle hastalık, acı ve ölüm gibi manevi kayıpları önlemeyi 

amaçlamaktadır (Yiğit, 2014). Araştırma bulgularından elde edilen verilere göre tıbbi 

malzeme stokları, toplam giderlerin %36.4’ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle stoklara 

yapılan yatırımın aşırı olması, işletme karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer 

taraftan, stoklara yapılacak yatırımın yetersiz olması durumunda, sağlık hizmeti 

üretiminin aksamasına neden olabilmektedir.  

Sonuç olarak hastane yöneticileri stoklara mümkün olduğunca az kaynak 

(sermaye) ayırmak ve aynı zamanda sağlık hizmeti üretiminin aksamasına yol 

açmayacak kadar stok bulundurmayı isteyerek ikisi arasında denge kurmaya 
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çalışmaktadırlar. Bunu amacı gerçekleştirebilmek için hastanelerde stokların 

yönetiminde ABC-VED analizi gibi etkin stok kontrol tekniklerinin uygulanması 

gerekmektedir. İlaç stokları maliyetine, hayati öneme sahip olmaya, hızlı-yavaş hareket 

görmesine, mevsimsel oluşuna, stok değerine ve tedarik edilebilme durumuna göre 

farklı stok kontrol yöntemleri ile analiz edilmeli ve hastane için en uygun yöntem 

hangisi ise bu stok kontrol yöntemi tercih edilmelidir. 
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PAY PER CASE PAYMENT MODEL IN HOSPITALS: COMPARISON 

OF POLICLINIC COSTS WİTH REIMBURSEMENT PRICES 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Vahit Yiğiti 

Abstract 

 Today, the fact that the prices of health care services are not determined according to 

the financial situation affects the financial sustainability of the hospitals. In Turkey, there has not 

been a significant increase in tpatient wages for approximately nine years. However, the 

hospital's labor, material and operating costs are increasing every year. The purpose of this study 

is to compare the remuneration costs of a university hospital with inpatient examinations. At the 

end of the research, the total income of the hospital from the inpatient was 1.753.953-TL and 

inpatient costs was determined  as 2.156.439-TL. Social Security Institution (SSI) has an average 

repayment of 66.3-TL for one patient. However, the cost of a polyclinic patient of the hospital is 

81.6-TL. For this reason, it is thought that the per-incident price should be increased by at least 

about 15% in future periods. 

Keywords: Pay per case, reimbursement, cost, hospital 

HASTANELERDE AYAKTAN VAKA BAŞI ÖDEME MODELİ: 

POLİKLİNİK MALİYETLERİ İLE GERİ ÖDEME FİYATLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Özet 

 Günümüzde sağlık hizmeti fiyatlarının maliyete göre tespit edilmemesi hastanelerin 

finansal sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Türkiye’de yaklaşık dokuz yıldır poliklinik vaka başı 

ücretlerinde anlamlı bir artış sağlanmamıştır. Ancak hastanenin işçilik, ilk madde ve malzeme ve 

işletme maliyetleri her yıl artmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bir üniversite hastanesinin 

ayaktan vaka başı muayene maliyetleri ile geri ödeme fiyatlarını karşılaştırmaktır. Araştırma 

soncunda hastanenin ayaktan vaka başı toplam geliri 1.753.953-TL gider ise 2.156.439-TL 

olarak tespit edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir hasta için ortalama 66.3-TL geri 

ödemede bulunmaktadır. Ancak hastanenin bir poliklinik hastasının maliyeti 81.6-TL olarak 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle ayaktan vaka başı fiyatlarının gelecek dönemlerde asgari yaklaşık 

% 15 artırılması gerektiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Vaka başı ödeme, geri ödeme, maliyet, hastane 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş 

Türkiye’de 2002 yılında toplam sağlık harcamalarının %42.3’ü, 2013 yılında 

ise %51.4’ü sağlık kuruluşlarına transfer edilmiştir (Atasever, 2014). Ancak 

hastanelere finansman sağlayan geri ödeme kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK)’nun kısıtlı bir bütçesi bulunmaktadır. SGK hem gelir gider dengesini 

sağlayabilmek hem de gereksiz hizmet kullanımını engellemek için 2005 yılında 

ayaktan geri ödeme sisteminde hizmet başı ödeme yönteminden vakabaşı ödeme 

yöntemine geçmiştir. Ancak SGK’nun hizmet başı ödeme yönteminden vaka başı 

ödeme yöntemine geçmesi, yatan hastaların bütün ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının 

hastane tarafından karşılanması, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için sabit fiyat 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
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belirlenmesi ve hizmet fiyatlarını yaklaşık 9 yıldır artmaması (Yiğit ve Yiğit, 

2016:254) özellikle üniversite hastanelerin finansal sürdürülebilirliğini etkilemiştir.  

Sağlık hizmetlerinde ödeme modelleri, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini 

ve sağlık kurumlarının finansman yönetimini önemli ölçüde etkilemektedir. Son 

zamanlarda farklı ülkelerde kaynakların sınırlılığı karşısında (Ersoy, 2014:i) farklı geri 

ödeme sistemi benimsenmektedir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık 

harcamalarının ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyinden aldığı pay her ülkede 

tartışılmakta ve sağlık politikalarını belirleyenlerin gündemlerindeki en önemli konular 

arasında yer almaktadır. Hangi finansman ve sunum yöntemini benimserse benimsesin 

temel amaç, her ülkede sağlık hizmetlerinin kabul edilebilir bir kalite ve erişim 

düzeyinde hakkaniyetli ve verimli bir şekilde sunumu olmalıdır(Tatar, 2011:103). Geri 

ödeme kuruluşlarının sağlık hizmeti sunucularına değişik ödeme modelleri 

kullanılmasındaki amaç, gereksiz kullanımı maliyetleri azaltmak ve sağlık 

hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmaktır(Waters and Hussey, 2004:175). 

SGK son yıllarda sağlık hizmetleri talebini karşılamak için kıt kaynakların etkili bir 

geri ödeme yöntemi ile nasıl dağıtılması gerektiği (Arık ve İleri, 2016:46) noktasında 

farklı geri ödeme modelleri benimsemişlerdir.  

Sağlık hizmetlerinin önemli sunucularından biri olan üniversite hastane 

işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için maliyet ve teşhis dayalı bir geri ödeme 

sisteminin uygulanması ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde 

üniversite hastanelerine uygulanan geri ödeme sisteminde fiyatlar maliyete dayalı 

olarak belirlenmemektedir. Bu durum üniversite hastanelerinde geri ödeme fiyatlarının 

verilen sağlık hizmetinin maliyetinin altında olması hastanenin zarar etmesine neden 

olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bir üniversite hastanesinin ayaktan vaka başı 

muayene maliyetleri ile geri ödeme fiyatlarını karşılaştırmaktır. 

2. Üniversite Hastanelere Uygulanan Geri Ödeme Yöntemleri 

Kaliteli sağlık hizmeti talebine bağlı olarak sağlık harcamaları artış eğilimi 

göstermektedir. Artan bu harcamalar kıt olan ülke sağlık finansman kaynakları 

üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır(Yıldırım, Yıldırım, ve Erdem, 2011:71). Bu 

kapsamda geri ödeme yöntemleri verimliliği artırmak maliyetleri ise düşürmek için bir 

araç olarak kullanılmaktadır(García-Lacalle and Martín, 2013:335). Geri ödeme 

yöntemi, sağlık hizmeti sunucularının sağlık hizmeti talep edenlere sunmuş oldukları 

hizmetlerin karşılığı olan hizmet bedelinin, finansör kurum tarafından geri ödenmesine 

ilişkin esasları belirleyen ve düzenleyen sistemdir(Akyürek, 2012).  

Bireylerin beklenmedik hastalıklarla karşılaştıklarında hastalığın finansal 

yükünden korumak temel amacı ile uygulanan sağlık finansmanı, ülkeden ülkeye 

farklılık göstermekte, ayrıca aynı finansman yöntemi benimsense dahi özellikle sağlık 

hizmetlerini sunanlara ödeme yöntemleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenme şekli ve 

hizmete erişim için geliştirilen kurallardaki farklılıklar ortaya çıkabilmektedir (Tatar, 

2011:104; Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:133). Hangi finansman ve sunum yöntemini 

benimserse benimsesin temel amaç, her ülkede sağlık hizmetlerinin kabul edilebilir bir 

kalite ve erişim düzeyinde hakkaniyetli ve verimli bir şekilde sunumu olmalıdır (Tatar, 

2011:103). Her ülke bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen temel  sağlık 

finansman modellerinden birini veya birkaçını benimseyebilmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Sağlık Sistemleri Finansman Modelleri 

Kaynak: Çelik, 2013; Borowitz and Atun, 2007;Tatar, 2011;  den 

uyarlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinde geri ödeme sistemleri, ileriye dönük (prospective) ve 

geriye dönük (retrospective) ödeme sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır (Jegers et al. 

2002:256) Geriye dönük ödeme sistemlerinde, sağlık hizmet sunucusunun sunum 

maliyetleri ödeyici tarafından tamamen veya kısmen hizmet sunulduktan sonra 

ödenirken, ileriye dönük ödeme sistemlerinde önceden belirlenen ödeme oranları ve 

bütçeler yoluyla ödeme yapılmaktadır (Çelik, 2013). Üniversite hastanelerine 

uygulanan ödeme modelleri ile ilgili aşağıda kısaca bilgi verilmiştir. 

  

• 1883 yılında Almanya’da Otto Van Bismarck tarafından geliştirilmiş
ve daha sonra birçok ülkede uygulanır hale gelmiştir. Bir veya birden
fazla kar amaçlı olmayan kamu sağlık sigortaları mevcut. Herkes,
gelirinin belirli bir miktarını sigortaya ödemek zorundadır. Alınan
miktar gelire bağlıdır. Hizmetler için belirlenmiş bir fiyat listesi
vardır, hekim ve hastanelere sigorta tarafından doğrudan ödeme
yapılır. Gerekli her türlü teşhis ve tedavi faaliyetleri ödenir. Bazı
hastaneler hariç sağlık hizmeti sunan kurumlar özel sektöre aittir.
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İsviçre gibi
ülkelerde uygulanmaktadır.

1. Bismarck
Modeli

• Eski Sovyetler Birliği’nin ilk Sağlık Bakanının (Nikolai Semashko) adı
ile bilinir. Hastane ve hekimler de dahil bütün sağlık sistemi devlet
tarafından kontrol edilir. Sağlık hizmetleri herkes için bedavadır.
Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde görülen sistemdir.

2. Semashko
Modeli

•İngiliz ekonomist ve sosyal reformcu William Beveridge ile bilinir.

Beveridge modelinin ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı sonrası

Birleşik Krallık’ta gerçekleştiği için bu model genellikle Birleşik
Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service-NHS) ile

özdeşleşmiştir. Günümüzde, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İspanya,

İsveç, İtalya, Norveç, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerde kullanılan
modelin temel özelliği sağlık hizmetlerinin vergilere dayalı olarak

finanse edilmesidir.

3. Beveridge
Modeli

• Bu sistem daha çok Amerika Birleşik Devletlerinde görülür.
4. Pazar-

Ağırlıklı Model
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2.1 Global Bütçe 

Global bütçe bir yıllık bir dönem için sağlık hizmeti sunucularına ileriye 

dönük yapılan sabit ödemelerdir. Bir sonraki yıl ödeme tutarının belirlenmesinde 

enflasyon faktörü dikkate alınmaktadır. Global bütçeler düşük ve orta gelirli 

ülkelerdeki hastanelerde yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemleridir (Waters and 

Hussey, 2004:4). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin 

finansmanında kullanılmak üzere ilk kez 2006 yılında “Global Bütçe Modeli”ne 

geçirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2011). Türkiye’de 2006 yılından beri Sağlık Bakanlığı 

hastanelerinin tamamında ve 2015 yılından itibaren ise çok sayıda üniversite 

hastanelerinde uygulanmaktadır. Global bütçelerin hem olumlu hem de olumsuz yönü 

bulunmaktadır. Olumlu yönü hastane harcamalarını disipline etmekte ve giderleri 

kontrol altına almaktadır olumsuz yönü ise yıl içinde alınan bütçe sabit kaldığı için 

hastanenin maksimum düzeyde sağlık hizmeti üretilmesini teşvik etmemektedir.  

2.2. Vaka Başına Ödeme 

Vaka başına ödeme sistemleri, hizmet başına ödeme sistemlerinin mümkün 

olduğunca çok sayıda veya gereksiz sağlık hizmeti üretme yönündeki teşvik etmesini 

engellemek için geliştirilen bir ödeme modelidir (Normand and Weber; 2009:89). Bu 

yöntem, ileriye dönük bir ödeme yöntemi olmakla birlikte, tedavi edilen her vaka için 

yapılacak ödeme miktarı tespit edilirken hizmet sunumunun gerçek maliyetleri pek 

dikkate alınmadan, hastalık teşhisi göz önünde bulundurulmaksızın, her tür vaka için 

belirlenen tek bir sabit oran göz önünde bulundurulmaktadır (Çelik, 2013). Türkiye’de 

1 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tedavi Yardımına İlişkin 

Uygulama Tebliği ile birlikte ayaktan hastalara verilen sağlık hizmetleri karşılığında 

düzenlenen faturalar “vaka başı ödeme yöntemi” ile ödenmeye başlanmıştır (Resmi 

Gazete, 2006). Türkiye’de üniversite hastanelerinde hem ayaktan hem de yatarak 

tedavide daha çok dahili branşlarda bu ödeme modeli uygulanmaktadır. Üniversite 

hastaneleri için “Ayakta tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık 

kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, aşağıdaki Tablo 1’de yer alan tutarlar esas 

alınarak ödeme yapılmaktadır.  
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Tablo1. Üniversite Hastanelerinde Uzmanlık Dallarına Göre Ayaktan Vaka Başı 

Ücretleri 

Sıra No Uzmanlık Dalları Vaka Başı Ücret  

1 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 43 

2 Aile Hekimliği  44 

3 Beyin ve Sinir Cerrahisi 55 

4 Çocuk Cerrahisi 49 

5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   45 

6 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 49 

7 Deri ve Zührevi Hastalıkları 41 

8 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 55 

9 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  50 

10 Genel Cerrahi 55 

11 Göğüs Cerrahisi 49 

12 Göğüs Hastalıkları 49 

13 Göz Hastalıkları 43 

14 İç Hastalıkları 56 

15 Kadın Hastalıkları ve Doğum 61 

16 Kalp ve Damar Cerrahisi 56 

17 Kardiyoloji  68 

18 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 43 

19 Nöroloji 51 

20 Ortopedi ve Travmatoloji 49 

21 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 55 

22 Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 49 

23 Spor Hekimliği  50 

24 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  50 

25 Üroloji 55 

Kaynak: (SUT, 2013) 

Hastanın aynı sağlık kurumuna, acil servise başvuruları hariç olmak üzere 

ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içindeki aynı uzmanlık dalına başvurması 

halinde bu günler için ödeme yapılmamaktadır. Hastanın aynı gün içerisinde, aynı 

sağlık hizmeti sunucusunda; birden fazla uzmanlık dalına başvurusunda ise “normal 

poliklinik muayenesi” bedeli ödenmektedir. Hastanın başka bir sağlık kurumuna sevk 

edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, ödenecek tutarın %75’i ödenmektedir. 

Ayrıca ayaktan vaka başı ilave faturalandırılacak hizmetlerde işlem puanlarına %10 

ilave edilmektedir. (SUT, 2013).Yatan hastalarda ise vaka başı ödeme kapsamında 

yatak ücreti, poliklinik, operasyon ve girişimler, anestezi ilaçları, ilaç (kan ürünleri 

hariç), kan bileşenleri, tıbbi sarf malzemesi, anestezi ücreti, biyokimya, mikrobiyoloji,  

patoloji ve radyoloji tetkikleri, refakatçi ücreti gibi tedavi kapsamında yapılan tüm 

işlemler dâhildir(SUT, 2013). 

2.3. Hizmet Başına Ödeme 

Hizmet başına ödeme yöntemi, sağlık hizmet sunucusu tarafından üretilen her 

bir sağlık hizmet için ödeme yapılması esasına dayanmaktadır. Geri ödeme sistemleri 

içerisinde en yaygın kullanılan yöntemdir (Akyürek, 2012). Hizmet başına ödeme 

yöntemi, gereksiz sağlık hizmeti üretimine neden olabilirken, hekimin klinik 

özgürlüğüne önem vermesi açısından sunulan sağlık hizmetinin kalitesin en iyi geri 

modellerinden biridir (Çelik, 2013). Geri ödeme kuruluşları sağlık hizmet 

sunucularının gereksiz sağlık hizmeti sunmasını ve maliyeti yüksek sağlık teknoloji 

kullanmaları engellemek için hizmet başına ödeme modelini sadece belli alalarda 

kullanmaktadır. Türkiye’de ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında ayaktan 

hizmet başına ödeme yöntemi ile ödenen hizmetler; acil,  iş kazası, meslek hastalıkları, 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

757 

 

onkolojik tedavi, sağlık hizmetleri organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan tester, 

diş tedavilerine, alkol, madde bağımlılığı tedavisi hizmet başına ödeme yöntemi" ile. 

(SUT,2013) geri ödemesi yapılmaktadır. 

3. Gereç Ve Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, bir üniversite hastanesinin ayaktan vaka başı muayene 

maliyetleri ile geri ödeme fiyatlarını karşılaştırmaktır. Ayaktan vaka başı poliklinik 

muayene maliyetleri tespit edilirken SGK perspektifi esas alınmıştır. Araştırmanın geri 

ödeme boyutunda evren olarak 2016 Eylül döneminde hastaneye başvuran hastalar 

oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmemiş bütün hastaların tamamı araştırma 

kapsamına alınmıştır. Araştırmanın maliyet boyutunda ise “Geleneksel Maliyet 

Analizi” yöntemi ile 2016 Eylül dönemine ait poliklinik gider yerlerinin maliyetleri 

tespit edilmiştir. Araştırma verileri hastanenin idari, mali, muhasebe ve otomasyon ve 

uzman görüşüne dayalı olarak temin edilmiştir. Araştırma SGK perspektifinden 

yapıldığı için sadece döner sermaye kapsamındaki giderler alınmıştır. 

4. Bulgular  

Bu bölümde bir üniversite hastanesinin ayaktan vaka başı muayene maliyetleri 

ile geri ödeme fiyatlarını karşılaştırılmıştır. Tablo 1’de hastane gelirlerinin tedavi 

türlerine göre dağılımı Hastanenin seçilen dönemde toplam 8:195.673-TL gelir elde 

etmiştir. Bu gelirin %57’si yatarak, %21’i ayaktan, %14’ü ise günübirlik tedaviden 

elde edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Hastane Gelirlerinin Tedavi Türlerine Göre Dağılımı (TL) 

Tedavi Türü Grup Adedi Başvuru Sayısı Toplam Tutar (TL) % 

Yatarak 24 2.151 4.695.202,45 57,29 

Ayakta 29 26.425 1.753.953,32 21,40 

Günübirlik 20 1.542 1.126.339,97 13,74 

Diğer 9 968 620.177,25 7,57 

TOPLAM:  82 31.086 8.195.672,99 100,00 

Tablo 2’de bölüm ve başvuru bazında poliklinik hastaların gelir analizi 

yapılmıştır. Buna göre seçilen dönemde hastaneye 26.425 vaka başı işlem gerçekleşmiş 

ve toplam Eylül 2016 döneminde.753.953-TL gelir elde edilmiştir. Poliklinikler 

içerisinde en fazla iç hastalıkları bölümüne başvuru ve gelir elde edilmiştir. Ayaktan 

vaka başı  geliri olarak en yüksek göğüs cerrahisi (143-TL), en düşük ise dermatoloji 

(39-TL) bölümlerinde gerçekleşmiştir.  
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Tablo 2.  Bölüm ve Başvuru Bazında Poliklinik Hastaların Gelir Analizi (Eylül 2016) 

S. 

No 
Bölüm 

Başvuru Sayısı Gelir Ortalama 

Ayaktan Vaka 

Birim Fiyat 
Sayı % 

Toplam 

Tutar(TL) 
% 

1   Acil 2.394   9,06  181.430   10,34 76   

2   Aile Hekimliği 400   1,51  19.983   1,14 50   

4   Beyin ve Sinir Cerrahisi 586   2,22  47.428   2,70 81   

5   Çocuk Cerrahisi 128   0,48  5.545   0,32 43   

6   Çocuk Psikiyatrisi 353   1,34  16.697   0,95 47   

7   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1.449   5,48  85.259   4,86 59   

8   Dermatoloji 1.587   6,01  62.025   3,54 39   

10   Enfeksiyon Hastalıkları 352   1,33  27.186   1,55 77   

11   Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 650   2,46  54.101   3,08 83   

12   Genel Cerrahi 1.167   4,42  90.610   5,17 78   

13   Göğüs Cerrahisi 98   0,37  14.003   0,80 143   

14   Göğüs Hastalıkları 913   3,46  84.195   4,80 92   

15   Göz Hastalıkları 1.337   5,06  55.943   3,19 42   

16   İç Hastalıkları 6.055   22,91  471.321   26,87 78   

17   Kadın Hastalıkları ve Doğum 1.593   6,03  99.060   5,65 62   

18   Kalp ve Damar Cerrahisi 476   1,80  25.666   1,46 54   

19   Kardiyoloji 861   3,26  58.887   3,36 68   

20   Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 1.353   5,12  66.788   3,81 49   

21   Nöroloji 861   3,26  67.956   3,87 79   

22   Ortopedi ve Travmatoloji 1.024   3,88  55.125   3,14 54   

23   Plastik Cerrahi 527   1,99  27.305   1,56 52   

24   Psikiyatri 749   2,83  36.168   2,06 48   

27   Spor Hekimliği 143   0,54  8.021   0,46 56   

29   Üroloji 1.031   3,90  68.520   3,91 66   

  Diğer 338   1,28  24.733   1,41 73   

TOPLAM:  26.425   100,00  1.753.953   100,00 66   

Tablo 3’de araştırmanın maliyet boyutunda e “Geleneksel Maliyet Analizi” 

yöntemi ile 2016 Eylül dönemine ait poliklinik gider yerlerinin maliyetleri tespit 

edilmiştir. Yapılan maliyet analizine göre hastanenin Eylül 2016 döneminde 

10.178.435,60-TL gideri gerçekleşmiştir.  Bu giderlerin %29’ü direkt ilk madde ve 

malzeme gideri, %32’si personel ve %39’u ise genel üretim gideri olarak gerçekleştiği 

tespit edilmiştir. Bu giderlerin ne kadarının poliklinik esas üretim birimlerinde 

gerçekleştiğin tespit etmek için geleneksel maliyet yöntemine göre ikinci dağıtım 

işlemi gerçekleştirilmiş ve ayaktan vaka başı birim maliyet tespit edilmiştir (Tablo 4). 

Buna göre ayaktan vaka başı toplam gideri 2.156.439-TL olarak tespit edilmiştir. SGK 

bir hasta için ortalama 66.3-TL geri ödemede bulunmakta ancak hastanenin bir 

poliklinik hastasının maliyeti 81.6-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum hastanenin 

ayaktan vaka başı hastalardan yaklaşık % 15 zarar ettiği tespit edilmiştir.  
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Tablo 3. Giderlerin Gider Çeşitlerine Göre Dağıtımı  

Gider Türü Gider Çeşidi 1. Dağıtım % Küm % 

Direkt İlk Mad. ve Malz. 

Gid. 

Laboratuvar Malzemesi i Alımları 662.231 6,51 

28,64 Tıbbi Malzeme Alımları 418.145 4,11 

Tıbbi İlaç Alımları 1.834.318 18,02 

Personel Giderleri 

Memurlar 653.035 6,42 

32,13 

Sözleşmeli Personel 29.500 0,29 

İşçiler 6.846 0,07 

Geçici Personel 17.815 0,18 

Sabit Ek Ödemeler 956.221 9,39 

Performansa Dayalı  Ek Ödemeler 1.370.460 13,46 

Diğer Ek Ödemeler 235.964 2,32 

Genel Üretim Giderleri 

Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları 
 37.560 0,37 

39,24 

Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 33.502 0,33 

Enerji Alımları 350.049 3,44 

Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 104.914 1,03 

Giyim ve Kuşam Alımları 11.111 0,11 

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 12.107 0,12 

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 1.506.735 14,80 

Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti 
Giderleri 28.869 0,28 

Personel Hizmet Alım Gideri 676.695 6,65 

İlaçlama Hizmet Alım Giderleri 802 0,01 

Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 126.361 1,24 

Diğer Personele Hizmet Alımı Gideri  25.085 0,25 

Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 89.115 0,88 

Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 42.838 0,42 

Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım 

Giderleri 63.493 0,62 

Haberleşme Giderleri 7.431 0,07 

Tarifeye Bağlı Ödemeler 19.315 0,19 

Diğer Hizmet Alımları 19.016 0,19 

Görev Giderleri 59.723 0,59 

 Bakım ve Onarım Giderleri 169.499 1,67 

Bilimsel Araştırma Proje Payı 427.949 4,20 

Hazine Hissesi 112.332 1,10 

Tıbbi Cihaz Alımı 69.398 0,68 

 
Genel Toplam 10.178.435,60 100,00 0,00 
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Tablo 4. Ayaktan Vaka Başı Birim Maliyet Hesaplama Tablosu  

Esas Üretim Poliklinik Gider Merkezleri Gider Tutarı 

1. Dağıtım   1.853.942,61 

2. Dağıtım 2.156.439 

Poliklinik Sayısı 26.425 

3. Dağıtım (Birim Maliyet) 81,61 

Ortalama Ayaktan Vaka Başı Geri Ödeme Fiyatı 66,37 

Kar/Zarar -15,23 

Tartişma Ve Sonuç 

Dünyada her ülke sağlık sistemi yapılarını, hizmet sunum modellerini ve geri 

ödeme yöntemlerini güvenli, maliyet etkili, hasta merkezli, verimli ve hakkaniyete 

uygun bir şekilde yapılandırmaya yönelik (Ayanoğlu ve Beylik, 2014) politikalar 

üretmektedir. Geri ödeme yöntemleri ülkelerin benimsemiş oldukları sağlık sistemine 

göre her bir veya karma model olarak uygulanabilmektedir. Türkiye’de Sağlıkta 

Dönüşüm Programı kapsamında yapılan köklü değişikliklere uygun olarak alternatif 

geri ödeme yöntemleri geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda ayaktan 

hastalarda temelde vakabaşı olmak üzere istisnai sağlık hizmetlerinde hizmet başı 

ödeme yöntemini de uygulamaktadır. SGK ayaktan hastalara birden fazla ödeme 

yönteminin uygulanmasında maliyetleri düşürerek verimliliği artırmak ve gereksiz 

sağlık hizmet kullanımını engellemek amacını taşımaktadır. Türkiye’de gerek ayaktan 

gerekse yatan hastalarda üniversite hastanelerinde hizmet başı, vaka başı ödeme 

yöntemi ve bazı hastanelerde global bütçe,  Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet 

hastanelerinde global bütçe ve aylık tutarın %10 gibi TİG kullanılmaktadır. Özel 

hastanelerinde ise temelde vaka başı ve istisnai hizmetlerde hizmet başı ödeme modeli 

uygulanmaktadır.  Ancak sağlık hizmeti sunucuları ile sağlık hizmetini finanse eden 

kuruluş arasında en önemli tartışma bu ödeme modellerinde uygulanan fiyatlar 

olmaktadır. Sağlık hizmeti sunucuları fiyatların maliyete dayalı olarak belirlenmesini 

ister iken geri ödeme kuruluşu bütçe kısıtlılığı nedeniyle çok uzun süreden beri fiyatları 

artırmamaktadır. Bu durum sağlık hizmet sunucuların kaliteli sağlık hizmeti üretmesine 

engel olmaktadır.  

Türkiye’de üniversite hastanelerine yapılacak tedavi fiyatlarında maliyeti de 

hesaba katan DRG geri ödeme sistemi uygulanmalıdır. Günümüzde birçok gelişmiş ve 

gelişmekte ülkeler ile orta gelirde kullanılmakta olan DRG (Diagnostic Related 

Groups) geri ödeme sistemi (Mathauer and Wittenbecher, 2013:753)’ler: hastanelerin 

tedavi ettiği hasta türlerini anlamak, hastaların ne kadar “hasta” olduklarını/hastalık 

şiddetlerini ölçmek, bir hastanenin tedavi ettiği hastalar açısından neden bir başka 

hastaneye göre daha fazla kaynak ihtiyacı olduğunu anlamak, hasta bakımının 

finansmanını sağlamak, hastaneler arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla 

benzer klinik ve maliyet özelliklerine sahip hastane vakalarını tespit etmeye ve 

gruplamaya yarayan bir geri ödeme yöntemidir(Ayanoğlu, Beylik, & Orhan, 2014:274) 

SGK tarafından TİG’e göre geri ödemeye geçiş süreci Eylül 2014’den itibaren resmi 

olarak başlatılmıştır(Beylik, Yılmaz, ve Akca, 2015:41). Ayrıca ayaktan tedavilerde 

üniversite hastanelerine de vakıf üniversitelerine tanınan % 200 fark alabilme hakkını 

vermesi gerektiği düşünülmektedir(Yiğit ve Yiğit, 2016:269) 

Sonuç olarak araştırma yapılan hastanenin ayaktan vaka başı toplam geliri 

1.753.953-TL gider ise 2.156.439-TL olarak tespit edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu 
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(SGK) bir hasta için ortalama 66.3-TL geri ödemede bulunmaktadır. Ancak hastanenin 

bir poliklinik hastasının maliyeti 81.6-TL olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle 

ayaktan vaka başı fiyatlarının gelecek dönemlerde asgari yaklaşık % 15 artırılması 

gerektiği düşünülmektedir. 
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OUTSOURSİNG IN MEDICAL SERVICES:ECONOMIC ANALYSIS 

OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) TECHNOLOGY 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. Vahit Yiğiti 

Abstract 

 The purpose of this research is to provide an economic evaluation of the purchase or 

outsourcing alternative of the MRI health technology investment decision in a university hospital 

and to determine the investment project priority of these technologies. The research was 

conducted in a university hospital. Net Present Value Method was used as project evaluation 

method in the research. The most outsourced use of radiology services in hospitals is used in 

MRI services. The main reason for the use of MRI outsourcing in hospitals is to shorten cost-

reducing and waiting times. According to research findings, it was determined that MRI 

outsourcing has a higher priority than purchasing method. Hospital administrators should 

consider different alternatives when making investment decisions. This may contribute to more 

cost effective management of hospital resources. 

 Key Words: Magnetic Resonance Imaging, Investment Assessment, Hospital, 

Outsourcing 

TIBBİ HİZMETLERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA: 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) 

TEKNOLOJİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ  

Özet 

Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinde MRG sağlık teknolojisi yatırım 

kararının satın alım veya dış kaynak kullanımı alternatifinin ekonomik değerlendirilmesi ve bu 

teknolojilerin yatırım projesi önceliğinin belirlenmesidir. Araştırma bir üniversite hastanesinde 

yürütülmüştür. Araştırmada proje değerlendirme yöntemi olarak Net Bugünkü Değer Yöntemi 

kullanılmıştır. Hastanelerde radyoloji hizmetlerinde en çok dış kaynak kullanımı MRG 

hizmetlerinde yararlanılmaktadır. Hastanelerde MRG dış kaynak kullanımının temel nedeni 

maliyet düşürme ve bekleme sürelerini kısaltmaktır. Araştırma bulgularına göre, MRG dış 

kaynak kullanımının satın alma yöntemine göre daha öncelikli olduğu tespit edilmiştir. Hastane 

yöneticilerinin yatırım kararları verirken farklı alternatifleri değerlendirmelidir. Bu durum 

hastane kaynaklarının daha maliyet etkin yönetilmesine katkı sağlayabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Manyetik Rezonans Görüntüleme, Yatırım Değerlendirme, 

Hastane, Outsourcing  

______________________________________________________________________ 

1. Giriş 
Hastane işletme maliyetlerinin sürekli artması ve rekabet koşulları özel 

sektörde olduğu kadar kamu sektörü yönetim yaklaşımlarında da önemli değişimlere 

neden olmuştur (İlkorkor, 2010). Bu değişimler arasında dış kaynak kullanımı 

(outsourcing) çağdaş işletmecilik yönetim uygulamalarından biri haline gelmiştir. Dış 

kaynak kullanımı, hastanenin sağlık hizmeti üretimine yoğunlaşarak, temel yetenekleri 

dışındaki destek faaliyetlerini alanında profesyonel tedarikçilere devretmesi olarak 

tanımlanabilmektedir (Yiğit ve Aksakal, 2005).  
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Rekabet avantajı sağlamanın en önemli unsurlardan biri olan bilgi (temel 

yetenek) küreselleşmeyle birlikte işletmelerin vazgeçilmez yönetim araçlarından biri 

olmuştur (Yiğit et al., 2007). Hastane yöneticilerin yönetim stratejisi kapsamında 

kullanabilecekleri bir araç olan DKY uygulamasına gitmeleri, maliyet azaltma, temel 

yeteneklere odaklanma, performans geliştirme, ilave kaynaklar sağlama, esnekliği 

geliştirme ve risk paylaşma gibi önemli avantajlar elde etmelerine imkân tanımaktadır 

(Durdiyeva et al., 2015).  

Sağlık sistemlerinin temel amacı, kişilerin yaşam kalitelisini ve sağlık 

standartlarını yükseltmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için sağlık teknolojilerinden 

tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu teknolojilerden özellikle MRG gibi 

sağlık teknolojileri hastalıkların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu yanında, 

yaşam süresi ve kalitesinin artırılması açısından da hayatî öneme sahiptir  (Hendee et 

al.,2010:240-241). Günümüzde hem sağlık sektöründe hem de radyoloji hizmetlerinde 

dış kaynak kullanımı temel bir strateji haline gelmekte ve son zamanlarda sıklıkla 

kullanılmaktadır (Altman and Gunderman,2008:893).  

Etkili bir sağlık sistemi sunumu için sağlık teknolojileri gereklidir(Koçkaya ve 

Tatar, 2013:1-2). Sağlık teknolojileri; sağlığı korumak ve geliştirmek, hastalıkları 

teşhis, tedavi ve rehabilite etmek ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sıklıkla 

kullanılmaktadır (Hendee et al.,2010:240-241). Bu teknolojiler arasında MRG ilk kez 

1973 yılında kullanılmış olup herhangi bir radyasyon kullanmadan vücudun organ ve 

yapılarını detaylı görüntülenmesini sağlayan güvenli bir tanısal sağlık teknolojisidir 

(Oyar, 2008:31-33). MRG teknoloji geçmişten günümüze tüm dünyada kullanımı 

gittikçe artmaktadır (Livstone et al., 2002:615).  

MRG sağlık teknolojisinin yatırım ve işletme maliyeti yüksek olduğu için 

sağlık kuruluşları bu cihazları satın almalarında ve verimli bir şekilde işletmelerinde bir 

takım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Örneğin dünyada 1.5 Tesla MR’ın yaklaşık 

1.788.000-2.819.00$; 3.0 Tesla MR ise 2.642.000-3.574.000$ arasında bir satınalma 

maliyeti bulunmaktadır (CADTH, 2011). MR sağlık teknolojisinin yayılımında 

hastaların ihtiyacı, satın alma gücü, hekim talebi gibi faktörler pozitif etkiye sahip iken, 

sağlık politikaları ve dü- zenlemeleri ile negatif etkiye sahiptir. Geri ödeme yöntemi ve 

fiyatlandırmanın ise hem pozitif hem de negatif etkiye sahip olduğu ifade edilmektedir 
(Oh , Imanaka and  Evans, 2005:74). 

Günümüzde sağlık teknolojisindeki gelişmeler kaynakların daha iyi 

kullanılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Sağlık yöneticilerinin ve politika 

yapıcıların eldeki kıt kaynakların hangi hastalıklara, bölgeye, nüfusa, ya da 

programlara ayrılması gerektiğiyle ilgili önemli kararlar vermesi gerekmektedir (Ham, 

1997:49-50). Hastane işletmelerin de diğer sektörlerde olduğu gibi projelerin fizibilite 

çalışmaları yapılmalı ve projelerin finansal açıdan yapılabilirliği açıklanmalıdır. 

Projelerin ekonomik değerlendirmesi ise projeler tamamlanıp faaliyete geçtikten sonra 

projelerin maliyetleri, faydaları ve etkililikleri arasında karşılaştırmalar yapılarak 

belirlenmelidir(Öztürk, Top ve Pehlivan, 2015:36). 

Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinde MRG sağlık teknolojisi 

yatırım kararının satın alım veya dış kaynak kullanımı alternatifinin ekonomik 

değerlendirilmesi ve bu teknolojilerin yatırım projesi önceliğinin belirlenmesidir. 

2. Yatirim Projelerini Değerlendirmesi 
Günümüzde daha çok sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artması ve rekabet 

olmak üzere (Hadley, Zuckerman ve Iezzoni, 1996:205) geri ödeme kuruluşlarının 
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maliyet kısıtlayıcı politikaları ve kullanıcı katkıları, ilaç ve tıbbi malzeme fiyat artışları 

insan gücü ve teknoloji maliyetlerinin artışı hastanelerin finansal yapısını güçlü 

kılmasını zorunlu kılmaktadır (Harrison, Coppola ve Wakefield, 2004:411;Harrison ve 

Sexton, 2006:2-10;Sarkis ve Talluri, 2002:306). Hastanelerin finansal yapılarını güçlü 

kılmak için yatırım kararı verir iken alternatifleri değerlendirmeli ve en uygun yatırım 

kararını vermelidir.  

Hastane yatırımları bugün milyon dolarlarla ifade edilen bir finansal 

büyüklüğe sahiptir (Gider, 2009:66). Günümüzde işletmeler varlıklarını koruyabilmek 

ve bağımsızlıklarını sürdürebilmek için kuruldukları andan itibaren yeni yatırım 

fırsatları arayan ekonomik birimler haline gelmiştir. Artan rekabet, piyasa 

koşullarındaki belirsizlik ve buna bağlı olarak ortaya çıkan risk, çeşitli yatırım 

seçeneklerinin doğru değerlendirilmesini gerektirmektedir (Demireli ve Kurt, 

2006:118) Hastane işletmeleri de aynı şekilde rekabet edebilmek, sağlık hizmet sunum 

maliyetleri düşürmek, karlılığı artırmak ve personeline daha fazla performansa dayalı 

ek ödeme yapabilmek için yeni bir yatırım yapılır iken alternatif yatırım olanaklarını 

değerlendirerek en ekonomik ve faydalı olanı tercih etmek zorundadır. Yatırım 

projelerini değerlendirirken sıklıkla kullanılan yöntemler; (1) ortalama kârlılık oranı, 

(2) geri ödeme süresi, (3) yıllık eşdeğer gider yöntemi, (4) net bugünkü değer, (5) iç 

verim oranı, (6) fayda maliyet oranı (karlılık endeksi) olarak belirtilmektedir (Akgüç, 

1994; Sarıaslan, 1997:234; (Gedik, Akyüz ve Akyüz, 2005:55-57). Bu araştırmada, 

yatırım kararı verilirken yararlanılan yatırım değerlendirme yöntemlerinden en yoğun 

olarak kullanılan net bugünkü değer yöntemi kullanıldığından aşağıda kısa bilgi 

verilmiştir.  

2.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi  

Bir yatırım projesinin net bugünkü değeri (NBD, yatırımın ekonomik ömrü 

boyunca sağlayacağı para girişinin önceden saptanmış belirli bir iskonto üzerinden 

bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği para çıkışının  

arasındaki farktır (Akgüç, 1994; Gedik, Akyüz ve Akyüz, 2005:55-57). 

 

                   R1            R2                       Rn 

NBD    =  ---------  +  ---------  +  …  +  ---------  - C     

                 (1+i)
1            

(1+i)
2                           

(1+i)
n

 

R
1
, R

2
, R

n
 = Net Nakit Girişleri, 

i =  Önceden saptanmış iskonto oranı, 

C = Yatırım tutarı 

n = Yatırımın ekonomik ömrü 

t =   Dönem sayısı 

NBD =  ∑
𝑅𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐶𝑡             

               
 

NBD >= 0   Kabul 

NBD < 0     Red. 
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Kabul edilecek iskonto oranının, firmanın kaynak (sermaye) maliyetinden 

daha düşük olmaması gerekmektedir (Akar, 2002). 

3. Gereç Ve Yöntem 

Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinde MRG sağlık teknolojisi 

yatırım kararının satın alım veya dış kaynak kullanımı alternatifinin ekonomik 

değerlendirilmesi ve bu teknolojilerin yatırım projesi önceliğinin belirlenmesidir. 

Araştırma bir üniversite hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmada proje değerlendirme 

yöntemi olarak Net Bugünkü Değer Yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırmada MRG cihazı yatırım projesi hizmet sunucu perspektifi yönünden 

değerlendirilmektedir. Araştırma verileri hastanenin idari, mali ve tıbbi kayıtları, 

verileri literatür çalışmaları ve uzman görüşlerinden elde edilmiştir. Araştırmada 

ekonomik değerlendirme yöntemi olarak maliyet-fayda analizi ve proje değerlendirme 

yöntemi olarak Net Bugünkü Değer Yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada maliyet ve 

faydalar sağlık hizmeti hizmet sunucu perspektifi esas alınarak analiz edilmiştir.  

Araştırmada sağlık hizmeti sunucu perspektifi esas alınması nedeniyle 

hastaların yapmış olduğu direkt ve endirekt harcamalar ile özel bütçeden sağlanan 

giderler dikkate alınmamıştır. Yatırım yapacak hizmet sunucularının üniversite 

hastanesi olduğu varsayılmıştır. Araştırmada temel alınan indirgeme oranı 2015 yılı 

yeniden değerlendirme oranı olan % 5.58 olarak alınmıştır. Projenin yatırımı 10 yıl 

olarak değerlendirilmiştir.  

Yatırım gelirlerinin hesaplanmasında MRG fiyatları için 2013 SUT fiyatları 

dikkate alınmıştır. SUT’ göre geri ödeme kurallarına göre 1 adet MRG görüntüleme 

tetkik fiyatının ortalaması hesaplanmış 60.90-TL alınmış ve 9 yıldır SUT fiyatları 

değişmemesi nedeniyle bu fiyat proje dönemi süresince sabit olacağı varsayılmıştır. 

Araştırmada yatırım yapacak üniversite hastanesin bölge hastanesi olması nedeniyle 

diğer yıllarda talebin ortalama %2 artacağı varsayılmıştır. MRG cihaz yatırım tutarını 

belirlenirken 1.5 Tesla ve 32 kanallı özellikte bir MRG cihazının ortalama satış tutarı 

4.750.000-TL, dış kaynak kullanımında ise yatırım maliyeti tedarikçi firmaya ait 

olduğu ve bu maliyeti hizmet alım maliyetine yansıttığı için 0-TL olarak tahmin 

edilmiştir.   

4. Bulgular  

Bu bölümde MRG sağlık teknolojisi yatırım kararının satın alım veya dış 

kaynak kullanımı alternatifinin ekonomik değerlendirilmesi yapılmış ve alternatiflerin 

yatırım projesi önceliğinin belirlenmiştir. Bu kapsamda bir üniversite hastanesine 2015 

yılında başvuran hastalara çekilen MRG sayıları ve geri ödeme kurumundan ne kadar 

bir gelir elde edildiği tespit edilmiştir (Tablo 1). MRG tetkikinin Sağlık Uygulama 

Tebliği (SUT)’nde fiyatları belirlenmiştir. Ancak SUT ödeme kuralında aynı hastaya 

birden fazla tetkik yapıldığında ikincisine %50 indirim uygulanmaktadır (SUT, 2013). 

Bu durum hastanenin bir yıllık dönem içinde bu tetkiklerden elde edeceği geliri 

etkilemektedir. Bu husus göz önünde bulundurularak her bir MRG tetkiki ve tutarı 

hastane otomasyon kayıtlarından temin edilmiştir. Yapılan analiz sonunda 2015 yılında 

23.755 hastaya ortalama 60.90-TL birim fiyattan toplam 1.446.625-TL gelir elde 

edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. MRG Sağlık Teknolojisinin Tetkik Bazında Yıllık Nakit Girişi 

(2015) 

 Kodu Hizmet Adı Miktar Geri Ödeme B. Fiyat Tutar 

804170 MR, akciğer  21 71,50 1.502 

804180 MR, abdomen, alt 467 69,62 32.515 

804190 MR, beyin 3636 45,28 164.643 

804200 MR, BOS akım 13 57,75 751 

804210 MR, boyun 128 54,46 6.971 

804220 MR, diffuzyon 6799 56,30 382.767 

804230 MR, dinamik 1 71,50 72 

804240 MR, Eklem tek 2956 70,52 208.446 

804250 MR, ekstremite tek taraflı 3 71,50 215 

804270 MR, hipofiz 213 69,39 14.781 

804280 MR, kardiak 20 71,50 1.430 

804310 MR, kulak 289 71,50 20.664 

804320 MR, vertebra, lomber 3337 68,39 228.231 

804330 MR, meme 100 59,70 5.970 

804340 MR Anjiyografi 193 59,83 11.547 

804350 MR Kolanjiyografi 766 71,07 54.440 

804360 MR Myelografi 2 53,63 107 

804370 MR Spektroskopi (Tek voksel tek eko) 38 64,95 2.468 

804380 MR Spektroskopi (Multivoksel tek eko) 8 71,50 572 

804390 MR ürografi 13 77,00 1.001 

804410 MR, diğer 966 63,79 61.620 

804420 MR, Nazofarinks 67 51,22 3.432 

804430 MR, Orbita 162 61,13 9.903 

804440 MR, Perfüzyon 125 37,90 4.737 

804450 MR, Vertebra, servikal 1628 64,33 104.729 

804460 MR, Temporomandibuler eklem (Tek eklem) 251 101,45 25.465 

804470 MR, Vertebra, torakal 610 52,05 31.751 

804480 MR, Abdomen, üst 920 70,07 64.467 

804510 MR, Yüz 23 62,17 1.430 

  Toplam 23755   1.446.625 

  Ortalama B. Fiyat   60,90   

Araştırmada yatırım dönemi boyunca maliyetleri tespit edilmiştir. MRG cihazı 

satın alımında yatırım tutarı,  MRG dış kaynak kullanımı maliyetleri tespit edilmiştir 

(Tablo 2). Tablo 3’de ise MRG Yatırım Projesi Gelir Hesaplama Tablosu ile MRG 

cihazının 10 yıllık gelirleri hesaplanmıştır. Daha sonra yıllık olarak ilgili MRG Cihazı 

projelerinin net nakit girişleri yıllık gelirlerinden giderlerinden çıkartılmıştır. Tespit 

edilen bu net nakit giriş tutarları üzerinden Projenin Net Bugünkü Değeri (NBD) 

hesaplanmıştır (Tablo 4). Buna göre MRG cihazı satın alım projesinin NBD; 

3.943.922-TL, MRG dış kaynak kullanımında ise 4.660.699-TL tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. MRG Yatırım Projesi Maliyet Hesaplama Tablosu 

Alternatif 1: MRG Cihaz Satınalımı 

           

Maliyet Türü Gider Türü 

Yatırım Yılı 

Toplam 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

DİG 

Hekim  108.672   114.106   120.952   128.209   135.902   144.056   152.699   161.861   171.573   181.867   1.419.896   

Hemşire 30.492   32.017   35.218   38.740   42.614   46.876   51.563   56.719   62.391   68.630   465.261   

Teknisyen 102.504   107.629   118.392   130.231   143.254   157.580   173.338   190.672   209.739   230.713   1.564.052   

Sekreter 26.400   27.720   30.492   33.541   36.895   40.585   44.643   49.108   54.018   59.420   402.823   

Temizlik 25.200   26.460   29.106   32.017   35.218   38.740   42.614   46.876   51.563   56.719   384.513   

DİMMG Tıbbi Sarf Maliyeti 28.320   29.736   32.710   35.981   39.579   43.536   47.890   52.679   57.947   63.742   432.119   

GÜG 

Bakım Maliyeti 162.500   170.625   187.688   206.456   227.102   249.812   274.793   302.273   332.500   365.750   2.479.498   

Elektrik Maliyeti 11.400   12.540   13.794   15.173   16.691   18.360   20.196   22.215   24.437   26.881   181.687   

Diğer Malzeme 6.480   7.128   7.841   8.625   9.487   10.436   11.480   12.628   13.890   15.280   103.275   

Genel Toplam 393.296   413.855   455.240   500.764   550.841   605.925   666.517   733.169   806.486   887.135   6.013.228   

Alternatif 2: MRG Dış kaynak Kullanımı (Outsoursing-Hizmet Alımı) 

       

Maliyet Türü Gider Türü 

Yatırım Yılı 

Toplam 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

DİG 

Hekim  108.672   114.106   120.952   128.209   135.902   144.056   152.699   161.861   171.573   181.867   1.419.896   

Hemşire 30.492   32.017   35.218   38.740   42.614   46.876   51.563   56.719   62.391   68.630   465.261   

Teknisyen -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0   

Sekreter 26.400   27.720   30.492   33.541   36.895   40.585   44.643   49.108   54.018   59.420   402.823   

Temizlik 25.200   26.460   29.106   32.017   35.218   38.740   42.614   46.876   51.563   56.719   384.513   

DİMMG Tıbbi Sarf  ve İlaç Maliyeti 28.320   29.736   32.710   35.981   39.579   43.536   47.890   52.679   57.947   63.742   432.119   

GÜG 

Bakım Maliyeti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

MRG Hizmet Alım Gideri 855.180   897.939   942.836   989.978   1.039.477   1.091.450   1.146.023   1.203.324   1.263.490   1.326.665   10.756.362   

Elektrik Maliyeti 11.400   12.540   13.794   15.173   16.691   18.360   20.196   22.215   24.437   26.881   181.687   

Diğer Malzeme 6.480   7.128   7.841   8.625   9.487   10.436   11.480   12.628   13.890   15.280   103.275   

Genel Toplam 983.472   1.033.540   1.091.997   1.154.054   1.219.961   1.289.983   1.364.409   1.443.549   1.527.738   1.617.337   12.726.039   

DİG: Direk İşçilik Giderleri; DİMMG: Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri; GÜG: Genel Üretim Giderleri
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Tablo 3. MR Yatırım Projesi Gelir Hesaplama Tablosu 

Yıllar Tahmini Yıllık MRG Tetkik Sayısı Ortalama Birim Fiyat Gelir 

1 23.755 60,90 1.446.680   

2 24.230 60,90 1.475.613   

3 25.442 60,90 1.549.394   

4 26.714 60,90 1.626.863   

5 28.049 60,90 1.708.207   

6 29.452 60,90 1.793.617   

7 30.924 60,90 1.883.298   

8 32.471 60,90 1.977.463   

9 34.094 60,90 2.076.336   

10 35.799 60,90 2.180.153   

 

Tablo 4. MRG Projesi Net Nakit Girişleri Tablosu 

Yılla

r 

Gelir 

Alternatif 1: MRG Cihaz Satınalımı 
Alternatif 2: Dış Kaynak Kullanımı 

(Outsourcing) 

Maliyet 
Net Nakit 

Girişi 
NBD Maliyet 

 

Net Nakit Girişi 

NBD 

1 1.446.680   393.296   1.053.384   997.711   983.511   463.169   438.690   

2 1.475.613   413.855   1.061.758   952.494   1.033.578   442.035   396.545   

3 1.549.394   455.240   1.094.153   929.680   1.092.035   457.358   388.608   

4 1.626.863   500.764   1.126.099   906.254   1.154.093   472.770   447.784   

5 1.708.207   550.841   1.157.366   882.191   1.220.000   488.207   462.405   

6 1.793.617   605.925   1.187.692   857.460   1.290.022   503.595   476.979   

7 1.883.298   666.517   1.216.780   832.033   1.364.448   518.850   491.428   

8 1.977.463   733.169   1.244.294   805.879   1.443.588   533.875   505.659   

9 2.076.336   806.486   1.269.850   778.964   1.527.776   548.559   519.568   

10 2.180.153   887.135   1.293.018   751.256   1.617.376   562.777   533.034   

 

Yatırım 

Tutarı     4.750.000       0   

  NBD     3.943.922       4.660.699   

MRG Cihaz Satınalımı Projesi  

NBD=
(1.053.384)

(1+0.0588)1 +
(1.061.758)

(1+0.0588)2 +
(1.094.153)

(1+0.0588)3 +
(1.126.099)

(1+0.0588)4

(1.157.366)

(1+0.0588)5 +

(1.187.692)

(1+0.0588)6 +  
(1.216.780)

(1+0.0588)7 +
(1.244.294)

(1+0.0588)8 +
(1.269.850)

(1+0.0588)9 +
(1.293.018)

(1+0.0588)10 − 4.750.000 

NBD =   3.943.922 

MRG Cihaz Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing-Hizmet Alımı) Projesi  

NBD=
(463.169)

(1+0.0588)1 +
(442.035)

(1+0.0588)2 +
(457.358)

(1+0.0588)3 +
(472.770)

(1+0.0588)4

(488.207)

(1+0.0588)5 +

(503.595)

(1+0.0588)6 +
(518.850)

(1+0.0588)7 +
(533.875)

(1+0.0588)8 +
(548.559)

(1+0.0588)9 +
(562.777)

(1+0.0588)10 − 0 

NBD =   4.660.699 
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Tartışma Ve Sonuç 

Türkiye’de özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun maliyet azaltıcı 

politikaları arasında; hizmet başı ödeme yönteminden tanıya dayalı ödeme yöntemine 

geçmesi, yatan hastaların bütün ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının hastane tarafından 

karşılanması, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için sabit fiyat belirlenmesi ve sağlık hizmet 

fiyatlarını yaklaşık 9 yıldır artmaması neticesinde (Yiğit ve Yiğit, 2016:254) sağlık 

hizmeti sunucuları hizmet maliyetleri düşürmek, etkin kaynak dağıtımı ve 

önceliklendirme yapabilmek için yatırım kararları alırken alternatifler arasından 

hangisinin maliyet etkili karar vermek zorunda kalmaktadırlar(Yiğit  ve Erdem, 

2015:202). Bu zorunluluklar arasında pahalı sağlık teknolojilerinin yatırım kararında 

ortaya çıkmaktadır. Hastanelerde radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp gibi 

bölümlerde kullanılan cihazlar oldukça maliyeti yüksek teknolojilerdir. Bu nedenle 

yatırım kararı verilir iken sağlık teknolojilerinin alternatiflerinin yaşam dönemi 

boyunca (Abhijit Chakravarty ve Debnath, 2015:41) göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir. 

Türkiye’de hastaneler MRG sağlık teknolojisini ya satın alarak veya hizmet 

alımı (outsorsing) yoluyla hastanelerine kazandırmaktadır. Ancak bu kararı verir iken 

bilimsel bir çalışma yerine daha çok deneyim ve tecrübelere veya mali kaynak 

durumuna göre karar verilmektedir.  Bu araştırma bir üniversite hastanesinin MRG 

sağlık teknolojisi yatırım kararının satın alım veya dış kaynak kullanımı alternatifinin 

ekonomik olarak değerlendirilmiş ve dış kaynak kullanımın daha fazla nakit 

sağlayacağı tespit edilerek alternatif yatırım kararının dış kaynak kullanımı birinci 

öncelik olarak tespit edilmiştir. Ancak bu kararı verirken tedarikçinin hizmet kalitesi, 

hata memnuniyeti, öğrenci eğitimine katkısı, acil durumlarda erilebilme, servis 

hastalarının bekletilme zamanı, hastane imajı vb. faktörlere bakarak karar verilmesi 

gerektiği düşüncesindeyim. Ayrıca karar vericilerin kaynakların tahsis edilmesinde 

sıklıkla kullandığı araçlardan  Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) tekniğidir. 

MRG sağlık teknolojisini; güvenlik, klinik etkililik, maliyet, maliyet etkililik, sosyal, 

yasal, etik ve organizyonel yönleri (Yiğit  ve Erdem, 2016:214) de ele arak 

değerlendirilmelidir.  

Benzer bir araştırmayı Chakravarty  and Naware (2008:46) tarafından yapılan 

maliyet fayda analizinde MRG sağlık teknolojisinin dış kaynak kullanımı yerine 

hastane tarafından satın alımının daha maliyet faydalı olduğu tespit edilmiştir. Öner ve 

Ağırbaş (2014:161-162) tarafından yapılan bir araştırmada ise hastanelerin gerekli 

ekonomik değerlendirmeler neticesinde tıbbi cihazların satın alımı yerine sonuç 

karşılığı hizmet alımlarına yönelmelerinin maliyetlerin düşürücü etkisi olabileceği 

ifade etmektedirler.  Teknolojik yenilikler sonucunda sağlık hizmetlerinde kullanılan 

cihazların sayısı ve çeşitliliği artmıştır. Bu durumda bu teknolojilerin seçimi ve öncelik 

belirlemesi kurumlar için önemli hale gelmektedir (Öner ve Ağırbaş, 2014:162).  

Ancak MRG sağlık teknolojisinin geri ödemesinde, her ülke farklı sistem ve maliyet 

kısıtlayıcı politikalar uygulayabilmektedir. Örneğin; Türkiye’de, Türkiye’de MRG 

tetkiki geri ödeme fiyatı 65 TL (24 $) olup, üçüncü basamak hastaneleri bu fiyata %10 

ilave ederek 71 TL (26 $)’ye faturalandırabilmektedir (1$=2,756 TL). ABD’de ise 

MRG tetkiki geri ödeme birim fiyatı ortalaması  1.145 $ olarak tespit edilmiştir (Yiğit, 

2016). Geri ödeme fiyatının oldukça düşük olması hastanelerin sağlık teknolojisi 

yatırımını önemli ölçüde etkilemektedir.  

Sonuç olarak araştırma bulgularına göre, MRG dış kaynak kullanımının satın 

alma yöntemine göre daha öncelikli olduğu tespit edilmiştir. Hastane yöneticilerinin 
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yatırım kararları verirken farklı alternatifleri değerlendirmelidir. Bu durum hastane 

kaynaklarının daha maliyet etkin yönetilmesine katkı sağlayabilecektir. 
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WORKER-EMPLOYER RELATIONSHIP IN ISLAMIC ECONOMY 

Yazar / Author:  Veli Sırımi 

Abstract 

Labour is considered one of the production factors. After the period following the 

Industrial Revolution, “the working class”, whose only source of income is labour, appears as a 

separate class from the capitalist class holding the capital in their hands. 

In Islamic societies that do not function as a structure based on class, instead of a 

concept expressing such a class directly, different and more general concepts related to labor 

have appeared.  

This difference was not limited only to the working class, but it is the same for the 

concepts and regulations such as “strike” and “lockout”, which appear as a search for right, 

because of the 19th century worker misery. 

In this paper, first of all, starting from the concept of labor in Islamic economy,  the 

source of labour i.e. the worker and the employer will be discussed in a conceptual framework. 

And then, with the approach from the Islamic perspective, the position of the worker and the 

employer and the responsibilities of the two segments towards each other will be revealed. 

Key words: Labor, Employment, Worker / Ecr, Employer / Müste’cîr, F 

 

İSLAM EKONOMİSİNDE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ 

Özet 

 Emek üretim faktörlerinden birisi olarak sayılır. Sanayi Devrimi’ni takip eden 

dönemde ise tek gelir kaynağı emek olan kesim Batı toplumlarında “İşçi sınıfı” adı altında 

sermayeyi elinde tutan Kapitalist sınıfından ayrı bir kesim olarak ortaya çıkmıştır. 

Sınıfa dayalı bir yapılanma özelliği taşımayan İslam toplumlarında ise, doğrudan böyle 

bir sınıfı ifade eden bir kavram yerine, emekle bağlantılı daha farklı ve daha genel kavramlar 

kendini göstermiştir. Bu farklılık, sadece işçi sınıfıyla sınırlı kalmamış, yine XIX. Yüzyıl işçi 

sefaletinden kaynaklanan ve bir hak arayışının neticesi ortaya çıkan “grev” ve “lokavt” gibi 

kavram ve düzenlemeler için de söz konusu olmuştur. 

Bu çalışmada İslam Ekonomisinde emek kavramından hareketle, emeğin kaynağı olan 

işçi ve işçiyi çalıştıran işveren öncelikle kavramsal bir çerçevede ele alınacaktır. Ardından İslamî 

perspektiften emeğe olan yaklaşımla birlikte, işçi ve işverenin konumu, iki kesimin birbirine 

karşı sorumlulukları ortaya konulacaktır.  

Anahtar kelimeler: Emek, İstihdam, İşçi/Ecîr, İşveren/Müste’cîr, Ücret  

______________________________________________________________________ 

1. Giriş 

En geniş ve genel çerçeveden ele alındığında istihdam, üretim faktörlerinin 

üretimde kullanılması, çalıştırılması, üretim faktörlerinin fiili olarak üretime katılması 

şeklinde tarif edilebilir. Ancak, genellikle ekonomistler pratikte istihdamı daha dar 

anlamda sadece işgücü faktörünün (emeğin) çalıştırılması olarak kullanmaktadırlar. 
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Çünkü emeğin çalıştırılabilmesi (istihdam edilebilmesi) için diğer üretim faktörlerinin 

de çalıştırılması gerekmektedir (Yıldırım-Karaman, 2010:21). Yani işgücünü 

çalıştıracak bir işveren, bir işyeri veya kullanacağı makine, alet veya ekipman olması 

gerekir. Bütün bunlar diğer üretim faktörlerini oluşturmaktadır. İstihdam denildiğinde 

sadece işgücünün konu edilmesi bu nedenle gerçekçidir. Bu açıklamadan hareketle 

istihdamı, bir toplumda fertlerin gelir temini amacıyla arzulu olarak çalıştırılmaları 

olarak tanımlayabiliriz. 

İş piyasasına emeğini arz eden ve makul istihdam şartları içinde iş bulup 

çalışanların toplamı  istihdam seviyesini ve iktisadi faaliyetle bilfiil meşgul kimselerle 

iş arayıp da bulamayan işsizlerin toplamı "tam istihdam seviyesini" meydana getirir. 

Eğer bir ekonomide üretim faktörlerinin tümü çalışıyor ve üretime katılıyorsa 

biz bu ekonominin tam istidam durumunda olduğunu ya da tam istihdama ulaştığını 

söyleyebiliriz. Tam istihdamın gerçekleşmiş olduğu bir ekonomide mevcut çalışma 

koşullarında ve cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen tüm emek sahipleri iş bulabildiği 

gibi ülkenin mevcut sermaye malları stoku ve tabiat faktörü de tamamen üretime 

katılmış durumdadır. Böylece ekonominin mevcut üretim potansiyelinden tamamen 

yaralanılmakta ve atıl (boşta, çalışmayan) kapasite bulunmamaktadır. Bu teorik bir 

durumdur. 

Eksik istihdamda ise üretim faktörlerinin bir kısmı üretime katılmamaktadır. 

Bunun nedeni talep yetersizliğidir. Malların bir kısmı satılamıyor stoklar artıyorsa 

ekonomide talep azlığından söz edilir. Bu durumda müteşebbisler talep üretildiği kadar 

mal üretecek, üretim hacmini daraltacaklardır. Mal üretiminin azalması bir kısım iş 

gücünün işsiz kalması demektir.  Diğer ifadeyle fiili istihdam hacmi tam istihdam 

hacmine erişememiş, yani tüm işgücü üretime katılamamıştır. Bu durumda işgücünün 

bir kısmı piyasadaki ücret ve çalışma koşullarında iş aradığı halde bulamamaktadır 

(Unay, 1993:244). 

Kullanılan üretim faktörleri tam istihdam durumunda olmasına rağmen, 

üretilen mal ve hizmet miktarı toplam talebi karşılamıyorsa, aşırı istihdamdan söz 

edilir. Aşırı istihdam durumunda girişimciler mevcut talebi karşılamak için 

kapasitelerinin üstünde ve koşullar elveriyorsa vardiya yöntemi ile çalışarak daha fazla 

üretim faktörü talep edeceklerdir. Üretim faktörlerini istenildiği zaman sınırsız bir 

şekilde artırma mümkün olmadığından, dış ülkelerden faktör temini yoluyla mevcut 

talebin giderilmesine çalışılacaktır. Bu ortamda mevcut kaynakların üretim faktörü 

haline dönüştürülmesinin zorluğu nedeniyle, üretim faktörlerinin fiyatlarının ve üretilen 

ürünlerin maliyetlerinin artması, fiyatlar genel düzeyini arttırarak maliyet enflasyonuna 

neden olacaktır (Pekin, 1986:114). 

İşsizlik üretim faktörlerinden emeğin üretime katılmaması durumunu ifade 

etmek için kullanılabilir. En yaygın tanımıyla çalışma istek ve arzusunda bulunduğu 

halde cari ücret düzeyinden iş bulamayanlara işsiz denilmektedir (Ülgener, 1991:113). 

İşsizliğin yaygın ve kalıcı olduğu bir toplumda psikolojik ve sosyolojik yıkımlar, gelir 

eşitsizliği ve fakirliğin artması, kalkınmanın yavaşlaması, hattâ durması söz konusudur. 

Böyle bir toplumda ise hem bireysel, hem toplumsal düzeyde telafisi güç sonuçlar 

ortaya çıkacaktır. 

2. İslam Ekonomisinde Üretim Faktörleri 

İslam ekonomisi üzerinde çalışma yapan uzmanlar İslamî perspektiften üretim 

faktörlerini genellikle iki ana başlık altında toplamışlardır: Emek ve mal. 
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Bu yaklaşıma göre üretim ve gelir bu iki faktörün katkısıyla 

gerçekleşmektedir. Bu yaklaşımda bir yandan teşebbüs ve organizasyon emek kavramı 

içinde ele alınırken, diğer yandan sermaye ve tabiî kaynaklar mal kavramı içinde ele 

alınmıştır (Abdurrasûl, 1968:7). 

Temel prensip olarak, İslâm dininde en önemli üretim faktörü olarak emeğin 

görüldüğünü ifade etmeliyiz. Kazancın ve zenginliğin de en önemli kaynağı emektir. 

Zira, gelir ve kazanç ya emek mahsulü olmalı veyahut bir teşebbüs, bir risk ve tehlikeyi 

göze alma karşılığında elde edilmelidir (Zaim, 1992:30). 

İslam, emek istihdamının yanı sıra diğer en önemli üretim faktörü olan 

toprağın istihdamına da çok büyük önem vermiştir. İslam, prensip olarak toprağı 

işleyenin ona sahip olmasını ister. Aynı zamanda elde bulunan toprağın atıl 

bırakılmaması, devamlı işlenerek üretime katkı yapması istenir. “Toprağı olan kimse, 

onu işlesin, işlemezse bağışlasın” (Buharî, Hars, 19) ve “Kişinin işlemediği toprağını 

Müslüman kardeşine bağışlaması daha hayırlıdır” (Müslim, Büyû, 120) hadisleri bunu 

açıkça gösterir. 

Hazret-i Peygamber’in (a.s.m.) boş ve atıl toprakların işlenip, tarıma elverişli 

hale getirilmesini de ısrarla teşvik ettiğini görmekteyiz. “Toprak Allah’ın toprağı, 

kullar Allah’ın kulları. Bununla beraber ölü bir toprağı ihya eden kimsenin o toprak 

üzerinde daha fazla hakkı vardır” (Ebu Davûd, Harâc, 3086) ve “Kim ölü toprağı ihya 

ve imar ederse o yer onundur” (Ebu Davûd, Harâc, 3074) hadis-i şerifleri bu gerçeği 

açıkça gösterir. 

Mecelle’nin 1051. maddesinde ihya, toprağı imar edip tarıma elverişli hale 

getirmek şeklinde şöyle tarif edilmektedir: "İhya, imar demektir ki, araziyi ziraata salih 

kılmaktır.” (Ahmed Cevdet Paşa, 1300:341) 

İhya, gelir getirmeyen ve kullanılmayan bir toprağı ıslah etmek suretiyle 

verimli hale sokmaktır. Bu hadislere göre ihya işlemi arazi üzerinde mülkiyet ifade 

eder. İslam hukukçularının çoğunluğu bu ihya işini genel olarak mülkiyetin bir sebebi 

saymışlardır (Eskicioğlu, 1999:33). 

3. Kavramsal Çerçeve 

“Mevcut bir ihtiyacı gidermek veya gelecekte gerçekleşmesi mümkün bir 

ihtiyacı şimdiden önlemek için yapılan bedenî veya fikrî bir hareket” (Başgil, 1946: 

432) olarak tanımlayabileceğimiz “iş” kavramının karşılığı olarak değerlendirilen 

“amel” kelimesi ve türevleri Kur’an-ı Kerim’de 359 yerde geçmekte; emek ve güç 

harcamak ve el emeğiyle çalışarak bir eser ortaya koymak anlamlarında 

kullanılmaktadır (Ünal, 1986:322). 

Kur’an-ı Kerim’de emek ve iş karşılığı olarak “amel” ve “fiil” kavramları 

kullanılmakla birlikte, emek karşılığında “sa’y” kavramının kullanıldığı da 

görülmektedir. Kazanç karşılığı olarak ise “kesb” ve “iktisab” kavramları kullanılır.  
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4. İki Yönlü Bakiş Açisi Ve Sosyal Hayattaki Yansimalari 

Kur’an’da geçen bu kavramlar günümüzde kullanılan sadece işçi sınıfının 

emeği anlamının ötesinde işverenin, işçinin ve kendi işinde çalışan tüm insanların 

çalışmasını ve emeğini ifade etmektedir. Diğer yandan bu kavramlar hem dünya ile 

ilgili işleri ve hem de ahiret ile ilgili işleri ifade eder. Üstelik emek iyi yönde olabildiği 

gibi kötü yönde de olabilir (Erdem, 2007:23).  

Kur’an-ı Kerim, iyi yönde emek harcamayı teşvik ederken bunu “salih amel” 

olarak nitelemektedir. “İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı 

da onlardır” (Beyyine Suresi, 98/8) ayetinde vurgulandığı gibi. 

Burada İslam’ın insanın tüm eylemlerinde olduğu gibi ekonomik faaliyetlerine 

de maddî ve manevî olmak üzere iki açıdan yaklaştığını hatırlatmakta fayda vardır. Bu 

yüzden bir üretim faktörü olan emek, İslamî yaklaşımda sadece maddî değil, manevî 

yönden de ele alınmıştır. “Yerinde ve yararlı olan her türlü iş, ahlakî ve manevî yönü 

olan çaba” olarak tanımlayabileceğimiz “salih amel” ile “maddî yönü ağır basan iş ve 

çaba” anlamına gelen “sa’y” kavramı emek karşılığı olarak kullanılan iki önemli 

kavramdır (Tabakoğlu, 2005:151).  

Fizikî bir çabayı ifade eden “sa’y” kavramı, tüm üretim faktörlerini üretime 

geçirmeye yönelik sarf edilen gayreti ifade eder ve bu kavram erkek-kadın her bir 

insana bir sorumluluk olarak yüklenir. Kur’an-ı Kerim’de bu sorumluluk “Gerçekten 

insan için ancak sa’yinin (çalışmasının) karşılığı vardır.” (Necm Sûresi, 53/39) ayetiyle 

vurgulanır. 

İslam’a göre insanın yaratılış sebebi ibadet olduğu (Zariyat Suresi; 51/56), 

doğrudan farz ibadetlerin dışında “salih amel” kapsamında yer alan tüm faaliyetlerin de 

ibadet sayıldığı, salih amel işleyen kulların ebedî hayatta Cennetle mükafatlandırılacağı 

(Bakara Suresi, 2/25) dikkate alınacak olursa, sosyal statüsü ne olursa olsun her 

Müslüman ferdin, yaptığı her davranışını, gerçekleştirdiği her üretim ve tüketim 

faaliyetini, “rasyonel insan” yaklaşımıyla değil “yeryüzünde Allah’ın halifesi olan 

insan” (Nur Suresi, 24/55) yaklaşımıyla gerçekleştireceğini rahatlıkla anlayabiliriz. İşte 

hem geniş anlamıyla tüm üretim faktörlerinin üretimde kullanımı şeklinde ifade edilsin, 

hem sadece emeğin üretimde kullanımı anlamıyla olsun istihdamı şekillendiren 

prensipler hem maddî hem manevî, hem dünyevî hem uhrevî boyutlara sahip olacaktır. 

Bu açıklamadan hareketle bir iktisat süjesi olarak insan şu şekilde modellenebilir: 

“Faaliyetlerini Allah’ın kullarına hizmet şuuruyla bir ibadet heyecanı 

içerisinde yapan müteşebbis ve rasyonel bir Müslüman.” (Tabakoğlu, 1987:23) 

İslâm’a göre insan, iktisadî hayatta bir homo-economicus (iktisadî adam) gibi 

davranmamalıdır. Bunun yerine “Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp ayrılmayan” bir 

Müslüman İnsan (homo-Islamicus) modeli esas alınmalıdır. Bu Müslüman insan, 

iktisadî hayattaki davranışlarında, kendisinde yaratılıştan mevcut olan nefsini tatmin ve 

menfaatlerini maksimize etme duygularını, Allah’ın emir ve yasaklarıyla makul 

ölçülerde düzenlemeye çalışan insandır (Zaim, 1992:59). 

Müslüman insanın, emeğini üretime yönlendirme hususundaki en önemli 

örnekleri peygamberlerdir. İlk insan ve ilk peygamberden son peygambere kadar 

gelmiş-geçmiş tüm peygamberler maişetlerini bir meslek icra ederek, bedenî ve fikrî 

mesaîler sarfederek; Hazret-i İdris’in terziliği, Hazret-i Davud’un demirciliği, Hazret-i 

Nuh’un gemi yapımını öğretmesi gibi, insanlığın henüz bilmediği mesleklerde öncülük 

ve örneklik yapmışlardır (Zaim, 1992:64). Sahabiler de yine san’at ve ticaret gibi çeşitli 

mesleklerle meşgul olmuşlardır. Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman 
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ticaretle uğraşmışlar, pek çok sahabî gibi Hazret-i Ali tarla, bağ ve bahçede el emeğiyle 

çalışıp geçimini sağlamıştır (es-Serahsî, 1993:34, 41). 

5. İslam’in Eksik İstihdam’a Yaklaşimi 

Görüleceği gibi, İslamî yaklaşımda hem tüm üretim faktörleri, hem de emek 

faktörü açısından eksik istihdam söz konusu değildir ve bir problem olarak gündeme 

gelmemiştir. Çünkü gerek maddî, gerekse manevî müeyyidelerle böyle bir zeminin 

ortaya çıkması önlenmiştir. 

İslam öncelikle iradî bir işsizliği, kişinin emeğini üretimden çekmesini kabul 

etmez. Buna karşılık çalışmayı, emek mahsulü olan kazancı teşvik etmiştir. Çünkü 

ekonomik faaliyetin en önemli unsuru olarak emek üretimin en önemli ve en hayırlı 

aracıdır. En iyi kazanç, el emeğinin mahsulü olandır (Tabakoğlu, 2005:127). Kazanç 

yollarını araştırıp elde etmek, ilim öğrenmenin farz olduğu gibi her Müslüman için en 

önemli vecibelerdendir. Rasulüllah (a.s.m.) “Kazancı aramak, her Müslümana farzdır” 

(Suyutî, IV/270) buyurmuştur. 

Bir âyette ise çalışıp geçimini sağlamak için yollara düşen, başka diyarlara göç 

edenler, Allah yolunda cihad edenlerden önce zikredilir: 

“…Allah, içinizden hasta olanları, Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere 

yeryüzünde dolaşacakları ve Allah yolunda savaşacakları bilir.” (Müzzemmil Sûresi, 

73/20) 

Hazret-i Muhammed (a.s.m.) de pek çok hadisinde aynı yönde tavsiye ve 

teşviklerde bulunmuştur. 

“Hiç kimse, kendi elinin emeğinin kazancından daha hayırlı bir şey yemez… 

Herhangi birinizin sırtında taşıdığı odun destesini satarak geçinmesi, versin veya 

vermesin başka bir kimseden bir şey istemesinden daha hayırlıdır.” (Buharî, Büyû’, 15) 

Bu hadiste de vurgulandığı gibi emeğiyle geçinmek büyük bir şereftir; 

dilenmek ise insanlık için bir utanç vesilesidir. Asalaklık yani başkalarının sırtından 

geçinme demek olan dilencilik, insanın mükerrem sıfatını/şerefini ayaklar altına alan 

bir tutumdur (Köse, 2016:5). Hazret-i Peygamber’in bir başka hadis-i şerifinde geçtiği 

üzere elinin emeğiyle geçinme imkânı varken dilenenler, özellikle bu şekilde mal 

biriktirmek için avuç açıp isteyenler aslında Cehennem ateşi talep etmektedirler 

(Müslim, Zekât, 105). 

Bir başka hadis-i şerifte ise kişinin çalışması, üretimde bulunması ve ailesini 

geçindirmesi Allah yolunda cihatla, gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılarak 

geçirmekle bir tutulmuştur (Buharî, Nafakât, 1). 

Yine İslam Peygamberi, çalışan işçiye emeğinin karşılığı olan ücretinin “teri 

kurumadan,” hemen verilmesini emretmiş (İbn Mâce, Rühûn, 4), çalıştırdığı işçinin 

ücretini vermeyen kimsenin kıyamet gününde düşmanı olduğunu ifade etmiştir (Buharî, 

Büyû’, 106). 

Sonuç olarak İslam dini, en kötü şartlar altında dahi çalışmayı, başkalarına yük 

olmaktan daha iyi kabul etmiş, tembelliği ve dilenciliği yasaklamıştır. 
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6. İslam’da İşçi-İşveren İlişkileri 

6.1. Ecîr ve Ücret kavramları 

Emeğini belli bir ücret karşılığında satan veya kiralayan kişi için kullanılan 

“Ecîr” kavramı Mecelle’nin 413. maddesinde “Nefsini (emeğini) kiraya veren 

kimsedir” (Ahmed Cevdet Paşa, 1300:126) şeklinde tarif edilmiştir. 

“Teşebbüsün kâr ve zararına bağlı olmayan ve müteşebbis tarafından emek 

sahibine, istihsal olunan malın satışı beklenmeden ödenen müemmen gelir” (Zaim, 

1971:162) şeklinde tarif edilen “Ücret” kavramı, aslında Arapça “Ecîr” kavramıyla 

aynı kökten türetilmiştir.  

Ücret, kural olarak bir iş karşılığı ödenen tutardır. Yapılan işe karşılık işveren 

tarafından verilen karşılıktır. İslam’da ücret kavramı karşılığı olarak kullanılan kavram 

ise, yine aynı kökten türetilen “Ecr” kelimesidir ve yapılan işin dünya veya ahirette 

verilecek maddî veya manevî karşılığı anlamlarına gelmektedir (Esen, 1995:27). 

İslamda ücret, emeğin kira bedelidir. Ücret kavramı da, tıpkı işçi kavramının 

karşılığı olan Ecîr kavramı gibi, geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Esnaf ve 

zanaatkârlar, mühendisler, işçiler, doktorlar, hâkimler, memurlar ve benzeri diğer 

meslek erbabının kazançları hep ücret kavramına dahildir (Tabakoğlu, 2005:132). 

İnsan, emeğinin karşılığını görme arzusundadır ve emeğinin boşa gitmesini 

istemez. Emeğin karşılığı olan ücretin söz konusu olmaması veya emek rayiç bedelini 

bulmaması halinde âdaletsizlik olur ve kişi bu duruma direnç gösterir (Yeniçeri, 

1980:117, 126). Böyle bir durumun yaygınlaşması ise sosyal problemleri ortaya 

çıkaracaktır ki, İslâm dini bunun önünü almak için hem maddî hem manevî yaptırımlar 

getirmiştir. “Allah, tuttuğu işçiden tam iş aldığı halde, ücretini vermeyenin ahirette 

hasmı olacaktır” (Buharî, İcare: 10) hadis-i şerifi, bir yandan işverene manevî 

sorumluluk yüklerken, diğer yandan adaleti sağlamakla yükümlü mercilere önemli bir 

mesaj vermektedir. 

İslam farklı emeğe farklı ücret ödenmesinden yanadır. Bu durum şu ayet-i 

kerimede beyan edilmiştir: “Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. (Bu da) 

Allah’ın onlara yaptıklarının karşılığını tastamam vermesi içindir. Asla kendilerine 

haksızlık yapılmaz.” (Ahkâf Sûresi, 46/19) 

Netice itibariyle ücret belirlenirken işin ağır ya da hafif oluşu, emekçinin 

sağladığı katma değer, işçinin verimi, becerisi, geçim şartları, ülkenin ve çalışanın 

statüsüne bağlı olarak oluşan hayat standartları, çalışanlar arasında adalet göz önünde 

bulundurularak makul bir ücret takdir edilmeli, olağanüstü bir durum olmadıkça 

emekçi işi planlanan müddette bitirmeli ve işveren de ücreti zamanında ödemelidir. Bu 

noktada boşluklar oluşursa ya da birtakım haksızlıklar ortaya çıkarsa adalet ilkeleri 

doğrultusunda yasama organı gerekli düzenlemeleri yapar (Köse, 2016:14). 

6.2. Ecîr-i Hâs‒Ecîr-i Müşterek 

İslam’da emeğini başkasına kiralayan tüm çalışanlar aynı statü içinde 

değerlendirilmiş ve aynı hükümlere tâbî tutulmuştur. Sadece işin bir kişiye veya birden 

çok kişilere yapılmasına göre ya da akdin kuruluşunda iş veya süreden hangisinin esas 

alındığına göre bir ayırım yapılmış, işe ve zamana göre Ecîr-i Müşterek (Ortak İşçi) ve 

Ecîr-i Hâs (Özel İşçi) olarak ikiye ayrılmıştır (El-Bağdadî, 1987:27). Kararlaştırılan 

süre boyunca işçi sadece kendi işverenine çalışmayı taahhüt ettiği için ecîr-i hâss ismini 

almıştır. Fabrika, inşaat, tarım v.b. iş alanlarında sözleşme karşılığı ve ücretle çalışan 

işçiler ve memurlar bu gruba girerler. Hizmetin özel veya kamu hizmeti olması fark 
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etmez (Erdem, 2007:25). Bu grupta yer alan işçinin ücreti, çalışma süresine göre, 

günlük, haftalık veya aylık olarak tespit edilebilir. Buna karşılık terzi, berber, 

marangoz, demirci gibi toplumun geneline hizmet sunan, yaptığı iş veya ürettiği şey 

karşılığında ücrete hak kazanan kişi Ecîr-i Müşterek olarak değerlendirilir. Emek-

sermaye (mudaraba) veya emek-toprak (muzaraa) ortaklıklarında emeğiyle katılan kişi 

de Ecîr-i Müşterektir (Abdurrasûl, 1968:8-9).  

İslam’da bir kimse aynı zamanda hem işveren hem de işçi olabilmektedir. 

Ecîri müşterek olan işçiler, hem kendileri işçi sayılmakta ve hem de işçi istihdâm 

etmektedirler. Ecîr-i Hâssı da bu gruba dahil ettiğimizde, İslam toplumunun bir bakıma 

işçilerden oluşan bir bütün haline geldiğini söyleyebiliriz (Erdem, 2007:22). 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, günümüz dünyasında işçi kavramının 

ifade ettiği anlam Ecîr-i Hâs kapsamında karşılık bulunabilir. Buradan hareketle İslam 

fıkhında ele alınan “ecîr” kavramının Batı eksenli iktisadî hayatta anılan “işçi” 

kavramından daha geniş bir çerçeveye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, yukarıda 

da ifade edildiği gibi, işçi, ücret karşılığında emeğini kiralayan kişidir ve yapılan iş 

karşılığında bir işçi-işveren ilişkisi doğar. Bu çerçevede, bir devlet başkanı, vali, 

herhangi bir memur de işçi kategorisinde değerlendirilebilir. Çünkü yapılan görev, 

bulunulan konum ne olursa olsun her birisi belli bir ücret karşılığı çalışmaktadırlar. 

Aynı şekilde, sanatkarlar, öğretmenler, mühendisler de bir ücret karşılığı yaptıkları 

işten dolayı işçi sayılırlar. İşte bu yaklaşım, İslam toplumunun niçin ihtisas 

derecelerindeki işçilerden meydana geldiğinin ve İslam’ın nasıl sınıfsız bir toplum 

hedeflediğinin de bir göstergesi (El-Mübarek, 1978:48-49) sayılır. 

6.3. İslam’da işbölümü ve uzmanlaşma 

İnsanlar doğuştan cinsiyet, kabiliyet, zekâ gibi yönlerle birbirinden farklı 

olarak yaratılmışlardır. Bu farklılıklardan ortaya çıkan iktisadî farklılaşma sosyal 

uyumun, iktisadi faaliyetlerdeki canlılığın ve işbölümünün en önemli temelidir. Servet, 

gelir, kabiliyet ve güç farklılaşması bir üstünlük ve imtiyaz sebebi olmakla birlikte, 

dünya hayatının ahret hayatı için bir imtihan yeri olmasını sağlayan temel aktörlerdir 

de. “Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize 

derecelerle üstün yapan O’dur…” (En’am Sûresi, 6/165) 

Sosyal hayatın düzenli ve dengeli bir şekilde devam edebilmesi için, herkesin 

belli bir işte ihtisaslaşması, böylelikle bir işbölümünün gerçekleşmesi gerekir. Bir 

kimse her mesleği öğrenemez ve icra edemez. Bu yüzden herkes birbirine muhtaçtır. 

Meselâ zengin fakirin işgücüne, fakir de zenginin ürettiği mala muhtaçtır. Zıraatçinin 

giyinmeye ihtiyacı olduğu gibi, dokumacının ve tüccarın da çiftçinin ürettiği mahsule 

ihtiyacı vardır. Karşılıklı yardımlaşma ile asıl gaye olan Allah’a kulluk gerçekleşir. Bir 

din kardeşinin ihtiyacını karşılamak ise, niyete göre ibadet sevabı kazandıracaktır (es-

Serahsî, 1993:37). 

Ekonominin ana gücü sayılan emeğin nitelikli, sermayenin yüksek olması ve 

bu iki faktörün gerçekçi ve verimli şekilde kullanılması önem arz eder. Emeğin nitelikli 

olması için kabiliyetlerin geliştirilmesi, iş disiplininin sağlanması; yüksek sermaye için 

de ortaklıkların güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, bu yöndeki politikaların hayata 

geçirilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hadislerinde sıkça 

vurgulanan salih amel kavramına emek ve sermayenin gerçekçi ve verimli kullanımı da 

dâhildir (Köse, 2016:11-12). 

Emek istihdamı aynı zamanda sosyal bir sorumluluğun da gereğidir. Zira 

topluma fayda sağlayan bir üretim faaliyetinde bulunan kimse, ortak bir 

sosyoekonomik faydaya katkı sağlayacaktır. Bu katkıdan kendisi de istifade edecektir. 
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Aksi takdirde ortaya çıkacak sosyo-ekonomik zarardan hem kendisi, hem tüm toplum 

etkilenecek, böyle bir zarara sebep olduğu için üzerine hem maddî hem manevî 

sorumluluk yüklenecektir (Ebû Zehrâ,1969:98) . 

6.4. Bölüşümde sosyal adaletin sağlanması 

İslam, işçinin ürettiği değeri kendisine üretim araçlarını ve çalışma şartlarını 

hazırlayanla bölüşmesini ister. Çünkü üretim araçları ve sermaye de bir yönüyle 

birikmiş emekten başka bir şey değildir ve emeğin verimini yükselten temel 

unsurlardır. Buna göre emek-sermaye çatışması ve sınıf mücadelesi İslam’a yabancıdır. 

Zaten böyle bir yapı, İslam toplumlarında bir burjuva sınıfı ve proleteryanın ortaya 

ortaya çıkışına engel olmuştur (Tabakoğlu, 2005:133).  

İslâm’ın emekçi ile onun emeğini kiralayan veya satın alan sermaye sahibi 

arasındaki gelir uçurumunu da minimum düzeye düşürme hedefindedir. Farklı yollarla 

üst gelir grubuyla alt gelir grubuna zekât, sadaka ve diğer yardım yollarıyla gelir 

transferi gerçekleşmesini teşvik etmiştir. Hazret-i Peygamber’in “Kimin elinin altında 

bir kardeşi bulunuyorsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara 

kaldıramayacakları yükümlülükler yüklemesin.” (Buharî, İman, 22) Bu hadiste 

görüleceği gibi, adaletli bir gelir dağılımıyla birlikte, sanayi toplumunda yaşanan 

emek-sermaye çatışmasının engellendiği bir sosyal barış ortamının da zemin 

hazırlanmış olmaktadır. 

İslam toplumunda sosyal sınıflar, Batılı anlamda ortaya çıkmamakla birlikte, 

sosyal yapıda meydana gelen iktisadî farklılaşmalar da gerçek olarak kabul edilir. Zira 

toplumdaki bireyler arasında iktisadî farklılaşmalar kaçınılmaz olarak var olacaktır. 

İnsanlar farklı farklı kabiliyetlere ve imkanlara sahip olarak yaratılmışlardır. Üstelik bu 

tabakalanma iktisadi faaliyetlerin canlılığı için de gereklidir. Kişi, emek ve kabiliyetine 

göre karşılığını alır. Kişinin emek ve üretim durumuna bakmadan herkese eşit 

dağıtımda bulunmak haksızlık ve zulümdür. Bilakis olması gereken herkesin üretimi ve 

harcadığı emeği oranında karşılık almasıdır. Ancak servet, kabiliyet ve güç 

farklılaşması bir üstünlük vesilesi olarak görülmez. Bunların her birisi sadece birer 

imtihan vesilesidir (Tabakoğlu, 2005:127).  

Sadece emeğiyle işe başlayan bir kimsenin bir müddet sonra sermaye sahibi 

olmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bu durum, mülkiyetin de yaygınlaştırılmasına 

katkı sağlar ve sermayenin belli ellerde toplanmasını engeller. Bir yandan da yükselme 

umudu taşıyanlara büyük bir çalışma ve teşebbüs şevki verir. Böylece mülk sahibi 

olanlarla olmayanlar, emek ile sermaye ayırımı ile bu ayırımın ortaya çıkardığı 

sınıflaşma olgusuna rastlanmaz (Tabakoğlu, 1987:23). 

6.5. Müste’cîr (İşveren) ve sorumlulukları 

Mecelle’de işveren “Müste’cîr” olarak anılır ve “İstîcâr eden kimse” olarak 

tarif edilir (Ahmed Cevdet Paşa, 1300:125). Bu açıklamadan hareketle müste’cîr 

kavramını “ücretle işçi çalıştıran kimse” olarak açıklayabiliriz. 

İslam hukukuna göre işveren, gerçek kişi olabileceği gibi devlet, vakıf ve 

şirket gibi tüzel kişi de olabilir. Her devirde başta memurlar olmak üzere toplumun 

ücret karşılığı çalışan önemli bir kesiminin işvereni durumunda olan devlet, İslam 

hukukçuları tarafından gerçek kişilere göre daha farklı değerlendirilmiş ve işveren 

olarak devlete birtakım ilave sosyal, sürekli ve ağır mükellefiyetler yüklenmiştir 

(Döndüren, 1986:370). 
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6.6. İcâre ve İcâre Akdi (İş Sözleşmesi) 

“Ecîr” kavramıyla aynı kökten türetilen bir diğer kavram “İcâre” de İslam 

fıkhında önemle üzerinde durulan kavramlardandır. “Emeği bir ücret karşılığı kiralama, 

işçi tutma” anlamına gelen icâre kavramı, taraflar arasında karşılıklı hakları doğuran bir 

akilde (sözleşmeyle) hayata geçer. Bu akidle işçi ile işveren arasında bir borç ilişkisi 

doğar.  

Burada İslam hukukunda işçi-işveren ilişkilerinin borç ilişkisi anlayışı 

içerisinde hukûkî düzenlemeye tâbî tutulduğunu ve “Kitab’ül-İcâre” başlığı altında ele 

alındığını, işçi ve işveren münasebetinin doğurduğu problemlerin, karşılıklı hak ve 

borçların “İcare Akdi” çerçevesinde incelendiğini ve çözümler üretildiğini (el-Adevî, h. 

1281:162) vurgulamakta yarar vardır. 

Görüldüğü gibi İslam’da ilke olarak ferdî iş sözleşmesi geçerlidir. Bununla 

birlikte Batı’da Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan toplu sözleşme 

uygulamasının yasak olduğuna dair herhangi bir delil yoktur (Tabakoğlu, 2005:130). 

Toplu sözleşmenin meşru olabilmesi için işçi ve işveren temsilcilerine kendi hür irade 

ve rızalarıyla temsil yetkisini vermeleri gerekir. Böyle bir yetkinin verilmediği 

maddelerde işçi ve işverenler nihaî kararlarında serbest olacaklardır. Zorlama ve tehdit 

altında yapılan hiçbir sözleşme meşrû ve sahîh değildir (Karaman, 1981:40). 

Buna karşılık işveren sözleşme ile tespit edilen işin bitiminden veya sürenin 

sona ermesinden önce işçinin işine son veremez. Eğer verirse, onun zararını tazmin 

etmekle yükümlüdür. Çünkü İslam’da andlaşmalara riayet (Mâide Sûresi, 5/1) ve 

zararların izalesi (İbn Mâce, Ahkâm:17) esastır. Buna karşılık işgörenlerin yapılan akid 

gereği yapmaları gereken işi hakkıyla yerine getirmeleri gerekir. “İş” esasına göre 

istihdam edilen veya hizmet veren işçilerin makul bir süre içerisinde bu işlerini 

bitirmeleri gerekir. İşçinin ihmalinden veya hatasından kaynaklanan zararın işçi 

tarafından tazmini gerekir (Tabakoğlu, 2005:131).  

İslam’ın iki ana kaynağı ve bunlardan çıkarılan ilkeler bağlamında emek, iş, 

işçi-işveren sözleşmesinde (İcare Akdinde) işaret edilen ahlakî-fıkhî ilkelerden 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz:  

a) İş, meşru olmalıdır. 

b) Emekçi/işçi, işin hakkını vermelidir. 

c) İşveren, emekçinin hakkını vermelidir. İş ve ücret baştan akitle 

belirlenip emekçiye bildirilmeli, ücreti zamanında ödemelidir. 

d) İş akdinde taraflar, birbirlerinin ihtiyacı, acziyeti ve çaresizliğinden 

yararlanarak kendine avantajlı bir durum oluşturma yoluna gitmemelidirler. 

e) İşçi ne tür bir işi, ne kadar sürede ve hangi ücret karşılığı yapacağını 

bilmelidir. Ücretin işin başında işçiye bildirilmesi konusu “Kim bir işçi tutarsa hemen 

onun ücretini bildirsin” (Ahmed b. Hanbel, 1982:59) hadis-i şerifi bu konuya açıklık 

getirir. 

Bir işin hakkını vermek, sadece beden gücü açısından değil, bilgi ve beceri 

açısından da önemli bir husustur. Bunun için de insan kabiliyetinin keşfedilip 

geliştirilmesi gerekir. 

İşin hakkının verilebilmesi için iş ehline verilmelidir. Emekten yararlanma 

hususunda ehliyet ve liyakate riayet etmemek bu bağlamda işin kuralını bilmeyene ya 

da kuralları bildiği hâlde gücü yetmeyene vermek emek israfı anlamına gelir ve o işten 

netice almayı zora sokar (Köse, 2016:12-13). Kur’an-ı Kerim’de: “Şüphesiz Allah size 

emanetleri ehline vermenizi emretmektedir.” (Nisâ, 4/58) buyrulur. Bunun yanında Hz. 

Peygamber emanet bilinciyle eda edilmesi gereken bir işin ehline verilmemesi hâlinde 
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dünyadaki ve ahiretteki sonucunu açıklar. Dünyevî sonucu o işin kıyametinin kopması 

(Buhârî, İlim, 2) yani o işten bir netice alınamaması, kaos ve kargaşanın doğması, 

emeğin israf edilmesidir. Uhrevî sonucu da bu emaneti taşıyamayanlar ve gerektiği 

şekilde yerine getiremeyenler için aldıkları görevin hesap günü perişanlık ve pişmanlık 

doğurmasıdır (Müslim, İmâret,16). 

6.7. Anlaşmazlıkların çözümü 

Çalışma hayatında ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve haksızlıklar kamu 

yararına (maslahat) göre hareket eden devletin gözetimi altında, fıkıh kurallarına göre 

çözülür. Devlet, çalışma hayatındaki adalet ve güvenliğin sağlanmasıyla yükümlüdür. 

Sözleşmelerde hürriyet ve karşılıklı rıza esas olduğundan, taraflar kendi şartlarını kabul 

ettirebilmek için birbirilerini zorlayamazlar (Tabakoğlu, 2005:132). 

6.8. “Şükür” prensibi 

İslâm iktisadî yaklaşımının bireylerdeki bir diğer farklı yansıması ise “şükür” 

prensibidir. Emeğinin karşılığı olan ücreti alan kişi Allah’a şükretmeyi bir vazife olarak 

görür. Başkalarının kazancına göz dikip haset etmez. İşverene karşı kin ve öfke 

duymaz. Şu âyetlerdeki ikazları dikkate alır: 

“Biz sizi biraz korku ve açlıkla, biraz mal, can ve ürün eksikliğiyle 

sınayacağız. Müjdele o sabredenleri!” (Bakara Sûresi, 2/155) 

“…Şükrederseniz size daha çok veririm. Nankörlük ederseniz, o zaman da 

azabım çok çetindir.” (İbrahim Sûresi, 14/7) 

6.9. İslam’da Grev ve Lokavt yaklaşımı 

Batı toplumlarında görülüp İslam toplumlarında görülmeyen olgulardan bir 

diğeri de grev hakkı ve buna bağlı olarak lokavt kavramlarıdır. Grev vakıası temelde 

XIX. Yüzyıl Avrupa’sındaki işçi sefaletinden kaynaklanmıştır. Grev ve dolayısıyla 

lokavta yol açan unsurlar kapitalizmin işlediği bir yapıda kurumsal hale gelmiştir 

(Tabakoğlu, 2005:156). İslamî yaklaşımda ise kul hakkı, adalet ve uhrevî sorumluluk 

çerçevesinde bir yaklaşım söz konusudur. Böyle bir zeminde ise ne işveren ne de 

işgören açısından böyle bir hak arayışına ihtiyaç hasıl olmayacaktır. Özetle, grev ile işi 

bırakma, İslâm iktisadında bir kural olarak görülmez (Tabakoğlu, 1987:54). 

Aynı şekilde emekçiler örgütlenerek emeklerini toplum aleyhine 

kullanamazlar. Toplumsal hizmet gören çiftçi, tekstilci, müteahhit, fırıncı, nakliyeci, 

konfeksiyoncu gibi meslek mensupları toptan işi bırakıp üretimden veya işgücünden 

doğan nüfuzlarını, kendi çıkarları lehine, toplum aleyhine kullanamazlar (Köse, 

2016:17). 

6.10. İslam’da emeksiz kazanca bakış açısı 

İslam, özel mülkiyet açısından emeğe öncelikli bir önem verir. Miras gibi 

durumlar dışında temelinde emek olmayan mülkiyet meşru değildir. Bu yüzden 

başkalarının mülkiyetine tecavüz ve hırsızlık İslam tarafından yasaklanmıştır (Nisa 

Suresi, 4/2, 6, 10). 

Emeksiz kazançların en başında gelen riba (faiz) da yasaklanmıştır. Zira riba, 

emeğin hiçbir katkısı olmadan kazançtaki artışı ifade eder ve sermayenin belirli ellerde 

toplanmasına yol açar (Tabakoğlu, 2005:127). Riba adı altında toplanan, ödünç alanları 

ödünç verenlere bağımlı hale getiren reel faiz ve spekülasyon kazançlarının 

yasaklanması vekâr sâikinin iktisadi hayata hakim kılınması, toplumun hizmetine 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

783 

yönelen teşebbüs zihniyetinin en önemli maddî kaynağı olmuştur (Tabakoğlu, 

1987:23).  

Sonuç 

Geniş anlamda tüm üretim faktörlerinin üretimde kullanılması, fiili olarak 

üretime katılması şeklinde tanımlanan istihdam, dar anlamda emek faktörünün üretim 

sürecine katılması olarak ifade edilir. Çünkü emeğin istihdamı ile diğer üretim 

faktörleri de zaten üretim faaliyeti içinde yer almaktadır. 

İslam ekonomisi üzerinde çalışma yapan uzmanlar, çoğunluk itibariyle üretim 

faktörlerini “emek” ve “mal” olmak üzere iki ana başlık altında toplamışlardır. Bu 

yaklaşıma göre, teşebbüs ve organizasyon emek kavramı içinde ele alınırken, sermaye 

ve tabiî kaynaklar da mal başlığı altında değerlendirilir. 

İslamî yaklaşıma göre en önemli faktör emektir. Bu faktör kazancın ve 

zenginliğin en önemli kaynağı olarak görülür. Emekle, başta toprak olmak üzere diğer 

üretim faktörleri zenginliğe dönüşür. 

İslamî literatürde emeğin karşılığı olarak amel, fiil, sa’y kavramları kullanılır. 

İslam’a göre emek, sadece Allah’ın emrettiği kurallar çerçevesinde kullanılarak üretime 

katılabilir. Bu şarta uygun harekete geçirilen emeğin ortaya çıkardığı faaliyetin adı ise 

“salih amel”dir. Dolayısıyla, İslam’ın emek istihdamına sadece maddî üretim ve 

sonucunda elde edilen parasal gelir açısından değil, aynı zamanda manevî yönü ve 

karşılığında elde edeceği sevap açısından da bakmaktadır. Bu bakış açısının ortaya 

çıkardığı insan tipi, kapitalist üretim sisteminin hedeflediği homo-economicus (iktisadî 

adam) yerine homo-İslamicus (Müslüman insan) modelidir. 

Müslüman insan modelinin en önemli örneği Peygamberlerdir. Çünkü her 

peygamberin mutlaka geçimini sağlamak için yaptığı bir mesleği olmuştur.  

Müslüman insan modeli, tembellik yapmaz. Dilencilik yapmaz. Kısacasi emek 

israfı yapmaz. Geçimini emeği sağlar. Üretir, ticaret yapar. Gelirini biriktirip zengin 

olabilir. Ama bu zenginliği fakirlerle, muhtaçlarla paylaşmasını bilir.  

Müslüman insan modeli, doktor da olsa, hakim de olsa, yönetici de olsa, 

yönetilen de olsa, emeğiyle kazanır. İşçi de olsa, işveren de olsa, aynı statüdedir. 

Dolayısıyla bir İslam toplumunda işçi ve sermayedar şeklinde iki toplumsal sınıf 

ayırımı ortaya çıkmaz. Böyle bir ayırım söz konusu olmayınca, tıpkı Sanayi Devrimi 

sonrası Batı dünyasında ortaya çıkan sosyal çalkantılar, sınıfsal çatışmalar Müslüman 

toplumlarda kendini göstermemiştir. 

İslam, insanlardaki farklılıkları reddetmemiş, bunları toplumun uyum ve 

ahengi için gerekli olarak görmüştür. Bu farklılıklar sayesinde her birey farklı bir emek 

vasfına sahip olur ve toplumsal işbölümünde farklı bir sorumluluk üstlenir. 

İslam, emeğini satan veya kiralayan işçiye önemli sorumluluklar yüklediği 

gibi, onu çalıştıran işverene de yine maddî ve manevî sorumluluklar yüklemiştir. Bu 

sorumlulukların takibi ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için devlete 

önemli vazifeler yüklenirken, bu vazifelerin yerine getirilmesine yönelik geniş çaplı 

hukukî düzenlemeler ortaya konulmuştur. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY’S REAL EXCHANGE 

RATE AND FOREIGN TRADE BALANCE: AN EMPIRICAL 

ANALYSIS VIA ARDL MODEL FOR THE PERIOD OF 2000-2015 

Yazar / Author:  Yrd.Doç.Dr. Abidin Önceli 

Arş. Gör. Veysel İnalii 

Abstract 

 While the variations in the real exchange rates of a country impacts that country’s 

foreign trade, any variations in the import and export, as fundamental components of foreign 

trade, also influence the exchange rate. Because import goods will get relatively more expensive 

and export goods will get relatively cheap when the real exchange rate rises, it is expected to 

have a positive reflection on foreign trade balance. Otherwise the country would experience a 

foreign trade deficit. Foreign trade deficit is a problem that developing countries frequently face. 

The exchange rate policy followed becomes prominent in the elimination of such problem. The 

relationship between the real exchange rate and foreign trade balance has been made the subject 

for various studies by economists. In this study, the relationship between Turkey’s real exchange 

rate and its foreign trade balance was investigated. For the determination of the magnitude of the 

relationship, ARDL testing was conducted in the light of monthly data belonging to the period of 

2000:1-2015:12. According to the analysis results, it was observed that there is cointegration 

relationship between real exchange rate and foreign trade balance. For the presence of 

cointegration points out to at least one causality relationship, Toda-Yamamoto causality testing 

was conducted and a unilateral causality was defined from real exchange rate towards foreign 

trade balance. 

Key Words: foreign trade balance, real exchange rate, ARDL model, cointegration  

 

TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET DENGESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2000-2015 DÖNEMİ İÇİN ARDL MODELİ İLE 

AMPRİK BİR ANALİZ 

Özet 

 Bir ülkede reel döviz kurlarındaki değişmeler ülkenin dış ticaretini etkilerken, dış 

ticaretin temel bileşenleri olan ithalat ve ihracattaki değişmeler de döviz kurunu etkilemektedir. 

Reel döviz kuru yükseldiğinde ithal malları nispeten pahalılaşıp ihraç malları ucuzlayacağından 

dış ticaret dengesine olumlu yansıması beklenir. Aksi durumda ülke dış ticaret açığı ile karşı 

karşıya kalır. Dış ticaret açığı gelişmekte olan ülkelerin sıklıkla karşılaştıkları bir sorundur. Bu 

sorunun giderilmesinde izlenen döviz kuru politikası önemli olmaktadır.  Reel döviz kuru ile dış 

ticaret dengesi arasındaki ilişki iktisatçılar tarafından değişik araştırmalara konu edilmiştir. 

Hazırlanan bu çalışmada Türkiye’de reel döviz kuru ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişkisi 

araştırılmaktadır. İlişkinin büyüklüğünün tespiti için 2000:1-2015:12 dönemine ait aylık veriler 

ışığında ARDL testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre reel döviz kuru ile dış ticaret dengesi 

arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmüştür. Eşbütünleşmenin olması en az bir 

nedensellik ilişkisini işaret ettiğinden Toda-Yamamoto Nedensellik testi yapılmış ve reel döviz 

kurundan dış ticaret dengesine doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: dış ticaret dengesi, reel döviz kuru, ARDL modeli, eşbütünleşme 

______________________________________________________________________ 
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1. Giriş  

Dış ticaretin ekonomik hayatta önem kazanması ve dış ticaret politikalarının 

dış fazla sağlayacak şekilde uygulanmaya başlanması kronolojik olarak genellikle 

Merkantilist dönem ile başlatılmaktadır. Daha sonraları klasik iktisat yaklaşımlarının 

geliştirilmesiyle birlikte, serbest dış ticaret kuramlarının dünya ekonomik düzenine 

hakim olmaya başlaması ve devamında dünya ekonomilerinin küreselleşme çabası 

ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerinin mallarına olan talebini de artırmıştır. İhracat 

başta olmak üzere diğer ülkelerle gerçekleştirilen ticaretin ülke ekonomileri üzerindeki 

olumlu etkilerinin fark edilmesi araştırmacıları sürekli olarak yeni arayışlara 

yönlendirmiş ve dış ticarette daha avantajlı olabilmenin farklı yolları ve araçları 

araştırılmıştır. Bu bağlamda bir ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden değerini 

ifade eden döviz kuru, dış ticaret politikasının önemli bir aracı haline gelmiştir.  

Döviz kuru-dış ticaret ilişkisi iktisat literatüründe geniş bir teorik tartışma 

alanı bulmuştur. Söz konusu tartışmalar, geleneksel esneklikler yaklaşımını esas alarak 

devalüasyonun etkilerini inceleyen “Marshall-Lerner koşulu”, dış ticaret hadlerini de 

analize dahil eden, “standart teori” ve “yansıma” yaklaşımları, reel döviz kurlarındaki 

değişmelerin kısa ve uzun dönem etkilerini ayırt eden “J Eğrisi Hipotezi” ve “S Eğrisi 

Hipotezi”, gelecekteki döviz kuru beklentilerinin net olmamasını da içeren “döviz kuru 

belirsizliği”, devalüasyonun ticaret hadlerini değiştirmesi kanalıyla toplam harcamayı 

yurtdışı mallardan, yurtiçi mallara kaydırılmasını açıklayan “absorbe yaklaşımı” ve 

devalüasyonun parasal etkilerini de analize dahil eden “parasalcı yaklaşım” ekseninde 

yoğunlaşmaktadır (Yamak ve Korkmaz, 2005; Ay ve Özşahin, 2007; Karaçor ve 

Gerçeker, 2012).  

Türkiye’de uygulanan döviz kuru sistemlerine göz atıldığında 1980 öncesi 

dönemde sabit kur sistemi uygulanmışken, 1980 sonrası dönemde esnek kur sistemine 

geçildiği görülür. Ancak 1980 sonrasında uygulanan kur sisteminin alt dönemler 

itibariyle farklılık arz ettiği ve tam esnek kur sistemii olmadığı görülmektedir. Özet bir 

şekilde belirtmek gerekirse, 1980-1989 döneminde sık sık devalüasyonlara 

başvurulduğu sabit kur sistemi uygulanırken, 1989-1999 döneminde kontrollü serbest 

kur sistemi, 2000-2001 kriz döneminde günlük artışların belirlendiği sabit kur sistemi 

ve 2001 yılının ikinci yarısından itibaren ise TCMB müdahalelerinin sınırlandırıldığı 

serbest kur sistemi uygulandığı görülmektedir (Barışık ve Demircioğlu, 2006: 72). 

Uygulanan döviz kuru sistemi ne olursa olsun, döviz kurundaki değişmelerin dış ticaret 

üzerindeki etkileri merak konusu olmakta ve Türkiye üzerine farklı dönemleri 

kapsayacak şekilde günümüze gelininceye kadar bazı ampirik uygulamaların 

gerçekleştirildiği ve farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.  

Bu çalışmada, 2000 yılı sonrasında döviz kurundaki değişmelerin dış ticaret 

dengesini nasıl etkilediği hususu ihracatın ithalatı karşılama oranı değişkeninden 

yararlanılarak analiz edilmeye çalışılmaktadır. Yakın zamanda döviz kurlarındaki 

yükselişlerin dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış olmasının etkileri Türkiye açısından 

önem arz ettiği düşünülmekte ve bu nedenle çalışmanın kapsamı en güncel verilerin 

bulunduğu zaman süresi dikkate alınarak genişletilmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın 

bundan sonraki kısımlarında, ampirik uygulama kısmına geçilmeden önce kavramsal 

                                                 
i Esnek döviz kuru sisteminin iki tür uygulanışı vardır: merkez bankalarının döviz kuruna hiçbir müdahalede 

bulunmadığı tam esnek kur sistemi ve günümüzde çoğu ülkede uygulama alanı bulan, merkez bankalarının 

ilke olarak döviz kuruna müdahale etmediği, ancak kısa dönemdeki aşırı dalgalanmaları önlemek için 
gerektiğinde müdahale etme yolunun da açık olduğu kirli ya da yönetilen esnek kur sistemi (Yıldırım vd., 

2013: 230-231). 
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ve teorik çerçeve oluşturulmakta ve devamında konuya ilişkin ampirik literatür özeti 

sunulmaktadır.  

2. Kavramsal Ve Teorik Çerçeve 

Ülkeler arasındaki dış ticaret ilişkisinin iki temel kalemi ihracat ve ithalattır. 

İhracat ve ithalat arasındaki fark “net ihracat” olarak ifade edilmektedir. Bir ülkede net 

ihracat pozitif değer taşıyorsa, ülke ihracatı ülke ithalatını aşıyor demektir. Bu durum 

“dış ticaret fazlası” olarak ifade edilir. Tersi durumda ise, yani ülkenin ithalatı, ülkenin 

ihracatını aşıyorsa net ihracat negatif değer taşır ve bu durum “dış ticaret açığı” olarak 

ifade edilir. Net ihracatın 0 (sıfır) değeri taşıması ise ihracat ve ithalat değerlerinin eşit 

olması anlamına gelir ve bu durumda “ülke dış ticareti dengededir” şeklinde bir ifade 

kullanılır. Bir ülkede uygulanan dış ticaret politikasının en önemli amaçlarından biri dış 

ticareti dengede tutmak, dış ticaret fazlası vermek veya en azından dış ticaret açığını 

makul bir seviyede tutmaktır. Bunu gerçekleştirmek için ihracatın arttırılması ve 

ithalatın azaltılması veya ihracattaki artışın ithalattaki artıştan daha yüksek 

gerçekleşmesi gerekir. Bu amaçla dış ticaret politikasının bir aracı olarak döviz kuru 

politikası kullanılan araçların başında yer almaktadır (Ünsal, 2005; Seyidoğlu, 2009).  

Döviz kuru en genel tanımıyla, bir ülke parasının diğer bir ülke parası 

cinsinden değerini verir. Ampirik çalışmalarda genellikle nominal efektif döviz kuru ile 

reel efektif döviz kuru büyüklükleri kullanılır. Nominal efektif döviz kuru, ülkenin dış 

ticaretinde önemli paya sahip yabancı ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, 

ülke parasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak 

belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi 

fiyat etkilerinin arındırılmasıyla elde edilen döviz kuru verisidir (TCMB resmi web 

sayfası). 

Geleneksel teoriye göre, bir ülke parasının değerindeki değişmeler ile onun 

gerçekleştirdiği uluslararası ticaret akımları arasında sıkı bir ilişki vardır. Dış ticaret 

fazlası veren ülkelerin paraları döviz piyasalarında değer kazanırken, dış ticaret açığı 

veren ülkelerin paraları ise değer kaybeder (Seyidoğlu, 2009: 312). Değişkenler 

arasındaki ilişkiye tersinden yaklaşıldığında ise, dış ticaret açığıyla karşı karşıya 

bulunan ülkelerde genellikle reel döviz kurlarının yükselmesi sonucunda ihracatta artış 

ve ithalatta azalış beklenmesi suretiyle dış ticaret açığının giderilmesi hedeflenir. Fakat 

döviz kuru-dış ticaret ilişkisi burada belirtildiğinden daha karmaşıktır. Söz konusu 

ilişki iktisat literatüründe geniş bir teorik tartışma ekseninde şekillenmektedir. Bu 

tartışmalar ana başlıklar halinde, “Marshall-Lerner koşulu”, “standart teori” ve 

“yansıma” yaklaşımları, “J Eğrisi Hipotezi” ve “S Eğrisi Hipotezi”, “döviz kuru 

belirsizliği”, “absorbe yaklaşımı” ve “parasalcı yaklaşım” şeklinde sıralanabilir 

(Yamak ve Korkmaz, 2005; Ay ve Özşahin, 2007; Karaçor ve Gerçeker, 2012). Bunlar 

aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Marshall-Lerner koşulu, ithal malları talebinin fiyat esnekliği ile ihraç malları 

talebinin fiyat esnekliğinin mutlak değer olarak toplamı 1’den büyük olduğu sürece 

uzun dönemde devalüasyonun, bir ülkenin ticaret dengesini iyileştireceğini ifade 

etmektedir. Burada ifade edilen durum devalüasyonun oluşturduğu üç tür etkinin 

toplam sonucu olarak ifade edilebilir: Bu etkilerin ilki, devalüasyon sonucunda ithal 

mallarının fiyatlarındaki yükselme nedeniyle bu malların miktarındaki azalma, ikincisi 

ihraç mallarının fiyatlarındaki azalış nedeniyle ihracat miktarındaki artış ve üçüncüsü 

ise belli bir ihracat miktarının devalüasyondan sonra daha az bir döviz geliri 

sağlamasıdır (Yıldırım vd., 2013: 249). Yani sonuç olarak devalüasyonun dış ticaret 

dengesi üzerinde pozitif bir etki oluşturması ihracat ve ithalat malları talebinin fiyat 

esnekliklerine bağlı olmaktadır. Esneklik yaklaşımına göre dış ticaret dengesini 
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belirleyen en temel etmen göreli uluslararası fiyatlardır. Buna göre, ulusal paranın 

değer kaybetmesi ithal mallarının fiyatını arttırırken, ihraç mallarının fiyatını 

düşürmektedir ve dolayısıyla dış ticaret açığının giderilmesine önemli katkılar 

sunmaktadır Burada temel şart Marshall-Lerner koşununun sağlanmasıdır. Dolayısıyla 

ithal mallarının talep esnekliği ile ihraç mallarının talep esnekliği de dikkate 

alınmalıdır. İthal Mallarının Talep Esnekliği: Döviz kurları yükseldiğinde ülkenin 

ithalat talebi daralacağından, ithal mallarının arz esneklikleri yüksek ise, ithal mal 

fiyatları değişmez iken, arz esnekliğinin düşük olması durumunda ise ithal mal fiyatları 

düşecektir. İthal malları fiyatlarının düşmesi durumunda ise ülkenin ithalat talebi tekrar 

artış gösterebilecektir. Ancak bu etkiler dünya ticaretinde önemsiz paya sahip olan 

Türkiye gibi ülkeler için geçerli olmayacaktır. İhraç Mallarının Talep Esnekliği: Döviz 

kurları yükseldiğinde ülkenin ihraç malları fiyatları nispeten ucuzlayacağından, ülkenin 

ihracatında artış beklenir. Ancak burada da ülkenin ihracat malları arz esnekliğinin 

sonsuz esnek olması gerekir. Aksi taktirde ihraç malları fiyatları yükselecektir (Ordu, 

2013: 44-46). 

Döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasında nedensellik ilişkisinin yönü 

standart teori ve yansıma yaklaşımı çerçevesinde alınmaktadır. Buna göre, dış ticaret 

hadlerindeki değişmelerden, reel döviz kurlarına doğru bir nedensellik ilişkisinin 

bulunduğunu öne süren standart teori yaklaşımı, dış ticaret hadlerinde meydana gelen 

bir iyileşme neticesinde dışarıdan yurt içine doğru bir gelir transferi olması yoluyla 

yurtdışı fiyat düzeyine oranla  yurtiçi fiyat seviyesinde bir yükselme meydana 

gelebileceğini ifade etmektedir. Yansıma yaklaşımı ise, döviz kurlarındaki 

değişmelerden dış ticaret hadlerine doğru ters yönlü bir nedensellik ilişkisi 

bulunduğunu öne sürmektedir. Yukarıda esneklik yaklaşımı çerçevesinde ele alınan 

etkiler, ticaret hadlerindeki nisbi fiyat değişimlerine üretici ve tüketicilerin uyum 

sağlaması belli bir gecikme ile gerçekleşeceğinden, uzun dönem elastikiyetleri kısa 

dönem elastikiyetlerine nispetle daha büyük olacaktır. Bu durum devalüasyon 

sonrasında (döviz kurlarının yükselmesi)  ticaret dengesinin bozulabileceğine işaret 

etmektedir. Döviz kuru değerlerinin değişkenliği, riskten kaçınmak isteyen tüccarlar 

üzerinde olumsuz etki oluşturacak ve daha az dış ticaret yapmalarına neden olacaktır. 

Sözleşme etkisi olarak ifade edilen ve ticari anlaşmaların yapıldığı tarihteki döviz kuru 

seviyesi ile ödemenin yapılacağı tarihteki döviz kurunun farklı değerlere sahip olması 

nedeniyle döviz kuru belirsizliğinin dış ticarette daralmaya yol açacağı söylenebilir 

(Karaçor ve Gerçeker, 2012: 292; Ay ve Özşahin, 2007: 4).  

Döviz kuru ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi açıklayan bir diğer yaklaşım J 

Eğrisi hipotezidir. Buna göre reel döviz kurlarında meydana gelen değişmeler ile dış 

ticaret dengesi kısa dönemde pozitif yönde ilişkiliyken, uzun dönemde iki değişken 

arasında negatif ilişki söz konusu olmaktadır. Hipotez, kısa dönemde fiyat etkisinin, 

uzun dönemde ise gelir etkisinin baskın olacağı noktasına vurgu yapmaktadır. Ancak 

daha sonra gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, dış ticaret hadlerinin geçmişteki 

durumları da analize dahil edilmiş ve dış ticaret dengesinin geçmiş hareketlerle pozitif 

korelasyon oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu durum literatürde S Eğrisi Hipotezi olarak 

ifade bulmaktadır (Yamak ve Korkmaz, 2005: 17-18).  

Tarihsel süreçte esneklikler yaklaşımının ardından gelen bir diğer yaklaşım 

absorbe yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, devalüasyonun ticaret hadlerini nasıl değiştirdiği, 

üretim hacmini nasıl artırdığı ve toplam harcamayı ithal mallarından ulusal mallara 

doğru kaydırarak ticaret dengesini nasıl iyileştirdiğin açıklık getirmeye çalışmaktadır. 

Parasalcı yaklaşım ise, devalüasyonun parasal balansların reel değerini ve malların 

nispi fiyatlarındaki değişimi azaltarak hem ticaret dengesi hem de ödemeler dengesinin 

düzelmesine katkı sağladıklarını ifade etmektedir (Ay ve Özşahin,  2007: 4). 
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3. Ampirik Literatür  

Literatür araştırması kapsamında değerlendirilen araştırmalar incelendiğinde, 

reel döviz kuru ile dış ticaret arasındaki ilişkinin farklı değişkenler ve modeller 

çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Söz konusu çalışmaların bağımsız değişken 

kısımları genellikle reel döviz kuru değişkeni olarak seçilirken, bağımlı değişken 

kısımları birbirlerine benzerlik gösteren dış ticaret hacmi, dış ticaret dengesi veya dış 

ticaret açığı gibi değişkenlerden oluşmaktadır. Modele farklı değişkenler ilave 

edildiğinde ise, dünya geliri, yurtiçi gelir, dış ticaret hadleri, döviz kuru belirsizliği, 

uygulanan döviz kuru sistemi, dış ticaret müdahaleleri veya sektörel düzeyde 

incelemeler de dikkate alınmış olmaktadır. Yerli ve yabancı çok sayıda araştırma 

bulunmakla birlikte, çalışmamızda incelenen ülkenin Türkiye olması nedeniyle aşağıda 

özeti sunulan literatür incelenmesinde seçilen çalışmalar daha çok Türkiye’ye ilişkin 

çalışmalardan oluşmaktadır. Bu bağlamda öncellikle Türkiye’ye ilişkin çalışmalara ve 

daha sonra diğer bazı ülkelere veya ülke gruplarına ait çalışmalara yer verilmektedir.  

Öztürk ve Acaravcı (2003), 1989:01-2002:08 dönemi için döviz kuru 

değişkenliğinin ihracat üzerindeki etkisini eşbütünleşme modeli çerçevesinde ele 

aldıkları çalışmalarında, döviz kurundaki belirsizliğin reel ihracatı negatif yönde 

etkilediğini ve bu etkinin kısa dönemli olduğu sonucuna varmışlardır. 

Yamak ve Korkmaz (2005), Granger nedensellik ve VAR modeli kullandıkları 

çalışmada, 1995:1-2004:4 dönemi için reel döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasında 

uzun dönemde bir ilişki bulunmazken, kısa dönemde reel döviz kuru ve dış ticaret 

dengesi arasında bir ilişkinin varlığı ve bu ilişkinin temel olarak sermaye malları 

ticareti tarafından belirlendiğini tespit etmişlerdir. 

Albeni vd. (2005), 1997:1-2004:6 dönemi için döviz kurlarındaki değişimin 

ihracat üzerindeki etkisini Türkiye’nin imalat sanayi örneği üzerinden incelediği 

çalışmalarında, sekiz farklı alt sektörde reel efektif döviz kuru ile ihracat arasında zayıf 

ama anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir.  

Karagöz ve Doğan (2005), 1995:1-2004:6 dönemini kapsayan ve çoklu 

regresyon analizi kullanarak reel döviz kurları ile ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiyi 

tespit etmeye çalıştıkları çalışmalarında, reel döviz kurlarından ithalat ve ihracata doğru 

uzun dönemli bir ilişki bulamamış, sadece 2001 devalüasyonu sonucunda bu 

değişkenler arasında kısa dönemli anlamlı bir ilişkiyi tespit etmişlerdir.  

Barışık ve Demircioğlu (2006), 1980-2001 dönemi için döviz kuru ve ihracat-

ithalat ilişkisini analiz ettikleri çalışmada, döviz kuru rejimi ile ihracat-ithalat arasında 

kuvvetli olmayan bir ilişkinin varlığını tespit etmekle beraber, döviz kurundan ihracata 

ve özellikle ithalata kuvvetli bir nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. 

Gül ve Ekinci (2006), 1990:1-2006:8 dönemi için, Johansen Eşbütünleşme ve 

Granger Nedensellik testi kullanarak reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat ilişkisini 

inceledikleri çalışmalarında, söz konusu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığının tespit etmiş ve bu ilişkinin ihracat ve ithalattan reel döviz kuruna doğru tek 

yönlü bir ilişki biçiminde olduğunu bulmuşlardır. 

Yılmaz ve Kaya (2007), 1990:1-2004:6 dönemi için reel döviz kurlarıyla 

ihracat ve ithalat arasındaki ilişkiyi VAR modeli çerçevesinde analiz ettikleri 

çalışmada, ithalat ve ihracat arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit etmişler, ancak 

reel kurlarda meydana gelen bir değişme ile dış ticaret dengesi arasında anlamlı bir 

etkinin oluşmadığı sonucuna varmışlardır. Çalışmada ayrıca söz konusu dönem dikkate 

alındığında Türkiye için J eğrisi etkisinin geçerli olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır. 
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Köse vd. (2008), 1995-2008 yıllarını kapsayan çalışmalarında, reel döviz kuru 

oynaklığının ihracat üzerindeki etkisini eş bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli 

çerçevesinde ele almışlar, analiz sonucunda döviz kuru oynaklığının ihracatı hem uzun 

hem de kısa dönemde negatif etkilediği sonucuna varmışlardır. 

Peker (2008), 1992-2006 yıllarını kapsayan çalışmasında, reel efektif döviz 

kuru ile dış ticaret dengesi arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiyi incelemiş, reel 

efektif döviz kuru değişkenliğinin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin kısa 

dönemde anlamlı olmadığı ve ayrıca uzun dönemde devalüasyonun ticaret dengesini 

iyileştireceği yönündeki Marshall-Lerner koşulunu desteklemediği sonucuna ulaşmıştır. 

Alptekin (2009), 1992:1-2009:1 dönemi için reel döviz kuru ile dış ticaret 

hacmi arasındaki ilişkiyi VAR modeli kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada, kısa 

dönemde iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı, ancak uzun 

dönemde iki değişken arasındaki ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. 

Aktaş (2010), 1989-2008 yılları için üçer aylık verilerle gerçekleştirdiği 

çalışmasında VAR analizi kullanılması sonucunda, reel kurlardaki değişmelerin dış 

ticaret dengesi üzerinde anlamlı bir etkide bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Altıntaş ve Öz (2010), 1989-2008 yıllarını kapsayan çalışmalarında VAR 

analizi kullanarak yurtdışı gelir, nispi ihracat fiyatı ve doğrudan yabancı sermaye 

girişleri arasındaki ilişkiyi incelemiş, ihracat ile kur değişkenliği ve nispi ihracat 

fiyatları arasında negatif ilişki, ihracat ile doğrudan yabancı sermaye girişleri arasında 

ise Pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit etmiştir.  

Sarı (2010), döviz kuru oynaklığının ithalat üzerindeki etkisini 1982:5-

2006:12 dönemi için Markov Switching ARCH tekniğini kullanarak tespit etmeye 

çalıştığı çalışmada, daha sonra kurduğu regresyon modeli aracılığıyla döviz 

kurlarındaki belirsizliğin, ithalat değerini yüksek oranda etkilediği bulgusuna 

ulaşmıştır. 

Yavuz vd.(2010), Türkiye’de reel döviz kurunun dış ticaret dengesine etkisini 

Marshall-Lerner koşulu çerçevesinde değerlendirdikleri çalışmalarında, 1988-2007 

dönemi için uyguladıkları ARDL sınır testi sonucunda, dış ticaret dengesi ile reel döviz 

kuru arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını tespit etmişler, ancak uzun dönem statik 

çözümlemesi sonucunda Marshall-Lerner koşulunun geçerli olmadığı ve hata düzeltme 

modelinin tahmini sonucunda ise kısa dönemde J-eğrisi etkisinin varlığı tespit 

edilmiştir. 

Karaçor ve Gerçeker (2012), VAR modeli, Koentegrasyon Analizi ve Hata 

Düzeltme Modeli kullandıkları çalışmada, 2003:1-2010:12 dönemi için reel döviz 

kurları ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişkiyi incelemiş, analiz sonucunda reel döviz 

kurlarından dış ticaret hacmine doğru hem kısa hem de uzun dönemde bir nedensellik 

ilişkisi, dış ticaret hacminden reel döviz kurlarına doğru ise sadece kısa dönemde bir 

nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. 

Ordu (2013), 1989-2012 yıllarını kapsayan çalışmada, döviz kuru ile ihracat 

ve ithalat arasındaki ilişkiyi VAR modeli ve Granger nedensellik testi kullanarak analiz 

etmiş, analiz sonuçlarına göre döviz kuru ile ithalat ve ihracat arasında iki yönlü 

nedensellik ilişkisi bulunmakla birlikte, ithalat ve ihracat arasında ise ihracattan ithalata 

doğru tek yönlü bir ilişki bulunmuştur. Araştırma sonuçları ayrıca Marshall-Lerner 

koşulunun incelenen dönem için geçerli olduğu sonucunu da göstermektedir.  

Tapşın ve Karabulut (2013), 1980-2011 dönemi için, Toda ve Yamamoto 

nedensellik analizini kullanarak reel döviz kuru ile ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiyi 
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inceledikleri çalışmada, ithalat değişkeninden ihracat değişkenine doğru ve reel öviz 

kurundan ithalat değişkenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. 

Yıldız ve Özdamar (2014), 2005-2012 yıllarını kapsayan çalışmalarında, reel 

döviz kuru ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi Engle-Granger eştümleşme analizi 

kullanarak Türkiye imalat sanayi sektörleri bazında analiz etmişler, analiz sonucunda 

çeşitli sektörlerin ihracat ve ithalatı ile reel efektif döviz kurunun uzun dönemde 

eştümleşik oldukları, yine çeşitli sektörlerin ihracat ve ithalat değerleri ile reel efektif 

döviz kuru arasında nedensellik ilişkisi bulunduğu ve nedenselliğin çoğunlukla reel 

efektif döviz kurundan sektörlerin ihracat ve/veya ithalatına doğru olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

Aşçı (2016), 1997:1-2014:11 dönemi için VAR analizi, Granger, Toda-

Yamamoto ve Hacker-Hatemi boostrapa dayalı Granger nedensellik testleri kullanarak 

reel döviz kurları ile ihracat ve ithalat değişkenleri arasında nedensellik ilişkisini tespit 

etmiştir. Çalışmada ayrıca 2001 yılında gerçekleşen krizin etkileri de Zivot-Andrews 

testi yapılar araştırılmış ve belirtilen yılda yapısal kırılma tespit edilmiştir. 

Diğer ülkeler üzerine yapılan bazı çalışmalara da kısaca yer vermek gerekirse; 

Rose ve Yellen (1989), Amerika üzerine yapmış olduğu çalışmada reel döviz kurunun 

dış ticaret dengesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığını ve 

dolayısıyla J eğrisi etkisinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Hasan ve Khan 

(1994), Pakistan için devalüasyonun ihracat talebini artırıcı, ithalat talebini ise azaltıcı 

yönde etkiler oluşturduğunu bulmuşlardır. Acharyya (1994), Hindistan üzerine 

gerçekleştirdiği çalışmada, devalüasyonların dış ticaret dengesini sağlamada etkin 

olmadığı ve ayrıca uygulanan döviz kuru politikalarının enflasyonist etkiler 

oluşturduğunu vurgulamışlardır. Hindistan üzerine gerçekleştirilen bir diğer çalışmada 

Dash ve Narasimhan (2011), döviz kurunun ihracatı ithalat kadar etkilemediği ve döviz 

kurundan ithalata doğru bir nedensellik ilişkisinin mevcut olduğunu bulmuştur. Hwaug 

ve Lee (2005), İngiltere üzerine yaptıkları çalışmada, döviz kurundaki oynaklığın 

ihracat üzerindeki etkisinin çok az olduğunu, ancak ithalat üzerinde pozitif yönlü bir 

etki oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Zhe (2007), Çin ve ticaret ortakları arasındaki 

ticaret ilişkisini incelediği çalışmada, reel efektif döviz kuru ile dış ticaret fazlası 

arasında uzun dönemli ve istikrarlı bir ilişkinin yanısıra, dış ticaret fazlasındaki artış 

nedenlerinden birisinin reel efektif döviz kurlarındaki düşme eğilimi olduğunu tespit 

etmiştir. Aziz (2008), Bangladeş üzerine gerçekleştirdiği çalışmada, reel efektif döviz 

kurlarının hem kısa dönemde hem de uzun dönemde dış ticaret dengesini anlamlı ve 

pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Yuen vd. (2008), Malezya üzerine 

gerçekleştirdikleri çalışmada, reel döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin varlığı yanı sıra, Marshall-Lerner koşulunun uzun dönemde 

geçerliliği ve ayrıca J eğrisi etkisinin bulunmadığı yönünde bir sonuca ulaşmışlardır. 

Literatür özeti değerlendirildiğinde, çalışmaların farklı sonuçlara vardığı 

görülmektedir. Bu farklılığın nedeni her çalışmada uygulanan dönemin, kullanılan 

değişkenlerin ve kullanılan yöntemin farklı olması şeklinde belirtilebilir. Çalışmanın 

bundan sonraki kısımlarında Türkiye özelinde 2000-2015 dönemi için reel döviz 

kurları ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki ARDL modeli çerçevesinde analiz 

edilmeye çalışılacaktır. 
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4. Ampirik Uygulama  

Bu çalışmada 2000:1-2015:12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak 

Türkiye’de reel döviz kuru ile dış ticaret dengesii arasındaki ilişki analiz edilmektedir. 

Seriler öncelikle durağanlık testlerinden geçirilmiş ve durağanlık dereceleri 

belirlenmiştir. Kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve IMF 

(International Monetary Fund)’in IFS (International Financial Statistics) veri 

tabanlarından elde edilmiştir. İlk olarak genişletilmiş Dickey Fuller (ADF; Augmented 

Dickey Fuller - 1979) ve Phillips Perron birim kök testleri ile durağanlık  analizleri 

yapılmış ve eşbütünleşme analizi için ARDL yöntemi kullanılmıştır. Ardından Toda-

Yamamoto Nedensellik testi yardımıyla nedensellik analizi yapılmıştır. Seriler 

çalışmanın bu kısmında BOT ve RER diye kısaltılarak kullanılacaktır. 

4.1 ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Zaman serileri ile yapılacak analizlerde durağanlık analizin sağlıklı olması için 

mutlak gereklidir. Bir zaman serisi, ortalaması ile varyansı zaman içinde değişmiyor ve 

iki dönem arasındaki kovaryansı bu kovaryansın hesaplandığı döneme değil de 

yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı ise durağandır (Gujarati, 1999: 713). 

Durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinde en küçük kareler 

yönteminin kullanılması halinde, sahte regresyon sorunu ortaya çıkabilmekte (Granger 

ve Newbold, 1974: 111-120) ve bu nedenle elde edilen sonuçlar gerçeği 

yansıtmamaktadır. Çalışmada serileri ait birim kök testleri sonuçları tablo.1’de 

gösterilmiştir: 

Tablo.1: ADF ve PP Birim Kök Analizi Sonuçları 

 Sabit Sabit ve trend 

Değişkenlerin düzey değerleri ADF PP ADF PP 

RER -0.460047 
(0.8948) 

-0.206146 
(0.9342) 

-1.495008 
(0.8282) 

-1.146529 
(0.9174) 

BOT -4.171921* 

(0.0010) 

-5.92653* 

(0.0000) 

-4.174661* 

(0.0059) 

-5.912405* 

(0.0000) 

 Sabit Sabit ve trend 

Değişkenlerin birinci farkları ADF PP ADF PP 

D(RER) -9.706438* 

(0.0000) 

-9.77940* 

(0.0000) 

-9.776244* 

(0.0000) 

-9.647498* 

(0.0000) 

*: %1 seviyesinde anlamlılığı ifade eder.  

ADF ve PP testi sonuçlarına göre RER değişkeni düzey değerde birim kök 

içerirken, birinci farkı alındığında birim kökten kurtulduğu görülmektedir.  BOT 

değişkeni ise düzey değerinde birim kök içermemektedir. Değişkenlerden biri I(0) iken 

diğerinin durağanlık mertebesi I(1)’dir.  

Serilerin durağanlık dereceleri farklı olduğundan değişkenler arası uzun 

dönemli ilişki ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile analiz edilecektir. Bu testin üstünlüğü 

farklı durağanlık derecelerine sahip değişkenler arasında eşbütünleşme analizine imkan 

tanımasıdır.  Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ise yine durağanlık 

mertebelerini dikkate almayan Granger nedensellik analizine dayalı Toda-Yamamoto 

yöntemi ile sınanacaktır. 

  

                                                 
i Dış ödemeler bilançosunun cari işlemler hesabında yer alan  mal ihracatı ile  mal ithalatı arasındaki farkı 

ifade eden dış ticaret dengesi (Seyidoğlu, 2009: 318), literatürde yapılan ampirik çalışmalarda genellikle 

“ihracatın ithalatı karşılama oranı” şeklinde ele alınmaktadır. 
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4.2 ARDL Sınır Testi ve Bulgular 

Değişkenlerin aynı mertebeden durağan olmayıp, bazılarının birinci fark, 

bazılarının ise düzeyde durağan olmaları durumunda kointegrasyon yöntemi 

kullanılamamaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak için (Pesaran ve Shin, 1997) 

tarafından ortaya konan ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Yöntemi, modelde 

kullanılan değişkenlerin birim kök içerip içermediklerini sorgulamaksızın kullanılan bir 

yöntemdir. Sınır (Bound) Testi olarak da bilinen yöntem, değişkenlerin bazılarının 

düzey, bazılarının birinci mertebeden durağan olmaları durumunda kullanılmakta ve 

(Engle ve Granger, 1987)‘ın ortaya koyduğu yönteme benzer şekilde iki aşamada 

uygulanmaktadır. İlk aşamada değişkenlerin farklarına ilişkin gecikmelere ve düzey 

değerlerinin ilk gecikmeli değerlerine yer verilmekte, ayrıca, standart F testi ile bu 

eşitlikte uzun dönem ilişkinin varlığı test edilmektedir. 

ARDL testinde hesaplanan F istatistiği, kritik alt ve üst değerlerin üzerinde ise 

seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına, alt limit değerin altında ise uzun 

dönemli ilişkinin yokluğuna karar verilmektedir. Şayet hesaplanan istatistik, iki değerin 

arasında kalıyor ise, bir karara varılamamaktadır. Sınır testi yaklaşımının şu gibi 

avantajları bulunmaktadır: 

1- Modelde kullanılacak değişkenlerin I(0) ya da I(1) olup 

olmamasına bağlı olmadan sınır testini uygulamak mümkündür. Bu sebeple 

sınır testini uygulamadan önce değişkenlerin durağanlık mertebelerini 

belirlemeye gerek yoktur. Fakat, Pesaran vd. (2001)’deki kritik değerler, 

değişkenlerinin I(0) ya da I(1) olmasına göre tablolaştırıldığından, 

değişkenlerin I(2) olma ihtimaline karşı sınanması gerekmektedir.  

2- 2- ARDL yaklaşımında kısıtsız hata düzeltme modeli 

kullanıldığından, EngleGranger testine göre daha iyi istatistiksel özelliklere 

sahiptir ve küçük örneklerde Johansen ve Engle-Granger testlerine göre daha 

güvenilir sonuçlar verir (Narayan ve Narayan, 2005: 429). ARDL sınır testi 

yaklaşımının temel olarak 3 aşamadan oluştuğunu ifade etmek mümkündür. 

İlk aşamada ilgili değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olup-olmadığı 

sınanırken, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı koşulu altında, ikinci ve üçüncü 

adımlarda ise sırasıyla uzun ve kısa dönem elastikiyetleri elde edilir (Narayan 

ve Smyth, 2006: 337). 

 

ARDL modelinin tahmininde kullanılacak gecikmeye ve bu gecikmede 

otokorelasyon olmadığına karar verildikten sonra, seriler arasında uzun dönemli 

ilişkinin varlığını araştırmak üzere F testi istatistiğine başvurulmaktadır. F istatistiğinin 

alt ve üst sınırlar arasında yer alıp almamasına göre uzun dönemli ilişkinin mevcut olup 

olmadığına karar verilir. 

Tablo.2: F İstatistiğinin Kritik Değerlerle Karşılaştırılması 

F istatistiği Kritik değerler 

 

8.07 

Alt sınır Üst sınır 

6.84 7.84 

Tablo 2’de görüldüğü üzere hesaplanan F istatistiği Pesaran’ın üst kritik 

değerini aştığı için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Artık seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiğinden uzun ve kısa dönem 

ilişkileri belirlemek için ARDL (Autoregressive Distribution Lag) modeli kurulabilir. 
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Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin incelenmesi için ARDL modeli 

tahmin sonuçları tablo.3’te gösterilmiştir. Gecikme sayılarının belirlenmesi için yine 

Akaike bilgi kriterinden yararlanılmıştır. 

Tablo.3: ARDL (2,1) Modelinin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler  Katsayı  T istatistiği  

BOT(-1) 0.514046 7.451451* 

BOT(-2) 0.267477 3.858486* 

RER 26.46459 4.135231* 

RER(-1) -25.91457 -3.99124* 

 C 13.02155 3.761397* 

Tanısal Denetim Sonuçları 

2R  
0.566 

2

R  

0.555 

2

BGX  
1.829  0.158  

2

NORMX  
7.853  0.758  

2

WHİTEX  
1.255  0.289  

*: %1 seviyesinde anlamlılığı ifade eder.  
2

BGX ,
2

NORMX ,
2

WHİTEX  

sırasıyla     otokorelasyon, normallik, değişen varyans istatistikleridir.  

 

Bir sonraki  aşamada reel döviz kuru ve dış ticaret dengesini temsil eden 

ihracatın ithalatı karşılama oranı arasındaki uzun dönem ilişkisinin analizi için ARDL 

uzun dönem modeli kurulacaktır. Bu aşamada uygun gecikme uzunluğunu seçmek 

amacıyla Akaike bilgi kriterinden faydalanılmıştır ve ARDL(2,1) modeli uygun model 

olarak seçilmiştir. Hesaplanan uzun dönem katsayıları Tablo.4’te görüldüğü gibidir. 

Tablo.4. ARDL (2,1) Modelinden Elde Edilen Uzun Dönem Katsayıları 

Değişkenler Katsayı T istatistiği 

RER 12.220442 2.407684* 

C 53.850918 9.816197* 

          *: %1 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. 

Tablo.4 incelendiğinde uzun dönem katsayılarından reel döviz kuru katsayısı 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif olduğu görülmektedir. Uzun dönemde reel döviz 

kuru ile dış ticaret dengesi arasında bir ilişki bulunmaktadır. Reel döviz kurunda 

meydana gelen 1 birimlik artış dış ticaret dengesi üzerinde 12.22 birimlik etkiye neden 

olmaktadır. 

Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkiyi incelemek için hata düzeltme 

modeline dayanan ARDL modeli ile tahmin edilen sonuçlar Tablo.5’te görülmektedir. 

Hata düzeltme terimi katsayısı -0.27 olarak bulunmuştur ki bu değer hata düzeltme 

katsayısının anlamlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kısa dönem katsayı tahmini 

tutarlı sonuçlar verecektir. 

  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

796 

Tablo.5: ARDL (2,1) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişkenler Katsayı T istatistiği 

D(BOT(-1)) -0.240566 -3.435351* 

D(RER) 26.877474 4.232474* 

ECT(-1) -0.278478 -4.497415* 

*: %1 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. 

Buradaki ECt-1 değişkeni uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata terimleri 

serisinin bir dönem gecikmeli değeridir. Bu değişkenin katsayısı kısa dönemdeki 

dengesizliğin ne kadarının uzun dönemde düzeltileceğini gösterir. Bu katsayısının 

işaretinin negatif ve istatistiki olarak anlamlı olması beklenir.  Hata düzeltme 

değişkeninin katsayısı -0.27 olarak belirlenmiştir.  

Elde edilen bu bulgular, Türkiye’de reel döviz kuru ve dış ticaret dengesi 

arasında  kısa dönemli ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca -0.278 olarak 

bulunan hata düzeltme terimi, kısa dönemde meydana gelebilecek dengesizliklerin, 

uzun dönemde düzeltildiğini göstermektedir. Kısa dönemle uzun dönem arasındaki 

dengesizlik 1 dönem sonunda yaklaşık %27 oranında giderilecektir.  

3.3 Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ve Bulgular 

Granger nedensellik testi spesifik parametrelere sıfır kısıtlamalarını 

gerektirdiğinden test istatistiği Wald veya 
2  testi uygulanarak elde edilebilmektedir. 

Ancak VAR modellerinin durağan olmayan değişkenler içermesi halinde F veya 
2  

dağılımları standart olmayan asimptotik özellikler içerebilmektedir. Toda ve 

Yamamoto (1995) VAR modellerinin tahmininde serilerin durağan olup olmadığına 

bakılmaksızın seviye değerlerinin kullanıldığı nedensellik analizi geliştirmişlerdir. 

Geliştirdikleri bu analizde serilerin eşbütünleşik olup olmadığının göz ardı edilmiştir. 

Testin uygulanmasında öncelikle VAR modeli için uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenmesi gerekmektedir (Gülmez, 2015: 149). 

Toda ve Yamamoto testi için  VAR (p+dmax) modeli tahmin edilir. Bir sonraki 

aşamada, ‘gecikme uzunluğu’na (p), en yüksek bütünleşmeye sahip değişkenin 

‘maksimum bütünleşme derecesi’ (dmax) ilave edilmektedir. Gecikme uzunluğu (p), 

maksimum bütünleşme derecesi (dmax) olan bir VAR (p+dmax) modelinin tahmin 

edilmesini gerektirmektedir (Toda ve Yamamoto, 1995: 230).  

Tablo.6: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: BOT 

Temel hipotez 2

  

Prob. 

RERBOT  6.720998 0.0813* 

 

Bağımlı Değişken: RER 

Temel hipotez 2

  

Prob. 

BOT RER  
0.603918 0.8955 

*: %1 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. 

Tablo.6’dan da görülebileceği üzere, reel döviz kuru, dış ticaret dengesinin 

Granger nedeni olmadığını gösteren temel hipotez %10 anlamlılık seviyesinde 
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reddedilmiştir. Ayrıca dış ticaret dengesinin reel döviz kurunun Granger nedeni 

olmadığını gösteren temel hipotez ise reddedilememektedir. Dolayısıyla Toda-

Yamamoto nedensellik analizinden elde edilen bulgular yorumlandığında reel döviz 

kurundan dış ticarete doğru tek yönlü nedensellik olduğu yorumu yapılabilmektedir. 

Sonuç Ve Değerlendirme 

İhracat başta olmak üzere diğer ülkelerle gerçekleştirilen ticaretin ülke 

ekonomileri üzerindeki olumlu etkilerinin fark edilmesi araştırmacıları sürekli olarak 

yeni arayışlara yönlendirmiş ve bu bağlamda bir ülke parasının diğer bir ülke parası 

cinsinden değerini ifade eden döviz kuru, ülkeler için dış ticaret politikasının önemli bir 

aracı haline gelmiştir. İktisat literatüründe geniş tartışma alanı bulan döviz kuru-dış 

ticaret ilişkisinin ülkeler açısından araştırılması çok değişik araştırmalara konu edilmiş 

ve farklı sonuçlarla karşılaşılmıştır. Bu çalışmada da döviz kuru ile dış ticaret dengesi 

arasındaki ilişki Türkiye özelinde esnek kur rejiminin uygulandığı (zaman zaman 

merkez bankasının doğrudan veya dolaylı araçlarla müdahale ettiği) ve döviz kurunun 

genellikle yükselme eğiliminde olduğu 2000 sonrası dönem için analiz edilmiştir.  

Çalışmanın analiz sonuçları reel döviz kuru ile dış ticaret dengesi arasında kısa 

ve uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir. 

Eşbütünleşmenin olması en az bir nedensellik ilişkisini işaret ettiğinden Toda-

Yamamoto Nedensellik testi yapılmış ve reel döviz kurundan dış ticaret dengesine 

doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Analiz sonuçları dikkate alındığında, 

Türkiye’de uygulanacak dış ticaret politikalarında bu ilişkinin göz önünde 

bulundurulması ve dış ticaret açığıyla mücadelede döviz kuru politikasının etkin bir 

şekilde kullanılması önerilebilir.  
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POST-BREXIT TURKEY – EU RELATIONS : COMPARATIVE 

ANALYSIS IN THE CONTEXT OF MAASTRICHT CRITERIA 

Yazar / Author:  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütcüi 

Muhammed Yaşarii 

Abstract 

European Council was established by participation of ten founding countries in 1949, 

with the dream of unity in the continent of Europe. England, however, was left outside the union 

due to having close economic and commercial relations with USA and English International 

Union countries, later on, included in the union in 1986, as with many other European countries, 

within scope of enlargement process. However, with the referendum made in 23rd June, 2016, the 

people of England decided to leave the union and affected the EU policies deeply. In the study, 

mainly Brexit process and EU policies will be evaluated and socio-economic effects of England 

leaving the union will be addressed. As for the comparative analysis section of the study, Post-

Brexit EU policies of Turkey, which is continuing its relations for full membership to EU since 

1959, will be investigated and Maastricht Criteria will be separately evaluated based on the 

economy of Turkey. 

KeyWords: brexit, maastricht criteria, european union. 

 

BREXİT SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ: MAASTRİCHT   

KRİTERLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Özet 

 Avrupa Konseyi 1949 yılında on kurucu ülkenin katılımıyla Avrupa kıtasında birlik 

hayaliyle kurulmuştur. İngiltere ise ABD ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleri ile sıkı ekonomik 

ve ticari ilişkiler içerisinde olduğu için öncelikle birliğin dışında bırakılmış, daha sonra ise 

genişleme süreci kapsamında diğer birçok Avrupa ülkesi gibi 1986 yılında birliğe dahil 

edilmiştir. Fakat 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile İngiltere halkı 

birlikten ayrılma kararı alarak AB politikalarını derinden etkilemiştir. Çalışmada, öncelikle 

Brexit süreci ve AB politikaları değerlendirilecek olup İngiltere’nin birlikten ayrılmasının sosyo-

ekonomik etkileri irdelenecektir. Çalışmanın karşılaştırmalı analiz bölümünde ise 1959 yılından 

bu yana AB’ye tam üyelik için ilişkilerini devam ettiren Türkiye’nin Brexit sonrası AB 

politikaları araştırılacak ve Maastricht Kriterleri Türkiye ekonomisi üzerinden ayrı ayrı 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: brexit, maastricht kriterleri, avrupa birliği 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş 

Avrupa Birliği, tarihsel süreçte analiz edildiğinde, ulus devletlerin hükümet 

politikalarında uzun vadeli bir hedefi haline gelmiş gerçek, siyasi ve ekonomik 

projedir.Asıl hedefi Avrupa Birleşik Devletleri olarak ortak politikalarla (siyasi-

ekonomik-askeri… vb) hareket eden ve küresel dünyada ortak çıkarlar için mücadele 

eden birlik oluşturmak olup bu hayallerine kuruluşundan bu yana adım adım 

yaklaşmaktadır. Fakat küresel rekabet ve son yıllardaki dünya konjonktürü bu hedefin 

gerçekleşmesini engellemekte veya geciktirmektedir. Gerek yaşanılan küresel krizler 
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gerekse küresel terör saldırılarında birliğin birçok noktada ortak hareket edemediğini 

göstermiştir.  

Dünya savaşlarından sonra yıkılan ekonomiler ve devletlerin yeni bir dünya 

düzeni kurulması ülküsüyle bir araya geldiği bu büyük projenin temellerinin çok daha 

eskiye dayandığı söylenebilir. Dante’nin 1310’da kaleme aldığı Monarşi isimli 

eserinde, 1849 Paris Avrupa Birleşik Devletleri Konferansı’nda vurgulanan ve birçok 

Avrupalı düşünürün isteği olan tüm Avrupa uluslarının tek para, tek hukuk vurgusuyla 

uluslar üstü bir bütünleşmede buluşması bugün Avrupa Birliği ile büyük oranda 

gerçekleştirilen bir olgu haline gelmiştir (Telli, 2015: 179). Bu büyük proje ilk olarak 

1973 yılında İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın katılımıyla birinci genişleme sürecini 

tamamlamış olup son olarak Bosna-Hersek’in de birliğe dahil edilmesiyle 29 üyeli 

büyük bir organizasyon yapısına kavuşmuştur.  

Bu kadar büyük ve çok uluslu birliğin zamanla ortak politikalarda 

uzlaşamadığı, karşıt fikirlerin de oluştuğu bilinmektedir. Bunun en bariz ve radikal 

örneğini ise 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan Brexit referandumu sonucu İngiltere’de 

görülmektedir. İngiltere, birçok kriter dikkate alındığında AB standartlarının çok 

üstünde olup ekonomik ve siyasi açıdan da dünyada hatırı sayılır etkinliğe sahip bir 

ülkedir. Brexit sonucunun olumsuz çıkması, AB’de birliğin dağılacağına ve ortak 

politikaların başarısızlıkla sonuçlanacağına dair beklentilere yol açmıştır. Benzer 

sıkıntıların İngiltere ekonomisi içinde yaşanacağı görülmektedir.  

Paris Antlaşması sonucu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile 

başlayan ve Maastricht Antlaşması ile ekonomik birlik olma yolunda önemli bir açılım 

yaratan Avrupa Birliği’nin son sürecinde İngiltere’de yapılan referandum ve Bosna-

Hersek’in birliğe kabulü  önemli iki olay olarak görülmektedir. Çalışmada, öncelikle 

Brexit süreci irdelenerek referandum sonucunun Türkiye – AB ilişkilerine etkileri ve 

sosyo-ekonomik sonuçları yorumlanacaktır. Çalışmanın karşılaştırmalı analiz kısmında 

ise Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci Maastricht Kriterleri bağlamında incelenerek 

tüm AB üyesi ülkelerin karşılaştırmalı olarak makro-ekonomik değişkenleri analiz 

edilecektir. 

2. Avrupa Birliği Gelişim Süreci Ve Türkiye İlişkileri 

Yirminci yüz yılda, özellikle yüz yılın son çeyreğinde, dünya çok önemli 

değişim ve dönüşümler yaşamıştır. Bu değişim ve dönüşümlerin temelinde, evrensel 

olarak, çeşitli sosyo-ekonomik gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanında o zamana 

kadar görülmemiş hızlı ve kapsamlı değişimler yatmaktadır. Sözü edilen bu gelişmeler 

sonucunda tüm dünyada büyük bir bilgi patlaması olmuş, son kırk yıl içerisinde 

üretilen bilgi, insanlık tarihinin daha önceki dönemlerinde üretilen bilgi kadar olmuştur 

(Gedikoğlu, 2005: 67). Bu, değişme ve gelişmeler sonucunda günümüz toplumu bilgi 

ve teknolojinin yoğun olarak üretildiği ve tüketildiği bir toplum haline gelmiştir. Hatta, 

ülkelerin ne kadar bilgi ürettikleri veya tükettikleri gelişmişliğin bir göstergesi 

sayılmakta ve ekonomik büyümenin en güvenilir tahmin parametresi olarak kabul 

edilmektedir (Ayhan, 2002: 81). 

Küreselleşme olgusu ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan yaptıkları işbirliği 

sonucunda bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu zorunluluk dünya ülkelerinin 

birlikte hareket etme ve karar alma sürecini dayatmaktadır. Avrupa Birliği’nin 

kuruluşu, genişlemesi ve üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bu ihtiyaçtan 

kaynaklanmaktadır. Birliğin temel amacı ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamın her 

kesiminde ülkeler arasında ortaklıklar kurarak sinerji yaratmak ve bu sinerjiyi ülke 

halklarının yaşam standartlarının yükseltilmesine yansıtmaktır.  
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2.1. Avrupa Birliği’nin Kuruluş ve Gelişim Süreci 

Etimolojik olarak Avrupa (Europa) kelimesi Sami dillerinde “aşağı gitme, 

batma” anlamına gelen “erebü” veya Fenike dilinde “akşam, batı” anlamına gelen 

“erep” sözcüklerinden türediği kabul edilir. Avrupa’da bir birlik kurmaya yönelik 

hareketlerin kökeni ise çok eskilere dayanmaktadır. Geçen yüzyıllarda Dante La 

Rochefoucauld, Saint Simon, William Penn, Saint Pierre, Victor Hugo, De Gasperi gibi 

düşünürler Avrupa birliğinin kurulmasına inanan kişilerdir (Karluk, 2014: 1). 17. 

yüzyıla gelindiğinde İmmanuel Kant, Avrupa kıtasında barış politikalarının gelişmesi 

için “Avrupa Birleşik Devletleri” fikrini ortaya atarak II. Dünya Savaşı’na kadar 

geçerliliğini ve olgunlaşmasını sağlamıştır. Fakat dünya savaşları sürecinde yaşanan 

düşmanlıklar, aşırı milliyetçilik ve emperyalist akımlar Avrupa ülkelerinin birlik 

oluşturma hayallerini zorlaştırmıştır.  

Savaşlardan yıkılan ekonomiler ve sistemlerin ardından son aşamada işsizlik, 

yetersiz kalkınma ve düşük yaşam koşulları gibi iktisadi nedenlerle 1946 yılında 

“Benelux Ekonomik Birlik Alanı” olarak bilinen Belçika, Hollanda, Lüksemburg 

arasında oluşturulan birliğin ardından Avrupa’da 1948 yılında ekonomik anlamdaki ilk 

kuruluş olan “Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC)” kurulmuştur. 5 Mayıs 1949 

yılında ise Avrupa Konseyi örgütü 10 Avrupa ülkesinin (Fransa, Hollanda, Danimarka, 

İngiltere, İsveç, Belçika, Norveç, İrlanda ve İtalya) kurucu üye olarak katılımı ile 

Fransa’da kurulmuştur. Kuşkusuz Avrupa Birliği’ne giden sürecin en önemli aşaması 

Avrupa Topluluğu’nun kurulmasıdır. Avrupa Konseyi, Avrupa ülkelerinin siyasal ve 

sosyal problemlerine çözüm aramak amacıyla inşa edilmiştir. Avrupa Birliği’ni 

oluşturan nedenlerin en önemlisi de 09.05.1950 tarihinde Almanya ve Fransa arasında 

imzalanan ve kömür ile çeliğin ortaya çıkardığı savaş sanayisi gücünün birleştirilmesini 

hedefleyen “Schuman Planı” dır. Schuman Planı ile 1951 yılında Avrupa’da başta 

Benelux ülkeleri ile Fransa, Almanya, İtalya arasında Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu (AKÇT)’yi kuran anlaşma imzalanmıştır. Başta “Altıların Avrupa”sı olarak 

adlandırılan bu topluluk zamanla ekonomik ve siyasal çıkarlar doğrultusunda daha da 

ileriye taşınacak adımlarında büyük fikri olmuştur (Telli, 2015: 180-181).  

Aynı ülkeler,1957 yılında da Avrupa Atomik Enerji Topluluğu ile Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’nu (AET) Roma Antlaşmasını imzalayarak kurdular. Böylece 

Avrupa Toplulukları adını alan bu üç kuruluş 1957 yılında birleşti ve aynı organla 

işletilmeye başlandı. Avrupa’da tek bir pazar kurmak ve sınırsız tek bir Avrupa 

yaratabilmek amacı çerçevesinde öne çıkan AET, üye devletlerin insanlarına daha fazla 

refah sağlamayı, barış ve özgürlüğün korunup güçlendirilmesini birincil hedef olarak 

belirlemiştir (Erol, 1995: 80). Avrupa Birliği kuruluş sürecinden günümüze kadar 

yapılan anlaşmalar ve sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Paris Antlaşması ile 

başlayıp Lizbon Antlaşmasına kadar geçen süreçte birlik sürekli genişlemiş ve 

politikalarını ise geliştirmiştir. 

AB ekonomik bütünleşmesinin temelinde; "özgürce, dişe diş bir rekabet 

anlayışı "vardır. Ancak konunun insancıl boyutu ve sosyal boyutu da ihmal 

edilmemiştir. Hep birlikte kalkınma, AB'nin geri kalmış bölgelerinin refah düzeyinin 

artırılması da ortak politikaların önemli bir tamamlayıcısı olarak görülmüştür. Bu 

politikanın uygulaması da zengin ülkelerden alınıp fakir ülkelere ve bölgelere yardım 

şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yardımların miktarı, ülkelerin ve bölgelerin; ekonomik 

kalkınmışlığı, nüfusu, işsizlik oranı gibi çeşitli kriterlere göre belirlenmektedir (Bilici, 

2006: 43). Mevcut temel hedefler üzerine kurulmuş olan birlik zamanla sürekli 

genişleyerek Eylül 2016 itibariyle Bosna Hersek’in de katılımıyla üye sayısı 29’a 

yükselmiştir. Ocak 2014 tarihi itibariyle AB genişlemesinde Karadağ ve Makedonya 
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aday ülke ilan edilmiş, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova ise potansiyel aday ülkeler 

olarak gösterilmiştir. Ayrıca birlik Türkiye ve İzlanda ile katılım müzakerelerini 

sürdürmektedir. 

Tablo 1: Avrupa Birliği Antlaşmaları ve Sonuçları 

Yıllar Yapılan Antlaşmalar Antlaşma Sonuçları 

1951 Paris Antlaşması Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. 

1957 Roma Antlaşması 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu (Euratom) kuruldu. 

1965 Füzyon Antlaşması 
Üç topluluğun (AKÇT-AET-Euratom) konsey ve komisyonları 

birleştirildi, Avrupa Toplulukları (AT) oluşturuldu. 

1986 
Avrupa Tek Senedi 

Antlaşması 

31 Aralık 1992'ye kadar Avrupa Tek Pazarı'nın aşamalı olarak 

tamamlanması amaçlandı. 

1992 
Maastricht (Avrupa Birliği) 

Antlaşması 
AET, Avrupa Birliği adını aldı. 

1997 Amsterdam Antlaşması 
Sosyal Politika Antlaşması (SPA), bütünüyle Avrupa Topluluğu (AT) 

Antlaşmasına aktarılmıştır. 

2001 Nice Antlaşması Avrupa topluluklarını kuran antlaşmalara değişiklik getirildi. 

2007 Lizbon Antlaşması 
AB'ye tüzel kişilik kazandırılarak, AB'nin derinleşme sürecinin son 
aşaması oluşturulmuştur. 

 Kaynak: Telli, 2015: 183 

2.2. Türkiye AB İlişkileri 

Yeni teknolojik devrim, kentleşme, küreselleşme ve demokrasinin niteliğinde 

ortaya çıkan değişmeler v.b. süreçler, günümüz ulus-devletlerinin nitelik ve yapısıyla, 

yerleşik dünya düzeninin işleyiş ve biçimlenmesini hem niceliksel hem de niteliksel bir 

biçimde değişimlere uğratmaktadır. Bu bağlam da, hem çözüm arayışları hem de 

tepkisel içerikleriyle öne çıkan bölgesel- yerel anlayışlar ve yapılanmalar, 

küreselleşmeyle dinamik bir etkileşim de sergileyerek gittikçe önem kazanmaktadır 

(Ökmen, 2005: 537). Dünya, küreselleşme ile yeniden yapılanırken, sistemin çalışması 

ve amaçlarına ulaşması da, ulusal aktörler kadar uluslararası aktörlerin de uzlaştığı 

ortak bir alanı gerekli kılmaktadır (Toprak, 2000: 43). Bu anlamda dünya, bir ulus-

devletler topluluğundan ağlar topluluğuna doğru gitmektedir (Naisbitt, 1997: 

31).Türkiye’nin ortak pazar ve ortak politikalar eksenli oluşturulan Avrupa Birliği ile 

ilişkileri AET’nun kurulmasının ardından 1959 yılında başlamıştır.  

AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin 31 Temmuz 1959 tarihinde yapmış 

olduğu başvuruyu kabul etmiş ve bu şekilde üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar 

geçerli olacak bir ortaklık rejimi, 12 Eylül 1963 Tarihinde imzalanan Ankara 

Antlaşması ile oluşturulmuştur. 1 Aralık 1964 Tarihinde yürürlüğe giren Ankara 

Antlaşması, esas itibari ile bir çerçeve anlaşması niteliği taşır (Gökdere, 1991: 143). 

Antlaşmanın 2. Maddesi, “Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınmasını ve Türk halkının 

istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının yükseltilmesini sağlama gereğini göz önünde 

bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli 
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olarak güçlendirmeyi özendirmektir.” ifadesi ile Türkiye’nin tam üyelik sürecinde 

olduğuna vurgu yapılmaktadır (Telli, 2015: 265). Türkiye-AET arasındaki ortaklık 

ilişkisi; taraflar arasında ekonomik ilişkilerin artırılarak, ekonomik bütünleşmenin 

sağlanması ve ardından siyasi bütünleşmeye giden bir süreç olarak düşünülmüştür. 1 

Ocak 1973 tarihinde Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesi ile geçiş dönemi 

başlamıştır. Katma Protokol, esas olarak Türkiye- AET arasında Gümrük Birliği 

kurulması için gerekli düzenlemeler ile takvimleri öngörmektedir. Ankara 

Antlaşması’nın ayrılmaz bir parçası olan Katma Protokol, ekonomik, sosyal ve siyasi 

niteliği açısından esas itibari ile Ankara Antlaşması ile paralellik 

göstermektedir(Ökmen ve Canan, 2009: 141). 

 Tablo 2: AB’nin Genişleme Süreci 

Birinci Genişleme - 

1973 
İngiltere, Danimarka, İrlanda 

İkinci Genişleme -

1981 
Yunanistan 

Üçüncü Genişleme - 
1986 

İspanya - Portekiz 

Dördüncü Genişleme 
- 1995 

Avusturya, Finlandiya, İsveç 

Beşinci Genişleme - 

2004 

Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, 

Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

Altıncı Genişleme - 

2007 
Romanya, Bulgaristan 

Yedinci Genişleme - 
2013 

Hırvatistan 

Sekizinci Genişleme 

- 2016 
Bosna - Hersek 

           Kaynak: AB Bakanlığı, 2016 

Türkiye 14 Nisan 1987’de birliğe tam üyelik başvurusu yapmıştır. Tam üyelik 

başvurusunu uzun süre cevapsız bırakan Komisyon, 18 Aralık 1989 tarihinde açıklamış 

olduğu görüşünde, Türkiye ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi yönünde öneri 

sunmuştur. Komisyon, Türkiye’nin üyelik konusundaki ehliyetini ilke olarak kabul 

etmekle birlikte, Türkiye’nin üyeliğe hazır olmadığını belirterek ,toplulukların kendi 

içerisindeki derinleşme sürecinin tamamlanmasını ve gelecek genişlemesine kadar 

beklenilmesini ve bu arada Türkiye ile gümrük birliği sürecinin tamamlanmasını 

tavsiye etmiştir. Komisyon’un 13 Ekim 1999’da Türkiye’nin aday ülke olmasını teklif 

etmesi üzerine, 10- 11 Aralık 1999’da Helsinki’de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve 

Hükümet Başkanları Zirvesi’nde, Türkiye AB’ne aday ülke olarak kabul edilmiştir. 

Helsinki zirvesinde alınan bu karar ilişkilere faklı bir boyut ve ivme kazandırmıştır 

(Can, 2007: 284- 286). Ayrıca Avrupa Birliği Konseyi 8 Mart 2001’de Türkiye’nin 

Kopenhag Kriterlerine uyum sağlaması için yapılması gerekenlerin somut olarak 

belirtildiği ve insan hakları alanında kısa ve orta vade hedeflerin sıralandığı bir Katılım 

Ortaklığı Belgesi’ni kabul etmiştir (AB Komisyonu, 2000: 13- 23). 

Uzun süren müzakereler, açılan fasıllar ve atılan adımlara rağmen hala tam 

üyelik konusunda ciddi bir mesafe kat edilememiştir. Bunun türlü nedenleri olduğu 

söylenebilir; nüfus büyüklüğü, ekonomik kriterler, din ve kültür farklılığı gibi. 

Özellikle son beş yıldır Arap Baharı adı altında gerçekleşen Ortadoğu ülkelerindeki 

karışıklıklar ve Türkiye’nin özellikle dış ticaret alanında en büyük partnerlerinin 

Avrupa ülkeleri olması Türkiye’nin AB politikalarını tekrar gözden geçirmesini 

sağlamaktadır.  
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3. Brexit Süreci Ve Türkiye’ye Etkisi 

23 Haziran 2016 tarihinde Avrupa siyasetinin en kilit oyun kurucularından biri 

olan ancak AB’ye üye olduğu günden itibaren gerek ortak para birimi kullanmayarak 

gerekse Schengen dışında kalarak misafir üye olarak nitelendirilen Birleşik Krallık’ta 

AB üyeliğine devam edip etmeme referandumu yapılmıştır .Brexit olarak bilinen bu 

süreç, Britain (Britanya) ve Exit (çıkış) sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve 

Britanya’nın (İngiltere) AB’den çıkması anlamındadır. Üyeliğinin sonlandırılması 

taraftarlarının referandumdaki temel amacı, Lizbon Antlaşması’nın 50. Maddesi 

dahilinde 1973’te katıldıkları AET (Avrupa Ekonomi Topluluğu) üyeliğine son vererek 

geçmişte Brüksel’e devredilen yetkilerin tamamını geri almaktır.                 Üyeliğin 

devamını isteyen koalisyon ise 18-19 Şubat 2016’da Avrupa Konseyi ile yapılan 

müzakerelerde yeniden düzenleme talep edilen hususlarda AB’den gerekli güvencenin 

alınmasıdır. Bu nedenle Birleşik Krallığı’n üyelikten ayrılmasının bir rasyonalitesi 

bulunmamaktadır. Ayrıca Birleşik Krallığı’n üyelikten ayrılması halinde topluluğun 

karar alma mekanizmasının dışında kalacağından Avrupa’nın geleceğinin tamamen 

Almanya güdümündeki Brüksel’in kontrolüne geçeceği düşünülmektedir. Fakat 

ayrılma taraftarlarının bu konuda ürettiği antitez ise Birleşik Krallığı’n üyelikten 

ayrılması durumunda AB’nin aldığı siyasi ve ekonomik kararlara uymak durumunda 

kalmayacağı için her konuda daha rahat ve kapsamlı politikalar üretilebileceğidir 

(Boyraz, 2016: 1-2). 

Üyeliğin devamını isteyen koalisyonun bir başka görüşü ise ayrılma 

durumunda ulusal paranın uluslar arası piyasalarda değer kaybedeceği, böylece makro 

ekonomik değişkenlerde sıkıntılar yaşanabileceği şeklindedir. Karşıt grup ise bu 

durumun uzun dönemde düzeltilebileceği, çünkü ülkenin dünyada önemli bir finans 

merkezi olduğu, paranın değerinden kaynaklanan kayıpların telafi edilebileceği 

şeklindedir. Ayrıca üyelikten çıkılması durumunda dış ticaret sektöründe de önemli 

sıkıntılar yaşanacağı düşünülmektedir. Çünkü ticaretin büyük kısmının AB ülkeleri ile 

yapıldığı bilinmektedir. Fakat karşıt görüşte ise bunun tam tersi bir durum olacağı, 

çünkü Birleşik Krallığı’n AB ülkelerinden yaptığı ithalatın ihracattan daha fazla 

olmasından dolayı asıl kaybın bu ülkelerde görüleceği düşünülmektedir.  

3.1. Brexit’in AB ve İngiltere’ye Etkisi 

Brexit’in hem İngiltere ve AB hem de Türkiye gibi ülkeler için ciddi sonuçları 

olacağı düşünülmektedir. Hatta Brexit’in tüm dünyayı ilgilendiren bir gelişme olduğu 

Mayıs 2016’da Tokyo’da toplanan G7 zirvesinde dile getirilmiştir. Zirvede referandum 

sonuçlarının küresel ekonomik tasarımı kökten değiştirecek bir takım süreçleri 

başlatacağı ifade edilmiştir. 

Küresel ekonomik konjonktür incelendiğinde özellikle gelişmekte olan 

piyasalarda ciddi riskler olduğu görülmektedir. Çin’in ekonomik büyüme ivmesindeki 

yavaşlama ,Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı yönünde atacağı 

adımlar, petrol fiyatlarındaki düşüş, Japon ekonomisinde yaşanan resesyon ve Avrupa 

ekonomisindeki yavaş toparlanma ile birlikte ele alındığında, Brexit süreci de küresel 

ekonomiyi etkileme potansiyeli bakımından önem arz etmektedir. 2016 yılı ilk 

çeyreğinde küresel ekonomiyi etkileyebilme kapasitesi bakımından FED’in faiz artırım 

beklentisi öncelikli bir konu başlığı iken son dönemde Brexit süreci gündemde yer 

almıştır. Brexit kararı göz önünde bulundurulduğunda altın, dolar, sterlin ve euro 

arasındaki ilişkilerde yaşanan değişimler oldukça önem arz etmektedir (Koç, 2016: 

3).Küresel piyasaların yanında dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere, 
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referandum sonrasında ekonomik, finansal ve politik risklerle karşılaşmıştır. Bu 

risklerin özeti Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 3: Brexit’in İngiltere’ye Etkisi 

Ekonomik Riskler Finansal Riskler Politik Riskler 

• Resesyon tehlikesi 

• Kemer sıkma politikaları 
• İstihdam düşüşü 

•Yeni dış ticaret rejimi 

belirlenmesi 

• Londra’nın küresel finans 

merkezi konumunu kaybetme 
tehlikesi 

• Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşlarının 
İngiltere’nin kredi notunu 

düşürmesi 

•Siyasi istikrarsızlık tehlikesi 

• İskoçya ve Kuzey İrlanda 

Kaynak: Koç, 2016:3 

Siyasi risklerin temeli aslında ekonomik risklerin yaratmış olduğu baskıdan 

kaynaklıdır. Nitekim bu baskının sonucunda referandum sonunda İngiltere Başbakanı, 

Maliye Bakanı ve AB komiseri istifa etmek zorunda kalmışlardır. Dünya ölçeğinde 

ülkelere not veren kredi derecelendirme kuruluşları da İngiltere’nin AAA kredi notunda 

güncellemelere gitmiştir. Moody’s – Fitch ve S&P’nin Brexit sonrası verdikleri notlar 

Tablo 4’te görülmektedir. 

Tablo 4: İngiltere’nin Brexit Sonrası Kredi Notları 

Kuruluş Kredi Notu Görünüm 

Moody’s Aa1 Negatif 

Fitch AA Negatif 

S&P AA Negatif 

Kaynak: TİM, 2016: 3 

Finansal ve ekonomik risklerin getirdiği sıkıntılar İngiltere’nin dünyadaki 

siyasi etkinliğini de etkilemektedir. Küresel finansal sistemin merkezi olan Londra’nın 

bu belirsizlik ortamından oldukça etkileneceği bilinmektedir. Bu durumun 2008 küresel 

ekonomik kriziyle başlayan, Panama belgeleri ile hız kazanan küresel finansal sisteme 

yönelik eleştirileri artırarak küresel ekonomiyi yeni bir finansal sistem inşası arayışına 

itmesi beklenmektedir. Referanduma kadar geçen sürede sterlinin dolar karşısında 

oldukça değer kaybetmesi ve artan belirsizlik ortamıyla birlikte küresel ekonomik 

büyüme tahminlerinin düşürülmesi olmuştur. Bu belirsizliğin iki yıl sürecek olan 

müzakere sürecinde bir süre daha devam edeceği düşünüldüğünde, küresel ekonomik 

büyüme performansları açısından AB’nin bu krizi nasıl yöneteceği ve süreci nasıl 

sonlandıracağı oldukça önem kazanmaktadır. 

 

Şekil 1: Brexit Sürecinde Sterlin / Dolar Paritesi (TİM, 2016: 3) 
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Ayrıca Brexit sürecinin sonunda AB ile İngiltere arasında yeniden 

belirlenecek olan dış ticaret rejimi, finansal piyasaların işleyişi ve emek piyasasının 

geleceği muhtemel çözüm bekleyen kriz noktaları olacaktır. 

3.2. Brexit’in Türkiye’ye Etkisi 

Referandum sonuçları tüm küresel piyasaları etkilediği gibi özellikle uzun 

dönemde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri daha da fazla etkileyeceği 

düşünülmektedir. Özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılmasını savunan toplulukların 

kampanyasının büyük kısmını “Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda yaratacağı 

sıkıntılar” üzerine kurması bu etkiyi daha da güçlendirmektedir. Fakat yıllardır AB’ye 

tam üyelik için mücadele eden Türkiye’nin İngiltere ile ticari ve siyasi ilişkilerinin 

güçlü olması ve son yıllarda Türkiye ekonomisinde görülen güçlü toparlanma sinyalleri 

bu riski biraz düşürmektedir. Brexit sonrası paritelere bakıldığında sterlin/TL 

arasındaki etkileşimden de bu görülebilmektedir. 

 

Şekil 2: Brexit Sürecinde Sterlin / TL İlişkisi (TİM, 2016: 4) 

 

Paritedeki etki dış ticate de direkt yansıyacaktır. Türkiye ihracat sektörlerinde 

2015 yılında Almanya’dan sonra en fazla ihracatını 10,6 milyar dolar ile İngiltere’ye 

yapmaktadır. İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği içinde kalmaya devam 

edecek olursa, İngiltere ile ikili ticari ilişkilerimizde değişim öngörülmemektedir. 

İngiltere Gümrük Birliği içinde kalmaz ve AB ile geniş kapsamlı bir STA 

düzenleyecek olursa, ikili ticari ilişkilerimizin zedelenmemesi için (şu anki konjonktüre 

göre) Türkiye'nin de İngiltere ile STA'ya imza atması gerekmektedir. Bu süreçte 

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi tamamlanırsa, Türkiye de 

AB'nin İngiltere ile imzalayacağı STA'ya doğrudan taraf olacağı için yine ikili 

ilişkilerimizde bir değişim olmaması bekleniyor. Eğer İngiltere Gümrük Birliği'nden 

ayrılırsa ve AB ile STA imzalamaz ise, bu durumda Türkiye ile İngiltere arasındaki 

gümrük duvarları yükseleceği için ikili ticari ilişkilerimizde gerileme 

yaşanacaktır. Diğer taraftan, tüm senaryolara ek olarak, İngiltere'nin AB'den ayrılması 

sebebiyle İngiltere'nin GSYH'sinde meydana gelebilecek düşüş, İngiltere'nin alım 

gücünü düşürecek ve ihracatımızı etkileyecektir. 
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Şekil 3: Türkiye – İngiltere Dış Ticareti (TİM, 2016: 9) 

 

İhracatın yanı sıra ithalat sektörlerinde de İngiltere ile güçlü ticari ilişkiler 

kurulmuştur. Son 10 yıldır kararlı bir şekilde seyreden İngiltere'den yapılan ithalat, 

2015 yılında 5,5 milyar dolar ile toplam ithalattan %2,7 pay almıştır. Bu verilerle 

İngiltere, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında 11. sırada yer 

almaktadır. Dış ticaretin yanında cari açık sorununa önemli bir pozitif etki yaratan 

yabancı sermaye girişinde de İngiltere önemli bir ülke konumundadır. 2015 verilerine 

göre Türkiye’ye gelen 11,9 milyar dolar doğrudan yatırımdan İngiltere’nin payı %5 ile 

en fazla yatırım yapan sekizinci ülkedir.  

Turizm sektörü açısından ele alındığında ise 2015 yılında İngiltere, Türkiye 

turizminden %6,9 pay alarak Rusya'nın ardından 4.sırada yer almıştır. 2016 yılı Mayıs 

ayında ise %5,9 pay ile 3.sırada yer almıştır. İngiltere, Schengen bölgesine dahil 

değildir ancak AB üyeliği sebebiyle İngiliz vatandaşları AB içinde serbest dolaşım 

hakkına sahiptir (TİM, 2016: 15). Brexit sonrası uzun dönemde AB ülkelerinin İngiliz 

vatandaşlarına vize uygulamasının gündeme gelmesi durumunda Türkiye’ye gelecek 

İngiliz turistlerinin artacağı söylenebilir. 

4. Brexit Sonrasi Maastricht Kriterleri Ve Türkiye-Ab İlişkileri 

Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği gerçekleştirmek niyetiyle, 

topluluğa üye ülkelerin ekonomileri arasındaki farklılıkları asgari seviyeye indirmek 

amacıyla ,”Maastricht Kriterleri” olarak adlandırılan temel makro ekonomik kriterler 

belirlenmiş ve bu kriterlere tabi olunmaması durumunda üye ülkelere karşı 

uygulanacak yaptırımlar vurgulanmıştır. 1991 yılının Aralık ayında kabul edilen yazılı 

metin ilk başta 12 ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanarak 1 Ocak 1993’ten 

itibaren yürürlüğü girmiş, daha sonra da AB’ye üye olacak ülkeler için yerine 

getirilmesi gereken bir ekonomik kurallar dizisi olarak kabul edilmiştir. Maastricht 

Kriterleri’nin temel hedefi topluluğa üye olma yolunda mücadele veren ülkelerde bütçe 

ve fiyat stabilizasyonu sağlamak amacıyla maliye politikası ve para politikasının belirli 

bir oranda kısıtlanması demektir. Bu iki temel iktisadi aracın kısıtlanmasının en önemli 

sebebi topluluk içinde bütçe ve fiyat istikrarını sağlamaktır. Avrupa Birliği’ne aday 

durumunda olan ülkelerin adaylık müzakereleri yürütülürken ekonomik kriterlere 

uygunlukları da her yıl ilerleme raporları ile titizlikle takip edilmektedir (Engin ve 

Yeşiltepe,2009:16). 
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Maastricht Kriterlerini oluşturan beş kurala aşağıda yer verilmiştir (İnan, 

2005: 74). 

 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. 

 Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı yüzde 60’ı 

geçmemelidir. 

 Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı yüzde 3’ü 

geçmemelidir. 

 Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 

12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 

ülkenin faiz oranını 2 puandan fazlalaşmayacaktır. 

 Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası 

karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır. 

Maastricht Yakınlaşma Kriterlerinin temel amacı; kriterleri gerçekleştirerek 

AB’ne adım atan üye ülkelerin, kriterleri başarmasının sonucunda düşük enflasyon ve 

kararlı bir büyüme sağlamalarını ve böylece, güvenli, öngörülü, uzun dönemli 

programlar yapabileceklerdir. Avrupa Para Birliği öncesinde dışarıya kapalı ve geçmiş 

dönemlerin tesiri altında plan ve program yapan ülkeler, Euro ile dışarıya daha fazla 

açılabilen, yeni imkanları araştıran ve gerçekleştiren, daha büyük bir dış pazar için 

ileriye yönelik plan ve programlar yapabilen dolayısıyla daha yenilikçi ve rekabetçi 

ülkeler olacaklardır. Avrupa Birliği şemsiyesi altındaki ve üyelik yolundaki ülkelerin 

ortak para birliğini sağlayabilmeleri için ekonomik açıdan birçok yapısal değişiklikler 

yaptıkları açıkça görülmektedir. Böyle bir bütünleşme için gösterilen disiplinli ve 

süreklilik sağlayan politikaların nihai amaç olan ortak para birimi Euro, Avrupa da 

ortak pazarın işleyişini daha da dinamikleştirecektir (Özbay,1997:3). Bu kapsamda 

çalışmada İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının (Brexit) sosyo-ekonomik 

durumu ile birlikte Maastricht Kriterleri’nin AB ülkeleri ve tam üyelik müzakereleri 

devam eden Türkiye tarafından karşılanıp karşılanmadığı karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmektedir. 

4.1. Fiyat Kararlılığı Kriteri (Enflasyon) 

AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin enflasyon kriteri açısından değerlendirilmesi 

Tablo 5’te görülmektedir. Zaman serisi olarak 2005 – 2015 yılları alındığında birçok 

ülkenin kriterdeki gerekli şartı sağlamadığı fark edilmektedir. 

Üye ülkelere Tablo 5’ten bakıldığında ülkelerin çoğunluğunun 2005-2015 

yıllarında enflasyon kriterini sağlayamadığı görülmektedir. Bu ülkeler arasından 

Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin durumu diğerlerine göre daha iyiyken, Türkiye 

%8,8’lik enflasyon oranıyla kriterin oldukça uzağındadır. Son yıllarda enflasyonla 

mücadele politikalarındaki önemli başarılara ve enflasyonun tek haneli rakamlara 

indirilmesine rağmen henüz AB ortalamasının oldukça uzağında olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5 : AB Ülkelerinin 2005-2015 Yılları Arasındaki Enflasyon Oranları  (%) 

ÜLKE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belçika 2,5 2,3 1,8 4,5 0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 

Bulgaristan 6 7,4 7,6 12 2,5 3 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 

Çek Cumhuriyeti 1,6 2,1 2,9 6,3 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 

Danimarka 1,7 1,8 1,7 3,6 1 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 

Almanya 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 

Estonya 4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 

İrlanda 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0 

Yunanistan 3,5 3,3 3 4,2 1,3 4,7 3,1 1 -0,9 -1,4 -1,1 

İspanya 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,2 2 3 2,4 1,5 -0,2 -0,6 

Fransa 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1 0,6 0,1 

Hırvatistan* 
        

2.3 0.2 -0.3 

İtalya 2,2 2,2 2 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 

Kıbrıs 2 2,2 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 

Letonya 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0 0,7 0,2 

Litvanya 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 

Lüksemburg 3,8 3 2,7 4,1 0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 

Macaristan 3,5 4 7,9 6 4 4,7 3,9 5,7 1,7 0 0,1 

Malta 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 2 2,5 3,2 1 0,8 1,2 

Hollanda 1,5 1,6 1,6 2,2 1 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 

Avusturya 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 

Polonya 2,2 1,3 2,6 4,2 4 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 

Portekiz 2,1 3 2,4 2,7 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 

Romanya 9,1 6,6 4,9 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4 

Slovenya 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 

Slovakya 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 

Finlandiya 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 

İsveç 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 

Birleşik Krallık 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0 

İzlanda 1,4 4,6 3,6 12,8 16,3 7,5 4,2 6 4,1 1 0,3 

Norveç 1,5 2,4 0,8 3,4 2,3 2,3 1,3 0,4 2 1,9 2 

İsviçre : 1 0,8 2,4 -0,7 0,6 0,1 -0,7 0,1 0 -0,8 

Türkiye 7,7 9,7 8,4 10,1 6,5 6,4 10,4 6,2 7,4 8,2 8,8 

        Kaynak: Eurostat verilerinden tarafımızca düzenlenmiştir. 

         *Hırvatistan 2013 yılında AB’ye üye olmuştur. 

4.2 Faiz Kriteri 

Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem 

itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 

puandan fazla olmayacak şeklinde özetlenen faiz kriterine göre AB ülkeleri ile Türkiye 

karşılaştırılması Tablo 6’daki gibidir. 
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Tablo 6: AB Ülkelerinin 2005-2015 Yılları Arasındaki Uzun Vadeli Faiz Oranları  (%) 

ÜLKELER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belçika 3,43 3,81 4,33 4,42 3,90 3,46 4,23 3,00 2,41 1,71 0,84 

Bulgaristan 3,87 4,18 4,54 5,38 7,22 6,01 5,36 4,50 3,47 3,35 2,49 

Çek Cumhuriyeti 3,54 3,80 4,30 4,63 4,84 3,88 3,71 2,78 2,11 1,58 0,58 

Danimarka 3,40 3,81 4,29 4,28 3,59 2,93 2,73 1,40 1,75 1,32 0,69 

Almanya 3,35 3,76 4,22 3,98 3,22 2,74 2,61 1,50 1,57 1,16 0,50 

Estonya : : : : : : : : : : : 

İzlandan 3,33 3,77 4,31 4,53 5,23 5,74 9,60 6,17 3,79 2,37 1,18 

Yunanistan 3,59 4,07 4,50 4,80 5,17 9,09 15,75 22,50 10,05 6,93 9,67 

İspanya 3,39 3,78 4,31 4,37 3,98 4,25 5,44 5,85 4,56 2,72 1,73 

Fransa 3,41 3,80 4,30 4,23 3,65 3,12 3,32 2,54 2,20 1,67 0,84 

Hırvatistan* - - - - - - - - 4,68 4,05 3,55 

İtalya 3,56 4,05 4,49 4,68 4,31 4,04 5,42 5,49 4,32 2,89 1,71 

Kıbrıs 5,16 4,13 4,48 4,60 4,60 4,60 5,79 7,00 6,50 6,00 4,54 

Letonya 3,88 4,13 5,28 6,43 12,36 10,34 5,91 4,57 3,34 2,51 0,96 

Litvanya 3,70 4,08 4,54 5,61 14,00 5,57 5,16 4,83 3,83 2,79 1,38 

Lüksemburg 2,41 3,30 4,46 4,61 4,23 3,17 2,92 1,82 1,85 1,34 0,37 

Macaristan 6,60 7,12 6,74 8,24 9,12 7,28 7,63 7,89 5,92 4,81 3,43 

Malta 4,56 4,32 4,72 4,81 4,54 4,19 4,49 4,13 3,36 2,61 1,49 

Hollanda 3,37 3,78 4,29 4,23 3,69 2,99 2,99 1,93 1,96 1,45 0,69 

Avusturya 3,39 3,80 4,30 4,36 3,94 3,23 3,32 2,37 2,01 1,49 0,75 

Polonya 5,22 5,23 5,48 6,07 6,12 5,78 5,96 5,00 4,03 3,52 2,70 

Portekiz 3,44 3,91 4,42 4,52 4,21 5,40 10,24 10,55 6,29 3,75 2,42 

Romanya 6,99 7,23 7,13 7,70 9,69 7,34 7,29 6,68 5,41 4,49 3,47 

Slovenya 3,81 3,85 4,53 4,61 4,38 3,83 4,97 5,81 5,81 3,27 1,71 

Slovakya 3,52 4,41 4,49 4,72 4,71 3,87 4,45 4,55 3,19 2,07 0,89 

Finlandiya 3,35 3,78 4,29 4,29 3,74 3,01 3,01 1,89 1,86 1,45 0,72 

İsveç 3,38 3,70 4,17 3,89 3,25 2,89 2,61 1,59 2,12 1,72 0,72 

Birleşik Krallık 4,46 4,37 5,06 4,50 3,36 3,36 2,87 1,74 2,03 2,14 1,79 

Türkiye 16,20 18,00 18,40 19,10 11,50 8,20 8,70 6,50 10,20 8,18 10,86 

Kaynak: Eurostat verilerinden tarafımızca düzenlenmiştir. 

Tablodaki veriler incelendiğinde 2005-2015 yılları arasında uzun vadeli faiz 

kriterine uyan üye ülkeler; Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Danimarka, 

Lüksemburg, İsveç, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Hollanda’dır. 

Türkiye’nin uzun dönem faiz oranlarında Euro Bölgesi ülkelerinin oldukça uzağında 

olduğu ve bu durumun önemli bir makro ekonomik sıkıntı olduğu söylenebilir. 

4.3 Bütçe Açığı Kriteri 

Üçüncü bir kriter olarak AB Ülkelerinin 2005-2015 yılları arasındaki bütçe 

açığının GSYH’ye oranı % 3’ü aşamaz kriterinin uyumuna Tablo 7’de yer verilmiştir. 
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Tablo 7 : AB Ülkelerinin 2005-2015 Yılları Arasındaki Bütçe Açıklarının GSYİH’ye Oranları 

(%) 

ÜLKELER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belçika -2,6 0,2 0,1 -1,1 -5,4 -4,0 -4,1 -4,2 -3,0 -3,1 -2,6 

Bulgaristan 1,0 1,8 1,1 1,6 -4,1 -3,2 -2,0 -0,3 -0,4 -5,4 -2,1 

Çek Cumhuriyeti -3,1 -2,3 -0,7 -2,1 -5,5 -4,4 -2,7 -3,9 -1,3 -1,9 -0,4 

Danimarka 5,0 5,0 5,0 3,2 -2,8 -2,7 -2,1 -3,5 -1,1 1,5 -2,1 

Almanya -3,4 -1,7 0,2 -0,2 -3,2 -4,2 -1,0 -0,1 -0,1 0,3 0,7 

Estonya 1,1 2,9 2,7 -2,7 -2,2 0,2 1,2 -0,3 -0,2 0,8 0,4 

İrlanda 1,6 2,8 0,3 -7,0 -13,8 -32,3 -12,6 -8,0 -5,7 -3,8 -2,3 

Yunanistan -6,2 -5,9 -6,7 -10,2 -15,2 -11,2 -10,2 -8,8 -13,0 -3,6 -7,2 

İspanya 1,2 2,2 2,0 -4,4 -11,0 -9,4 -9,6 -10,4 -6,9 -5,9 -5,1 

Fransa -3,2 -2,3 -2,5 -3,2 -7,2 -6,8 -5,1 -4,8 -4,0 -4,0 -3,5 

Hırvatistan* - - - -2,8 -6,0 -6,2 -7,8 -5,3 -5,3 -5,5 -3,2 

İtalya -4,2 -3,6 -1,5 - - - - - -2,9 -3,0 -2,6 

Kıbrıs -2,2 -1,0 3,2 0,9 -5,5 -4,8 -5,7 -5,8 -4,9 -8,9 -1,0 

Letonya -0,4 -0,6 -0,7 -4,1 -9,1 -8,5 -3,4 -0,8 -0,9 -1,6 -1,3 

Litvanya -0,3 -0,3 -0,8 -3,1 -9,1 -6,9 -8,9 -3,1 -2,6 -0,7 -0,2 

Lüksemburg 0,1 2,0 4,2 3,4 -0,7 -0,7 0,5 0,3 0,8 1,7 1,2 

Macaristan -7,8 -9,3 -5,1 -3,6 -4,6 -4,5 -5,5 -2,3 -2,6 -2,3 -2,0 

Malta -2,7 -2,6 -2,3 -4,2 -3,3 -3,2 -2,6 -3,5 -2,6 -2,0 -1,5 

Hollanda -0,3 0,2 0,2 0,2 -5,4 -5,0 -4,3 -3,9 -2,4 -2,4 -1,8 

Avusturya -2,5 -2,5 -1,3 -1,4 -5,3 -4,4 -2,6 -2,2 -1,3 -2,7 -1,2 

Polonya -4,0 -3,6 -1,9 -3,6 -7,3 -7,5 -4,9 -3,7 -4,0 -3,3 -2,6 

Portekiz -6,2 -4,3 -3,0 -3,8 -9,8 -11,2 -7,4 -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 

Romanya -0,8 -2,1 -2,8 -5,5 -9,5 -6,9 -5,4 -3,7 -2,1 -0,9 -0,7 

Slovenya -1,3 -1,2 -0,1 -1,4 -5,9 -5,6 -6,7 -4,1 -15,0 -5,0 -2,9 

Slovakya -2,9 -3,6 -1,9 -2,3 -7,9 -7,5 -4,1 -4,3 -2,7 -2,7 -3,0 

Finlandiya 2,6 3,9 5,1 4,2 -2,5 -2,6 -1,0 -2,2 -2,6 -3,2 -2,7 

İsveç 1,8 2,2 3,3 2,0 -0,7 0,0 -0,1 -0,9 -1,4 -1,6 0,0 

Birleşik Krallık -3,5 -2,9 -3,0 -5,0 -10,7 -9,6 -7,7 -8,3 -5,6 -5,6 -4,4 

Norveç : : : : : : : 13,8 10,8 8,7 5,7 

Türkiye -0,8 -0,7 -2,0 -2,7 -6,0 -3,4 -0,6 -1,7 -1,3 -1,2 -1,0 

Kaynak: Eurostat verilerinden tarafımızca düzenlenmiştir. 

2005-2015 yılları arasında Bütçe Açığı/GSYİH oranı kriterine uyan üç üye 

ülke vardır. Bu ülkeler sırasıyla Lüksemburg, İsveç ve Estonya’dır. Ülkelerin bütçe 

performansları 2005-2015 yılları arasındaki ortalama değer üzerinden hesaplanarak 

Maastricht Kriterleri ile uyumu analiz edilmiştir. Olaya Türkiye açısından bakılacak 

olursa,bütçe açığının referans değeri olan %3’lük değerin altına düşürüldüğü bariz bir 

şekilde görülmektedir. Özellikle 2010 yılının ise Euro bölgesi ortalamasının altında 

olduğu görülmektedir. 

4.4 Kamu Borcu Kriteri 

Dördüncü bir kriter olarak AB Ülkelerinin 2005-2015 yılları arasındaki ulusal 

borç miktarının GSYİH’ye oranı %60 ‘ı aşamaz kriterinin uyumuna Tablo 8’de yer 

verilmiştir. 2008 küresel krizinden sonra birçok ülkenin en önemli makroekonomik 

sorunu olan kamusal borçlar tablodan da görüleceği üzere kriterin çok üstünde 

seyretmektedir. 
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Tablo 8: AB Ülkelerinin 2005-2015 Yılları Arasındaki Borç Stoklarının GSYİH ‘ye Oranları (%) 

ÜLKELER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belçika 94,6 91 87 92,5 99,6 99,7 102,3 104,1 105,2 106,5 106 

Bulgaristan 26,6 20,9 16,2 13 13,7 15,5 15,3 16,8 17,1 27 26,7 

Çek Cumhuriyeti 28 27,9 27,8 28,7 34,1 38,2 39,9 44,7 45,1 42,7 41,1 

Danimarka 37,4 31,5 27,3 33,4 40,4 42,9 46,4 45,2 44,7 44,8 40,2 

Almanya 66,9 66,3 63,5 64,9 72,4 81 78,3 79,6 77,2 74,7 71,2 

Estonya 4,5 4,4 3,7 4,5 7 6,6 5,9 9,5 9,9 10,4 9,7 

İrlanda 26,1 23,6 23,9 42,4 61,8 86,8 109,1 120,1 120 107,5 93,8 

Yunanistan 107,4 103,6 103,1 109,4 126,7 146,2 172,1 159,6 177,7 180,1 176,9 

İspanya 42,3 38,9 35,5 39,4 52,7 60,1 69,5 85,4 93,7 99,3 99,2 

Fransan 67,2 64,4 64,4 68,1 79 81,7 85,2 89,6 92,4 95,4 95,8 

Hırvatistan 41,3 38,9 37,7 39,6 49 58,3 65,2 70,7 82,2 86,5 86,7 

İtalya 101,9 102,6 99,8 102,4 112,5 115,4 116,5 123,3 129 132,5 132,7 

Kıbrıs 63,2 59,1 53,9 45,1 53,9 56,3 65,8 79,3 102,5 108,2 108,9 

Letonya 11,8 9,9 8,4 18,7 36,6 47,5 42,8 41,4 39,1 40,8 36,4 

Lithuania 17,6 17,2 15,9 14,6 29 36,2 37,2 39,8 38,8 40,7 42,7 

Lüksemburg 7,5 7,9 7,8 15,1 16 20,1 19,1 22 23,3 22,9 21,4 

Macaristan 60,5 64,7 65,6 71,6 78 80,6 80,8 78,3 76,8 76,2 75,3 

Malta 70,1 64,6 62,4 62,7 67,8 67,6 69,9 67,5 68,6 67,1 63,9 

Hollanda 48,9 44,5 42,4 54,5 56,5 59 61,7 66,4 67,9 68,2 65,1 

Avusturya 68,3 67 64,8 68,5 79,7 82,4 82,2 81,6 80,8 84,3 86,2 

Polonya 46,7 47,2 44,2 46,6 49,8 53,3 54,4 54 56 50,5 51,3 

Portekiz 67,4 69,2 68,4 71,7 83,6 96,2 111,4 126,2 129 130,2 129 

Romanya 15,7 12,3 12,7 13,2 23,2 29,9 34,2 37,4 38 39,8 38,4 

Slovenya 26,3 26 22,8 21,8 34,6 38,4 46,6 53,9 71 81 83,2 

Slovakya 33,9 30,8 29,9 28,2 36 40,8 43,3 52,4 55 53,9 52,9 

Finlandiya 40 38,2 34 32,7 41,7 47,1 48,5 52,9 55,5 59,3 63,1 

İsveç 48,2 43,2 38,3 36,8 40,4 37,6 36,9 37,2 39,8 44,8 43,4 

Birleşik Krallık 41,5 42,4 43,5 51,7 65,7 76,6 81,8 85,3 86,2 88,2 89,2 

Norveç : : : : : : : 29,1 29,7 27,3 31,6 

Türkiye 51,1 45,5 39,6 40,0 46,3 42,3 39,1 36,2 36,2 32,5 32,5 

    Kaynak: Eurostat verilerinden tarafımızca düzenlenmiştir. 

Referans yıllar arasında Borç Stoğu/GSYİH oranı kriterine uyan 

ülkeler,İsveç,Polonya,Letonya,Slovakya,Romanya,Lüksemburg,Litvanya,Finlandiya,Es

tonya,Bulgaristan,Çek Cumhuriyeti ve Danimarka’dır. Bu konuda Türkiye’nin konumu 

incelendiğinde Euro Bölgesi’nin tam tersine Türkiye’nin kamu borcunda sürekli bir 

düşüş sağladığı fark edilmektedir. 2005 yılında %51,1 olan değer 2015 yılında %32,5’e 

düşmüştür. 

4.5. Döviz Kuru Kriteri 

Maastricht kriterlerinin sonunda para piyasalarını ilgilendiren bir şart olan 

“son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş 

olmaması” vardır (Akçay, 2008: 14).Döviz kurunda istikrarı hedefleyen bu kritere göre 

üye devletlerin paraları son iki yılda devalüe edilmemiş olacak ve döviz kuru 

mekanizması (ERM) içinde euroya karşı belirlenen merkezi kura dalgalanma bantları 

içinde bağlı bulunacaktır(Akdiş, 2006: 67). Yani bu kritere uyum şartı olarak üye 

ülkelerin Avrupa Para Sistemi’nin döviz kuru mekanizmasında kabul gören dalgalanma 

marjını aşmaması olarak da belirtilebilir.  



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

814 

Mekanizmaya katılan AB’ye üye ülkelerin ulusal paraları arasında, döviz kuru 

stabilizasyonunun sağlanması en önemli hedeftir. Bu mekanizma sayesinde, EPB 

dışındaki ülkelerin paraları Euro’ya bağlanmış olmaktadır. Mekanizmaya katılan her 

ülke ulusal para için Euro karşısında merkezi bir kur belirlenmiştir ve dalgalanma marjı 

±%15 olarak belirlenmiştir (Koç,2014:10). APS ve euro ya geçilmeden öncede para 

birimlerinin rekabetini güçlendirmek için buna benzer uygulamalar denenmiştir. Bunun 

en güzel örneği ise “Avrupa Para Yılanı” olarak tanımlanabilir. 24 Nisan 1972’de Basel 

Antlaşması ile Avrupa Topluluğu içindeki paralar arasındaki toplam dalgalanma 

marjının artı/eksi %2,25’i aşmaması gerektiği, aksi bir durum olursa gerekli tedbirlerin 

alınması kararı verilmiştir (Akdiş, 2006: 65). 

AB ülkeleri ortak para birimine geçerek döviz kuru kriterine karşı hassasiyet 

göstermiş olup durumun Türkiye açısından ele alınması durumunda istikrarsız bir 

yapının varlığı görülmektedir. Her ne kadar şuan esnek döviz kuru politikası uygulansa 

da kurlardaki oynaklık sürekli ulusal paranın devalüe edilmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Türkiye’nin devalüasyon karnesi 1946 yılı itibariyle incelendiğinde Tablo 9’da ayrıntılı 

bir şekilde görülmektedir. Genellikle ekonomik krizlerden kurtulmak, ihracatı 

arttırabilmek, cari açığı kapatmak gibi nedenlerle yapılan devalüasyonların sonuçları 

ise genellikle başarısızlıkla tamamlanmıştır. En son görülen devalüasyon ise Kasım 

2000 / Şubat 2001 yıllarında görülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük finansal krizi 

olarak tanımlanan kriz sonrasında yaklaşık %40 civarında bir devalüasyon 

gerçekleştirilmiş olup devamında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile krizden 

kurtulmanın yolları aranmıştır. Sonuç olarak IMF ile yapılan yeni standby antlaşması 

ile sabit kur rejiminden vazgeçilerek esnek döviz kur sistemine geçilmiştir.  

  Tablo 9: Türkiye’de Yapılan Devalüasyonlar ve Sonuçları 

Dev.Tarihi 
K.Önce 

($/TL) 

K. Sonra 

($/TL) 

Dev. 

Oranı (%) 

Dev.Kararının Alınış 

Nedeni 
Ekonomideki Sonuçları 

07.09.1946 1,30 2,80 115,40 
IMF'ye girişten önce avantaj 

sağlamak 
Etkisi olmadı 

04.08.1958 2,80 9,00 221.4 Ekonomik kriz Durgunluk aşı 

10.08.1970 9,00 15,00 66.7 Ekonomik durgunluk 
Petrol şoku olumlu 

sonuçları baltaladı 

01.03.1978 19.25 25,00 30,00 Cari işlemler açığı Sonuç alınamadı 

10.06.1979 26.5 47.1 77.7 Cari işlemler açığı İşe yaramadı 

24.01.1980 47.1 70,00 48.6 Kriz ve dış açık 1 yıl sonra işe yaradı 

05.04.1994 23,03 31,99 38.9 Dövize hücum önlenemedi 
Erken seçim kararı olumlu 

sonuçları yok etti 

23.02.2001 685,39 957879,00 39.8 
Kriz ve döviz yönelik 
talebin önlenememesi 

Beklenen sonuç alınamadı 

Kaynak: Çütcü, 2014: 79 

2005-2015 yılları arasında Maastricht Yakınlaşma Kriterlerini tamamen yerine 

getiren AB üyesi ülke ne yazık ki bulunamamaktadır.2005-2015 yılları arasında AB 

ülkeleri arasında İsveç dışında Maastricht Yakınlaşma Kriterlerine en çok uyan ülke ise 

İsveç’tir. Bu yıllar arasında İsveç harici Maastricht Yakınlaşma Kriterlerinin 

çoğunluğuna uyan AB ülkeleri ise Finlandiya ve Lüksemburg’tur.2005-2015 yılları 

arasında Lüksemburg, Finlandiya ve İsveç haricindeki ortalama olarak Maastricht 

Yakınlaşma Kriterlerine uyan ülkeler ise; Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 

Almanya, Fransa ve Belçika’dır. 

Sonuç Ve Öneriler 

Avrupa kıtasında savaşları bitiren, siyasi ve ekonomik istikrarı hedefleyen ve 

barışı inşa eden Avrupa Birliği projesi Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde kurulan 

Kömür Çelik Topluluğu ile başlamış olup günümüzde Bosna-Hersek’in de katılımıyla 
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29 ülkeyi kapsayan dev bir organizasyon haline gelmiştir. Fakat birliğin, planlananın 

üstünde hızlı büyümesi ve dünya konjonktüründeki değişimler, hedeflenen 

politikalardan uzaklaşmasını yada krizler yaşamasına neden olmaktadır. Bunun en bariz 

örnekleri olarak ise 2008 küresel kriz sonrası yaşanılan ve günümüzde de Yunanistan, 

İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede hissedilen 

resesyon (durgunluk) krizi gösterilebilir. 

Avrupa kıtasında barışı ve istikrarı ekonomik bütünleşme yoluyla tesis etmek 

amacıyla oluşturulan Avrupa Birliği yaklaşık 10 yıldır ara dönem –Fetret Devri- ya-

şamaktadır. AB’deki durgunluğun hiç kuşku yok ki, bir düzineye yakın sebebi 

bulunmaktadır. Bunların en önemlilerini genişleme yorgunluğu, anayasanın red-

dedilmesi, Türkiye ile müzakerelerin başlaması ve küresel ekonomik krizin etkileri 

olarak sıralamak mümkündür. Diğer uluslararası örgütlerden birçok bakımdan 

farklılaşan, önce Batı Avrupa’da, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından coğrafi 

Avrupa’da Roma İmparatorluğu projesini adım adım gerçekleştirmeyi hedefleyen 

bütünleşme hareketinin 20. yüzyılın sonundan itibaren yorgunluk emareleri gösterdiği 

ve geleceği konusunda kaygıların gittikçe güçlendiği bir gerçektir.6 Üye ülke de 

Avrupa kimliği ve Avrupa vatandaşlığı tartışmalarının gittikçe alevlenmesi, yabancı 

düşmanlığı ve İslamofobinin güçlenmesi, AB ülkelerine yasadışı göçle mücadele için 

yürütülen faaliyetlerin kapsamının genişlemesi gibi gelişmeleri de esasen duraklamanın 

öteki işaretleri olarak görmek gerekmektedir (Ülger, 2014: 110). Mevcut durgunluk ve 

politika eksikliklerinin yanında Brexit’in gündeme gelmesi ve referandum sonucunun 

beklentilerinin tersi çıkması da hem AB hem de AB’nin en büyük ekonomilerinden 

Birleşik Krallık için önemli bir risk haline gelmiştir. 

Referandum sonuçları Türkiye açısından ele alındığında ise ilk akla gelen 

ekonomik kayıplar olmaktadır. Öncelikle İngiltere’nin AB’den ve özellikle de gümrük 

birliğinden ayrılması, Türkiye ile olan ticaretinde gümrük duvarlarının tekrar 

yükselmesi anlamına gelecektir. İngiltere ile 16 milyar doları bulan bir dış ticaretimiz 

bulunmakta olup, dış ticaret fazlası verdiğimiz sayılı ülkeler arasındadır ve en çok 

ihracat yapılan ikinci ülkedir. Türkiye 2015 yılında toplam ihracatının %45’ini 

Avrupa’ya yapmıştır. Sadece bu rakamlar dahi referandum sonuçlarının AB 

ekonomisini ve zincirleme olarak Türkiye’yi ne kadar etkileyeceğini göstermektedir. 

Olaya turizm açısından bakıldığında da benzer tablolar söylenebilir. Terör saldırıları ve 

Rusya ile yaşanılan siyasi sorunlardan dolayı felaket yılı olarak görülen 2016’da İngiliz 

turistler kurtarıcı olabilirdi. Çünkü 2015 yılında 2,5 milyon İngiliz turist Türkiye’yi 

ziyaret etmiş olup bu rakam 2016 yılı için geliştirilebilirdi. 

AB ülkelerinde ve İngiltere’de görülen bu birlik karşıtı görüntü, Türkiye’nin 

AB’ye tam üyelik hedefini de gözden geçirmek zorunda bırakabilir. Fakat gerek 

Kopenhag Kriterleri gerekse Maastricht şartları; modern dünyanın ekonomik anlamda 

gelişmişlik göstergeleridir. Her ne sebeple olursa olsun küresel dünyada ve dışa açık bir 

ekonomide güçlü olabilmek, sosyo-ekonomik açıdan kalkınmışlığı yakalayabilmek için 

bu kriterleri sağlayabilecek potansiyele ulaşmak gerekmektedir. Türkiye’nin son 11 

yıllık ekonomik performansına bakıldığında birçok makro ekonomik göstergelerde AB 

üyesi ülkelerin üstünde olduğu söylenebilir. Gerek bütçe açığında ki performans 

gerekse enflasyonda tek haneli rakamları yakalamak önemli başarılardır. Fakat henüz 

Maastricht Kriterleri esas alındığında birçok alanda yetersizlikler göze çarpmaktadır. 

Mevcut yetersizlikler sadece yurtiçi piyasalardan yada politikalardan kaynaklanmayıp 

uluslar arası dinamiklerde bu olumsuz süreci tetikleyebilmektedir. Bu nedenle güçlü bir 

ekonomiyle istenilen kriterlerin sağlanabileceği bilincine erişmek, buna göre politika 

üretmek gerekmektedir. 
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BULGHUR CONSUMPTION: STUDYING THE CONSUMERS OF 

SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION 
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Öğr. Gör. Veliddin Çiftciii  

Abstract 

Having a very long history, bulghur is a commonly consumed food today as it was in 

the past. Bulghur is half-convenience food which is a common ingredient of traditional meals. It 

is thought that the bulghur consumption of southeastern Anatolia region is more than the other 

regions’ consumption.  In this work, the types of consumers’ consumption, the reasons of them 

for consuming bulghur and the variables effecting preference of buying bulghur are tried to 

determine. With this purpose, questionnaires prepared according to descriptive survey model 

have been performed face to face on 578 people from nine cities in the southeastern Anatolia 

region. Application data has been subject to statistical analysis. As a result of analysis, the 

Cronbach’s Alpha credibility rate of data is found as 0,829. Meaningful differences have been 

seen among the ways of bulghur consumption, reasons for bulghur consumption and bulghur 

preferences of participants. It has been seen that bulghur is consumed less by young, highly 

educated, highly prosperous and small families than the other ones. It has been seen that it is 

purchuased from groceries and wholesalers mostly in bulk packages.  

Key Words: Bulghure, bulghure consumption, southeastern Anatolia, survey, 

consumer 

BULGUR TÜKETİMİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

TÜKETİCİLERİNİN İNCELENMESİ 

Özet 

Çok uzun tarihi geçmişe sahip olan bulgur geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala 

sıkça tüketilen bir gıdadır. Bulgur Anadolu’da yöresel yemeklerde çoğu zaman yer bulabilen yarı 

hazır gıdadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bulgur tüketiminin diğer bölgelere göre daha fazla 

olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin bulgur tüketim şekilleri, bulgur tüketme 

nedenleri ve bulgur satın alma tercihini etkileyen değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla hazırlanan anket güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilden 578 kişiye yüz yüze 

uygulanmıştır. Uygulama verileri istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda 

verilerin Cronbach’s Alpha güvenirlik değeri 0,829 bulunmuştur. Katılımcıların bulgur tüketim 

şekilleri, bulgur tüketme nedenleri ve bulgur tercihleri arasında demografik özelliklere anlamlı 

farklılıklar görülmüştür. Bulguru genç, eğitim seviyesi yüksek, gelir seviyesi yüksek ve kalabalık 

olmayan ailelerin diğerlerine göre daha az tükettiği görülmüştür. Market ve toptancılardan daha 

çok ambalajlı paketlerde alındığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bulgur, bulgur tüketimi, Güneydoğu Anadolu, anket, tüketici 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş 

Bulgur, çok eskiden bilinen ve özellikle Anadolu coğrafyası ve çevresinde 

oldukça fazla tüketilen bir gıda maddesidir. Anadolu’da yöresel olarak buğdayın 

yıkanması, kaynatılması, kurutulması, soyulması, kurutulması, kırılması işlemlerinden 

geçirilerek ve elde edilen bir üründür (Özboy, 1998).  

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Adıyaman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü yavuzakci@gmail.com 
ii Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü veliddinciftci@gmail.com 
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Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği’ne göre Bulgur “Buğdayların (Triticum 

durum, Triticum aestivum, Triticum monococcum, Triticum dicoccon) tekniğine uygun 

olarak temizlenmesi, pişirilmesi, kurutulması ve istendiğinde kabuğundan ayrılarak 

kırılması ile elde edilen ürün” olarak adlandırılır. Bulgurun özellikleri ise;  “Bulgur 

kendine has renk, tat, koku ve görünüşte olmalı, acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş, 

küflenmiş olmamalı, yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, 

yumurtaları, hayvansal artıklar ve metal parçaları içermemeli, fiziksel ve kimyasal 

özellikleri tebliğe uygun olmalıdır. Bulgur, pilavlık ve köftelik bulgur olarak ikiye 

ayrılır. Pilavlık bulgur tane iriliğine göre; pilavlık tane bulgur, iri pilavlık bulgur, 

pilavlık bulgur ve ince pilavlık bulgur olmak üzere dört, köftelik bulgurlar ise tane 

iriliğine göre; köftelik bulgur ve köftelik ince bulgur olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Bulgurların tane irilikleri tebliğe’ ye uygun olmalıdır” şeklinde belirtilmiştir (Anonim, 

2009). 

Anadolu’da yaygın olan bulgur, yarı hazır bir gıda maddesidir (Anonim,1991). 

Tarihi çok eskilere dayanan ve yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olan, eski Hitit ve 

Babillilerden bu yana gıda olarak kullanılan bulgur,  Romalılar tarafından  “cerealis”, 

İsrailliler tarafından  “dagan” ve diğer Ortadoğu ülkeleri tarafından “arisah” isimleriyle 

anılmıştır. Son zamanlarda ise Kuzey Amerikalılar tarafından “bulgur”, Kuzey Afrika 

ve Ortadoğulular tarafından  “burghul”, Araplar tarafından  “burgul”, Ermeniler 

tarafından  “Golden pilaf”,  isimleri kullanılmaktadır (Bayram ve Öner, 2002). 

Bulgur genellikle sert buğdaylardan elde edilir. En iyi kalitede bulgur durum 

buğdayından üretilir (Bayram, 2000; Turhan, 2003). Durum buğdaylarının genel 

kullanım alanları; ekmek (%45–55), Makarna (%10 – 15), Bulgur (%10–15), kuskus 

(%8–10), firik (%2–5), diğer ürünler (%2–5)dir (El-Haramein ve ark., 1993). 

Bulgurda buğday türü kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu yüzden 

sert buğdaylar bulgur üretiminde tercih edilmektedir. Renk maddelerince ve azotlu 

maddelerce zengin olma özellikleri bu buğdayların avantajlı kılmaktadır. Azotlu 

maddelerin yüksek oranda olması sert-sıkı bir yapı sağlarken, yüksek renk maddeleri 

ise bulgurun olumlu rengi üzerinde etkilidir (Elgün ve Ertugay, 1992; Koca ve Anıl, 

1996). Durum buğdayını ekmeklik buğdaylardan ayıran en önemli özellik sahip olduğu 

yüksek miktardaki sarı renk pigmentleridir. Bu pigmentler ekmeklik buğdaylara göre 

durum buğdaylarında iki kat daha fazladır (Aktan ve Atlı, 1995).  

Tahıllar, ucuz bir karbonhidrat kaynağıdır ve beslenme piramidinin tabanında 

yer alır. Bulgur da tahıl grubu içerisinde önemli bir yere sahip bir besindir. Bulguru 

anlamak için buğdayı iyi tanımak gerekmektedir. Buğday; ruşeym, kepek ve 

endosperm bölümlerinden oluşur ve gerekli olan besin öğelerinin birçoğu ruşeym ve 

kepek bölümü içerisinde yer alır. Endosperm ise sadece enerji veren bölümüdür. 

Buğdayın yapısında bulunan öz ve kepek, mineralleri, lifleri, bazı fenolleri, fitatları ve 

selenyumu; ayrıca da B12 dışındaki bütün B vitaminlerini içermektedir (Anonim, 

2011c) 

Bulgur Anadolu’da yaklaşık 4 bin yıldır tüketilen bir gıdadır. Genellikle pilav 

olarak tüketilmesinin yanında ayrıca, çiğ köfte, içli köfte, kısır vb. birçok yemeğin 

hazırlanmasında ana malzemedir. Türkiye’de eskilerde evlerde üretilen bulgur birinci 

dünya savaşı sırasında ordunun ihtiyacını karşılamak üzere Karaman’da kurulan 

fabrika ile ilk defa fabrikasyon üretimine geçmiştir. Sonraki yıllarda bulgur fabrikaların 

sayısı zamanla artmıştır (Anonim 2005; Dönmez ve ark., 2004). 

Türkiye’de bulgur üretimi 500 civarında bulgur işletmelerinde, yıllık 1 milyon 

ton civarında yapılmaktadır. Bu oran Amerika’da 250–300 bin tondur. Türkiye’de 
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ortalama kişi başına tüketim 12 kg’dır (Bayram ve ark, 2003, Bayram, 2000, Bayram, 

2006, Bayram ve Öner, 1996, 2002, 2004a). Anadolu’nun Doğu bölgelerinde 23 kg 

olan tüketim batı bölgelerinde 7 kg’a kadar düşmektedir (Dönmez ve ark., 2004). 

Ortadoğu coğrafyasında ise kişi başına 25-35 kg’dır (Kahyaoğlu,  2011). Dünyadaki 

üretimi ve tüketimi ucuzluk, uzun süre dayanıklılık, kolay hazırlanabilme, yüksek besin 

değeri özelliklerinden dolayı hızla artmaktadır (Fisher, 1972;  Bayram ve ark, 1996; 

Bayram ve Öner, 2005; Özkaya ve ark., 1993a).  

Bu çalışmada Türkiye’deki bulgur tüketim oranı yüksek olan Güneydoğu 

Anadolu Bölgesindeki tüketiciler incelenmiş olup, tüketicilerin bulgur tüketim 

nedenleri, tüketim miktarları ve bulgur tüketiminde dikkat ettikleri hususlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. Önceki Çalişmalar 

Dünyada ilk işlenen gıda maddelerinden birisi olan bulgur tarih boyunca hep 

önem arz eden önemli bir gıda maddesi olmuştur. Cengiz Han’ın seferlerinde, Çin 

İmparatoru Shen Nung’un kutsal besinleri arasında bulgurun hammaddesi olan buğday 

yer almaktadır. Tarihsel olarak bulgur çok çeşitli isimlerle anılmıştır. Cerealis, dagan, 

arisah, burghul, burghoul, balgour, birghil olarak adlandırılmıştır. Günümüzde birçok 

batı dilinde de Ortadoğu halklarının kullandığı gibi bulgur olarak geçmiştir.(Bayram ve 

Öner, 2004a; Bayram ve Öner, 2002).  

Bulgur muadilleri sayılan makarna ve pirinç ile kıyaslandığında, daha ucuz ve 

daha besleyici olması nedenleriyle düşük gelire sahip tüketiciler tarafından tercih 

sebebidir. Pilav olarak daha çok tüketilen bulgur aynı konumdaki pirinçe göre B grubu 

vitaminler açısından çok daha zengin olduğundan pirincin çok fazla tüketildiği yerlerde 

tavsiye edilmektedir. Bitkisel lif içeriği de yüksek bulgur gelişmiş toplumlarda 

medeniyet hastalıkları denilen rahatsızlıkların önlenmesi içinde tavsiye edilmektedir 

(Özkaya, 1997; Bayram ve Öner, 2004b). 

Solah ve ark.(2007), tokluk hissi üzerine yaptıkları çalışmada bulgurun 

pirinçden daha fazla tokluk hissi verdiğini belirtmişlerdir.18–50 yaş arası denekler 

üzerinde yapılan araştırmada, aynı oranda tüketilen kaynatılarak yapılan bulgurun 

pirince göre 2,5 saat daha fazla tokluk hissi verdiğini vurgulanmıştır. Bulgurun amiloz 

miktarının, dirençli nişastasının ve posa miktarının yüksek oranda olması; glisemik 

indeksinin ise düşük olması tokluk hissi yaratmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye’deki makarnalık buğdayın merkezi 

olarak bilinmektedir (Özberk ve ark., 2005b). Makarnalık buğdaylardan Aydın-93, 

Sarıçanak-98, Zenit, Duraking ve Svevo bu bölgede sık ekilen ve iyi renk vermeleri 

nedeniyle bulgur yapımında tercih edilen buğdaylardır (Özberk ve ark., 2005a). 

3. Araştirmanin Yöntemi 

Bu bölümde; araştırmanın amacı ve önemi, ana kütle ve örnekleme, veri 

toplama aracı ve içeriği ile araştırma bulguları yer almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı; beslenme amacıyla tüketilen temel ürünlerden bulgur 

için tüketicilerin bakış açılarını belirlemektir. Bu amaçla tüketicilerin bulguru niçin? 

Nasıl? Ne şekilde? Tükettikleri anlaşılmaya çalışılmaktadır.   
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Bu araştırmanın amacında ortaya konulan hususlar; hem üreticilere hem de 

tüketicilere fikir vererek üretim ve tüketim için daha doğru karar almalarını sağlaması 

ayrıca literatüre veri sağlanmasından dolayı önem arz etmektedir.  

3.2. Ana Kütle ve Örnekleme 

Bu araştırmanın ana kütlesini Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller 

oluşturmaktadır. 2015 yılı TÜİK verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 

ilin nüfus toplamı yaklaşık 8 milyonu 252 bin civarıdır.  

Bu araştırmanın örnekleme çerçevesi ise olasılığa dayalı olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve toplamda 578 kişi 

oluşturmaktadır. Evren büyüklüğü 10 milyon civarı olan çalışmalarda %95 güven 

seviyesi ve %5 güven aralığında 384 örneklem yeterli gelmektedir. Güven aralığının 

arttırılması amacıyla geçerli 578 örnek elde edilerek güven aralığı %4,08’e 

yükseltilmiştir.  

3.3. Veri Toplama Aracı ve İçeriği 

Bu araştırmada kullanılan anket formu alan yazım taranmak suretiyle 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Anket formu; iki bölüm ve toplam 28 

sorudan meydana gelmiştir. Anketin birinci bölümünde demografik özelliklere yönelik 

7 soru ve bulgur tüketim şekli ile ilgili 3 soru olmak üzere toplam 10 çoktan seçmeli 

soru bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise likert tipi 5 dereceli (1=hiç önemli 

değil, 5=çok önemli) şeklinde hazırlanan iki grup soru bulunmaktadır. Birinci grupta 6 

adet bulgur tüketim nedenlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış soru ve ikinci 

bölümde ise 12 adet bulgur tüketiminde dikkat edilen hususların bulunmaktadır. 

Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. 

Esas uygulamaya geçmeden önce hazırlanan anket formunun anlaşılabilirliğini 

ve uygulanabilirliğini sınamak ve ölçümün güvenilirliğini anlayabilmek amacıyla 

örnekleme çerçevesinden 50 adet anket formu pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. 

Ölçümün güvenilirliğine ilişkin olarak Cronbach’s Alpha katsayısı 

hesaplanmıştır. Buna göre anketin ikinci bölümündeki niçin bulgur tüketildiği ile ilgili 

likert tipi 6 adet sorunun Cronbach’s Alpha katsayısı 0,614 olmuş, bulgur tüketiminde 

dikkat edilen hususlar ile ilgili 12 sorunun Cronbach’s Alpha değeri 0,816 ve tüm likert 

tipi soruların Cronbach’s Alpha değeri 0,806 olmuştur. Özdamar (2004:632-633)’a 

göre gerçekleşen bu ölçüm yüksek derecede güvenilirdir (0,80<Cronbach’s 

Alpha<1,00). Pilot uygulama sonuçlarından hareketle anket formunun olduğu gibi 

örneklemin tamamına uygulanmasına karar verilmiş ve bu aşamadan sonra esas 

uygulamaya geçilmiştir. Esas uygulamada geçerli 578 anket verisi elde edilmiştir. Elde 

edilen anketlerin illere göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur. 

Tablo 1: İllere Göre Katılımcıların Dağılımı 

İller Gaziantep Şanlıurfa Adıyaman Diyarbakır Mardin Siirt Batman Şırnak Kilis Diğer* 

f 141 141 55 64 60 10 23 4 13 67 

% 24,4 24,4 9,5 11,1 10,4 1,7 4,0 0,7 2,2 11,6 

*Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 ilden anket verileri toplanmıştır. İllerin 

nüfus büyüklükleri ile orantılı bir biçimde anket toplanmaya çalışılmıştır. 

Katılımcıların yaklaşık %12’si il belirtmediğinden diğer olarak adlandırılmıştır.  
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Esas uygulama verileri için öncelikle ölçümün güvenilirliğine ilişkin 

Cronbach’s Alpha katsayısına bakılmıştır. Buna göre anketin ikinci bölümündeki niçin 

bulgur tüketildiği ile ilgili likert tipi 6 adet sorunun Cronbach’s Alpha katsayısı 0,648 

olmuş, bulgur tüketiminde dikkat edilen hususlar ile ilgili 12 sorunun Cronbach’s 

Alpha değeri 0,831 ve tüm likert tipi soruların Cronbach’s Alpha değeri 0,829 

olmuştur. 

3.4. Araştırma Bulguları 

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulguların analizi yer 

almaktadır. Bu bölüm; demografik bulgular, bulgur tüketim şekilleri, niçin bulgur 

tüketildiğine ilişkin değişkenler ve bulgur tüketiminde dikkat edilen hususlar ve 

bunlara ilişkin istatistiki işlemler yer almaktadır.  

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik bulgularını elde etmek için 

betimsel istatistik yöntemlerinden olan frekans ve yüzde analizi yöntemleri 

kullanılmıştır. Buna göre demografik değişkenlere ilişkin elde edilen bulgular Tablo 

1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Bazı Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişkenler      Gruplar         Frekans (n)        Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Erkek 257 44,5 

Kadın 321 55,5 

Yaş 

30’dan küçük 328 56,7 

30-50 arası 204 35,3 

50’den büyük 46  8,0 

Meslek 

Kamu personeli 130 22,5 

Özel sektör 182 31,5 

Serbest meslek 124 21,5 

Çalışmıyor 142 24,6 

Eğitim 

İlkokul 89 15,4 

Ortaokul 56 9,7 

Lise 75 13,0 

Üniversite 358 61,9 

Gelir 

1.000 TL’den az 223 38,6 

1.000-2.000 189 32,7 

2.001-3.000 101 17,5 

3.001-4.000 48 8,3 

4.000 TL’den fazla 17 2,9 

Buna göre; araştırmaya katılanların yaklaşık %55’i kadın, %45 ise erkektir. 

Katılımcıların yarısından fazlası (%56) 30 yaşından küçüktür. Mesleki dağılım 

incelendiğinde kamuda çalışanlar %22, özel sektör çalışanları %31, serbest meslek 

%21 ve sürekli bir işte çalışmayanların ise %24 olduğu görülmektedir. Eğitim dağılımı 

incelendiğinde üniversite öğrencileri ile mezunlarının oranı %62 civarındadır. Gelir 
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dağılımı incelendiğinde katılımcıların yaklaşık %39’u 1.000 TL’den daha az bir 

gelirlerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 3: Ailedeki Kişi Sayısı 

Aile nüfusu f % 

3 kişi ve daha az 90 15,6 

4 kişi 103 17,8 

5 kişi 103 17,8 

6 kişi 88 15,2 

7 kişi 98 17,0 

8 kişi ve üstü 96 16,6 

Toplam 578 100,0 

Katılımcılara sorulan “siz de dahil aileniz kaç kişiden oluşmaktadır?” sorusuna 

verilen cevaplar incelendiğinde üç kişi ve daha az nüfusa sahip olan ailelerin yaklaşık 

%16 civarında olduğu ve katılımcıların yaklaşık yarısı 6 ve daha fazla kişilerin olduğu 

ailelerden oluştuğu görülmektedir. 

Katılımcılara “ailenizde sizinle birlikte yaşayan başka kişiler var mı?” 

sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde yalnızca %17,8’i bu soruya evet cevabı 

vermiştir. Bu gruptaki katılımcılar diğerlerine göre daha geniş aileler olarak 

belirtilebilir.   

Tablo 4: Bulgur Tüketimi İle İlgili Çeşitli Veriler 

Haftalık bulgur tüketimi f % Satın Alınan Bulgur Miktarı f % 

Hiç tüketmiyorum 20 3,5 Kendi/akraba üretimi 69 11,9 

1 kilodan az 234 40,5 1 kiloluk paket 102 17,6 

1-2 kilo arası 175 30,3 5 kiloluk paket 169 29,2 

2-3 kilo arası 77 13,3 25 kiloluk paket 159 27,5 

3 kilodan fazla 72 12,5 Açıkta satılandan 79 13,7 

Toplam 578 100 Toplam 578 100 

Tüketilen Bulgur Tipi f % Bulgur Satın Alınan Yer f % 

Pilavlık 396 68,5 Bakkal 52 9,0 

Köftelik simit 117 20,2 Market 232 40,1 

Çiğ köftelik/esmer 46 8,0 Köyümden gelir 71 12,3 

Kepekli esmer 19 3,3 İmalatçısından 79 13,7 

Toplam 578 100 Toptancıdan 144 24,9 

   Toplam 578 100 

Bulgur tüketimi ile ilgili çeşitli veriler incelendiğinde katılımcıların yaklaşık 

%40’ı haftalık bir kilogramdan daha az tükettiğini belirtmekte, 1- 2 kilo arası tüketenler 

%30 civarında ve 2 kilodan daha fazla tüketenlerin ise %25 civarında olduğu 

görülmektedir.  

Katılımcıların çok büyük bir kısmı (%68) bulguru pilavlık olarak 

tüketmektedir. Çiğ köftelik olarak tüketenler ise yaklaşık %20 civarındadır. 

Katılımcıların %29’u beş kilogramlık bulgur tüketiyorken %27’si ise yirmi beş 

kilogramlık miktarlarda olanları satın aldıklarını belirtmektedirler. Katılımcıların 
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yaklaşık yarısı bulguru bakkal ve marketlerden almakta, %26’sı köyden veya 

imalatçıdan almakta ve %25’i ise toptancılardan aldıklarını belirtmektedirler. 

Haftalık bulgur tüketimi ile satın alınan bulgur miktarı arasında çapraz tablo 

(crosstab) yapıldığında haftalık bulgur tüketimi arttıkça satın alınan bulgur miktarının 

da artarak 5 kilogramlık ve 25 kilogramlık paketlerde alındığı görülmektedir.  

Haftalık bulgur tüketimi ile bulgurun satın alındığı yer arasında yapılan çapraz 

tabloda haftalık 1 kilodan daha az bulgur tüketenlerin %48’i bulguru marketten 

almakta, 1-2 kilo arası tüketenlerin %41’i marketten %24’ü toptancıdan almakta, 2-3 

kilo tüketenlerin %30’u toptancıdan ve %20’si imalatçıdan almakta ve haftalık 3 

kilodan fazla tüketenlerin %40’ı bulguru toptancıdan aldıkları görülmektedir. Haftalık 

tüketim miktarı arttıkça toptan bulgur satın alma eğiliminin de arttığı söylenebilir. 

Genel itibariyle bulgur tüketimi verileri incelendiğinde katılımcıların yaklaşık 

%71’i haftalık iki kilodan daha az bulgur tüketmekte, %69’u pilavlık olarak 

tüketmekte, %57’si 5 veya 25 kilogramlık paketlerde satın almakta, %25’i üreticilerden 

alıyorken geriye kalan kısmının ise aracılardan bulgur satın aldığı görülmektedir. 

Tablo 5: Bulgur tüketim nedenleri ile bulgur tercihini etkileyen faktörlere ilişkin ortalamalar 

 Değişkenler N Ort. St.S. 

B
u

lg
u

r
 

tü
k

e
tm

e
 n

e
d

e
n

le
r
i 

Sağlığa faydalı olduğu için 578 3,79 1,20 

Ucuz olduğu için 578 2,56 1,48 

Lezzetli olduğu için 578 3,99 1,04 

Uzun süre bozulmadan saklanabildiği için 578 3,56 1,30 

Yöresel yemeklerimizde çok sık kullanıldığı için 578 3,84 1,27 

Pratik hazırlanan bir yiyecek olduğu için 578 3,46 1,33 

B
u

lg
u

r
 t

er
ci

h
in

i 
e
tk

il
ey

e
n

 f
a

k
tö

r
le

r
 

Bulgurun rengi 578 4,09 1,06 

Markası 578 3,85 1,24 

Fiyatı 578 3,34 1,37 

Ambalajı 578 3,63 1,33 

Tadı/lezzeti 578 4,39 0,96 

Tanıdıklarımın önerileri 578 3,54 1,33 

Hangi tür buğdaydan üretildiği 578 3,66 1,27 

Kalite onaylı (TSE, ISO, HACCP vb) belgesi 578 3,81 1,30 

Besin değeri 578 3,87 1,22 

Organik üretim olması 578 3,98 1,17 

Yabancı madde (taş, toprak vb) olmaması 578 4,44 0,95 

Bulgur tanelerinin aynı irilikte olması 578 3,91 1,24 

Katılımcıların bulgur tüketim nedenleri incelendiğinde bulgurun ucuz olması 

dışında belirtilen nedenlere daha yüksek düzeyde katıldıkları görülmüştür. 

Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre bulgurun sağlıklı bir yiyecek olduğu, 

lezzetli olduğu, uzun süre saklanabildiği, yöresel yemeklerde sık kullanıldığı ve pratik 

hazırlanan bir yemek türü olduğu hususlarına cevaplayıcıların katıldığı görülmektedir.  
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Bulgur tüketimin etkileyen hususlarla ilgili ortalamalar incelendiğinde 

katılımcıların bulgurun lezzeti, içinde yabancı madde olmaması ve bulgurun rengi 

konularında çok duyarlı oldukları bulgur tercihlerini yüksek derecede etkiledikleri 

görülmektedir. Bulgur tercihin etkileyen faktörlerden bulgurun fiyatı ortalamasının 

diğer seçeneklere göre daha düşük olması (ort 3,34) güneydoğu Anadolu bölgesindeki 

tüketicilerin bulgur tercihinde fiyattan daha çok bulgurun niteliklerini önemsedikleri 

sonucuna varılabilir. 

Bulgur tüketim nedeni ve tüketim tercihini etkileyen değişkenlere ilişkin 

ortalamaların daha ayrıntılı incelemesi için ortalamalar arasındaki anlamlı farklılıklara 

ilişkin tek yönlü varyans analizi ve t testleri yapılmıştır. 

Tablo 6: Katılımcıların Cinsiyetleri İle Bulgur Tüketme Nedenleri Arasındaki Anlamlı Farklara 

İlişkin T Testi Tablosu 

Bulgur tüketimi / cinsiyet N Ort. S.S. t Sig. 

B
u

lg
u

r
 t

ü
k

e
tm

e
 n

e
d

e
n

i 

Sağlığa faydalı olduğu için 
Kadın 257 3,88 1,19 

1,462 ,144 
Erkek 321 3,73 1,21 

Ucuz olduğu için 
Kadın 257 2,51 1,48 

-,715 ,475 
Erkek 321 2,60 1,48 

Lezzetli olduğu için 
Kadın 257 4,14 1,00 

3,054 ,002** 
Erkek 321 3,87 1,06 

Uzun süre bozulmadan saklanabildiği için 
Kadın 257 3,67 1,28 

1,744 ,082 
Erkek 321 3,48 1,31 

Yöresel yemeklerimizde çok sık kullanıldığı için 
Kadın 257 3,92 1,23 

1,465 ,143 
Erkek 321 3,77 1,31 

Pratik hazırlanan bir yiyecek olduğu için 
Kadın 257 3,57 1,30 

1,839 ,066 
Erkek 321 3,36 1,34 

 **p<0,01 

Katılımcıların cinsiyetleri ile bulgur tüketme nedenleri arasındaki anlamlı 

farklılığın belirlenmesi için yapılan t testi analizi sonucunda bulgurun lezzeti 

konusunda erkek ve kadın katılımcılar arasında %1 seviyesinde anlamlı farklılık 

olduğu görülmüştür. Farkın nedeni incelendiğinde kadın katılımcıların erkeklere göre 

bulgur daha lezzetli buldukları görülmektedir. Diğer değişkenler açısından istatistiki 

olarak anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Sağlığa faydalı olması, uzun süre 

saklanabilmesi, yöresel yemeklerde sık kullanılması ve pratik hazırlanması konularında 

kadınlar erkeklere göre daha yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. Bulgurun ucuz 

olması konusunda ise erkekler kadınlara göre daha yüksek düzeyde katılım 

göstermişlerdir.  

Genel olarak bulgur tüketimi nedenleri açısından cinsiyet farklılığı 

incelendiğinde kadınların erkeklere göre bulguru daha çok tercih ettikleri söylenebilir.  
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Tablo 7: Katılımcıların Cinsiyetleri İle Bulgur Tüketimi Tercihlerini Etkileyen 

Değişkenler Arasındaki Anlamlı Farklara İlişkin T Testi Tablosu 

Bulgur tüketimi / cinsiyet N Ort. S.S. t Sig. 
B

u
lg

u
r
 t

er
ci

h
in

i 
e
tk

il
ey

e
n

 d
eğ

iş
k

e
n

le
r
 

Bulgurun rengi 
Kadın 257 4,25 1,00 

3,161 ,002* 
Erkek 321 3,97 1,10 

Markası 
Kadın 257 3,88 1,26 

,509 ,611 
Erkek 321 3,82 1,23 

Fiyatı 
Kadın 257 3,32 1,36 

-,287 ,774 
Erkek 321 3,35 1,38 

Ambalajı 
Kadın 257 3,54 1,39 

-1,591 ,112 
Erkek 321 3,71 1,27 

Tadı/lezzeti 
Kadın 257 4,45 0,93 

1,342 ,180 
Erkek 321 4,34 0,98 

Tanıdıklarımın önerileri 
Kadın 257 3,51 1,41 

-,506 ,613 
Erkek 321 3,57 1,27 

Hangi tür buğdaydan üretildiği 
Kadın 257 3,75 1,26 

1,682 ,093 
Erkek 321 3,58 1,27 

Kalite onaylı (TSE, ISO, HACCP vb) belgesi 
Kadın 257 3,77 1,41 

-,705 ,481 
Erkek 321 3,85 1,22 

Besin değeri 
Kadın 257 3,89 1,29 

,305 ,760 
Erkek 321 3,86 1,16 

Organik üretim olması 
Kadın 257 3,96 1,25 

-,343 ,732 
Erkek 321 3,99 1,10 

Yabancı madde (taş, toprak vb) olmaması 
Kadın 257 4,54 0,84 

2,390 ,017* 
Erkek 321 4,36 1,02 

Bulgur tanelerinin aynı irilikte olması 
Kadın 257 3,98 1,24 

1,129 ,259 
Erkek 321 3,86 1,24 

*p<0,05  

Katılımcıların cinsiyetleri ile bulgur tercihini etkileyen değişkenler arasındaki 

anlamlı farklar incelendiğinde bulgurun rengi ve içinde yabancı madde olmaması 

konularında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Bulgurun rengini kadın 

katılımcıların erkeklere göre daha çok önemsedikleri görülmektedir. Benzer şekilde 

bulgur içinde yabancı madde olmaması konusunda da kadınların erkeklere göre daha 

çok önemsedikleri görülmektedir. Diğer değişkenlerde cinsiyete bağlı anlamlı 

farklılıklar olmamasına rağmen ortalamalar karşılaştırıldığında kadınların bulgurun 

markası, lezzeti, üretildiği buğday türü ve tanelerinin eşit irilikte olması konularında 

erkeklere göre fazla önem verdikleri söylenebilir. 
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Tablo 8: Katılımcıların Yaşları İle Bulgur Tüketimi Nedenleri Arasındaki Anlamlı Farklara 

İlişkin Anova 

  Tüketim nedenleri / Yaş N Ort S.S. F Sig. 

Sağlığa faydalı olduğu için 

30'dan küçük 328 3,73 1,19 

2,159 ,116 

30-50 arası 204 3,93 1,15 

50'den büyük 46 3,65 1,43 

Toplam 578 3,79 1,20 

Ucuz olduğu için 

30'dan küçük 328 2,45 1,42 

5,498 0,004** 

30-50 arası 204 2,58 1,51 

50'den büyük 46 3,22 1,58 

Toplam 578 2,56 1,48 

Lezzetli olduğu için 

30'dan küçük 328 3,87 1,03 

5,505 0,004** 

30-50 arası 204 4,16 1,03 

50'den büyük 46 4,11 1,06 

Toplam 578 3,99 1,04 

Uzun süre bozulmadan saklanabildiği için 

30'dan küçük 328 3,38 1,29 

8,521 0,000** 

30-50 arası 204 3,74 1,30 

50'den büyük 46 4,04 1,11 

Toplam 578 3,56 1,30 

Yöresel yemeklerimizde çok sık kullanıldığı için 

30'dan küçük 328 3,77 1,33 

0,879 0,416 

30-50 arası 204 3,92 1,16 

50'den büyük 46 3,91 1,35 

Toplam 578 3,84 1,27 

Pratik hazırlanan bir yiyecek olduğu için 

30'dan küçük 328 3,30 1,35 

5,216 0,006** 

30-50 arası 204 3,62 1,26 

50'den büyük 46 3,78 1,28 

Toplam 578 3,46 1,33 

**p<0,01 

Katılımcıların yaşları ile bulgur tüketme nedenleri arasındaki anlamlı farkın 

tespiti için yapılan anova analizi sonucunda anlamlı farklılıklar görülmüştür. Bulgurun 

uzuz bir yiyecek olması konusunda anlamlı farkın nedeni için bakılan tukey testine 

göre farkın 50 yaşından büyükler ile diğerleri arasında olduğu görülmektedir. 50 

yaşından büyük katılımcıların diğerlerine göre daha yüksek düzeyde bulgurun ucuz bir 

yiyecek olduğunu düşündükleri görülmektedir.  

Bulgurun lezzetli bir yiyecek olması konusundaki anlamlı farklılığın 30 

yaşından küçükler ile diğerleri arasında olduğu görülmektedir. 30 yaşından küçük 

katılımcılar diğerlerine göre bulguru daha az lezzetli görmektedirler.  

Bulgurun uzun süre bozulmadan saklanması konusundaki anlamlı farkın 

nedeni 30 yaşından küçük katılımcılar ile diğerleri arasında olduğu görülmektedir. 
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Saklama süresi konusunda 30 yaşından küçükler diğerlerine göre daha az 

katılmaktadırlar. 

Bulgurun pratik hazırlanan bir yiyecek olması konusunda anlamlı farkın 

nedeni 30 yaşından küçükler ile 30-50 yaş arasındaki katılımcılar arasında olduğu 

görülmektedir. 30 yaşından küçükler 30-50 yaş arasındakilere göre bu konuda daha 

düşük katılım göstermektedirler.  

Genel olarak katılımcıların yaşları ile bulgur tüketme nedenleri arasındaki 

anlamlı farklılıklar incelendiğinde 30 yaşından küçük (genç olarak ifade edilebilecek 

katılımcılar) diğerlerine göre bulguru daha az tükettikleri söylenebilir.  

Tablo 9: Katılımcıların Yaşları İle Bulgur Tüketimi Tercihlerini Etkileyen Değişkenler 

Arasındaki Anlamlı Farklara İlişkin Anova 

Tüketim nedenleri / Yaş N Ort S.S. F Sig. 

Bulgurun rengi 

30'dan küçük 328 4,03 1,05 

1,273 0,281 30-50 arası 204 4,18 1,01 

50'den büyük 46 4,11 1,34 

Markası 
30'dan küçük 328 3,96 1,14 

6,320 0,002** 30-50 arası 204 3,79 1,26 

50'den büyük 46 3,28 1,67 

Fiyatı 
30'dan küçük 328 3,40 1,33 

0,816 0,443 30-50 arası 204 3,24 1,40 

50'den büyük 46 3,35 1,52 

Ambalajı 

30'dan küçük 328 3,80 1,22 

9,831 0,000** 30-50 arası 204 3,51 1,34 
50'den büyük 46 2,96 1,69 

Tadı/lezzeti 

30'dan küçük 328 4,37 0,95 

0,100 0,905 30-50 arası 204 4,41 0,92 
50'den büyük 46 4,41 1,22 

Tanıdıklarımın önerileri 

30'dan küçük 328 3,55 1,32 

0,185 0,831 30-50 arası 204 3,52 1,36 
50'den büyük 46 3,65 1,35 

Hangi tür buğdaydan üretildiği 

30'dan küçük 328 3,63 1,24 

0,262 0,770 30-50 arası 204 3,68 1,27 

50'den büyük 46 3,76 1,46 

Kalite onaylı (TSE, ISO, HACCP 
vb) belgesi 

30'dan küçük 328 3,95 1,20 

6,819 0,001** 30-50 arası 204 3,71 1,34 

50'den büyük 46 3,26 1,68 

Besin değeri 
30'dan küçük 328 3,90 1,16 

3,300 0,038* 30-50 arası 204 3,93 1,21 

50'den büyük 46 3,43 1,56 

Organik üretim olması 
30'dan küçük 328 4,03 1,09 

1,471 0,231 30-50 arası 204 3,94 1,20 

50'den büyük 46 3,74 1,48 

Yabancı madde (taş, toprak vb) 

olmaması 

30'dan küçük 328 4,38 0,99 

1,697 0,184 30-50 arası 204 4,50 0,89 
50'den büyük 46 4,61 0,95 

Bulgur tanelerinin aynı irilikte 

olması 

30'dan küçük 328 3,78 1,27 

8,512 0,000** 30-50 arası 204 3,99 1,21 
50'den büyük 46 4,54 0,86 

*p<0,05 **p<0,01 

Katılımcıların yaşları ile bulgur tercihlerini etkileyen değişkenler arasındaki 

anlamlı farklılıkların belirlenmesi için yapılan anova analizi sonucunda bulgurun 

markası, ambalajı, kalite belgelerinin olması ve tanelerinin eşit irilikte olması 

konularında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Diğer hususlarda istatistiki olarak anlamlı 

farklık görülmemektedir. Farklılıklarının nedenlerinin belirlenmesi için tukey testi 

yapılmıştır. Test sonucunda bulgurun markası, ambalajı ve kalite belgelerinin olması 
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konularındaki farkın 50 yaşından büyükler ile diğerleri arasında olduğu görülmüştür. 

50 yaşından büyüklerin diğerlerine göre bulgurun markasını, ambalajını ve kalite 

belgelerini daha az önemsedikleri görülmektedir.  

Bulgurun tanelerinin eşit irilikte olması konusundaki fark da 50 yaşından 

büyükler ile diğerleri arasında olduğu görülmektedir. 50 yaşından büyüklerin bu 

konuda çok daha fazla duyarlı oldukları görülmektedir.   

Katılımcıların gelirleri ile bulgur tüketim nedenleri arasındaki anlamlı 

farklılığın belirlenmesi için anova analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda bulgurun uzun 

süre saklanabilmesi konusu hariç diğer değişkenlerde anlamlı farklılıklar 

görülmemiştir. Uzun süre saklanma konusunda gelir düzeyi en düşük olan (1.000 

liradan az kazananlar) ile gelir düzeyi en yüksek olanlar (4.000 liradan fazla 

kazananlar) arasında olduğu görülmüştür. Fark incelendiğine yüksek kazanca sahip 

olanların bulgurun uzun süre saklanabilmesi hususunu daha az önemsedikleri 

görülmektedir. 

Katılımcıların gelirleri ile bulgur tercihini etkileyen değişkenler arasındaki 

anlamlı farklılığın belirlenmesi için anova analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda 

bulgurun organik olması konusu hariç diğer değişkenlerde anlamlı farklılıklar 

görülmemiştir. Organik bulgur konusunda gelir düzeyi en düşük olan (1.000 liradan az 

kazananlar) ile gelir düzeyi en yüksek olanlar (4.000 liradan fazla kazananlar) arasında 

olduğu görülmüştür. Fark incelendiğine yüksek kazanca sahip olanların bulgurun 

organik olması hususunu daha fazla önemsedikleri görülmektedir. 

Katılımcıların yaşadıkları şehir ile bulgur tüketim şehirleri, bulgur tüketim 

nedenleri ve bulgur tercihini etkileyen değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı 

farklılıklar görülmüştür. Genel itibariyle güneydoğu illerinde bulgur tüketiminin 

yüksek olduğu fakat illere göre bulgur tüketim şeklinde farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Gaziantep, Siirt ve Kilis katılımcıları bulguru daha çok yıllık olarak 

satın almaktadırlar. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman katılımcıları bulguru daha 

çok aylık olarak satın aldıklarını belirtmişlerdir. İllere göre satın alınan bulgur 

miktarları incelendiğinde Gaziantep ve Şırnak katılımcıları çoğunlukla 25 kiloluk 

paketler, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman katılımcıları 5 kg, Adıyaman 5 kg 

ve 25 kg’lık paketlerde Kilis ise 1 kg’lık paketlerde satın aldıklarını belirtmiştirler. 

Katılımcıların bulguru satın aldıkları yerler incelendiğinde illerin çoğundaki 

katılımcıların market, toptancı ve imalatçılardan bulgur satın aldıkları görülmektedir. 5 

kg ve 25 kg’lık paketlerde satın alanlar toptancı veya imalatçıları tercih ederken, 1 

kg’lık paketlerde satın alanların ise bakkal ve marketleri tercih ettikleri görülmektedir. 

Tablo 10: Bulgur Tüketim Nedenleri Arasındaki İlişki Analizi (Korelasyon) 

Bulgur Tüketim Nedeni Sağlık Ucuzluk Lezzet Dayanıklılık Yöresellik 

Ucuzluk 
Pearson ,018 1 

 

   

Sig. ,664    

Lezzet 
Pearson ,349** ,134** 1 

 

  

Sig. ,000 ,001   

Dayanıklılık 
Pearson ,184** ,235** ,291** 1 

 

 

Sig. ,000 ,000 ,000  

Yöresellik 
Pearson ,228** ,159** ,326** ,341** 1 

 Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 

Pratiklik 
Pearson ,134** ,244** ,240** ,443** ,299** 

Sig. ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

830 

Korelasyon tablosu incelendiğinde bulgurun ucuz olması ve sağlıklı olması 

arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki görülmemektedir. Diğer değişkenler arasında 

ise %1 seviyesinde pozitif yönlü düşük ilişkiler görülmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin 

bulgur tüketme nedeni olarak belirlenen bu hususların birbirleriyle ilişkili olduğu ve 

pozitif yönde birbirlerinden etkilendikleri söylenebilir.  

Tablo 11: Bulgur Tercihini Etkileyen Değişkenler Arasındaki İlişki Analizi (Korelasyon) 

  Renk Mrka Fiyat Amblj Lezzet Öneri 
Ham 

maddesi 

Kalite 

belgsi 

Besin 

değeri 

Organik 

olması 

Yabancı 

madde 

Marka ,310** 1          

Fiyat ,155** ,183** 1         

Amblaj ,261** ,439** ,224** 1        

Lezzet ,345** ,280** ,106* ,186** 1       

Öneri ,149** ,295** ,190** ,225** ,191** 1      

Ham 

maddes 
,351** ,314** ,147** ,374** ,244** ,371** 1     

Kalite 

belgesi 
,315** ,465** ,121** ,520** ,199** ,273** ,529** 1    

Besin 

değeri 
,314** ,376** ,146** ,420** ,257** ,317** ,548** ,643** 1   

Organk 

olması 
,318** ,323** ,132** ,381** ,250** ,321** ,533** ,536** ,673** 1  

Yabanc 

madde 
,322** ,196** ,145** ,230** ,359** ,137** ,263** ,262** ,334** ,413** 1 

Tane 

iriliği 
,285** ,221** ,141** ,217** ,106* ,115** ,279** ,231** ,234** ,285** ,438** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tüketicilerin bulgur tercihini etkileyen faktörler arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi için yapılan korelasyon analizi sonucunda tüm değişkenler arasında %1 

seviyesinde, pozitif yönlü ve genel olarak düşük derecede ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Söz konusu değişkenlerin tüketici tercihlerini belirlemede önemli etkenler olduğu 

söylenebilir. Tablo verileri incelendiğinde özellikle marka, ambalaj, kalite ve organik 

olma konularında diğerlerine göre pozitif yüksek ilişkiler olduğu görülmektedir. Bunun 

da sebebi tüketicilerin benimsedikleri markaların aynı zamanda kaliteli olduğunu, 

ambalajlarının iyi olduğunu ve daha çok organik olduğunu düşündükleri söylenebilir.  

Sonuç 

Bu araştırmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayanların bulgur 

tüketimine ilişkin verileri incelenmiştir. Anket yoluyla toplanan verilere yapılan 

istatistiki analizler yapılmıştır. Bölgedeki kişilerin yaklaşık %70’i haftalık 1 kilodan az 

bulgur tüketirken %25’i 2 kilodan fazla bulgur tükettiği görülmektedir. Tüketilen 

bulgurun çok büyük bir kısmı pilavlık olarak tüketilmekte ve ağırlıklı olarak 

marketlerden veya toptancılardan alınmaktadır. Katılımcıların bulguru tüketme 

nedenleri incelendiğinde; sağlığa faydalı olması, lezzetli olması, saklama ömrünün 

uzun olması, yöresel yemeklerde sık kullanılması ve pratik hazırlanması gibi 

nedenlerin çoğu cevaplayıcıların çoğu tarafından onaylanan gerekçeler olduğu 

görülmüştür. Katılımcılar bulguru ucuz olduğu için tüketmediklerini de belirtmişlerdir.  

Katılımcıların bulgur satın aldıklarında dikkat ettikleri hususlar incelendiğinde 

özellikle bulgurun rengi, lezzeti ve içinde yabancı madde bulunmaması en çok 

önemsenen değişkenler olduğu diğerlerinin ise bunlara göre daha az önemsenen 

değişkenler olduğu görülmüştür. Bulgur tüketme nedenleri arasında en az önemli 

görünen “bulgurun ucuz bir yiyecek olması” gibi burada da “bulgurun fiyatı” en az 



BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

831 

önemsenen husus olmuştur. Her ne kadar bulgur ucuz bir yiyecek olarak görünse de 

katılımcıların bunu bulgur tüketme nedeni veya bulgur tercihini etkileyen önemli bir 

neden olmadığını belirtmişlerdir. Bulgur tüketimindeki temel neden ve tercih sebebi 

aslında bulgurun lezzeti ile ilgili olduğu görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetlerinin 

lezzet konusunda farklılık oluşturduğu ve kadınların erkeklere göre bulguru daha 

lezzetli olarak değerlendirdikleri görülmüştür.  

Bulgurun ucuz olması, lezzetli olması ve uzun süre saklanabilmesi 

konularında 50 yaşından büyük katılımcıların 30 yaşından küçüklere göre daha çok 

önemsedikleri görülmüştür.  Bulgurun markası, ambalajı, kalite belgelerinin olması ve 

besin değeri konularında 50 yaşından büyük tüketicilerin 30 yaşından küçük 

tüketicilere göre daha az önemsedikleri hususlar olmuştur.  

Katılımcıların gelir seviyeleri ve eğitim düzeyleri ile haftalık bulgur 

tüketimleri arasında ters ilişki olduğu görülmüştür. Katılımcıların gelirleri yükseldikçe, 

eğitim seviyeleri yükseldikçe bulgur tüketimlerinin azaldığı görülmüştür. 

Katılımcıların yaşları ve ailedeki kişi sayısı ile bulgur tüketimleri arasında pozitif ilişki 

olduğu görülmüştür. Yani katılımcıların yaşları büyüdükçe, ailedeki kişi sayısı arttıkça 

bulgur tüketimi de artmaktadır.  

Bu çalışmanın sonuçlarından bulgur üreticilerinin ve perakendecilerinin 

faydalanmaları beklenmektedir. Tüketicilerin demografik özellikleri ile bulgur tüketim 

şekilleri, bulgur tüketme nedenleri ve bulgur satın alırken tercihlerini etkileyen 

değişkenlerin belirlendiği bu çalışmanın sonuçlarına göre bu tüketicilerin beklentilerini 

daha iyi karşılayacak seçenekler belirlenerek tüketicilere sunulabilir. Ayrıca bulgur 

tüketimi diğer tüketicilere göre daha az olanlar için de ürün çeşitlendirmesi yapılarak 

üretilecek bulgurlar üretilerek sunulabilir. 

Bu konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenler bölgeler arası karşılaştırma veya 

farklı ürünlerle (örneğin pirinç) ile karşılaştırma yapabilirler.  
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Abstract 

In this paper, it was intended to identify the profile of the Syrian trade people and their 

key issues and expectations. Data was collected through a questionnaire containing five close-

ended and twelve open-ended questions. The questionnaire was implemented by face to face to 

47 Syrian tradesmen visiting their workplace in Mersin during March and April 2016 via the 

snowball sampling technique. The date obtained from open-ended questions were subjected to 

content analysis. According to Syrian tradesmen, the most important issues were that the 

inability to get business license and high rental fees. The most important expectation of Syrian 

tradesmen from Turkish Republic (TR) was to get the citizenship of TR. Nearly half of them 

want to return when the war is over. It was a general view that they had received assistance from 

Turkish tradesmen in Mersin and  that they were happy to live in Mersin. 

Key words: Tradesmen issues, refugee tradesman, Syrian refugees, Mersin 

 

MÜLTECİ ESNAF SORUNLARI: MERSİN’DEKİ SURİYELİ 

ESNAFLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Özet 

 Bu bildiri, Suriyeli esnafların profili, temel sorunları ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. Veriler beş kapalı, on iki açık uçlu sorunun bulunduğu bir anket ile derlenmiştir. Anket, 

kartopu örnekleme tekniği ile, Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında, Mersin'de bulunan 47 Suriyeli esnafın iş 

yeri ziyaret edilerek yüz yüze uygulanmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilere içerik analizi 
uygulanmıştır. Suriyeli esnafa göre, en önemli sorun, ruhsat alamama ve kiraların yüksek olmasıdır. 

Devletten en önemli beklentileri, TC vatandaşı olmaktır. Yarıya yakını savaş bittiğinde geri dönmek 

istemektedir. Mersin’deki esnaftan yardım gördükleri ve Mersin’de yaşamaktan mutlu oldukları genel görüş 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Esnaf sorunları, Mülteci esnaflığı, Suriyeli mülteciler, Mersin 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş 

Esnaf, tacir sıfatını kazanacak kadar sermayesi olmayan ve geliri daha ziyade 

emeğine dayanan bağımsız çalışan kişidir. Esnaf, tacir ile işgören arasında orta yerde 

bir pozisyona sahiptir. Az da olsa sermayesinin olması ve bağımsız çalışması 

nitelikleriyle tacire; gelirini emek yoğun çalışarak elde etmesi niteliğiyle de işgörene 

benzerlik göstermektedir (Çelik ve Akgemci, 2007: 5). Esnaf kavramı, bir ticari 

işletmeyi kendi adına çalıştıran, geliri kendisini ve ailesini geçindirecek kadar olan, 

nakdi sermayeden çok kişinin beden gücü ile çalıştırılan, iş hacmi sınırlı olan 

girişimciler için kullanılmaktadır. 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Mersin Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü aysehancakici@mersin.edu.tr 
ii Mersin Üniversitesi, SBE, İşletme Ana bilim dalı sen.ay.ylmz@outlook.com 
iii Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü celilcakici@mersin.edu.tr 
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Mülteci ve göçmen girişimciler, ekonomik sisteme katkı yanında 

geliştirdikleri ticari ilişkiler nedeniyle önyargıların kırılmasında, barışın sağlanmasında 

ve kültürlerarası etkileşimde önemli rol oynamaktadırlar (Nişancı, 2015: 1). 

Girişimciliğin toplumsal refah düzeyinin artmasında, atıl duran kaynakların ekonomiye 

katılmasında, istihdamın artmasında, gelir dağılımının iyileşmesinde (Marangoz, 2016: 

65), yoksulluğun azaltılmasındaki rolü kabul edilmekte ve pek çok ülkede 

desteklenmektedir. Bu bağlamda esnaf girişimciliği bakımından, mültecilerin en 

azından kendini iş sahibi yaptığı dikkate alınırsa özendirilmesi ve desteklenmesi 

gerektiği açıktır.  

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersinde 

gayri resmi açıklamalara göre 320 bin Suriyeli Mülteci bulunduğunu ve 2016 yılı 

araştırmalarına göre 700’ün üzerinde Suriyeli Esnaf bulunduğunu belirtmektedir. 

Ancak bunun üç katı kayıt dışı işletme olabileceğinin tahmin edildiğini 

vurgulamaktadır. Dinçer Türk Esnafın uyduğu hiçbir kurala uymadan işyeri açan 

Suriyelilerin haksız rekabet yarattığını 2016 yılının ilk üç ayında 250 Türk esnafın 

kepenk kapattığını ifade etmektedir. (www Haberler.com 11Mayıs 2016). 

Suriye’den iç savaş nedeniyle 2011 yılından beri Türkiye’ye 3 milyona yakın 

insan gelmiştir. Suriyeli girişimciler kendi sermaye ve deneyimlerini kullanarak 

ekonomiye katkı sağlamakta ve kendi geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Türkiye’de her yeni kurulan 40 şirketten 1’i Suriyeli olup 2015’de Suriyeli şirketin 

toplamdaki payı %2.52’ye ulaşmıştır (tepov.org.tr/tr/blog/s/5384/Türkiye) Küçük 

girişimlerin de ekonomiyi canlandırdığı ve ilişki ağlarını güçlendirdiği söylenebilir. 

Mersin’e Suriye’deki iç savaş nedeniyle gelmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin 

bazılarının iş kurdukları gözlemlenmiştir. Yaşamak ve ayakta kalmak mücadelesi veren 

Suriyeli mültecilere Esnaf kesitinden bakmak amacıyla bu çalışmada Suriyeli esnafın 

sorunları ve beklentileri tartışılmaktadır.  

2.Araştirmanin Amaci 

Araştırmanın amacı, Türkiye'nin hemen her şehrine göç eden ve kimi yerlerde 

de esnaflığa başlayan, hatta bizden birileri olarak kanıksamaya başladığımız Suriyeli 

mültecilerden esnaflığa başlayanların, işletmelerini kurarken karşılaştıkları sorunlarını, 

Türk esnafın kendilerine karşı tutumunu ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden 

beklentilerini tespit etmektir. Bunun yanında, Suriye'deki işlerine benzer iş kurup 

kurmadıkları, işletmelerinin faaliyet konuları da belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylece, 

kalıcılığa dönüşme olasılığı yüksek Suriyeli mültecileri anlayabilme, onlarla duygu 

ortaklığı geliştirebilme ve hepsinden önemlisi de daha fazla sosyal sorunların ortaya 

çıkmasının önlenmesine bir nebze de olsa katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir. 

3.Araştirmanin Yöntemi 

Araştırmada veriler, bir anket ile toplanmıştır. Ankette 5 kapalı uçlu ve 12 açık 

uçlu soru bulunmaktadır. Anket, Türkçe ve Arapça olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın 

evreni Suriyeli esnaf oluşturmakla birlikte, örnekleme çerçevesini Mersin'deki Suriyeli 

esnaf teşkil etmektedir. Mersin'de ne kadar Suriyeli esnaf bulunduğu ve listesinin elde 

edilmesi uğraşları, maalesef sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle, olasılığa dayalı olmayan 

örnekleme tekniklerinden kartopu örneklemesi kullanılmıştır. Dolayısıyla anket, Mart- 

Mayıs 2016 tarihleri arasında, kartopu örnekleme tekniği ile Mersin'de, Arapça bilen 

araştırmacılardan biri tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Uygulama dönemi sonunda 

toplam 47 Suriyeli esnaf ile görüşülmüştür. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, 

içerik analizine tabi tutulmuştur. 
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Tablo 1.Katılımcıların  özelliklere göre dağılımı 

Özellik Sıklık % Özellik Sıklık % 

Cinsiyet (n:47) Eğitim düzeyi (n:47) 

Erkek 43 91,5 İlkokul 1 2,1 

Kadın 4 8,5 Ortaokul 9 19,1 

Medeni durum (n:47) Lise 11 23,4 

Evli 33 70,2 Ön lisans 6 12,8 

Bekar 14 29,8 Lisans 18 38,3 

Yaş grubu (n:47) Yüksek lisans 1 2,1 

18-21 arası (Z kuşağı) 4 8,5 Doktora 1 2,1 

22-35 arası (Y kuşağı) 24 51,1 Çocuk sayısı (n:31) ( : 2,7742) 

36-50 arası (X kuşağı) 16 34,0 1,00 6 19,4 

51 ve üstü (Bebek patlaması) 3 6,4 2,00 11 35,5 

Yabancı dil 3,00 6 19,4 

İngilizce (n:22) 
Biliyor 19 86,4 4,00 3 9,7 

Az biliyor 3 13,6 5,00 2 6,5 

Türkçe (n:24) 
Biliyor 10 41,7 6,00 3 9,7 

Az biliyor 14 58,3 Ailede çalışan sayısı (n:28) ( :1,6786) 

Fransızca (n:2) Biliyor 2 100 1 kişi 19 67,9 

Rusça (n:1) Biliyor 1 100 2 kişi 4 14,3 

Türkiye’ye geliş tarihi 3 kişi 2 7,1 

2010 1 2,1 4 kişi 1 3,6 

2012 4 8,5 5 kişi 2 7,1 

2013 17 36,2 Mersin’den memnuniyet 

2014 10 21,3 Evet 40 85,1 

2015 13 27,7 Hayır 7 14,9 

2016 2 4,3    

4.Araştirma Bulgulari 

Tablo 1’de araştırmaya katılan Suriyeli esnafın demografik özellikleri yer 

almaktadır. Anlaşılabileceği gibi Suriyeli girişimcilerin büyük bir çoğunluğu (%91) 

erkektir. %30’u bekar % 70’i evlidir. Yarısı üniversite mezunudur. Yaş aralığı daha çok 

22-50 arasıdır. Suriyeli esnaflar, Türkçeyi çok az da olsa öğrendiklerini dil öğrenmek 

için mülteci girişimcilerin Türk müşterilerle iletişim kurmak adına kursa gittiklerini 

ifade etmişlerdir. Suriyeli girişimcilerden eğitimli olan kişilerin yabancı dil olarak 

İngilizce eğitimi aldıkları belirtilmiştir. Katılımcı Suriyeli esnafların ortalama üç çocuk 

sahibi oldukları söylenebilir.  Türkiye’ye daha çok 2013-2015 tarihleri arasında 

gelmişlerdir. Ailede genelde (%68) bir kişi çalışmaktadır. 

%85’i Mersin’de bulunmaktan ve yaşamaktan memnuniyet duymaktadırlar. 

Bu memnuniyetin nedenini  genel olarak “Mersin rahat, savaş yok, bomba yok”, 

“Mersin’de hayat güzel, hava güzel” ve “Denizi güzel, insanları güzel” şeklinde ifade  

etmektedirler. %15’lik kesimin memnuniyetsizliği ise “bazı Türk memurların sert 

davranışları” olarak belirtilmiştir. Bu da muhtemelen iş kurma ile ilgili bürokratik 

işlemleri yerine getirirken olabilir. 

Tablo 2’de işletmeye ilişkin bilgiler yer almaktadır.  Tabloya göre 2015-2016 

yıllarında iş kurma faaliyetlerinin artış gösterdiği görülmektedir. Günlük hasılatı 1000 

TL ve altı gösterenler yaklaşık %48'dir. 1001-2000 TL arası hasılat  elde edenler % 

36'dır. Mikro ölçekli işler olması, Türk müşterilerin azlığı bunun nedenleri olabilir. 

İşini 2016 yılında kuranlar, işletmelerinin henüz yeni olduğundan dolayı kar marjının 

düşük olduğunu belirtmişlerdir. Hasılatı 5000 TL  ve üzeri olanlar kuyumculuk 

yapmaktadırlar. 
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Tablo 2.İşletmeye ilişkin bilgiler 

Özellik Sıklık % Özellik Sıklık % 

Faaliyete başlama yılı Günlük hasılat (n:44) 

2012 1 2,1 1000.-TL ve altı 21 47,7 

2013 5 10,6 1001-2000.-TL 16 36,4 

2014 5 10,6 2001-3000.-TL 3 6,8 

2015 16 34,0 3001-4000.-TL 1 2,3 

2016 20 42,6 5001-7500.-TL 1 2,3 

Iraklı müşterilerin oranı (n:1) 7501-10000.-TL 1 2,3 

100 1 100 10001.-TL ve üzeri 1 2,3 

Türk müşterilerin oranı (n:46)  Suriyeli müşterilerin oranı (n:46) 

% 0,00 6 13,0 % 10,00 1 2,2 

% 5,00 2 4,3 % 30,00 2 4,3 

% 10,00 9 19,6 % 50,00 11 23,9 

% 20,00 5 10,9 % 60,00 2 4,3 

% 25,00 3 6,5 % 70,00 5 10,9 

% 30,00 5 10,9 % 75,00 3 6,5 

% 40,00 2 4,3 % 80,00 5 10,9 

% 50,00 11 23,9 % 90,00 9 19,6 

% 70,00 2 4,3 % 95,00 2 4,3 

% 90,00 1 2,2 % 100,00 6 13,0 

İşletmenin karlılığı (n:47) 

Evet 29 61,7 

Hayır 18 38,3 

Toplam 47 100 

Yine tablo 2’den de görülebileceği gibi, Suriyeli esnafın %62'si, işletmelerinin 

karlı olduğunu düşünürken %38'i kar edemediklerini belirtmiştir. Karlı olmadığını 

düşünmenler bunun nedenini “karın tokluğuna çalışıyoruz, elektrik, su, kira, ruhsat 

masrafı, vergi yüksek. Kazandığımız bunlara gidiyor” şeklinde belirtmişlerdir. En fazla 

kiraların yüksekliğinden şikayet etmektedirler.  

İç savaş sonrası Mersin’de bulunan Suriyeli mültecilerin alış veriş yapanların 

yüzdelik dağılımına baktığımızda (tablo 2) Mersin halkının ilk başlarda Suriyeli 

işletmelerden alış veriş yapmak istemediklerini, daha sonraları az sayıda da olsa alış 

veriş yapmaya başladıklarını, Suriyeli vatandaşların Mersin’de işletme kuran 

vatandaşlarını büyük ölçüde destekledikleri belirtilmiştir. Suriyeli esnafın, alış veriş 

yapanların oranı sorulmuştur. %50’den fazlası Suriyeli müşteri diyenlerin oranı %93,5 

iken, %50 ve üstü Türk müşteri diyenler %32'dir. Genellikle kendi vatandaşlarının alış-

veriş yaptığı söylenebilir.  
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Tablo 3.Suriye ve Mersin’de yapılan işe göre dağılım 

Suriye’deki iş Sıklık % Mersin’deki iş Sıklık % 

Öğrenci 4 8,5 Suriye’deki aynı iş mi yapılıyor? (n:45) 

Ticaret 4 8,5 Evet (Esnaf; iş aynı) 19 42,2 

Tekstil 3 6,4 Hayır  (Esnaf; iş farklı) 

Üniversite Öğrencisi 
Farklı Meslekten 

15 

4 
7 

57,8 

D. memuru (Öğr. üyesi) 2 4,3 Mersin’deki iş (n:47) 

Dönerci 2 4,3 Bakkal-Market 10 21,3 

Futbolcu 1 4,3 Kafe-lokanta 6 12,8 

Giyim satış mağazası 2 4,3 Tekstil 3 6,4 

Kuyumcu 2 4,3 Telefon satışı 3 6,4 

Avukat 1 2,1 Dönerci 2 4,3 

Ayakkabı dükkanı 1 2,1 Giyim satış mağazası 2 4,3 

Berber 1 2,1 Kuyumcu 2 4,3 

Bilgisayar satış/tamir 1 2,1 Parfümeri 2 4,3 

Dondurmacı 1 2,1 Ayakkabı dükkanı 1 2,1 

Emlakçı 1 2,1 Berber 1 2,1 

Hırdavat 1 2,1 Bilgisayar satış 1 2,1 

İş makinesi operatörü 1 2,1 Bijuteri 1 2,1 

Kafeterya 1 2,1 Çiçekçi 1 2,1 

Kırtasiye 1 2,1 Elektrikçi 1 2,1 

Manav 1 2,1 Emlakçi 1 2,1 

Mermer ticareti 1 2,1 İthalat-ihracat 1 2,1 

Mühendis 1 2,1 Patiseri 1 2,1 

Müzik öğretmeni 1 2,1 Pişirim fırını 1 2,1 

Öğretmen 1 2,1 Sağlık merkezi 1 2,1 

Özel hastane işl. 1 2,1 Spor salonu 1 2,1 

Parfümeri 1 2,1 Şarküteri 1 2,1 

Patiseri 1 2,1 Tatlıcı 1 2,1 

Petrol istasyonu işl. 1 2,1 Ticaret 1 2,1 

Reklam tabela ustası 1 2,1 Toptan ticaret 1 2,1 

Şarküteri 1 2,1 Tüpçü 1 2,1 

Telefon satış 1 2,1 Toplam 47 100 

Toptan ticaret 1 2,1  

Tüpçü 1 2,1    

Cevapsız 2 4,3    

Toplam 47 100,0    

Tablo 3,Türkiye’ye gelmeden önce Suriye’de uğraşılan işin dağılımını 

göstermektedir. %42'si esnaf olarak aynı işi yaptığını belirtirken, %58'i farklı 

uğraşlardan Mersin'de esnaflığa soyunduğunu belirtmiştir. Bunların 15'i (%32) farklı 

bir dalda esnaf iken, 4'ü üniversite öğrencisi ve 7'si de farklı mesleği icra ettiklerini 

ifade etmiştir. Böylece Suriye’de esnaflık deneyimi olmayıp farklı mesleklerde çalışan 

veya öğrenci olan, Türkiye’ye geldikten sonra iş kurmak durumunda kalan 11 esnafın 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, mühendis, öğretim üyesi, avukat, öğretmen, 

futbolcu ve öğrencilerden oluşmaktadır. Suriyelilerin açtıkları iş yerleri başta bakkal 

market, kafe lokanta olmak üzere telefon satışı, tekstil, dönerci, giyim satış mağazası, 

kuyumcu, parfümeri  gibi esnaf işletmeleri şeklindedir. 

Tablo 4, Suriyeli esnafın Mersin'de karşılaştığı sorunları göstermektedir. 

Suriyeli girişimcilerin ilk etapta vergi levhası çıkarırken birtakım bürokratik sorunlarla 

karşılaştıklarını, belediye ve zabıtayla tabela yüzünden sürekli sorunlar yaşadıklarını, 

küçük çaplı kurulan işletmelerden çok fazla masraf aldıklarını ifade etmişlerdir.  
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Tablo 4.Karşılaşılan zorlukların ve Türkiye’den beklentilerin dağılımı 

Zorluk Sıklık % Beklenti Sıklık % 

Ruhsat alma zorluğu 28 51,9 TC Vatandaşı olmak 33 63,5 

Maliye ile yaşanan zorluklar 6 11,1 SSK primi, vergi indirimi  6 11,5 

Kiraların yüksekliği 4 7,4 Oturma izni  3 5,8 

Çalışma izni alma zorluğu 1 1,9 Ruhsat almak 3 5,8 

Malzeme temini 1 1,9 Girişimci desteği  2 3,8 

Muhasebe ücretinin yüksekliği 1 1,9 Çalışma izni almak 2 3,8 

Sorun yaşamadım 13 24,1 Diploma denkliği  1 1,9 

Toplam 54 100 Bankaya hesap açma kolaylığı  1 1,9 

   Ruhsat masrafı indirilsin 1 1,9 

   Toplam 52 100 

Suriyeli girişimcilerin Mersin’de işletme kurmaya karar verdiklerin de ilk 

başlarda Türk esnafıyla rekabet ve yasa dışı işletme kurdukları için bir takım sorunlar 

yaşadıklarını ve aynı işi yaptıkları için Mersinli esnafın biraz kıskançlık yarattığını dile 

getirdiler. İşletmelerini kurarlarken sorun yaşamamak adına çok samimi gördükleri 

dükkanlarını kiraladıkları kişilerin adına işletme kurduklarını bunun sonucunda ise 

dükkan sahibi olarak görünen kişilerin Sosyal Güvenlik veya Bağ-Kur primlerini 

yatırdıklarını ve vergilerini düzenli olarak ödediklerini belirtmişlerdir. Suriyeli 

girişimciler şirket açarken Türkiye’deki TTK'ndan faydalanarak yabancı ve Türk 

sermayeli ortak olarak şirketlerini kurmuş olduklarını belirtmişlerdir. işletmelerinin 

resmi kayıtlara uygun olduğunu gören Türk esnaf, Suriyeli girişimcinin işletme 

kurmasını normal karşılamışlardır.  

Tablo 5'den de görülebileceği gibi genel anlamda Suriyeli girişimcilerin işini 

kurarken Türk esnafının olumlu karşıladığı, çok az kısmının tepki gösterdiği 

görülebilir. Mersin esnafının %90 gibi büyük bir çoğunluğun Suriyelilerin iş 

kurmalarını normal ve olumlu karşıladığı söylenebilir. Mersin çok kültürlülüğün 

olduğu bir kent olup; göçmenlere toleransı yüksek şehirlerden birisidir. Türkiye için bu 

genellenebilir bir özelliktir. Nitekim Türkiye’de göçmen girişimciler üzerine yapılan 

bir çalışmada, Türkiye’de göçmen girişimcilere yönelik ayırım ve dışlama yapılmadığı 

belirlenmiştir (Subanova, 2013). 

Tablo 5. Mersin'deki Türk esnafın tepkisi ve Suriye'ye dönme niyeti 

Türk esnafın tepkisi (n:47) Sıklık % Dönme niyeti (n: 47) Sıklık % 

Genelde iyi karşıladılar 5 10,6 Evet 22 46,8 

İyi karşıladılar 15 31,9 Hayır 17 36,2 

Normal karşıladılar 21 44,7 Kararsız 8 17,0 

Olumsuz karşıladılar 5 10,6    

Yardımcı oldular 1 2,1    

Suriyeli girişimcilere "savaş sonrası Suriye’ye dönmek istiyor musunuz?” 

sorusu da sorulmuştur. Yarıya yakını dönmek isterken, %36’sı dönmek 

istememektedir. Tablo 6, Suriyelilerin ülkelerine dönmeyi isteme nedenlerini 

göstermektedir. Dikkat edilirse bu nedenler arasında burada bize kötü davranılıyor 

ibaresi bulunmamaktadır. Dönmek isteyenlerin ifadelerini toparladığımızda “Mersin 

çok pahalı, burada geçinemiyoruz. Suriye bizim vatanımız herkes vatanını ister 

evlerimiz, arabalarımız, dükkanlarımız, bağımız, bahçemiz tüm mal mülkümüz orada. 

Biran önce savaş biter ve gideriz.” temennisi içindedirler. Kalmak isteyenler ise, 

Türkiye’de yaşamaktan memnun olduklarını ve Suriye’de savaşın kolay kolay 

bitmeyeceği inancı nedenleriyle dönme niyeti taşımadıklarını beyan etmişlerdir. 
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Tablo 6.Dönme niyetine ilişkin bulgular 

Dönme nedenleri (n:52) Sıklık % Kalma nedenleri (n:30) Sıklık % 

Malvarlığım orada 9 18,0 Türkiye'yi seviyorum 6 20,0 

Türkiye'de hayat pahalı 8 16,0 Suriye'de şartlar kolay düzelmez 6 20,0 

Vatanım 7 14,0 İşler iyi giderse 3 10,0 

Savaş biterse dönerim 6 12,0 Türkiye güzel 3 10,0 

Türkiye'de kiralar yüksek 5 10,0 Türkiye'de mutluyuz 3 10,0 

Akrabalarım orada 4 8,0 Türkiye'de düzen kurdum 2 6,17 

Türkiye'de kazanç az 2 4,0 İşim burada 1 3,3 

Suriye güzel 2 4,0 Suriye'deki malvarlığımı satıp buraya 
yerleşeceğim 

1 3,3 

Suriye'de işler daha iyi 1 2,0 

Suriye'de şubemiz var 1 2,0 Türkiye'de malvarlığı edindim 1 3,3 

Her iki ülkede işe devam 

edeceğim 

1 2,0 Çocuklar burada okuyor 1 3,3 

İşim orada 1 2,0 TC Vatandaşı verilirse 1 3,3 

Maliye çok sorun yaratıyor 1 2,0 Kanada kabul ederse 1 3,3 

Suriye'de şartlar iyileşirse 1 2,0 ABD kabul ederse 1 3,3 

Türkiye'de çalışma saatleri 
uzun 

1 2,0    

Toplam 50 100 Toplam 30 100 

Sonuç 

Suriyeli (mülteci) esnafın sorunlarına odaklanan bu araştırmanın bulguları şu 

şekilde özetlenebilir: Suriyeli esnafın büyük çoğunluğu erkektir ve evlidir. Yarısı 

üniversite mezunu olup; İngilizce bilmektedir. Türkçeyi iyi düzeyde bilenlerin ¼ 

olduğu söylenebilir. Büyük bir çoğunluğu iç savaş nedeniyle 2013 yılından sonra 

Türkiye’ye gelmişlerdir. Suriyeli mülteci esnaflar Mersin’de yaşamaktan mutluluk 

duyduklarını buranın havasının suyunun, denizinin, güzel olduğunu ve Mersinli 

vatandaşların genel anlamda Suriyeli mültecilerle bir sorun yaşamadıklarını, bu yüzden 

Mersin’de olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirmişlerdir. 

Suriyeli esnafın 2015 yılından buyana iş kurma faaliyetlerini artırdığı 

görülmüştür. Esnaf işletmeleri olmaları ve Türk müşteri sayısının azlığı nedenleriyle 

günlük cirolarının 1000.-TL ve altı olduğu belirtilmiştir. Yarıdan fazlası karlı olduğunu 

belirtirken %38’i zarar ettiğini belirtmiştir. Genellikle kendi vatandaşlarının alış-veriş 

yaptığı söylenebilir. Ancak ön yargının zaman içinde azaldığı da ifade edilmiştir.  

Suriyeli esnafın çoğu Mersinli esnafından ve yerel halktan tepki görmediğini 

iş kurma girişimlerini olumlu/iyi karşıladıklarını belirtmiştir. Görüşmelerden elde 

edilen bilgilere göre, Mersinli esnaf kayıt dışı iş kuranlara haksız rekabet nedeniyle 

tepki vermektedirler. İşyeri kiralarını Suriyeliler çok yüksek bulmaktadırlar. Suriyeli 

esnaftan daha yüksek kira bedeli alınmaktadır. Bu durumun farkında olan Suriyeli 

esnaf çaresiz kiralamaktadır. Suni kira artışı Türk esnafı da olumsuz etkilemektedir. 

Türk esnaflarda kendilerine yansıyacak bu artışlardan rahatsızlık duymaktadırlar. 

Suriyeli esnafın genelinin esnaflık tecrübelerinin olduğu görülmüştür. Dört 

esnaftan biri farklı mesleklerden esnaflığa geçmiştir. Faaliyet konuları daha çok bakkal, 

dükkan, market, cafe ve lokanta gibi yeme içme işi olduğu söylenebilir. 

Belediyeden ruhsat alma zorluğu, bürokratik zorluklar ve zabıta ile tabela 

sorunu en sık belirtilen sıkıntılardır. Kiraların özellikle Suriyeli olunca daha yüksek 

istenmesi görüşmelerde sıkça dil getirilmiştir. Devletten oldukça memnun olup TC 

vatandaşı olmak isteyenler çoğunluktadır. 

Suriyeli esnafın yarıya yakını, mal varlığının Suriye’de olması, Türkiye’yi 

pahalı bulması ve kendi vatanı olması gerekçeleriyle dönme isteği belirtmiştir. %36’sı 
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ise savaş bitse de dönmeyeceğini belirtmiştir. Türkiye’de yaşamaktan duyduğu 

memnuniyeti, devletin kendilerine iyi baktığı ve ülkelerindeki savaşın kolay kolay 

bitmeyeceği inancını dönmeme nedenleri olarak göstermişlerdir. 

Suriyeliler kendi ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’de yaşam 

mücadelesi vermektedirler. Suriyeli esnaf, enerjisini, zamanını, deneyimini ve 

birikimini iş kurarak değerlendirmekte ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 

Onlara bu yaşam mücadelelerinde ve girişimlerinde destek olmanın bir insanlık görevi 

olduğu aşikardır. Gaziantep Ticaret Odası, Suriyeli şirketlerin faaliyetlerinde yardımcı 

olmak için oda bünyesinde ‘Suriye Masası’ oluşturmuştur. 

(www.ekonomifinans.com/mülteci-tuccarlar) Aynı şekilde Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları bünyelerinde bu tip masalar oluşturulabilir. Mülteci girişimcilere vatandaşlık 

verilerek kendi adlarına iş kurmaları sağlanabilir. Böylece kayıt dışılık da önleyebilir. 

Bundan sonraki araştırma Türk esnaf perspektifinden Suriyeli girişim ve girişimciler 

olabilir. 

Göçmen girimciler ekonomiye canlılık getirmeleri yanı sıra ilişki ağlarının ve 

sosyal etkileşimin güçlenmesinde, ön yargıların yıkılmasında ve dünya barışına katkı 

sağlamakta önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenlerle göçmen mülteci girişimciler 

üzerine yapılan araştırmalar onları anlamaya ve doğru politikalar belirlemeye katkı 

sağlayacaktır. Göçmen mülteci girişimcileri anlamaya dönük çalışmalar doğru 

destekler sunulması açısından da önemlidir.  
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AVRUPA’NIN GÜVENLİK VE SOSYAL İSTİKRARINA TÜRKİYE’NİN 

KATKISI: SIĞINMACI SORUNU ÖRNEĞİ 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Zafer Akbaşi 

Abstract 

Nowadays, relationship between Turkey and the European Union is inquiried in terms 

of power and conflict of benefits and this cause divergence of views is increasing in politics 

between the two actors. Relations of the EU and Turkey, which have various problems such as 

energy, terrorism and the issues of asylum seeker, are tentative to bring about significant 

transformations for the international system. Turkey, who has not be accepted as a member of the 

EU for 56 years, indeed is one of the most important partner for Europe in case of solving the 

asylum seeker problem, ensuring border security and providing its stability. The challenging 

geographical environment where Turkey is located makes it necessary to expand cooperation 

areas with other countries. In this sense, the European Union, which is an important player in the 

international system with its economy and politics, is very important for Turkey. In fact being 

strong and being able to remain strong in the international system is the only goal of the actors. 

At this point for a strong and stable European Union, Turkey is an important strategic partner and 

ally. In this research, Turkey’s contribution the security and social stability of Europe was 

studied through the asylum seeker problem. And as a result it is revealed that Turkey is one of 

the key countries for Europe to solve the asylum seeker problem. In additionally, the study has 

analysed the probabilities the outcomes of growing asylum seekers. 

Key words: Turkey, Europe, Social Stability, Security, Asylum Seeker Issue  

 

Özet 

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin güç ve çıkar noktasında sorgulandığı şu 

günlerde; iki aktör arasındaki politikalarda görüş ayrılıkları da derinleşmektedir. Enerji, Terör, 

Sığınmacı sorunu gibi ağır sorunları bulunan AB ve Türkiye’nin ilişkileri, Uluslararası sistem 

için önemli gelişmeler doğurmaya adaydır. Avrupa’nın, güvenlik sorunlarını çözmede, Sığınmacı 

Sorununu çözmede ve istikrarını sağlama noktasında en önemli partnerlerinden biri, 56 senedir 

Avrupa Birliği’ne almadığı Türkiye’dir. Türkiye’nin içinde bulunduğu çetin coğrafya, işbirliği 

alanlarını genişletmesini zaruri kılmaktadır. Bu noktada ekonomisi ve siyaseti ile Uluslararası 

sistemde önemli bir oyun kurucu olan Avrupa Birliği Türkiye için çok önemlidir. Uluslararası 

sistemde güçlü olmak ve sürekli güçlü kalabilmek aktörlerin yegâne hedefidir. Bu noktada güçlü 

ve istikrarlı bir Avrupa Birliği için Türkiye önemli bir stratejik ortak ve müttefik konumundadır. 

Çalışmada Avrupa’nın güvenliği ve sosyal istikrarına Türkiye’nin katkısı sığınmacı sorunu 

üzerinden incelenmiş; Türkiye’nin Avrupa’nın sığınmacı sorununu çözmede kilit ülkelerden biri 

olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada Sığınmacı sorununun gittikçe daha fazla büyümesinin 

muhtemel sonuçları analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa, Sosyal İstikrar, Güvenlik, Sığınmacı Sorunu 

1. Giriş 

Sığınmacı ve mülteci kavramlarının tanımları teorik olarak sorgulanmakla 

birlikte,  her aktörün kendi çıkarları noktasında sığınmacı politikası izlediği ve bu 

kavramları da yine çıkarları doğrultusunda tanımladığı görülmektedir. Ancak 

uluslararası sistemin ortak ve üzerinde hemfikir olduğu bir tanıma ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 
Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü zaferakbas@duzce.edu.tr 

mailto:zaferakbas@duzce.edu.tr


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık 

842 

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam bir entegrasyon sağlayamamasına karşın, 

Türkiye; ekonomisi, siyaseti ve askeri gücü ile Avrupa Birliği’nin güvenlik ve 

istikrarına katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin Suriye, Irak ve Orta Doğu’da yaşanan 

çatışmalar, 15 Temmuz darbe girişimi gibi birçok krizden sağlam çıkması Avrupa’nın 

da ekonomisine ve siyasetine geniş alan sağlamaktadır. Kıbrıs, tam üyelik ve stratejik 

ortaklık gibi büyük problemleri olan iki aktör; dünyada yaşanan güç değişimi ile 

birlikte kendi çıkar ve güç dengelerini de yeniden sorgulamaktadırlar. İngiltere’nin 

Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı birçok Avrupa Birliği ülkesine cesaret vermenin 

yanında birlik içindeki ülkelerinde ayrılmanın mı ya da kalmanın mı daha faydalı 

olacağı düşüncesi ciddi anlamda yüksek sesle sorgulamaktadırlar.  

Çalışmada ele alınan özelde sığınmacı problemi, gittikçe büyüyen ve 

güncelliğini koruyan bir uluslararası problem olmuştur. Türkiye’nin jeopolitik konumu 

gereğince ve tarihte yakın akrabalık ilişkilerinin bulunduğu bölgesel ağırlığı ile 

yaşanan düzenli ve düzensiz göçler; Türkiye’yi ve Avrupa Birliği’ni olumsuz 

etkilemektedir. Türkiye milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıp, evlerine dönme 

noktasında politika üretmeye çalışırken; Avrupa Birliği’nin aynı ölçüde yararlı 

politikalar ürettiği söylenememektedir. Avrupa’nın mülteciye bakış açısı tamamen 

pragmatist olup, kendi çıkarları noktasında ne kadar, ne zaman, nereden mülteci 

alacaklarını tartışırken aynı zamanda Avrupa’nın sığınmacı sorununa çözüm olarak 

sunduğu politikalar ise yetersiz kalmaktadır.  

2. Siğinmaci Kavrami 

Nüfusun, teknolojinin, iletişim ve ulaşımın yanı sıra çatışmaların ve savaşların 

arttığı dünyamızda, göçlerde artmıştır. Yaşanan düzensiz göçlerle birlikte ortaya çıkan 

kavramlardan birisi de sığınmacı kavramı olup, bu kavramın Uluslararası sistemde 

ortak bir tanım olarak nitelendirilmesi yetersiz kaldığı görülmektedir. Sığınmacı 

kavramı, kendi ülkesini terk ederek üçüncü bir ülkeye gidip orada sığınma talebinde 

bulunan kişiyi ifade etmektedir. İlgili devlet otoritelerinin, sığınma başvurusunu 

değerlendirip, uluslararası ve iç hukuk kurallarını uygulayarak sığınma hakkını verdiği 

kimselere ise mülteci ismi verilmektedir. 1951 sözleşmesine göre mülteci; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal guruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan kişi olarak ifade edilmektedir (Ergüven ve Özturanlı, 2013: 1019).  

Cenevre sözleşmesine göre Mülteci; 1951 yılından önce Avrupa’da meydana 

gelen olaylardan dolayı, Avrupa ülkelerinden gelen ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal 

guruba mensubiyeti, siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda korkan, 

geri dönemeyen ve başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalan İçişleri Bakanlığı’nca 

mülteci statüsü tanınan yabancı uyruklu kişilerdir. Ayrıca mülteci tanımındaki 

kriterlere uygun olan ancak Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen ve İçişleri 

Bakanlığı’nca sığınmacı statüsü tanınan yabancı uyruklu kişi ya da belli bir uyruğu 

olmayan vatansız kişidir (Yıldız, Ünlü ve Sezer, 2014: 43). Sığınmacı, sığınılan ülkenin 

yasalarından mülteciler gibi sürekli olarak yararlanmasını öngörmeyen, kısa süreli bir 

barınma durumudur. Mülteci, mültecilik statüsü hukuken kabul edilmiş olan yabancıyı 

ifade ederken, sığınmacı, mültecilik statüsü incelenen ve bu sebeple kendisine geçici 

koruma sağlanan yabancı anlamına gelmektedir (Ergül, 2012: 220).  
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3. Türkiye’nin İmkân Ve Kabiliyetlerinin Moral Ve Materyal 

Kapasitesi Noktasinda Göç Politikasinin Boyutlari  

Türkiye, tarihte en yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı ve hala yaşanmakta 

olduğu eski bir geçiş coğrafyasında bulunması sebebiyle farklı tecrübelerin bazen 

öznesi bazen de nesnesi olarak tarihi bir birikime sahiptir. Cumhuriyetin başlarında, 

Osmanlı devletinden geriye kalmış dil, din, soy ve akrabalık ilişkisi bulunan bu 

coğrafyadan gelenlere kapılarını açmış ve 1960’lardan itibaren özellikle işgücü 

çerçevesinde göç veren Türkiye; günümüzde değişen sosyal, ekonomik ve siyasi 

dengelerle birlikte bu durum tersine dönmüş, artık göç alan bir ülke konumuna 

gelmiştir (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2015). Türkiye’nin artan 

siyasi, askeri ve ekonomik gücü ile birlikte Bölgesel ve Küresel gelişmeler Türkiye’yi, 

bölgesel anlamda bir göç merkezi haline dönüşmüştür.  

Türkiye’nin aldığı göç genel olarak kitlesel ve düzensiz göç niteliğinde, 

verdiği göç ise büyük ölçüde düzenli göç özelliğindedir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren Türkiye’den Batı Avrupa’ya yaşanan göç dalgaları sonucunda 

toplam 4,5 milyon civarında göçmen ülke dışına gitmiştir. Bu göç hareketleri şuan 

yavaşlasa da, Türkiye dışarda en fazla vatandaşı olan ülkeler arasında bulunmaktadır. 

Türkiye-Almanya koridoru ise en önemli göç koridorları arasında yer almaktadır 

(Orsam, 2012: 16). 

Son yıllardaki en önemli gündem maddelerinden biri olan Suriyeli 

sığınmacılar konusu; sosyal, ekonomik ve siyasi boyutta Türkiye’yi etkilemektedir. 

Zira Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Kasım 2014 tarihli 

verilerine göre, komşu ülkelere sığınan kayıtlı Suriye vatandaşlarının en yüksek olduğu 

ikinci ülke Türkiye’dir. (Güleç, 2015: 96). 2009 yılında sınır geçişlerinde yakalanan 

sığınmacı ve göçmenlerin sayısı 28.355 iken, Genel Kurmay Başkanlığınca 2010 

yılında yasadışı sınır geçişlerinde yakalanan yasadışı göçmen sayısı ise 21.633 olarak 

gerçekleşmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü 2010 yılında ise 32.667 yasadığı göçmenin 

yakalandığı belirtilmiştir (Çetin, 2008: 6). Türkiye 2 milyonun üzerinde sığınmacıya ev 

sahipliği yapması uyguladığı açık kapı politikası etkili olmuştur. Avrupa Birliği 

ülkeleri ise 120.000 mülteciyi sınırları içine kabul edeceğini belirtmiş ve mültecilerin 

üye ülkeler arasında nüfus ve milli gelire göre dağıtılacağı belirtilmiştir. Bu planlama 

Almanya ve Fransa tarafından yapılsa da, doğu Avrupa ülkeleri bu planlamaya karşı 

çıkmaktadırlar (Saliji, 2015:3).  

Suriyelilerin işgücüne katılım noktasında ekonomik etkileri düşünüldüğünde 

risk ve fırsatlar iç içe geçmiş bulunmaktadır. BMMYK verilerine göre, Suriyelilerin 

yüzde 42,3’ü 18-59 yaş aralığında çalışma çağındaki insanlardan oluşmaktadır. 

Çalışma çağındaki nüfusun iş gücüne katkısının bilincinde olan Türkiye; Suriyelilere 

verilen şartlı mülteci statüsü ile çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına başvuru hakkı ve ticari işyeri açabilme imkânı sağlanmıştır (Tunç, 2015: 

51).  

Suriye krizi sonrası Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteci sayısındaki artışla 

birlikte, mültecilerin yaklaşık 220.000’i Türkiye’nin güneydoğusundaki 10 ilde, iyi 

düzenlenmiş ve iyi idare edilen mülteci kamplarında yaşamaktadırlar. BMMYK ve 

diğer uluslararası örgütler, Türk makamlarına maddi ve teknik yardım yapmakla 

birlikte; yaklaşık 700.000 Suriyeli mülteci ise çoğunlukla Türkiye’nin Güneydoğu illeri 

ile İstanbul ve İzmir’de yaşamaktadırlar. Haziran 2014 itibariyle Türkiye, 

BMMYK’nin yardımıyla, kamplardaki 580.000 Suriyeli mülteciyi kayıt altına almıştır. 
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Kayıt altına alınan mültecilere sağlık ve eğitim hizmetlerine serbest erişim imkânı 

sunulmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2014: 63). 

Ekonomik noktadaki zorluklar güvenlik kaygılarını da beraberinde 

getirmektedir. Suriye, Irak gibi çatışma bölgelerinden gelen yabancı sığınmacılar, 

çeşitli terör örgütleri mensuplarının bu sığınmacılar arasına karışarak bombalı eylemler 

yapılabilmesine zemin hazırlamaktadır. İstanbul, Ankara, Diyarbakır gibi 

büyükşehirlerde ortaya çıkan patlamalarda onlarca masum insan yaşamını yitirmiştir. 

Bununla birlikte Türkiye içerisinde var olan yüzbinlerce göçmen zaman zaman yerel 

adi suç işleyerekten toplumsal huzuru bozma endişesi doğmaktadır. Yerel halkın en 

büyük korkularından başka biride kendilerini terör saldırılarına açık hissetmeleridir. 

Suriyeliler arasında provokasyon çıkarmak ya da Türkiye’yi cezalandırmak isteyecek 

kişilerin olabilme olasılığı; Suriyeliler arasında Esad’a bağlı kişiler, IŞİD üyeleri ya da 

PKK’lıların olabileceği korkusu hakimdir.  Özellikle Kilis, Şanlıurfa gibi sınıra yakın 

bölgelerde sığınmacıların karıştığı adli vakalar ve terör eylemleri halktaki güvenlik 

riski endişesini giderek artırmaktadır (Orsam, 2015: 19). 

4. Avrupa Birliğinin Siğinmacilara Yönelik Bakişi Ve Uyguladiği 

Politikalar 

Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi bütünleşme noktasında çok ciddi ilerleme 

kat etse de kendi ordusunun olmayışından bir türlü kendi güvenlik ve savunma 

politikasını oluşturamaması ve birliğin kendini koruma noktasında zayıf düşürmektedir. 

Birlik kendi üye ülkelerini koruma noktasında ekonomik ve siyasi tedbirleri ön plana 

çıkarmasına karşın bölgede ve dünyada yaşanan baş döndürücü gündem, yaşanan güç 

değişimleri birliğin bu politikalarını zayıf düşürmektedir. Birliğin içindeki ülkelerde 

hâlihazırda var olan İngiltere’nin Birlikten çıkma kararı, İtalya’nın birlikten çıkma 

tehditleri, Fransa ve Almanya’nın kendi kararlarını birliğin kararı gibi bütün birlik 

üyelerine dayatması gibi görüş ayrılıkları; Avrupa Birliği’nin geleceği noktasında 

tartışmaları alevlendirmektedir.  

Birlikte oluşturulmaya çalışılan Avrupalı üst kimlik projesi başarılı 

olamamıştır. İngiltere’nin birlikten ayrılma kararı sonrası birlikteki 27 ülke sayısınca, 

her ülke kendini kimliğini ön plana çıkarma düşüncesi Avrupa Birliği’nde hali hazırda 

var olan aşırı sağcılık, radikalleşme, dini baskılar, Ortodoks - Katolik çatışması; 

sığınmacılarında gelmesiyle birlikte daha da vahim bir hal almasına neden olmuştur. 

Türkiye’nin sahip çıktığı milyonlarca sığınmacı karşısında Avrupa Birliği’nin binler 

adedince sığınmacıya ev sahipliği yapamaması, birliğin içine düştüğü güç durumu 

ortaya koymaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin idari yapısının hantallığı, kurumsal 

yapısının bütün üye ülkelerce benimsenmemesi, temel organlarının işleyiş sıkıntıları, 

karar alma mekanizmalarının zayıflığı; sığınmacı politikalarının oluşumu noktasında 

yeterli çözümün üretilememesi ve pratik hayattaki sığınmacılara yönelik uygulamalarda 

yeterince görülmektedir. 

Ekonomik durumun günden güne kötüleşmesi, 2008 krizi sonrası Avrupa’nın 

kendisini toparlamaktan uzak görüntüsü, enflasyon ve işsizlik rakamlarının yükselmesi, 

alım gücünün düşmesi, tarım ve gıda noktasındaki sıkıntılar,  Yunanistan ve Portekiz 

gibi ülkelerin yaşadığı ekonomik krizlerin birliğe ekstra maliyeti, üye ülkelerin gelir ve 

giderlerindeki dengesizliklerin artması; Avrupa Birliği’nin en güçlü olduğu alan olan 

ekonomisinin kötüye gittiğinin işaretleri olarak algılanmaktadır.  

Avrupa Birliği, birlik ülkelerine gelen sığınmacılara ekonomik, sosyal, siyasi, 

askeri, kültürel, toplumsal yük olarak bakmaktadır. Bu kapsamda uygulanan 

politikaların başında sığınmacıların birlik ülkelere gelmesini önleme çabaları içerisinde 
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serbest dolaşım anlaşması olan Schengen’in askıya alınması ve Avusturya gibi bazı 

ülkeler sığınmacıların geçişlerini engellemek için sınırlara tel örgü çekme gibi önlemler 

düşünülmüştür.  

AB’nin daha fazla mülteci istememesinin bir nedeni de sosyal güvenlik 

noktasındaki maliyetlerdir. Birlik sağlık, eğitim, adalet ve diğer noktalarda kendisinden 

olmayan mültecilere para harcamak istememektedir. Bu nedenle gelen sığınmacıların 

sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari hayata entegresi çok maliyetli olarak 

görülmektedir. Ayrıca çalışan nüfusun yaşlandığı Avrupa’da, gelen göçler ile birlikte 

demografik yapı değişmektedir. Göçler aile yapılarını, sosyal yaşantıyı değiştirmekte 

ve sosyal hak dolandırıcılığı da artmaktadır. Yasa dışı göçmenlerin çalışması, kayıt dışı 

ekonomiyi de tetiklemekle birlikte düzensiz göçler aynı zamanda siyasi otoritelerin 

verdiği kararlar toplum içi kargaşaya neden olabilmektedir.  

5. Ab Ve Türkiye Arasindaki Mülteci Anlaşmasinin Yansimalari 

Avrupa Birliği ülkeleri, göç ve sığınma hareketlerinin rotasında varış ülkeleri 

olarak seçilen ülkeler arasında sığınma hareketlerini engelleme konusunda ortak bir 

tavır geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu ortak tavır neticesinde Avrupa Birliği Ülkelerine 

girişi engellemeye çalışan birlik; bir yandan bunun için bir tampon bölge oluşturarak 

tampon olarak belirlediği ülkelerde, sığınmacıların tutulması ve başvurularının ülke 

topraklarına ayak basmadan incelenmesi ve güvenli üçüncü ülke gibi formüller 

üretirken diğer yandan da işsizlik ve ekonomide meydana gelen gerilemeler, 

mültecilerin daha kötü şartlarda yaşamalarına sebep olarak göstermektedir (Buz, 2016).  

2015 yılında bir milyondan fazla sığınmacının Avrupa’ya ulaşması ile Suriyeli 

sığınmacı krizi konusunda tedbir almak isteyen Avrupa Birliği, Türkiye ile bir 

mutabakata varmak içi yoğun görüşmeler yapmış ve 18 Mart 2016’da bir mutabakat 

metni basın yoluyla kamuoyu ile paylaşılmıştır (Şensoy, 2016: 2). Bu çerçevede 

yapılan mülteci anlaşması kapsamında AB bütçesinden ayrılan 1 milyar Avroya 

ilaveten, 16 AB üye devleti 2016-2017 dönemi için taahhüt edilen 2 milyar Avrodan 

1.61 milyar Avroluk kısma tekabül eden katkı sertifikalarını göndermişlerdir. Mülteci 

aracı kapsamındaki 77 milyon Avroluk ilk sözleşmeler 7 Martta imzalanmış ve ilk 

ödemeler 18 Mart tarihinde yapılmıştır (European Commission, 2016: 1).  

Türkiye üzerinden Avrupa’ya son birkaç yılda iki ana güzergâh üzerinden 

yüzbinlerce göçmen geçmiştir. Deniz yoluyla İtalya limanına ulaşılan güzergâh, geniş 

bir alanı kapsayan “Orta Akdeniz Güzergâhının” bir parçasıdır. Türkiye’den deniz ve 

kara yoluyla Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırlarına ulaşan 

güzergâh ise Doğu Akdeniz Güzergâhı olarak adlandırılmaktadır. 2015 yılında 880.820 

kişi bu yoldan Avrupa’ya geçerken yakalanmıştır. Bu rakamın yarısından çoğu Suriyeli 

olmakla birlikte, geri kalanlar Irak ve Afganistan uyrukludurlar (Ekinci, 2016: 26).  

Bölgelerindeki çatışmalardan kaçan Ortadoğulu ve Afrikalı sığınmacılar, 

Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için düzensiz kara ya da deniz yolculuklarında 

hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Uluslararası Göç Örgütü 2015 yılı rakamlarına göre 

deniz yoluyla Avrupa’ya 1 milyondan fazla kişi ulaşmış, bu kişilerin 850 bin kadarı, bu 

geçişlerini Yunanistan adaları üzerinden yapmıştır. 2015 yılı içerisinde Akdeniz’i 

geçmeye çalışan 3.771 göçmen ve mülteci hayatını kaybetmiştir (Amnesty 

International, 2016: 9).  

Avrupa Birliği geri dönüş anlaşması imzaladığı diğer benzer ülkelerle Türkiye 

ile benzer anlaşmalar yapmaya zorlamadığı takdirde tüm yükün Türkiye’nin tarafından 

sırtlanacağı unutulamamalıdır. AB, ayrıca Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk 

ve Bosna Hersek ile vizeleri kaldırmış ve geri kabul anlaşmaları imzalamıştır. Bununla 
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beraber söz konusu ülkeler ile Türkiye’nin “Geri Kabul Anlaşması” imzalamadan AB 

ile imzalaması durumunda, yakalanan yasa dışı göçmenler en dış sınırda bulunan 

Türkiye’ye gönderilecektir. AB’nin yaptığı bu anlaşmanın ağır bedeli ancak Schengen 

çerçevesinde vize kolaylığı sağlamak ile bu ağır bedeli bir nebze hafifleten siyasi 

avantaja dönüştürebilmektedir.(Akçadağ, 2012: 37).   

6. Avrupa’nin Güvenlik Ve Sosyal İstikrarina Türkiye’nin Katkisi: 

Siğinmaci Boyutu 

AB ve Almanya, başından beri Suriyeli mültecilerin masraflarının 

karşılanması noktasında Türkiye’ye yapacakları yardım konusunda net ve açık 

olmamışlardır. Başlangıçta vaat ettikleri 1 milyar dolar sonrasında 3 miyar dolara 

çıkmış ama bu paranın ödeneceği ya da kaynağı net bir şekilde ifade edilmemiştir. 

AB’nin vaat ettiği rakamlar, Türkiye’nin 2 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıyı misafir 

etmek için çok yetersiz rakamlardır. Zira Türkiye bu kadar Suriyeli sığınmacıyı ev 

sahipliği yaparak Avrupa’nın sırtından maddi ve sosyal yükümlülükleri almakla birlikte 

aynı zamanda AB üyesi devletlerin sırtından 26 milyar avroluk bir yükü almaktadır 

(Bayraklı ve Keskin, 2015: 29). 

AB’nin genişleme ve bütünleşme politikaları göz önüne alındığında Türkiye 

noktasında ne kadar ikircikli ve taraflı politikalar izlediğini, Türkiye’nin 50 küsur 

senedir birliğe girememesinden anlaşılmaktadır. Türkiye ise kendisine Avrupa 

tarafından uygulanan çifte standartlı politikalara karşı göstermiş olduğu sabırlı 

politikalarla, Birlik için ne kadar güçlü ve önemli bir ülke olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’nin AB fonlarından yeterince yararlanamaması, Avrupa’da ki Türk işçilere 

gösterilen çifte standart, serbest dolaşım noktasındaki engeller; Avrupa’nın Türkiye’ye 

karşı çifte standart politikalarındandır. 

Türkiye sığınmacılara verdiği sağlık hizmetleri kapsamında 938,077 kişiye 

yatarak tedavi hizmeti sunmuş, 777,292 kişiyi ameliyat etmiş ve 177,568 kadının 

doğum yapmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca 93 Suriyeli 93 doktor ve 174 sağlık 

personeli kamu hastanelerinde istihdam edilmesine imkân verilmiştir. Türkiye’de 

bulunan Suriyelilere yönelik kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halk 

tarafından yapılan yardımların miktarının yaklaşık 25 milyar dolar olduğu 

belirtilmektedir (Özkan, 2016). Türkiye’nin sığınmacılar için yaptığı bu kadar yardımı 

hiçbir Avrupa ülkesinin yapması mümkün gözükmemekle birlikte 1.294 sığınmacıyı 

almak istemeyen Macaristan’ın sırf bunun için referandum yapması, Avrupa Birliği 

ülkelerinin ve birliğin düştüğü kötü duruma en iyi örneklerden biri olarak 

gösterilebilmektedir. 

2011’den 2014’e kadar olan süreçte, Suriye ve Irak’tan göç etmek zorunda 

kalan yaklaşık 6 milyon sığınmacı; Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi çevre ülkelere iltica 

etmiştir. Bu ülkelerde yeterli insani yaşam koşullarını bulamayan sığınmacıların bir 

kısmı, 2015 yılı itibariyle mülteci statüsüne sahip olabilmek umuduyla Avrupa 

ülkelerine göç etmeye başlamış ve Avrupa yaklaşık 1 milyon sığınmacıyla karşı karşıya 

kalmıştır. Avrupalı siyasetçiler ulusal çıkarları ve değerleri arasında kalmış, bu göç 

krizini fırsata çevirmeye çalışmışlardır (Vatandaş, 2016: 17).  

Avrupa Yüksek Temsilcisi’ne göre, Ukrayna’daki yaşanan gelişmeler, enerji 

güvenliği sorunu ve Türkiye’nin bölgesel güç olarak yükselmesiyle birlikte; birliğin, 

üyelik veya ortaklık ile sınırlı olmayan gerçek bir dış politika geliştirmesi zorunlu 

olmaktadır. AB’nin ortaklarıyla özel işbirliği modelleri geliştirmesi gerektiğini savunan 

Yüksek Temsilci, bunun Avrupa Komşuluk Politikası veya genişleme politikası 

temelindeki çabalarla sınırlı olmadığını vurgulamış ve AB’nin Türkiye’ye yönelik 
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yaklaşımında ticaret, göç, enerji ve bölgesel güvenlik gibi müşterek çıkar alanlarının 

göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekmiştir (Şahin, 2015: 2).  

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin terör ve terör örgütlerine bakış açısında ve 

uygulama noktasında ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Türkiye’nin birliğe karşı getirdiği 

en önemli eleştirilerden bir tanesi terördür. Türkiye Avrupa’yı terör noktasında 

ikiyüzlülükle suçlamakta; Avrupa ise Türkiye’yi demokrasi, insan hakları gibi ucu açık 

noktalarda eleştirerek baskılamaya çalışmaktadır. AB ve Türkiye’nin, yaşanılan tarihin 

en büyük düzensiz göçlerinin olduğu şu dönemde, terör konusunda anlaşamaması, 

birliğin ve Türkiye’nin güvenliği noktasında iki tarafa da fayda sağlamayacağı açık bir 

şekilde görülmektedir.   

AB’nin artan enerji bağımlılığı ve bu noktada Rusya ile yaşadığı gerginlikler, 

birliğin bir diğer büyük problemidir. Türkiye’nin, Ortadoğu’da ki enerji yataklarına 

yakınlığı, iki aktörü birbiriyle işbirliğine teşvik etmekte ve Türkiye’nin önemini 

artırmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık petrol hatları, Türkiye-

Yunanistan doğalgaz enterkoneksiyon, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hatları; 

Türkiye’yi enerji noktasında ön plana çıkaran projelerden bir kaçını oluşturmaktadır.  

Sonuç 

Avrupa’nın sosyal, ekonomik ve siyasal birliği tehlike altındadır. Avrupa 

Birliği’nin hâlihazırdaki ciddi yapısal sorunlarına düzensiz göçlerle birlikte yeni ve 

daha büyük sorunlarda eklenmiştir. Bu sorunlar Avrupa ülkelerinin yıllardır yürüttüğü 

acımasız dış politika ve sömürü politikalarının da neticesidir. Bu politikalar sonucunda 

Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki güvenliksiz ve sorunlu bölgeler oluşmuş ve şimdi 

bu bölgelerdeki sıkıntılar ve bunun sonucunda yaşanan düzensiz göçler Avrupa’yı 

tehdit etmektedir.  

Enerji, terör, sığınmacı sorunu gibi, Avrupa’nın üstünden ciddi bir yükler alan 

Türkiye’nin; Avrupa’nın güvenliği noktasında ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Ekonomik, siyasi ve askeri noktalarda tam bir tampon görevi gören Türkiye, Avrupa 

tarafından stratejik ortaktan öte bir devlettir. İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı aldığı, 

birliğin çatırdadığı şu günlerde; Türkiye gibi bir müttefike yeterli önemi ve desteği 

vermemek, AB’nin çözülme ve AB’nin çöküyor mu tartışmalarını artıracaktır. 

İki aktör arasında mültecilerin kabulü noktasında yapılmaya çalışılan 

anlaşmanın nihai hedefe ulaşamaması noktasında bundan en zararlı çıkacak olan 

Avrupa Birliğidir. Hâlihazırda Türkiye milyonlarca mülteci ve sığınmacıyla muhatap 

olmuş ve bunun maliyetiyle başa çıkmaktadır. Aynı şeyi Türkiye’nin anlaşmaya 

uymaması noktasında Avrupa için söylemek pekte mümkün gözükmemektedir. Türkiye 

ve AB arasında, imtiyazlı ortaklık, Kıbrıs Sorunu, Nüfus ve Kimlik gibi çözülmeyi 

bekleyen köklü sorunlar; sığınmacı sorununun çözümü noktasında üretilecek 

politikalara etki edecektir. 

Sığınmacı sorunu noktasında kapitalist ülkelerin oluşturdukları uluslararası 

politikaları, daha bölüşümcü ve paylaşımcı yapmaları önem arz etmektedir. Suriye ve 

Irak krizlerini ortaya çıkaran da çözecek olanda aynı aktörlerdir. Bu aktörlerin 

kıskacında kalan bölgenin ve bu bölgelerden çıkacak sorunların oluşturdukları olumsuz 

etkilerin zayıflatılması yine kapitalist ülkelerin ellerinde bulunmaktadır.  
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PARTICIPATION OF MUNICIPAL BUREAUCRACY IN DECISION-

MAKING PROCESS IN HATAY METROPOLITAN MUNICIPALITY 

ADMINISTRATION 

Yazar / Author:  Prof. Dr. Yakup Buluti 

Arş. Gör. Zehra Kurtii 

Abstract   

Cities, beyond being considered only as a plot of ground, are perfected due to the 

meaning to it ascribed by city-dwellers. Decision-making process which is one of the most 

influential instrument for involvement into the city, is such a municipal mechanism that requires 

urbanites and local bureaucracy to attribute a meaning for the future of aforementioned city. In 

Turkey, local bureaucracy in municipalities signifies the constituents which have an impact upon 

the decisions at activity level in both executory and theoretical manner. The main purpose of this 

work is to evaluate the participation of municipal bureaucracy of Hatay in the decision-making 

process at domestic level. It will also be clarified whether or not the local actors have a crucial 

role over decision-making in Hatay metropolitan municipality regarding city’s present and 

future.   

Key Words: Participation, Decision-Making, Metropolitan Municipality, Bureaucracy. 

 

HATAY BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNE 

BELEDİYE BÜROKRASİSİNİN KATILIMI 

Özet 

 Kentler, salt üzerinde yaşanan toprak parçası olmamakla birlikte, yaşananlar 

tarafından yüklenen anlamla oluşumunu eksiksiz hale getirmektedir. Kente 

müdahalenin en etkin araçlarından biri olan “karar alma süreci” ise kentlinin ve yerel 

bürokrasinin, kentinin geleceği için anlam yüklenmesi gereken bir kentsel 

mekanizmadır. Ülkemizde belediyelerde yerel bürokrasi denildiğinde etkinlik 

düzeyinde alınan kararlara icrai ve fikri bakımdan etki eden unsurlar akla gelmektedir. 

Bu çalışmada da Hatay’daki belediye bürokrasinin, yerel düzeyde alınan/alınacak olan 

kararlara katılım düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Hatay Büyükşehir yönetiminde 

yerel aktörlerin kentin bugüne ve geleceğine yönelik kararların alınmasına müsaade 

edip etmediği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Katılım, Karar Alma, Büyükşehir Belediyesi, Bürokrasi. 

______________________________________________________________________ 

1. Giriş 

Son yıllarda kamu yönetimi anlayışında ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak 

devletin küçültülmesi, etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması çabaları, yerelleşme 

istekleri ve yerelleşmeye verilen önemin artması gibi etkenler, yerel yönetimlerin işlev 

ve faaliyetlerinin kapsamını önemli şekilde genişletmiştir. Yerel yönetimlerin faaliyet 

alanlarındaki genişleme ve yönetilenlerin yerel yönetimlerden nitelikli hizmet 
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taleplerinde meydana gelen artışlar, bu kuruluşların daha etkin şekilde karar 

vermelerini ve karar mekanizmalarına mümkün oldukça ilgili paydaşların katılımını 

sağlamaları bir gereklilik olarak ortaya çıkartmaktadır. Karar verme; eğitimde, 

siyasette, yönetimde, sağlık alanında yer alan, yani yaşamın her evresini kapsayan bir 

süreçtir. Karar neden alınır? sorusunun cevabı, bizlere bu sürecin neden önemli 

olduğunu gösterir nitelik taşımaktadır. Çünkü yerel kamu hizmetlerinin yapılmasından 

yerel halkın memnuniyetine giden yolun karar vermeyle başladığı açıktır. İlgili 

paydaşların sürece dahil edilmesi ve bunun karar vericiler tarafından doğru algılanması, 

nitelikli kamu hizmetlerinin yapılmasını sağlayabilir. Belediye organlarının belediye 

bürokrasisini çalıştırması ve bu mekanizmanın teknik veri ve düşüncelerinin dikkate 

alınması, beraberinde seçilmiş atanmış arasında güven duygusunu ve özgüveni de 

artıracaktır.  Çünkü karar verilirken pek çok seçenek arasından, seçeneklerin sonuçları 

ve etki alanları göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılır. Bu da sürece çok 

aktörün dahil edilmesini gerektirmektedir. Özellikle doğrudan halka hitap eden ve 

halkın en yakınında olan bir yönetim kademesi söz konusu ise, sağlıklı tespitlerin 

yapılması, katılımcı bir karar mekanizmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer bir ifade ile 

günümüz yerel yönetim sisteminde çok yönlü düşünmeyi sağlamak, olasılıkları 

hesaplamak, kararlardan etkilenecek kişilerin durumlarını göz önünde bulundurarak 

hizmet sunumu gerçekleştirmenin yolu doğru karar alabilmekten geçmektedir. Bu da 

ilgili paydaşların sürece dâhil edilmesiyle mümkün olacaktır. 

Çok aktörlü bir yönetimin en güzel buluştuğu yer olan belediye yönetimleri, 

gündelik hayatın hemen her alanını düzenleme gibi önemli bir görev üstlenmektedir. 

Bu bakımdan kamu hizmetlerine ilişkin sürecin doğru işleyebilmesi, yerel birimlerin 

sağlıklı karar alabilme yeteneğine bağlanmaktadır. Ancak idari, siyasi ve toplumsal 

konularda karar almak, yönetim birimleri açısından pek de kolay olmayan bir konudur. 

Kararlar alınırken ve planlama yapılırken önceliklerin ve kısıtların neler olduğu, hangi 

konularda ne tür kararların alındığı, bu sürecin nasıl işlediği ve en önemlisi de alınan 

kararlara katılımcılığın ne derece istendiği dikkatle incelenmelidir.  

Hatay’ın Büyük Şehir Belediye statüsü kazanması ile birlikte kentsel 

hizmetlerle ilgili karar alma sürecinde pek çok yeni projenin üretildiği ifade 

edilmektedir. Bu projelerin hayata geçmesi ve beklenen kamu hizmetlerin sağlıklı 

üretilmesi önemlidir. İşte bu çalışma, büyük şehir yönetimlerinin karar alma 

süreçlerinde belediye bürokrasisinin nasıl bir rol aldığı karar süreçlerine dahil edilip 

edilmediği veya ne kadar dikkate alındığı ve bunun olası sonuçlarının nasıl bir durum 

meydana getirdiği konusunda bir inceleme yapmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 

büyükşehir belediyesinde görev yapan birim yöneticileriyle (genel sekreter, daire 

başkanı ve diğer mekanizmalarla) mülakatlar yapılmış ve elde dilen görüş ve 

düşünceler analiz edilmiştir. 

2. Karar Verme Ve Katilim Kavrami 

Karar verme, amaca ulaştıracak eylemlerde bulunmak için, seçeneklerin 

saptanması ve bunlar arasından en rasyonel olanın seçilmesidir (Sucu, 2000:105). Türk 

Dil Kurumu Sözlüğüne göre aralarında bir seçme yapma zorunluluğu olan olanaklardan 

birini seçme edimi, bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıyı ifade 

etmektedir (TDK, Türkçe Sözlük). Herhangi bir eylem için özel bir yargının 

oluşmasıyla biten dinamik faktörler ve faaliyetler serisi olarak da tanımlanmaktadır 

(Tekin-Ehtiyar, 2010: 3396). Dolayısıyla yönetim açısından bir seçimi ifade eder. 

Yöneticinin veya herhangi bir kişinin herhangi bir konuda yaptığı seçim, onun 

kararıdır. Karar verme aynı zamanda sorun çözme ile ilgili bir süreçtir. Bir örgütte, 

aksaklık ve eksiklikleri gidermek, örgütte değişiklik yapmak, örgüt elemanlarını 
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etkilemek ve verimliliğini artırmak ya da bir çatışmayı önlemek, örgütte karar 

verenlerin başlıca görevlerindendir (Genç, 1991: 51). Karar verme süreci; çok yönlü 

düşünmeyi, olasılıkları hesaplamayı, karardan etkilenecek kişilerin durumlarını ve grup 

beklentilerini dikkate almayı gerektirir. Her yönetim düzeyinde sonuçlandırılması 

zorunlu olan bir veya bir dizi sorunun tüm boyutlarıyla değerlendirerek en uygun 

sonucu verebileceği saptanan seçenek veya seçeneklerin değerlendirilmesidir 

(Bağırkan, 1983: 4). Yerel düzeyde hizmet çeşitliliği ve farklı beklentiler dikkate 

alındığında karar vermede farklı faktörlerin farklı seçenekler üzerinde etkili olacağı 

aşikardır. Bu bağlamda alınan kararların tek boyutlu değil konsensüs gerektiren çok 

aktörlü olması, en azından danışmacılık boyutunun etkin işletilmesi gerekmektedir. 

Karar verme bir seçimi ifade ettiğine göre bu seçimin rasyonel ve toplumsal 

memnuniyete dönüşmesin en etkin kavram ise katılımdır. Günümüz kentlerinin 

biçimlenmesinde yerel aktörlerin oynadığı rolün önemini vurgulayan ve kentlerin çok 

aktörlü, katılımcı, ortaklıklara dayalı bir anlayışla yönetilmesini savunan uluslararası 

politikalar ve belgeler son dönemde gelişmiş ülkelerin gündeminde çok daha fazla yer 

almaktadır (Esengil, 2009). Bu bağlamda katılım, sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram 

olmuştur. Stoker, katılımı; “insanların kamu politika kararlarını etkilemek için 

gösterdiği çaba” şeklinde yorumlanmaktadır. Crick’e göre katılımı; “ insanların beceri 

ve ilişkilerdeki eksikliklerini gidererek kendilerini daha iyi bir şekilde yönetmelerini 

sağlar”  (Sarıbay, 1999:47-48). Kuramsal ve pratik değeri ile katılım, kentsel yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi, yerel düzeyde alınan kararların gerçekçi hizmetlere 

dönüşebilmesi katılım kanallarının açık tutulmasına ve çoğaltılmasına bağlıdır (Sunar, 

2013). Ancak bu şekilde verilecek kararların toplumsal beklentilerin memnuniyete 

dönüşmesine katkı sağlayabilir. 

Bürokrasinin karar verme sürecine katılımı ise; yöneticinin sürekli 

denetlenebilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Halk temsili demokraside oy vererek 

kendi yöneticisini seçmiş olsa dahi seçilmiş olan yöneticilerin denetlenebilmesi ve geri 

bildirimlerin yapılabilmesi için seçim dışı bir mekanizma gerekmektedir (Sander, 

2009). Böylesine bir mekanizmayla denetlenen karar vericiler, bu kararların sağlıklı 

alınmasında kendi bürokrasilerini sürece katma eğiliminde olurlar. Bunun temelinde ise 

iletişim ve işbirliği yatar ve yerel bürokrasi kentin sorunları hakkında bilgi alışverişi 

yapabilme fırsatı bulur. Her katılımcı için karar alma sürecinde katılımın aynı biçimde 

ve seviyede olamayacağı söylenebilir. Yerel yönetimlerde politik kararların 

oluşturulmasında yerel bürokrasinin şeffaf bir şekilde bilgilendirerek önerilerde 

bulunması, katılım mekanizmasının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Ancak 

bilgilendirme eyleminin karar alma aşamasında gerçekleşmesi yeterli değildir. 

Katılımın tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için, belediye bürokrasisinin karar verme 

sürecinin başından sonuna aktif olarak rol almasıyla mümkün olmaktadır (Esengil, 

2009). 

3.Belediyelerde Karar Verme Süreci 

Yerel yönetimler, bütün ülkelerde kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez 

unsurunu meydana getiren birimlerdir. Bir ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve 

etkinliği, söz konusu ülkedeki demokrasinin düzeyi ile de oldukça yakından ilişkilidir. 

Yerel yönetimler demokrasi açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerin 

yürütülmesinde verimliliği ve etkinliği sağlamada da vazgeçilmez kurumlardır 

(Eryılmaz, 2000:121). Hatta tarihsel süreç de bile böyledir. Nitekim, “çağdaş yerel 

yönetimler ile aralarında birebir ilişki kurulmasa da Ortaçağ komünlerinden kalma 

yerel yönetimler, özgürlük, eşitlik, temsil, katılma gibi değerleri yaşatma kurumları 

olmuşlardır” (Görmez, 2000:81). 
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Doğru yer ve doğru zamanda uygun kararlar alınması, kaliteli, ekonomik, 

yeniliklere hızlı adapte olabilen hizmet anlayışının benimsenmesi, amacı doğrultusunda 

sürdürülebilir politikalarla desteklenen etkin ve verimli projeler ve organizasyon, 

yönetim, eşgüdüm ve denetim işlevlerinin yapılması belediyelerin başlıca görevleri 

arasındadır. Tüm bu görevleri yerine getirebilmenin yolu ise yerel birimlerin doğru 

kararlar alabilmesinden geçmektedir.  

Demokratik sistemlerde genelde yerel hizmetlere ilişkin kararları etkileyen 

farklı faktör ya da birimler olmakla beraber karar organları yerel meclisilerdir. Bir 

anayasal monarşi ya da anayasal krallık olarak adlandırılan ve Kuzey Batı Avrupa’da 

İskandinav Yarımadası’nın üçte ikisini oluşturan İsveç’te illerin ve belediyelerin karar 

organı meclislerdir. Belediyelerde ve şehir meclislerinde karar verme yetkileri seçilmiş 

meclisler ve konseyler tarafından kullanılır. Parlamento üyeleri gibi belediye ve şehir 

meclis üyeleri, her dört yılda bir yapılan doğrudan seçimlerle değişirler. Meclisler, 

belediye veya il meclisi idaresinin öncelikli veya önemli konularıyla ilgili kararlar 

verir. Bunlar: (akt. Öztürk, 2003: 71-72)   

1- Faaliyetler için hedef ve usullerin tespit edilmesi 

2- Bütçe, vergilendirme ve diğer önemli mali konular 

3- Komitelerin teşkilatlanması ve çalışma usulleri 

4- Seçilmiş temsilcilerin mali kazançlarının tespiti 

5- Yıllık rapor ve bunun ibrazı 

Bu görevler için yerel yönetimler yasası, belediye meclisinin veya şehir 

meclisinin görevlerini yerine getirmesinde ihtiyaç duyulan yönetim kurulu ve komiteler 

atanmasını da gerekli kılmaktadır.  

Geniş görev alanları, yeterli mali kaynakları ve yürütme yetkileri ile 

belirginleşen gerçek yerel yönetim kurumu özellikleri dikkate alındığında Finlandiya 

belediyelerinin ayrı bir örnek teşkil ettiği söylenebilir. Bu belediyelerin kurullara ve 

komisyonlara dayalı bir yönetim yapısına ve tarzına sahip oldukları görülmektedir. Fin 

belediyelerinin karar organı güçlü bir belediye meclisidir. Yürütme yetkisi ise meclisin 

oluşturduğu bir yürütme kuruluna bırakılmıştır. Bu genel yetkili yürütme kurulu 

dışında, onunla çeşitli yöntemlerle ilişkisi kurulmuş değişik birçok kurul ve komisyon 

belediye hizmetlerinin yönetiminde etkili olmaktadır (Yalçındağ, 1996: 78).  

Türkiye’de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 12. maddesine göre i; 

Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup hukuka 

aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek 

yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi 

istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi 

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir 

belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî 

yargıya başvurabilir. Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde 

mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen 

kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine 

on gün içinde idarî yargı mercilerine başvurabilir. Yine aynı kanunun İlçe belediye 

meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak belgeleriyle 

birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, yedi 

gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden 

görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında 

ısrar ederse karar kesinleşir. Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir 

                                                 
i http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf  

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf
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belediyesine gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen kararın iptali için on gün içinde 

idarî yargı merciine başvurabilir. Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri 

tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde 

büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden 

incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye 

başkanına gönderilir. 

Bir karar organı olarak Büyükşehir Belediye Meclis kararlarının alınma 

şeklinde izlenen prosedür böyle olmakla beraber, diğer bir ifade ile meclisler, yerel 

düzeyde belediyenin sorumluluğundaki hemen her türlü konuyu karara bağlamakla 

beraber bu kararların alınmasında yerel bürokrasinin etkili olduğu veya karar 

süreçlerinde yer aldığı hemen hemen hiç görülmemektedir. Belediye Başkanı’nı yerel 

bürokrasiye daha yakın olmakla beraber, meclisten karar çıkartmadan çalışma yapması 

güçtür. Bundan dolayı, yerel meclisler bir anlamda belediyelerin meşruiyet organlarıdır 

(Arıkboğa, 2012:121). Belediyelerde karar vermenin yasal boyutu yetki alanlarını, 

karar verme süreçlerini ve bu süreçte rol alanları belirler. Ülkemizde karar sürecini 

etkilemek isteyen aktörler başkan ya da meclis üyelerini etkilemek 

zorundadır. Belediye yönetim şekli başkanlık modeline yakın bir modeldir; 

başkan yürütme organının başıdır ve yasal ve siyasi olarak güçlü kılınmıştır. 

Bugün belediye yönetimlerinde karar verme sürecinde belediyenin tabi olduğu 

mevzuat belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. Belediye yöneticileri ve bürokrasisi, 

belediye kararlarını alırken mevzuata uymak zorundadırlar. Ancak yasal süreçler 

belediye kararlarının formel işleyişini göstermekle beraber, formel işleyiş dışındaki 

birçok unsur da dolaylı yönden belediye kararlarına etki edebilmektedir. Mesela halkın 

katılımı, referandum, bireysel başvurular, meclis toplantılarına katılma, halk günleri 

gibi yollar bunlardan azılarıdır. Bunun yanında esnaf-tüccar kesimi, serbest meslek 

mensupları ve ekonomik seçkinler belediye kararlarında etkili olmaktadır. Sivil toplum 

kuruluşları da kendi menfaatleri doğrultusunda karar verme sürecinde etkili olmakta 

aynı zamanda halkın yönetime katılmasında aracılık yapmaktadır. Siyasal parti 

teşkilatları kendi siyasi görüşleri doğrultusunda belediye kararlarını etkilemeye 

çalışmaktadırlar (Ünal, 2012:278). Ancak iç halk diyebileceğimiz belediye 

bürokrasisinin ve belediye çalışanların belediye yönetimleri üzerinde etki ettiği veya 

kararlara yön verebilme gücünün olduğu söylenemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 

bazı ilçe belediyelerinde yapılan bir alan araştırmasında bir kamu kurumu olan 

belediyelerde çalışanların fikirlerini söyleyemedikleri ve fikirlerini geliştirebilecek bir 

ortamın bulunmadığı, belediye çalışanlarının fikirlerinin desteklenmediği görülmüştür 

(Üste-Güzel, 2010: 73-77).  Bu çalışma daire başkanları düzeyinde olmasa da belediye 

bürokrasisinin önemli bir parçasını oluşturan kesimlerin sürece katılımını çok da 

dikkate almamaktadır. Oysa teknik konularda özellikle bütçe hazırlık sürecinde 

belediye bürokrasisinin önemli aktörler arasında yer aldığı, hem amali hizmetler 

birimleri hem de gider tekliflerinde buluna belediye birimleri başkanın yanı sıra etkin 

olduğu ifade edilebilir (Arıkboğa, 2012: 150)  

4. Hatay Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Belediye Bürokrasisinin 

Karar Verme Ve Katilim Süreçleri Açisindan İrdelenmesi 

Yukarıda da değinildiği gibi Belediye Meclisi kentle ilgili konularda karar 

organıdır ve belediyenin temel politikalarının neler olması gerektiğine yön 

vermektedir. Bunun yanında yerel boyutta alınan kararların uygulayıcıları yerel 

bürokrasiyi oluşturan birimlerdir. Bunların başında daire başkanları gelmektedir. Daire 

başkanları yerel düzeyde alınan kararların farklı faaliyet kollarına göre dağılımını ve 
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işleyişini sağlamaktadır. İcrai boyutta karar mekanizmalarının daire başkanlıkları 

aracılığıyla yönetildiğini söylemek mümkündür. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde belediye bürokrasisinin karar verme 

sürecine katılımına ilişkin bu çalışmada mülakat yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

kapsamında özellikle karar verme ve katılım süreçlerinin nasıl gerçekleştiği ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ilgili birim yöneticilerine karar verme süreçlerinin 

nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir takım açık uçlu sorular yöneltilmiş ve elde edilen 

verilerin bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

“Kararlar kurumunuzda nasıl alınıyor?” (Üst yönetici, Daire Başkanlıkları, 

çalışanlarla birlikte, hizmetin götürüldüğü yurttaşlar vs. bunlardan hangileri etkili 

oluyor) şeklinde yöneltilen bu soruya; Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde rutin 

kararların 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun öngördüğü şekilde Belediye 

Meclis ve Belediye Encümen tarafından alındığı belirtilmiştir. Kanunun kararların 

alınmasında ve işleyişinde öngördüğü süreç belli olmakla beraberi; başkanın karar 

organı olan meclisin kararlarını etkileyebildiği ileri sürülmektedir. Hatay Büyükşehir 

Belediyesinde görev yapan belediye bürokrasisi de bu görüştedir. Onlara göre, üst 

yönetici olan Belediye Başkanı’nın kararların alınma sürecine etkisi vardır ve 

koordineli bir işleyiş mevcuttur. Bu koordinasyon yerel bürokrasinin uyumu yönünde 

daha çok istenmektedir. Belediye Başkanı’nın alınasını istediği herhangi bir yatırım 

kararına hiç bir daire başkanının müdahale etmediğini, diğer bir ifade ile karar verme 

sürecinde yer almadığı, sadece tek başlı alınan bu kararların uygulama sürecinin 

yönetimine etkilerinin olduğunu belirtmiştir. Daha açık bir ifade ile onlara göre 

Belediye Başkanı kentsel mal ve hizmetlerle ilgili kararları alırken katılımcı bir anlayışı 

benimsemiyor. Böyle olunca, daire başkanları sadece bu hizmetlerin uygulanmasını 

yöneten bir konumdadırlar. Aslında bu konuda meclis üyeleri de benzer düşünceye 

sahiptir. Onlara göre hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında belediye bünyesindeki 

daire başkanlarının uygulayıcı olduğu ve bu şekilde halkın talep ve beklentilerini göz 

önünde bulundurduğu ileri sürülmüştür. Bununla beraber daire başkanlarının niteliğinin 

yeterli olmadığı ve kadrolu daire başkanın sayısının az olduğu, bundan dolayı daire 

başkanlarının, belediye başkanın aldığı herhangi bir kararı sorgulamaya çekinmelerine 

yol açtığı vurgulanıyor.  Aslında yerel bürokrasinin nitelikli olması bu tür bir eleştiriyi 

geçersiz kılabilir. Nitekim yapılan bir çalışmada (Tarkan, 2013: 21-22), imar 

komisyonu üyelerinin eğitim düzeyinin %60’a yakın oranda lisans ve lisansüstü 

dilimde yer alması teknik bir komisyon bakımından olumlu görülmektedir. Özellikle 

büyükşehirlerde bu niteliğin çok daha önemli olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Çalışmada ayrıca bürokrasi ile komisyonlar arasında sağlıklı bir ilişki düzeninin 

kurularak bilgi akışının etkin işletilmesi ve komisyonlar tarafından yazılan raporların 

meclis üyelerine karar öncesinde yeterli düzeyde bilgi verecek nitelikte olması 

belediyenin kurumsal yapısı içinde önemli bir konu olduğu belirtilmiştir. 

Kararların nasıl alındığı sorusunun meclis üyelerine sorulduğunda belediye 

bürokrasisinden farklı bir durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Meclis üyelerine göre, 

belediyede alınan kararlar halkın seçtiği meclis üyelerinin katılımıyla belirlendiği için 

halkın dolaylı yoldan bir katılımının sağlandığı, ayrıca bir kurum olarak belediyenin 

gündelik çalışmalarının bir bölümünün de halkın doğrudan talepleri olduğu 

belirtilmiştir. Halkın kısa-orta-uzun vadeli ihtiyaçlarına ilişkin dilekçe kanunu, bilgi 

edinme kanunu gibi kanunen öngörülen bir mekanizmanın da mevcut olduğu dile 

getirilmiştir. Çalışanların da kentin bir paydaşı olması dolayısıyla kente ilişkin bir 

sorunu ya da talebi birebir belediyeye aktarma konusunda etkin bir rol oynadığı 

                                                 
i http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf  
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belirtilmiştir. Hatay Büyük Şehir Yönetimi açısından özellikle meclis profilinin çok 

değişken olduğu, başkanın belediye meclis üye dağılımında etkinliğini sınırlayacak ve 

politize edecek yönlerin de olduğu söylenebilir. Böyle olunca meclis kararlarının, 

katılımcı bir anlayışla mı, yoksa çatışmacı bir durumla mı alındığı tartışılmaktadır. 

Hatta bu kararlarda etkinliğin zaman zaman meclislerden ziyade kentsel alanda var 

olan ekonomik elitlerin etkin olduğu ileri sürülmektedir. 

“Daha iyi bir kentsel hizmet sunabilmek adına sizce kararlar ne şekilde 

alınmalı? Daire başkanlarına yöneltilen bu soruya; Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde 

önceliklerin halktan gelen talepler olduğu, vatandaş ile koordineli bir şekilde hizmet 

sunumu gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Örneğin, kentin fiziki görünümü Antakya tarihi 

dokusu korunarak nasıl iyileştirilebilir? Kentsel altyapı hizmetleri nasıl geliştirilebilir? 

gibi konuların, halktan gelen istekler doğrultusunda şekillendiği belirtilmiştir. 

İhtiyaçların önünde duran faktörün fiyat performans analizi olduğu belirtilmiş, yapılan 

yatırım maliyetinin yapılan yatırımın getirilerine (sosyal-teknik-gündelik anlamda) 

uygun olması gerektiği vurgulanmıştır. Kent ile ilgili kararlara ayrıca 5018 sayılı 

kanunla hazırlanması öngörülen kurum tarafından hazırlanan stratejik plan ve 

performans programında yer alan kararların da öncelikli olduğu dile getirilmiştir. 

Stratejik plan ve programların işlevsel bir şekilde yerine uygulamaya konulması 

belediye yönetimi için önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. Fakat büyük şehir 

belediye oluşturulduktan sonra ilk altı ay içerisinde hazırlanması gereken bu planın, 

büyükşehir belediyesi tarafından zamanında hazırlanmamış olması belediyenin mal ve 

hizmet üretimi noktasında etkinliğini oldukça sınırlandırmıştır veya geç bırakmıştır ki 

bu durum yerel düzeyde birçok eleştiriye de neden olmuştur.i  

 “Kurumunuzda en çok hangi konularda karar alınmaktadır?”  daire 

başkanlarına yöneltilen bu soruya verilen cevaplar, genel itibariyle alınan kararların 

yatırım kararları olduğu şeklindedir. Bunun da yatırımın yapılış şekli ve zamanlamayla 

ilgili kısmının yoğun olduğu, yönetimsel iş planıyla ilgili kararlar alındığı belirtilmiştir.  

Ayrıca; 

Büyükşehir Belediye’sinde alınan kararlar genel itibariyle şu şekilde 

sıralanmıştır: 

 Kamulaştırma kararları  

 Yol açma, Park, Bahçe ve Köprü yapım kararları 

 Mezarlık açma kararları 

Örneğin Hatay Büyükşehir belediyesi kapsamında son alınan kararın;  

Hatay’daki bütün mahallelere (eski köyler) halkın cenaze, düğün gibi işlerde 

kullanabilmesi için çok amaçlı salon inşasının yapılması yönünde olduğu belirtilmiştir. 

Ancak bu kararların alınmasında katılımcı bir anlayışın olduğu söylemez. 

“Kararlar alınırken en önemli dayanağınız nedir?” daire başkanlarına göre 

karar almaya en üst merci olan Belediye Başkanının geçmiş dönem belediye başkanlığı 

deneyimleri, bilgi ve donanımı etki etmektedir. Bu durumda kararların alınma 

sürecinde ve işleyişinde belediye bürokrasisinin pek işlevsel olmadığı, çoğunlukla 

belediye başkanının tek başına aldığı kararların uygulanması sürecini yerel 

bürokrasinin yönetebildiği dile getirilmiştir. 

Hatay’da yapılacak yatırımlara, verilecek hizmetlere yönelik kararlar alınırken 

Büyükşehir Belediye meclisi aracılığıyla oluşturulan anketörler tarafından yapılan 

anket uygulaması sonuçlarının öncelikli göz önünde tutulduğu dile getirilmiştir. 

                                                 
i Haberin tamamı için bkz. http://www.hatayekspres.com/2010/index.php?okod=11134  

http://www.hatayekspres.com/2010/index.php?okod=11134
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(Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 25 adet anketörün bulunduğu ve kentin hemen her 

bölgesinde kente ilişkin kararlara yönelik düzenli aralıklarla anket çalışmasının 

yapıldığı vurgulanmıştır.) 

“Kararlar alınırken kaç kademe veya aşamada alınmaktadır?” sorusuna 

vatandaşın bürokrasiyi harekete geçirmesi yani kamu kurum ve kuruluşlarına kendi 

ihtiyaçlarına istinaden nasıl başvuracağının yolları birincil ve ikincil mevzuatta 

belirlenmiş olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı 

süreci şu şekilde anlatmıştır; “belediyeye müracaat ilgili birimi harekete geçirir, ilgili 

birim mevzuat çerçevesinde çözüp çözmeyeceğine bakar, bütçe olanaklarına bakar 

eğer daha üst düzeyde bir karar alınması gerekiyorsa bunu hiyerarşi ilkesi 

çerçevesinde bir üst birime aktarır ve son tahlilde meclise gitmesi gerekiyorsa (örn. 

İmar değişiklikleri buna ilişkindir) gider”. Bu aşama mevzuatta bu şekilde 

tanımlanmıştır. Örnek vermek gerekirse bir mahalleye giden kanalizasyon patladı 

müracaat edilecek yer bellidir belediye tüzel kişiliği su kanalizasyon idaresine ihbar, 

şikâyet ya da bildirimde bulunur. Bunun için üst düzey karar almak gerekmez, 

haberdar edildiğinde yerinde tespit yapılır giderilmesine ilişkin teknik anlamda ne 

yapılması gerekiyorsa bunun hazırlığı yapılır ve müdahale edilir. Bu durum için ne 

meclisin ne encümenin ne de başkanın harekete geçmesi gerekmez. Çünkü kurumun 

işleyişi bu yöndedir.  

“Karar alma süreci ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?” sorusuna Genel 

Sekreter Yardımcısı tarafından bir örnek üzerinden yanıt verilmiştir. “Örneğin kentin 

parkı bulunmayan bir mahallesinde park ihtiyacının olduğu gözlenmiş bunu muhtar ya 

da bir vatandaş belediyeye bir dilekçe ile bildiriyor. Yazı işleri kararlar dairesi evrak 

bölümüne gider orası park bahçeler daire başkanlığına yönlendirir. Bu birim 

performans programına bakar varsa bununla ilgili çalışma uygulamaya koyar. Eğer 

performans programında yoksa ve acil bir ihtiyaç ise gerekli izinler alınarak yapımına 

başlanıyor.  Veyahut konuyla ilgili stratejik planda konunun ilişkilendirilebileceği bir 

alan varsa (örneğin büyükşehir belediyesinin stratejik planında yıllık %5 oranında 

yeşil alan artırımı hedefi var) bu hedefle ilişkilendirerek park yapımı sağlanmaktadır”. 

Fen İşleri Daire Başkanı, karar alma sürecinin belediye meclisinden çıkan karara göre 

belirlendiğini, meclisin siyasal dağılımının farklı olması nedeniyle bazen 

alınan/alınacak olan kararları geciktirebildiğini dile getirmiştir. Normal koşullarda 

meclisin bu yönünün olumlu bir yanının olduğu düşünülse de birden fazla parti 

grubunun mecliste yer olmasını bir fikir birliği sağlanamamasından dolayı olumsuz bir 

durum olarak aktarıldığı görülmektedir. 

Daire başkanlarına karar verme sürecinde yeni kurulmuş olan Hatay 

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin ne rol üstlendiği de sorulmuştur? Belediye 

bürokrasisine göre Kent Konseyinin henüz karar vermede aktif rol oynamadıkları ve 

kent konseyi proje ürettiğinde kentte uygulamaya geçmesi için başkan tarafından 

değerlendirileceği belirtilmiştir. Yerel demokrasinin en etkin araçlarından biri olan 

Kent Konseylerine fikri düzeyde kararlara etki eden bir bürokratik yapılanma olarak 

bakılırsa sürece katkı sağlayan ve belli ölçülerde katılımcılığa etki eden bir mekanizma 

olduğu söylenebilir. Ancak Kent Konsey’lerinin karar alma sürecine katılımlarının söz 

konusu olmadığı, Kent Konsey’lerine bakış açısının konsey başkanlarının ya da 

üyelerin içinden anti bakış açısı çıkmasından çekinildiği bu yüzden sadece 

konseylerden talimatlarla iş gören bir kurum olmasının beklendiği dile getirilmiştir. 

Sonuç Ve Değerlendirme 

Son yıllarda kamu yönetimi anlayışında ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak 

devletin küçültülmesi, yeki, görev ve sorumlulukların adem-i merkeziyetçi yapılara 
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kaydırılma çabaları, yerel bürokrasinin ve yerel alt örgütlenmelerin daha fazla 

yerelleşme istekleri ve yerelleşmeye verilen önemin giderek artması gibi etkenler, yerel 

yönetimlerin işlev ve faaliyetlerinde katılımcı mekanizmaların kapsamını önemli 

şekilde genişletmiştir. Yerelleşme ve yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin toplumsal 

memnuiyeti artıracak şekilde yaygınlaştırılması anlayışı, beraberinde hem alt 

örgütlenmelerin hem de tüm yerel paydaşların karar alma ve karar verme 

mekanizmalarına katılımını gerekli kılmış. 

Büyükşehir Belediyesi sisteminde gerek belediye meclisi gerekse de belediye 

başkanının halk tarafından seçilmiş olduğu göz önünde bulundurulursa halkın kısmen 

bir takım konularda dolaylı katılım sağladığı söylenebilir. Ancak yerel halkın ihtiyaç 

duyduğu hizmetlerin nicelik ve nitelik olarak sürekli bir şekilde artması, sorunlarının 

karmaşık bir yapıya bürünmesi yerel yönetimlerin karar verme sürecine yerel 

bürokrasinin doğrudan katılımını sağlayan bir yönetim anlayışının varlığını 

gerektirmektedir. Yerel ihtiyaçları en iyi bilen, sorunlarla karşı karşıya kalan yerel 

bürokrasinin, sorunların çözümlenmesinde yöneticilerle işbirliği yapması ve uzmanlık 

alanlarıyla ilgili daha etkin ve sonuç doğrucu kararların alınmasına katkı sağlaması ve 

bu bağlamda karar alıcıları yönlendirmesi çok daha önemlidir. Bu yaklaşım bir taraftan 

yönetimin demokratik boyutunu ortaya çıkarırken bir taraftan da sağlıklı kararların 

alınmasına etki edebilir.  Maalesef böylesine bir karar alma süreci çoğu kez 

yaşanmamaktadır. Nitekim Hatay ölçeğinde yapılan bu araştırmada belirtilen katılımcı 

mekanizmaların etkinliği olduğunu söylemek mümkün görülmemektedir. Hatta Hatay 

Büyükşehir Belediyesi’nde kentin geleceğine dair herhangi bir bütünsel planlama 

yaklaşımı bulunmadığından, karar alma süreçlerinde yerel  paydaşların katılımdan söz 

etmek pek de mümkün değildir. Özellikle sağlıklı karar almada etkin olması düşünülen 

yerel bürokrasinin, karar vericiler tarafından sürece etkin bir şekilde dahil edilmediği, 

hatta danışma düzeyinde bile sorunların yaşandığı dikkat çekicidir. Bunda yerel 

bürokrasinin nitelik zaafiyeti yaşadığı ve karar vericilerin bundan dolayı bunları 

dikkate almadıkları görülmektedir. Ancak böylesini bir yaklaşım, tümden belediye 

yönetiminin zafiyetini doğurabilmektedir. Bu durumda Hatay Büyükşehir 

Yönetiminde, teoride var olan ama uygulamada çok sınırlı düzeyde katılımın olduğu 

görülmektedir. 
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THE MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATION DEPRESSION IN 

THE EFFECTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SOCIAL 

CAPITAL 

Yazar / Author:  Doç. Dr. Ali Erbaşıi 

Arş. Gör. Zehranur Sanioğluii 

Abstract 

 The objective of the study was to analyze the mediating effect of organization 

depression in the effects on organizational commitment of social capital. In this respect, data 

from the questionnaires applied to 282 workers at automotive supply industry in Konya were 

evaluated. The scope of the research hypotheses developed in order to test relationships between 

the variables and these hypotheses have been analyzed using various statistical methods. As a 

result of the research significant and positive relations were observed between variables 

organizational commitment, organization depression and social capital. Also, the research 

determined the full mediating effect of organization depression in the effects on organizational 

commitment of social capital. 

Keywords: Organization Depression, Organizational Commitment, Social Capital. 

 

SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNDE ÖRGÜT DEPRESYONUNUN ARACILIK ETKİSİ 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde örgüt 

depresyonunun aracılık rolünü incelemektir. Bu amaçla Konya’da otomotiv yan sanayii alanında 

faaliyet gösteren 47 işletmede çalışan 282 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 

kavramlar arasındaki ilişkileri test edebilmek için hipotezler geliştirilmiş ve bu hipotezler çeşitli 

istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sosyal sermaye, 

örgüt depresyonu ve örgütsel bağlılık değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler 

bulgulanmıştır. Ayrıca sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde örgüt 

depresyonunun tam aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, örgütsel bağlılık, örgüt depresyonu. 

______________________________________________________________________________ 

1. Giriş Ve Literatür Özeti 

Örgütsel davranış yazınında sosyal sermaye, son yıllarda üzerinde sıkça 

durulan bir kavram haline gelmiştir. Bu bağlamda sosyal sermayenin çeşitli örgütsel 

davranış öğeleriyle ilişkisini inceleyen çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. İlişkisi 

incelenen konulardan biri de sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkidir. Bu 

ilişkiyi ele alan çalışmalar, genellikle sosyal sermayesi yüksek bireylerin örgütsel 

bağlılıklarının da yükseldiğini rapor etmektedir. Başka bir deyişle sosyal sermaye ile 

örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki var olduğu genel olarak kabul 

edilmektedir.  

                                                 
 Bu çalışma 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen International Congress of Management 

Economy And Policy isimli uluslar arası bilimsel kongrede bildiri olarak sunulmuştur. 
i Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü 
aerbasi@selcuk.edu.tr 
ii Selçuk Üniversitesi, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü zsanioglu@selcuk.edu.tr 
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Alanyazında bu ilişkiyi inceleyen çalışmalara örnek olarak; Watson ve 

Papamarcos (2002)’un “Social Capital and Organizational Commitment” isimli 

çalışmaları gösterilebilir. Birleşik Devletlerdeki bir tıbbi hizmetler firmasındaki 469 

satış uzmanına anket uygulanan çalışmanın en önemli sonucu olarak, sosyal sermaye 

unsurlarından güven, iletişim ve çalışan odağının örgütsel bağlılık üzerinde doğrudan 

ve dolaylı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada Ellinger ve diğ. (2013), 

hizmet çalışanlarının davranışları, normları, iş ile ilgili tutumları ve sosyal sermayedeki 

örgütsel yatırımlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir model test edilmiştir. Bu amaçla, 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütlerdeki 407 müşteri ilişkileri çalışanına anket 

uygulanan çalışmada sosyal sermayedeki örgütsel yatırımlar ile örgütsel bağlılık 

arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların sayısını artırmak 

mümkündür. Bu bağlamdaki kuramsal çerçeveden hareketle çalışanların sosyal 

sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini test etmek üzere aşağıdaki 

hipotez oluşturulmuştur. 

H1: Çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerinde 

anlamlı etkisi vardır. 

Alanyazında örgüt depresyonu ile iş stresi, işten ayrılma niyeti, yönetsel 

güçlülük, duygusal emek ve tükenmişlik gibi birtakım değişkenlerin arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmalar bulunmaktadır (Erol ve Savaş, 2014; Turhan, Şengür, Karabatak, 

ve Zincirli, 2014; Yaşar, Demir, ve Savaş, 2014). Fakat literatürde örgüt depresyonu ile 

sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya 

rastlanamamıştır. Örgüt depresyonu ile yukarıda sayılan değişkenler arasındaki ilişkiyi 

araştıran çalışmalardan hareketle sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık düzeylerinin örgüt 

depresyonu arasındaki ilişkileri test etmek üzere aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H2: Çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin örgüt depresyonu üzerinde 

anlamlı etkisi vardır. 

Ayrıca yukarıda oluşturulan iki hipotez bağlamında, sosyal sermayenin 

örgütsel bağlılık ve örgüt depresyonu üzerindeki etkisinin yanısıra sosyal sermaye ve 

örgütsel bağlılık ilişkisini bazı örgütsel davranış unsurlarının etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Başka bir deyişle sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki 

etkisinde, bazı diğer örgütsel davranış öğelerinin bu süreci etkilediği söylenebilir. Bu 

varsayımdan hareketle çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıkları 

üzerindeki etkisinde örgüt içi depresyonun varlığının aracılık etkisi olup olmadığını 

incelemek amacıyla aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H3: Örgüt depresyonu, çalışanların sosyal sermaye düzeyleri ile örgütsel 

bağlılıkları arasındaki ilişkide aracılık etkisine sahiptir. 

2. Yöntem 

Bu araştırma, nicel araştırma yaklaşımı türünde desenlenmiş olup, araştırmada 

deneysel olmayan yöntemlerden ilişkisel yöntem kullanılmıştır. 

2.1.  Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Konya’da otomotiv yan sanayii alanında faaliyet 

gösteren 47 işletmedeki çalışanlar oluşturmaktadır. Ancak, evrenin tümünü örneklem 

olarak almak araştırma koşulları açısından imkânsız olduğundan, araştırmanın 

örneklemini oluşturmak için basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda araştırmanın örneklemi, evreni temsil edecek nitelikte, bu işletmelerdeki 

çalışanlar arasından rastlantısal olarak seçilen katılımcılardan oluşmuştur.  
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Araştırmada, Konya’da otomotiv yan sanayii alanında faaliyet gösteren 47 

işletmede çalışan 300 personele anketler dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 285’i geri 

alınmış olup, 282 anket analizlere tabi tutulmuştur.  

Araştırmaya katılan örneklemin demografik özelliklerine bakıldığında (Tablo 

1), araştırmaya katılan katılımcıların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu, 

yarısından fazlasının evli olduğu, çalışanların genelinin 30-49 yaş aralığında 

bulunduğu, yarısından fazlasının ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitime sahip kişilerden 

oluştuğu, neredeyse tamamının 3390 TL ve altında gelire sahip olduğu ve yarısından 

fazlasının 7 yıldan az çalışma tecrübesine sahip oldukları görülmüştür. 

Tablo 1: Demografik Bulgular (n = 282) 

    Frekans Oran (%) 

Cinsiyetiniz 

Erkek 257 91,1 

Kadın 

Cevapsız 

25 

- 

8,9 

- 

Toplam 282 100 

Medeni  

Durumunuz 

Evli 165 58,5 

Bekâr 98 34,8 

Dul 19 6,7 

Cevapsız - - 

Toplam 282 100 

Yaşınız 

18-29 arası 127 45,0 

30-49 arası 133 47,2 

50-65 arası 

66 ve üstü 

19 

3 

6,7 

1,1 

Cevapsız - - 

Toplam 282 100 

Eğitim  

Durumunuz 

İlköğretim 26 9,2 

Ortaöğretim  101 35,8 

Lise  84 29,8 

Önlisans  40 14,2 

Lisans  23 8,2 

Yüksek Lisans 
Doktora 

Cevapsız  

6 
2 

- 

2,1 
0,7 

- 

Toplam 282 100 

Gelir  

Durumunuz 

1300 TL ve altı 125 44,3 

1301-3990 TL arası 144 51,1 

3991 TL ve üzeri 12 4,3 

Cevapsız 1 0,4 

Toplam 282 100 

Deneyiminiz 

1 yıldan az 32 11,3 

1-3 yıl 83 29,4 

4-7 yıl 87 30,9 

8-11 yıl 48 17,0 

12 yıl ve üzeri   

Cevapsız 

32 

- 

11,3 

- 

Toplam 282 100 

2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırmada dört bölümden oluşan bir anket formu tasarlanmıştır. Anketin 

birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini sorgulamaya yönelik 7 ifade 

bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde, örgütsel depresyonu ölçmeye yönelik Sezer 

(2011)’in geliştirdiği örgüt depresyonu ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe ait ifadeler Polat 
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(2009)’ın doktora tezinde kullanılan Türkçe tercümesinden alınmıştır. Bu ölçekte 42 

ifade bulunmaktadır. Anketin üçüncü bölümünde sosyal sermaye düzeyini ölçmeye 

yönelik Onyx ve Bullen (2000)’ in geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Ölçeğe ait ifadeler 

Ardahan (2012)’ın Türkçe tercümesini kullandığı çalışmasından alınmıştır. Sosyal 

sermayeye yönelik bu ölçekte 28 ifade bulunmaktadır. Anketin dördüncü ve son 

bölümünde ise örgütsel bağlılık ölçeği olarak Allen ve Meyer (1990) tarafından 

geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte ise 18 ifade 

bulunmaktadır. 

Ankette yer alan ölçeklerin güvenilirliğini incelemek için Cronbach Alfa 

değerlerine bakılmıştır. 27 ifadeden oluşan sosyal sermaye ölçeğinin Cronbach Alfa 

katsayısı 0,832 iken, 40 maddelik örgüt depresyonu ölçeğinin katsayısı 0,940 ve 18 

maddeden oluşan örgütsel bağlılık ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0,886 olarak 

belirlenmiştir. Buna göre ankette kullanılan ölçeklerin üçü de yeterli düzeyde 

güvenilirliğe sahiptir.  

Ölçeklerin ne kadar güvenilir olduğunu belirlemek amacıyla Cronbach Alpha 

iç tutarlılık katsayısına bakılmasına ek olarak, araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal 

geçerliliğini test etmek adına AMOS 24.0 paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) yapılmıştır. DFA, genellikle ölçek geliştirme ve geçerlik analizlerinde 

kullanılmakta ve önceden kurgulanmış bir yapının doğrulamasını amaçlama birlikte, 

faktörün analitik yapısının hipotez edilen modele verinin nasıl uyduğunu test 

etmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 327). Ölçeklerin analiz sonucunda elde edilen 

değerler Tablo 2’de sunulmuş olup ölçeklerin, kullanılan örneklem için yapı 

geçerliliğine sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi İçin Uyum İndeksleri 

Model ∆χ² sd ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 

Sosyal Sermaye 638,205* 295 2,163 0,064 0,894 0,855 0,165 

Örgüt Depresyonu  2211,045* 737 3,000 0,084 0,695 0,614 0,330 

Örgütsel Bağlılık  279,449* 102 2,740 0,079 0,902 0,895 0,261 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit Index; 

GFI= Goodness of Fit Index; RMR= Root Mean Square, sd= Serbestlik Derecesi  

  *p>.05 

DFA sonucunda örgüt depresyonu ölçeği için elde edilen uyum iyiliği 

değerleri (∆χ²/sd=3.00; RMSEA= 0.08; CFI= 0.69; GFI= 0.61), sosyal sermaye ölçeği 

için elde edilen uyum iyiliği değerleri (∆χ²/sd=3,00; RMSEA= 0,06; CFI= 0,90; GFI= 

0.85) ve örgütsel bağlılık ölçeği için uyum iyiliği değerleri (∆χ²/sd=2,74; RMSEA= 

0,08; CFI= 0,90; GFI= 0.89) önerilen modellerin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, araştırmadan elde edilen verilerin ölçeklerin 

öngörülen kuramsal yapısı ile uyuştuğunu göstermektedir. 
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3. Bulgular  

Değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayıları Tablo 3’te 

yer almaktadır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; katılımcıların örgütsel bağlılık ve 

örgüt depresyonu düzeyleri (r= 0,620; p= 0,000), sosyal sermaye ve örgüt depresyonu 

düzeyleri (r= 0,237; p=0,000) ve sosyal sermaye ve örgütsel bağlılıkları (r= 0,190; p= 

0,001) arasında pozitif ve istatistiksel bakımdan anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 3: Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları 

Ölçekler Ort. S.S. Sosyal Sermaye Örgüt Depresyonu Örgütsel Bağlılık 

Sosyal  

Sermaye 
3,19 0, 507 1 

  

Örgüt Depresyonu 3,67 0, 563 -0, 237* 1 
 

Örgütsel Bağlılık 3,49 0,704 0, 190* -0, 620* 1 

*p< ,005 

Araştırma kapsamında oluşturulan ilk hipotezi test edebilmek için basit 

doğrusal regresyon analizi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Buna göre sosyal sermaye düzeyinin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

etkisinin olduğu görülmektedir (p < 0,05).  

Tablo 4: Sosyal Sermaye ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Regresyon Analizi 

Araştırma kapsamında oluşturulan ikinci hipotezi test edebilmek için basit 

doğrusal regresyon analizi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Buna göre sosyal sermaye düzeyinin örgüt depresyonu üzerinde negatif yönlü ve 

anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir (p < 0,05).  

Tablo 5: Sosyal Sermaye ile Örgüt Depresyonu Arasındaki Regresyon Analizi 

Araştırma kapsamında oluşturulan üçüncü hipotezi test edebilmek için dört 

aşamalı (basit ve) çoklu regresyon analizi uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 

6’da gösterilmiştir. Aracılık rolü incelemesi yapılırken Baron ve Kenny yöntemi olarak 

da adlandırılan Nedensel Adım yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yaklaşıma göre, aracılık 

testinin yapılabilmesi için bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında; bağımsız 

değişken ile aracı değişken arasında; bağımsız değişken ile birlikte model içerisinde 

kullanıldığında aracı değişken ile bağımlı değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki olmalıdır. Ayrıca bağımsız değişken ile aracı değişken birlikte regresyon 

analizine dahil edildiğinde, bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında anlamlı 

Bağımlı 

Değişken 
R2 

Bağımsız 

Değişken 
B 

Std. 

Hata 
t p F 

Örgütsel Bağlılık 0,036 
Sosyal  

Sermaye 
0,264 0,081 3,244 0,001 10,523 

Bağımlı 

Değişken 
R2 

Bağımsız 

Değişken 
B 

Std. 

Hata 
t p F 

Örgüt Depresyonu -0,056 
Sosyal  

Sermaye 
-0,263 0,064 4,077 0,000 16,622 
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olmayan ilişki çıkarsa tam aracılık etkisi (full mediation), bağımsız değişken ile 

bağımlı değişken arasındaki ilişkide azalma meydana gelirse kısmi aracılık etkisi 

(partial mediation) meydana gelmektedir (Baron ve Kenny, 1986'dan aktaran Gürbüz 

ve Şahin, 2014: 279). 

Tablo 6: Sosyal Sermaye ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgüt Depresyonunun Aracılık 

Rolünün Regresyon Analizi Sonuçları 

Adımlar 

Regresyon Katsayıları 

Model İstatistikleri 

B Std.Hata β 

1. Adım 

BsızDeğ: Sosyal Sermaye 
BlıDeğ: Örgütsel Bağlılık 

0,296 0,089 0,195* 

R2= 0,195 

F(1,280)= 11,086; 
p = 0,001 

2. Adım 
BsızDeğ: Sosyal Sermaye 

BlıDeğ: Örgüt Depresyonu 
-0,268 0,066 -0,235* 

R2= 0,235 
F(1,284)= 16,303; 

p = 0,000 

3. Adım 
BsızDeğ: Örgüt Depresyonu  

BlıDeğ: Örgütsel Bağlılık 
-0,878 0,059 -0,663* 

R2= 0,663 
F(1,280)= 219,401; 

p = 0,000 

4. Adım 
BsızDeğ1: Sosyal Sermaye 

BsızDeğ2: Örgüt Depresyonu  

 
BlıDeğ: Örgütsel Bağlılık 

 
0,064 

 
0,070 

 
0,042* 

 
R2= 0,664 

F(2,279)= 110,050; 

  *p = 0,00  
**p = 0,36 

-0,865 0,061 -0,653** 

Not: BsızDeğ = Bağımsız Değişken; BlıDeğ = Bağımlı Değişken 

Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde, Baron ve Kenny yönteminin (Nedensel 

Adım Yaklaşımının) uygulanabilmesi için gerekli tüm koşulların sağlandığı 

görülmektedir. Sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde, modele örgüt 

depresyonu dahil edilince pozitif ve anlamlı olan ilişkinin anlamlı olmayan bir ilişkiye 

dönüştüğü görülmektedir. Bu doğrultuda sosyal sermaye ile örgüt depresyonu 

değişkenleri birlikte regresyona dahil edilmiş, bunun sonucunda sosyal sermaye ile 

örgütsel bağlılık arasında anlamlı olmayan ilişki tespit edilmiştir. Buradan hareketle, 

sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt depresyonunun tam aracılık 

etkisinin olduğu söylenebilir. 

Sonuç 

Örgütler, insan kaynaklarından en iyi şekilde faydalanabilmek için çalışma 

ortamında etkin bir iletişim ağının kurulması, bilgi paylaşımının sağlanması ve güven 

ortamının oluşturulması suretiyle örgüte olan bağlılıklarının artırılmasına 

odaklanmaktadır. Örgütsel bağlılığın sağlanması için çalışanların ortak faaliyetlerde 

bulunmasını ve aralarında koordinasyon ağının kurulmasını sağlayan sosyal sermaye 

ortak bir girişime katılımı gerçekleştirmektedir. Fakat içinde bulundukları hızla değişen 

günümüz koşullarında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan örgütlerde yaşanan birtakım 

problemler karşısında çalışanlar başta umutsuzluk duygusuyla birlikte verimliliklerinde 
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düşüş, isteksizlik, örgütü değersiz görme, örgütü ve birbirlerini suçlama eğilimi içine 

girerek örgüt depresyonu yaşanabilmektedir. Örgüt depresyonu içinde bulunan 

işletmelerde bireylerin yeniliklere açık olmaması ve ortak bir vizyon paylaşmaması 

örgüt faaliyetlerinin son bulmasına kadar gidebilmektedir. Bu nedenle sosyal sermaye 

ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt depresyonu gibi örgütsel davranış öğelerinin 

rollerinin incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde 

örgüt depresyonunun aracılık rolünü incelemektir. Bu amaçla kurgulanan hipotezlerin 

yer aldığı giriş ve literatür taramasından sonra araştırmada kullanılan yöntem aktarılmış 

ve bulgulara yer verilmiştir.  

Araştırma kapsamında sosyal sermaye, örgütsel bağlılık ve örgüt depresyonu 

arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek için 

Pearson İlişki Analizi yapılmıştır. Elde edilen korelasyon katsayılarına göre, örgütsel 

bağlılık ve örgüt depresyonu arasındaki ilişkiye ait korelasyon katsayısı r= -0,620 

olarak bulunmuş ve söz konusu değişkenler arasında %5 önem düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Sosyal sermaye ve örgüt 

depresyonu düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde, korelasyon katsayısı r= -0,237 

olarak bulunmuş ve söz konusu değişkenler arasında %5 önem düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Son olarak, çalışanların sosyal 

sermaye ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiye ait korelasyon katsayısı r= 0,190 

olarak bulunmuş ve söz konusu değişkenler arasında %5 önem düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışanların 

örgütsel bağlılık ile örgüt depresyonunun zıt yönde, sosyal sermaye düzeyi ile örgüt 

depresyonunun zıt yönde ve sosyal sermaye ile örgütsel bağlılığın birlikte artıp azaldığı 

(istatistiksel açıdan anlamlı şekilde) söylenebilir.  

Bu ilişkiyi daha detaylı inceleyebilmek için, örgütlerin sosyal sermaye 

düzeyinin örgütsel bağlılık ve örgüt depresyonu üzerindeki etkisine bakılmıştır. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, sosyal sermaye düzeyinin örgütsel bağlılık 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğu; sosyal sermaye düzeyinin örgüt 

depresyonu üzerinde negatif yönlü anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Buna göre 

H1: “Çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerinde anlamlı 

etkisi vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuç, alan yazında yapılmış bazı 

çalışmaların (Ellinger ve diğ., 2013; Watson ve Papamarcos, 2002) sonuçlarını 

destekler niteliktedir. Bu bağlamda geliştirilen H2: “Çalışanların sosyal sermaye 

düzeylerinin örgüt depresyonu üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi kabul 

edilmiştir.  

 Araştırmada ayrıca, sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt 

depresyonunun aracılık etkisinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla dört aşamalı 

Baron ve Kenny yöntemi (Nedensel Adım Yaklaşımı) kullanılmıştır. Analiz 

kapsamında sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde modele örgüt depresyonu 

dahil edilince pozitif ve anlamlı olan ilişkinin anlamlı olmayan bir ilişkiye dönüştüğü 

görülmektedir. Buradan hareketle, sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt 

depresyonunun tam aracılık etkisinin olduğu söylenebilir. Bu bağlamda oluşturulan H3: 

Örgüt depresyonu, çalışanların sosyal sermaye düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları 

arasındaki ilişkide aracılık etkisine sahiptir.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Genel varsayımlar ve kısıtlar dahilinde otomotiv yan sanayii çalışanları 

örnekleminde yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar, çalışanlarının sosyal sermaye 

düzeyini ya da örgütsel bağlılıklarını artırmayı amaçlayan işletmelerin diğer örgütsel 

davranış unsurlarını dikkate almaları gerektiği varsayımını doğrulamaktadır. Bu 
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bağlamda depresif örgütlerin, çalışan davranışlarına ne düzeyde olumsuz etki yaptığı 

hipotez testleri sonuçlarından anlaşılmaktadır. Buna yönelik olarak sosyal sermaye ve 

örgütsel bağlılık ilişkisini irdeleyen yöneticilerin, örgüt depresyon düzeyini de kontrol 

altına almak durumunda olduklarını söyleyebiliriz. 
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Abstract 

 No longer compete with the impact of globalization, from being among countries, 

regions and cities have begun to be among the working progress by moving their hands over 

potential has emerged in some cities. Studies to be carried out on behalf of the city in this 

competitive environment that gave birth to globalization starts with the construction of public 

policies and enforcement is achieved by entering into a new dimension with recycling. Health 

tourism is also in this sense as one of the most competitive in the industry in which it emerges 

and influences the formation process of public policy. 

In the study, which is an important place in tourism, health tourism were examined 

twelve months spread encountered Antalya as one of the most important tourist town. In this 

context, public-private sector in Antalya and non-governmental organizations (NGOs) as one of 

the organizations carrying out work in the field of health tourism has been identified from a 

sample of an authorized person. All this work, which will be held in Antalya in the field of health 

tourism is considered to be insufficient public policy. The aim of the study is to provide a 

determination of public policy in accordance with the governance principles in order to resolve 

these problems and new developments in the recognition of the need to consider the situation. 

Keywords: Public policy, health tourism, Governance, Antalya.  

 

ANTALYA'DAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN 

KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özet 

Küreselleşmenin etkisi ile artık rekabet, ülkeler arasında olmaktan çıkarak, bölge ve 

şehirler arasında olmaya başlamış, bu doğrultuda ilerlemeye çalışan çeşitli kentler ortaya 

çıkmıştır. Küreselleşmenin doğurmuş olduğu bu rekabet ortamında kent adına yapılacak olan 

çalışmalar kamu politikalarının yapılmasıyla başlamakta ve uygulayıcılarla yeni bir boyuta 

girilerek geri dönüşüm elde edilmektedir. Sağlık turizmi de bu anlamda rekabetin en çok 

kendisini gösterdiği sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta ve kamu politikalarının oluşum 

sürecini etkilemektedir. 

Çalışmada, turizmin oniki aya yayılmasında önemli bir yeri olan sağlık turizmi, en 

önemli turizm kentlerinden biri olarak karşımıza çıkan Antalya ili ele alınarak incelenmiştir. Bu 

kapsamda Antalya'da kamu-özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) gibi sağlık turizmi 

alanında çalışmalar yürütmekte olan kuruluşların birer yetkili kişisinden oluşan bir örneklem 

belirlenmiştir. Tüm bu yapılacak olan çalışmada Antalya’da sağlık turizmi alanında kamu 

politikası uygulamalarının yetersiz olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın amacı bu olumsuzluğu 

giderebilmek adına yönetişim ilkesine uygun olarak kamu politikalarının belirlenmesi ve yeni 
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oluşumlarda bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğinin farkına varılmasını 

sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu politikası, Sağlık turizmi, Yönetişim, Antalya. 

 

1. Giriş  

Küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmeler bölgeyi büyüme ve kalkınma 

süreçlerinde öne çıkarmıştır. Bölgesel ekonomilerin önemini artırmasının temel 

nedenlerinden biri de, bölgesel kümelerin ve ağların artan önemi, daha fazla bölgesel 

ihtisaslaşma, yerel bilginin bölgesel düzeyde kullanılıyor olması ve bölgelerin 

belirsizlikler karşısında esnekliği ve uyumu sağlamadaki başarıları olarak 

görülmektedir. (Kara, 2008: 52) Bölgesel gelişmelere etki eden kümelenme ve işbirliği 

kapsamında ele alınan yönetişim olgusu sağlık turizmi açısından ne denli önemli 

olduğu konusu bu çalışmada yapılacak olan anket çalışması neticesinde ortaya 

koyulacaktır. Ayrıca bir bölge üzerinde uygulanmakta olan kamu politikaları o 

bölgenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapısı içerisinde değerlendirilerek ele 

alınan bir konudur. Bu bağlamda çalışmamız içerisinde kamu politikası olarak sağlık 

turizminin yetkili kişiler tarafından kamu-özel sektör ve STK tarafından nasıl 

algılandığını görmeden evvel Antalya ilinde gerçekleştirilmiş olan ve yapılması 

planlanan sağlık turizmi politikalarına bakılmıştır. 

Bir kişinin sağlığına kavuşması ya da sağlığını koruması için yaşadığı ülkeden 

başka bir ülkeye ya da aynı ülke sınırları içerisinde kalarak başka bir bölgeye gitmesi 

ve belli bir süre o ülkenin/bölgenin sağlık hizmetlerinden faydalanması karşımıza 

sağlık turizmini çıkarmaktadır. Bir çok dünya ülkesinde ve ülkemizde son yıllarda da 

gelişim sergileyen bu konu özellikle ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel anlamda da 

etkinlik göstermekte ve kamu politikalarının oluşumunu etkilemektedir. 

Sağlık turizmi konusunda konumumuzun daha iyi sağlamlaştırabilmesi için 

sağlık turizmi ile ilgili uygun ve yerinde politikalar ve stratejiler belirlemesi 

gerekmektedir. Bunun içinde hem Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

hem de sağlık turizmi ile ilgili olan diğer kuruluşlar ve kişiler, üniversiteler, hastaneler 

birlikte hareket etmelidir. (Özer, 2012: 79) Kaldı ki tedavi amacıyla bazı ülkelere giden 

hastaların, ülkelerinde konulan teşhis gereği gideceği ülkedeki hastane ile temas 

kurması, gideceği hastane ve ülkenin özelliklerini öğrenmesi, aracı kuruluşlarla 

anlaşması, evinden çıkıp, tedaviye gideceği ülkeye ulaşması, tedavisini olması, tercüme 

hizmetleri alması, refakatçisinin konaklaması, gerekli ise sosyal programlara katılması, 

kısaca hiçbir sorunla karşılaşmaması gerekmektedir. Bu nedenle hem ülke politikaları 

hem de tedaviyi yapacak hastane, ulaşımı ve konaklamayı sağlayacak firmalar 

profesyonelce çalışmalı ve organizasyon mükemmel bir şekilde yapılmalıdır. (Gülen, 

2012: 160) Dolayısıyla çalışmamız Antalya bölgesi üzerinde gerçekleştirilmiş olduğu 

için sağlık turizmi bakımından bölgede hizmeti verenler, hizmete aracılık edenler ve 

hizmeti alanlar olarak ayrıma tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilmiş olan çalışmaya 

paydaşlar olarak kamu politikası üretenler ile uygulayıcılar dahil edilmiş, hizmeti 

alanlar olarak hastalar (turistler) kapsam dışı bırakılmıştır. Kısacası hastanın evden 

çıkışından tekrar eve dönene kadar başına gelebilecek olan bütün durumları düşünerek 

sağlık turizmi hizmetinin paydaşları ele alınacak ve değerlendirilecektir. 
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2. Antalya'da Geçmişten Günümüze Sağlık Turizmi Hizmeti 

Bakımından Kamu Politikalarında Paydaşlar 

Turizm planlaması ve politikası temelde her ülkede ortak hedeflere sahip 

olmalarına rağmen, ülkelerin kendine özgü özelliklerinden dolayı farklılıklar 

göstermektedir. Bu nedenle turizm politikalarının belirli bir standardı ya da her ülkeye 

uygun ortak bir modeli bulunmamaktadır. (Tarhan, 2007: 119) Fakat her ülke kendi 

imkanları doğrultusunda var olan potansiyelini değerlendirmek, ülke ekonomisine daha 

fazla getiri sağlayabilmek için çeşitli politikalar üretmekte ve uygulamaktadır. 

Alternatif turizmin bir türü olarak sağlık turizmi konusu ele alınan politikalar 

bakımından ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği gibi, bölgeden bölgeye hatta şehirden 

şehire de farklılık göstermektedir. Olmazsa olmaz ise uygulanacak politikaların sadece 

kamu ya da özel sektör tarafından değil; kamu- özel sektör ve STK birlikteliği ile 

gerçekleştirilmesidir. 

Ülkelerin uygulamakta olduğu kamu politikalarının içerisinde yer alan turizm 

politikaları da paydaşlar açısından değerlendirilerek incelenmesi gereken bir konudur. 

Zira elde edilen veriler bize politikalardaki eksiklikleri ya da nasıl daha iyi olunabilir 

gibi cevapları bulma konusunda yardımcı olacaktır. 

1963 sonrasındaki dönemde Antalya'nın sahip olduğu turistik potansiyeli 

açısından önemi ortaya konulmuştur. 1976 yılında uygulama alanı Antalya ili 

güneybatı kıyılarında 80 km uzunluk ve 3 km derinliğinde bir alan olmuştur. 

1970’lerde T.C. Turizm Bankası’nın finanse ettiği önemli turizm yatırımlarından biri 

Uluslararası Altın Elma Ödülü alan Antalya Kaleiçi-yat limanı ve yakın çevresinin 

Turistik Amaçlı Dönüşüm Projesi’dir. (Yazar, 2010: 36) Böylece zamanla bu yatırımlar 

daha da artış göstermiş ve çeşitlilikler ortaya çıkmıştır. Şehirlerde ekonomik etkinliği 

sağlamak, altyapı ve hizmet kalitesini artırmak, çevresel maliyetleri azaltmak amacıyla 

yapılan yatırım ve düzenlemeler, katma değeri yüksek yeni sektörlerin gelişmesine 

imkan vermektedir. Bu gelişme, şehirleşme sürecini büyüme ve kalkınma 

politikalarıyla bütünleştirebilen ülkeler için önemli fırsatlar sunmaktadır. (Onuncu Beş 

Yıllık Kalkınma Planı) Zira o bölge için en avantajlı olan ve geliştirilmeye müsait 

sektör hangisiyse yapılacak yatırımlar da ona göre gerçekleştirilmektedir. Örneğin 

Antalya ili için yapılacak olan yatırımlar sanayi ve tarımdan ziyade turizm ağırlıklıdır. 

Turizmi 12 aya yayma konusunda sağlık turizm politikaların oluşturulması o şehrin 

büyümesini de hızlandıracaktır. Bu bağlamda amaç bir bölgeyi ya da şehri markaya 

dönüştürerek bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. 

Turizmi 12 aya yayma konusunda en önemli konumda olan sağlık turizmi, 

etkili ve verimli bir şekilde bir işi yerine getirmek konusunda temelde üç unsurun 

varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu üç unsurun varlığı, potansiyeli, uyumu ve işletilmesi 

var olan potansiyeli etkili kullanımını da beraberinde getirmektedir. Bu unsurlardan 

birisi turizm olanakları (iklim, tarih, doğa vb.), ikincisi sağlık hizmeti olanakları 

(hastane, personel, teknolojik imkanlar, uyun fiyat, şifalı sular vb.), üçüncüsü ise 

tüketici ve sağlık turizmi sektörünü buluşturacak profesyonel organizasyonların 

varlığıdır. (Yıldırım, 2006: 2) Dolayısıyla hem kamu-özel kesim hem de STK 

aracılığıyla yönetişim olgusu çerçevesinde yapılan politikalara yönelik çalışmalar söz 

konusudur. 

Gerek kamu kuruluşlarında ve gerekse özel sektör örgütlerinde, örgütlenme ve 

hizmet verme biçiminin ve anlayışının sorgulanması, yeniden yapılanmaya gidilmesi; 

amaçların, yapıların, teknolojinin ve insan boyutlarının sürekli gözden geçirilmesi ve 

geliştirilmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır. Özellikle kamu örgütlerinde temel amaç 
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olarak, topluma en iyi hizmeti, en verimli ve etkin şekilde sunacak strateji ve 

yöntemlerin geliştirilmesi, hedef ve amaçlara ulaşılmasının planlanması, ancak hızlı 

değişen dünyada, bu değişimlere karşı kamu kuruluşlarının ayak uydurabilmesi için 

uzun dönemli vizyona sahip olmalarının ve bunun için gerekli stratejilerin belirlenerek 

uygulamaya konulabilmesinin gerekliliği, küreselleşen kamu yönetiminin önemini 

hayli artırmaktadır. (Özer, 2012:22) Bölgesel politika yaklaşımı çerçevesinde, merkezi 

hükümetin belirleyici rol oynadığı dikey hiyerarşiye dayalı yaklaşımdan, daha geniş 

ortakların katılımını içeren daha esnek yönetişim biçimlerine geçiş yaşanmaktadır. Bu 

yeni yaklaşım çok katmanlı yönetişim kavramı altında, yerel/bölgesel yönetimlere yetki 

aktarımı, aktörler arası ilişki türleri ve merkezi yönetimin mali desteği gibi birçok 

boyutu olan düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelerin diğer önemli amacı da, 

yerelde kapasiteyi geliştirmek ve yerel aktörler arası sinerjinin artırılmasıdır. (Kara, 

2008:32) Bu bağlamda alternatif turizm türü olarak sağlık turizmi adına yapılması 

gerekenler yerel aktörler arasındaki işbirliğini kuvvetlendirerek, çalışmalara hız 

kazandırmak, ülke dışında tanıtımlarımızı yaparken uygulanacak olan politikalarla 

bölgesel bir marka ya da şehir ortaya koyarak turistleri çekebilmektir. Bu anlamda 

cazibe bir kent ortaya koyarak, marka şehir olabilecek konumda olan turizm şehri 

olarak bilinen Antalya, çeşitli kamu politikalarıyla sağlık turizmi adına gelişime müsait 

bir kenttir. 

 Sağlık turizm kapsamında gelen hastalar, ikili anlaşmalı ülkelerden 

gelen hastalar ve SGK ile anlaşmalı ülkelerden gelen hastaların en fazla tercih ettikleri 

ilk 10 il 2012 verilerine göre şu şekildedir:  (Kaya vd., 2013: 34) 

• İstanbul  : 61309 

• Antalya  : 52147 

• Ankara  : 17357 

• Kocaeli  : 13354 

• İzmir  : 9981 

• Muğla  : 5570 

• Karaman : 4062 

• Aydın  : 3719 

• Adana  : 3517 

• Bursa  : 1998 

 Antalya ilinin sağlık turizminde hasta kabul eden iller arasında 

İstanbul'dan hemen sonra gelmesi bu konudaki potansiyelini de ortaya koymaktadır. 

Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı-sağlık 

turizmi çalışmalarına destek olunması ve sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı 

toplantı, kongre ve organizasyonlara katılım sağlanması (Aydın, 2011: 35) gibi 

çalışmalar yönetişimin önemini göstermekte olan çalışmalardır. 

Burada yönetişim anlayışının dönüşümünde iki temel boyut söz konusudur. 

Birincisi farklı düzeylerdeki kamu kurumları arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin 

yeniden şekillendirilmesi, İkinci boyut ise özellikle bölgesel düzeyde kamunun 

bölgesel kalkınmayla ilgili diğer aktörlerle kuracağı iletişim ve onlara sunacağı 

hizmetlerdeki yaklaşım ile ilgilidir. (Kara, 2008: 93) Sağlık turizmi amacıyla bir araya 

gelen Bakanlıklar, Müdürlükler, yerel yönetim kuruluşları ile kamu sektörüne dahil 

olan kurum ve kuruluşlar arasında bu işbirliğinin olması gerekmektedir. Bununla 

birlikte ikinci boyut olarak gösterilen diğer aktörler özel sektör ve STK gibi örgütler de 

bu işbirliği içerisinde yerini almaktadır. 

Türkiye’nin sağlık sektörü çok iyi tanıtıldığında, sağlık hizmetine ilaveten, 

turizm imkanları paketler halinde sunulduğunda ve devletin de yapıcı denetleyici ve 
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geliştirici desteği arkasına alacak özel sektör yurtdışında etkin sigorta firmalarıyla çok 

sıkı ilişkiler kurduğunda, (Yolcu, 2012: 72) Antalya marka şehir olabilecek konuma 

gelebilecektir. Yönetişim ilkesi çerçevesinde hizmeti veren, aracılık eden ya da bu 

hizmetlerden yararlananlar açısından tüm bu söylemiş olduklarımız önem teşkil 

etmektedir. Zira hizmeti almak isteyen bir kişi olarak hasta ya da turist bu isteğini aracı 

bir kurum ya da kuruluş olan seyahat acentaları veya tur operatörleri ve sigorta 

şirketleri sayesinde gerçekleştirecektir. Yine bu hizmetleri aynı kişiler, hizmeti verenler 

olarak karşımıza çıkan hastaneler (kamu-özel) ya da konaklama tesisleri ile 

alabileceklerdir. 

2.1.Hizmeti Verenler 

Sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak, hizmeti verenler, hastalara sağlık 

hizmetlerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için hayatlarının en zor 

zamanlarında hizmet vermektedirler. Bu hastalar yalnızlık, korku, sıkıntı ve endişeli 

insanlar oldukları için rahatsızlıklarının giderilmesinde planlı yolculuklar tercih 

etmektedirler. (Clark ve Malone: 15) 

Hastaların zor zamanlarda daha hassas olmaları beklentilerini artırmakta bu 

durum da hizmeti verenlerin müşteri odaklılık, etkinlik, verimlilik anlayışları 

doğrultusunda kaliteli hizmet gibi Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışının gereklerine 

uygun olarak yönetişim ilkesi çerçevesinde hareket etmesini gerektirmektedir. Zira 

Antalya ili turist yoğunluğunun en fazla olduğu illerden biri olarak yönetişim ilkesi ile 

hareket etmesi gereken bir konumdadır. Hizmeti verenler olarak karşımıza çıkan 

hastaneler ve oteller, sağlık turizmi hizmeti sunma konusunda hastaya (turiste) sağlık 

hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sunmaya çalışmaktadır. Bütün bunları yerine 

getirirken tek başına değil, iş birliği içerisinde hareket etmelidir. Örneğin özel bir 

hastane, yönetişim ilkesinin de gereği olarak hastanın evden çıktıktan, hastaneye ya da 

konaklayacağı yere gelene kadar karşılaşabileceği muhtemel sıkıntıları da düşünerek 

(mevzuat, sigorta işlemleri, ulaşım vb.) kamu-STK ile işbirliğini de ihmal etmemelidir. 

2.1.1. Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler 

Sağlık sistemi son yıllarda bir değişim süreci içerisine girmiş ve sağlık turizmi 

konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Aslında Türkiye’de sağlık sistemindeki 

değişim süreci kamu hastaneleriyle birlikte özel hastanelerde de kendisini göstermiştir. 

Özel hastanecilik kısa sürede tedavi yöntemlerinde ve uygulamalarındaki başarılarıyla 

önemli bir paya sahip olmuştur. Geleceğe yönelik yatırımlar ise önümüzdeki yıllarda 

bu payın daha da artacağını göstermektedir.  

Genel olarak dünyada sağlık turizmi açısından özel sağlık kuruluşları kamu 

kesimine göre daha ön planda yer almaktadır. Son yıllarda da dünyanın farklı 

ülkelerinden çok sayıda hasta tedavi için Türkiye’ye gelerek özel sağlık 

kuruluşlarından yararlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni, orijin ülkelerde çağdaş 

yöntemlerle gerçekleştirilen tıbbi operasyonların ülkemizde de uygun fiyatlarla 

yapılmasıdır. (BAKA, 2011: 16) Ülkemizde son yıllarda özel sektör yatırımları 

arasında dünyada tedavi teknolojisindeki en gelişmiş teknikleri kullanan,  yetişmiş 

doktor kadrosu ile dünya standartlarında birçok hastane hizmete girmiştir. Bunlardan 

45 Türk hastanesi sağlıkta uluslararası kaliteyi gösteren JCI belgesi almaya hak 

kazanmıştır. Türkiye bu özelliği ile dünyada en fazla JCI belgeli hastanesi olan 2. ülke 

konumundadır.(ansat.org.tr) 

Bu özel hastanelerin bir kısmı zincir hastane büyüklüğüne ulaşmıştır. Sağlık 

Bakanlığı verilerine göre özel hastanecilik irili ufaklı olarak ülke geneline yayılmakla 
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birlikte ağırlıklı olarak büyük kentlerde yoğunlaşmıştır. Bunlar teknolojik gelişmeleri 

Türkiye’ye sunarak, hastaların bu imkanlardan yararlanmasını sağlamıştır. Sadece Türk 

vatandaşlarına değil tüm dünya ülkelerinden gelen hastalara da hizmet sunarak sağlık 

turizminin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. (turkiyesaglikturizmirehberi.com) 

Ayrıca devletin destekleri, girişimciliğin artması ile birlikte insanların 

bilinçlenmesi ve hastalıkların çoğalması özel hastanelerin sayısının artmasına neden 

olmaktadır. Özel hastane sayısındaki artışla birlikte oluşan rekabet ortamı sunulan 

hizmetin kalitesinde de belirgin düzelmeleri beraberinde getirmiştir. (saglik.gov.tr). 

Örneğin uluslararası akreditasyon belgesi almış özel hastanelerin sayısının ve yurt 

dışından kabul ettiği hasta sayısının gittikçe artması sağlık turizmi pazarından alınan 

payı artırması bakımından önemlidir. (Selvi, 2008: 293) 

Antalya ilinin sağlık kimliğine baktığımızda 1 adet Sağlık Bakanlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, 13 adet Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi, 2 adet Üniversite 

Hastanesi, 25 adet Özel Hastaneye sahiptir. (Sağlık Turizmi El Kitabı, 2012) Genel 

olarak baktığımızda sağlık turizmi alanında yapılan yasal düzenlemelerin etkisiyle, hem 

özel hastane sayısındaki artış, hem de kamu hastanelerinin ve personelini hizmet 

kalitesindeki artış sebebiyle 2008-2011 yılları arasında kamu ve özel hastanelerde 

tedavi gören sağlık turisti sayısında yaklaşık % 52 oranında artış görülmektedir. (Barca 

ve Akdeve, 2012: 34) 

Kamu ve özel sektöre ait hastaneler kendi vatandaşlarımıza kaliteli sağlık 

hizmeti sunarken, aynı hizmetten bölge ülkelerinin vatandaşlarının da yararlanması için 

her türlü hazırlık yapılmış olmalıdır. Çünkü Antalya bu konuda avantajlı bir ildir. 

Özellikle tedavi için gelen yabancı misafirler hiçbir sorunla karşılaşmadan tedavi 

olurken, bir yandan da tatil yapma fırsatı bulmaktadırlar. Dolayısıyla bu avantajları 

değerlendirmek adına hem kamu hem de özel sektörün payı oldukça fazladır. 

Sağlık Turizmi kapsamında her ne kadar özel sektörün öncülüğünde yürüyen 

bir süreç olsa da, kamu sektörü zaten tüm unsurlarıyla “yabancıya sunulan sağlık 

hizmeti” kavramının gereklerini yerine getirmektedir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 

hastane, poliklinik, doktor, teçhizat ve diğer unsurlarıyla zaten belirli bir oranda 

sektörün içindedir. Diğer taraftan ikili anlaşmalar çerçevesinde sınırlı da olsa, ihtiyaç 

arz eden bazı komşu ve müttefik ülkelerden hastaların yurt içindeki tedavilerini 

yapmaktadır. (Aydın vd., 2011: 6) Bunun yanında tanıtımın önemli bir olgu olduğu 

sağlık turizminde Antalya Kamu Hastaneler Birliği "Sağlık Turizmi Araştırma ve Web 

Sitesi Projesi" kapsamında Antalya ilindeki tüm kamu hastanelerinin web sitelerini 

yenileyerek, sağlık turizmi için yeni bir web sitesi yapmıştır. (antalya.khb.saglik.gov.tr) 

Böylece YKY anlayışına uygun olarak gerçekleştirilmiş olan bütün bu çalışmalar, 

müşteri odaklı, kaliteli hizmet anlayışı gibi faktörleri de yerine getirmektedir. 

2.1.2. Konaklama 

Konaklama sektörü, turizmin temelini oluşturan unsurların başında gelmekle 

beraber, sektörün ve turizm ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan özelliktedirler. 

(Usta, 1988: 55) Konaklama tesisleri, kalite düzeyi ve fiyat uygulamalarına göre 

sınıflandırılırlar. Tesislerin sınıfı, tesisin kendisini konaklama pazarı içinde temsil 

edebilme düzeyine bağlı olarak verilir. Başka bir deyişle, bir konaklama işletmesi için 

sınıf düzeyini belirleme onun sadece yapısal ve dekoratif özelliklerinin bir parçası ile 

değil aynı zamanda, pazarlama stratejisinin de bir parçası olarak gerçekleşmektedir. 

(Balta ve Altıntaş: 49) 
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Sağlık turizmi ile ilgili merkezlerde, deneyime sahip tıp personeli ile otel 

işletmeciliği hizmetlerini sağlık kuralları içerisinde yürütebilecek nitelikli elemanlar 

istihdam edilmektedir. Diğer taraftan bu tesislerin konaklama planlanları yapılırken 

yeterli su kaynaklarına ve bileşimlerine dikkat edilmeli, trafik gürültüsü ve çevre 

kirlenmesine neden olan faktörlerden uzak kalınmalıdır. (Usta, 1988:48) 

Konaklama sektörü bakımından dünyaca ünlü bir kent olan Antalya, sadece 

yaz aylarında değil yılın her ayında hizmet sunacak konaklama imkanlarına da sahiptir. 

Fakat bunu değerlendirmeyen bir çok kurum mevcuttur. Yapılması gereken ise sağlık 

turizmi adına gelecek olan ileri yaş ve engelli kesime yönelik imkanlar sunarak 

konaklamayı 12 ay boyunca sürdürebilmektir. Hem kente hem de ülke ekonomisine 

gelir sağlayan bu durum neticesinde Antalya sağlık turizmi adına cazibe kent 

olabilecektir. 

Antalya’da 500 bin yatak kapasitesi var olmakla birlikte, 2002’de ihracat geliri 

36 milyar dolar, turizm geliri ise 12 milyar dolardır. 2014 yılında ise ihracat geliri 

166.5 milyar dolar (dunya.com.tr), turizm geliri 34.3 milyar dolara ulaşmıştır. 

(aktob.org.tr) Böylelikle ihracatta 4,5 kattan fazla büyüme gözlenirken, turizmde 2.5 

kattan fazla büyüme görülmüştür. Kaliteli hizmet verilmesine rağmen turizm 

rakamlarındaki bu düşük seviye bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Zira özellikle sağlık 

turizminde kar elde etmek istiyorsak yapılması gereken en önemli tanıtım yöntemi, 

fiyatlardaki ucuzluk konusunu dile getirmek yerine, kaliteli hizmet anlayışının ön 

planda tutulması olacaktır. 

2.2. Hizmete Aracılık Edenler 

İnternet, paket turların yaratılması, oluşturulması, pazarlaması ve fiyatlaması 

konularında sürekli değişim ve gelişmelerin izlenebildiği bir yerdir. Paket tur 

bileşenlerini hızlı ve güvenilir biçimde sağlamak, birleştirmek ve yaratılan ürünü hedef 

kitleye ulaştırmak, on-line seyahat acentacılığı hizmetlerini sunmak, sosyal medya 

portallarında yer almak, resmi internet web sayfası yaratmak, global rezervasyon 

ağlarına üye olmak, uluslar arası mesleki örgütlerde yer almak, müşterilere birden fazla 

ödeme seçenekleri sunabilmek bilişim çağının olanaklarını kullanmayı 

gerektirmektedir. Bu dinamik yapıyı kuran ve güncelliğini sağlayan tur operatörleri ya 

da seyahat acentaları paket tur organizasyonlarında etkili olmaktadır. (Balta ve 

Altıntaş: 54) 

Antalya’nın turizmde gösterdiği başarının altında otellerin kaliteli hizmet 

sunumunun yanı sıra turistlere sağlanan sağlıklı ve güvenli taşımacılık ve rehberlik 

hizmetleri de yatmaktadır. Sağlık turizminde de başarı sağlanması için tüm sektörün 

ortak hareket etmesi faydalı olacaktır. (BAKA, 2013: 12) Bu bağlamda hizmeti 

sunanlar kadar aracılık edenler de önemlidir. 

2.2.1. Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri 

Hem turist gönderen hem de turist kabul eden ülkeler için, tur operatörleri ve 

seyahat acenteleri, uluslararası turizm hareketini yönlendirmektedir. Bu kuruluşlar 

dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de turizmin geleceğini belirlemede önemli bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Türkiye’de turizmin başarısı, tur 

operatörlerinin Türkiye’yi tur programlarına alıp almamaları ile doğrudan ilişkilidir. 

(Alaeddinoğlu ve Can, 2007: 50) Bu bağlamda Antalya gibi önemli bir turizm 

destinasyonu bölgesinde aracı kuruluşların payı oldukça fazladır. Özellikle sağlık 

turizmi başarısında hem tur operatörleri hem de seyahat acentelerinin katkısı 

yadsınamaz. 
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Bir turizm hareketinin parçaları arasında yer alan ulaşım, hizmet sunumundaki 

alternatifler, konaklama, yeme-içme, gezi ve eğlence gibi alanları bir araya getirerek 

turiste paket tur şeklinde sunulan hizmetler seyahat acenteleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu durum özellikle sağlık turizmi açısından da önemli bir 

olgudur. Çünkü hem seyahat ihtiyaçlarının giderilmesini hem de sağlık hizmetlerinden 

yararlanmayı isteyen turistler paket tur yöntemleriyle istediğine daha kolay ulaşabilme 

ve hızlı bir şekilde tedavi yöntemlerinden faydalanmayı sağlamış olacaktır. Zira 

Antalya bu konuda sağlık turistinin ihtiyaçlarını giderme bakımından avantajlı 

konumda olan bölgeler arasındadır. Dolayısıyla tur operatörleri ve seyahat acenteleri 

paket turlar vasıtasıyla turistlerin seçimlerinde etkin rol oynamaktadır. 

Seyahat acenteleri tur operatörlerinin ürünlerini pazarlar ve tur operatörlerinin 

rezervasyonlarının yapıldığı acente gibi hareket ederek, (Buck, 1988: 67-68) turistler 

için uygun şartları oluşturmaktadırlar. Örneğin e-posta ve web siteleri yolu ile 

tercihlerde etkinlik yaratabilirler. 

Sağlık turizmi yapan seyahat acentelerinde sağlık turizmi konusunda yeterli 

kapasiteye sahip olunması için yapılması gerekenler: ( BAKA, 2013: 18) 

• Sağlık turizmi yapacak acentelerin JCI gibi uluslararası standartların 

uygulandığı özel bir akreditasyona tabi tutularak çalışmasının sağlanması, 

• Acentelerin turistlerin anadilinde hizmet verecek çağrı merkezleri 

kurması ve bu merkezler aracılığıyla turistlere bilgilendirmede bulunması, 

• Turistlerin seyahat sırasında başlarına gelebilecek her türlü sağlık 

probleminin giderilmesine yönelik olarak acentelerce turistlere danışmanlık 

yapabilecek doktorların istihdam edilmesi, 

• Turistlere bölgede bulundukları dönem boyunca içinde tedavi 

olabilecekleri yerlerin belirtildiği broşürler verilerek bilgilendirilme faaliyetlerinin 

yürütülmesi şeklindedir. 

 

2.2.2. Sigorta Kuruluşları 

Sağlık turizmi ile ilgili tedavi öncesi ve sonrasındaki tüm aşamalarda sigorta 

kuruluşları varlığını sürdürerek sürecin önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar. 

Hastalar veya aracılar hastanede tüm işlemlerin takibi için tek bir iletişim 

noktasının (kişinin) olmasını istemektedir. Bu kişi (aynı zamanda hasta bakım 

koordinatörü) yapılacak tüm hizmetleri koordine eder ve hasta, aracı kurum, 

yönlendirme yapan doktor, sigorta şirketleri ve hastanenin çeşitli birimleri arasında 

köprü vazifesi görür. Hastanenin tedavi planına uygun olarak bir maliyet hesaplaması 

yapabilmek için hastayla ilgili olarak mümkün olabildiğince doğru bilgi edinmeye 

(teşhis, sonuç, hasta bilgileri vb.) gereksinimi olur. (Şencan, 2012: 32) Yapılan kişisel 

veri toplama aşamasında sigorta şirketleri kişinin sağlıktan ne kadar 

yararlanabileceğini, hizmeti veren kurumun da ücretini nereden alabileceğini de 

göstermektedir. Elbette ki hastanın ücretin tamamını kendisinin karşılayacağı durumlar 

da olabilmektedir. 

Turizm bölgeleri arasında önde gelen il olarak Antalya'da sağlık turizmi 

alanında hizmet vermekte olan bir çok kurum ya da kuruluş, sigorta işlemlerini 

yürütmeleri için anlaşmalı sigorta şirketlerini belirlemişlerdir. 

Son yıllarda Türkiye’ye sağlık kurumlarında sunulan tedavi hizmetlerini 

almak amacı ile gelen yabancı hasta sayısının artması ile birlikte yurtdışı sigorta 

şirketleri ile Türkiye sağlık kurumları arasındaki ilişkiler artmıştır. Sigorta-sigortalı 

arasında olması gereken karşılıklı güven anlayışının, hasta-hastane ve hasta-sigorta 
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şirketi arasında da kurulması gerekmektedir. Ülkemize seyahat amaçlı gelen turistlerin 

tamamına yakını sigortalıdır. (İkinci Antalya Sağlık Zirvesi Sonuç Bildirgesi, 2004: 52) 

Fakat gene de bazı fiyatlandırma farklılıklarından dolayı hala sıkıntılar devam 

etmektedir. Özellikle özel hastanelerin kendi inisiyatiflerinde belirledikleri fiyatlar 

hastayı zor durumda bırakabilmektedir. 

2.2.3. Sivil Toplum Kuruluşları 

İnsanların seyahat amaçları artık değişmekte ve alternatif turizm türleri ortaya 

çıkmaya başlamaktadır. YKY anlayışının neticesi olarak yönetişim kavramı STK'nın 

önemi vurgulanmakta, alternatif turizm türlerindeki çeşitliliğin müşteri odaklılık, 

kaliteli hizmet, etkin, verimli ve katılımcı anlayıştan kaynaklandığı söylenmektedir. 

TÜRSAB'ın 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'ye seyahat 

amacıyla gelen insanların seyahat geliş sebeplerinde değişiklikler olduğu, alternatif 

turizm türlerine yönelik yapılan seyahatlerin fazlalaştığı ortaya çıkmıştır. (Öztürk, 

2009: 77) Dolayısıyla yapılan son çalışmalarla YKY anlayışına uygun şekilde ve 

yönetişim ilkesi çerçevesinde gönüllü kuruluşlar olarak karşımıza çıkan STK'na 

katılımcılık anlayışı çerçevesinde önem verilmekte ve sağlık turizm sektöründe de bu 

kuruluşların desteğinin önemi vurgulanmaktadır. 

Örneğin Onuncu Kalkınma Planına göre "Sağlık Turizminin Geliştirilmesi 

Programı" oluşturularak, sağlık turizmi döviz gelirleri nedeniyle cari denge, emek 

yoğun yapısı itibarıyla istihdam, turizmde çeşitliliğin ve katma değerin artırılması 

yoluyla gelir artışı, sağlık altyapısının güçlendirilmesine bağlı olarak yatırım etkisi 

yaratabilecek bir alan olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda sağlık turizmi ile ilgili 

olarak çeşitli politikalar belirlenmiştir. Ayrıca yerel yönetimlerin, STK’nın ve halkın 

turizmle ilgili kararlara katılımı artırılmalı, kamu-özel sektör işbirliğinin 

güçlendirilmesi, fiyat farklılaşmasından kaynaklanan mevzuat alt yapısının 

düzenlenmesi, dış tanıtım faaliyetleri etkinleştirilmesi, işgücü ve hizmet kalitesinin 

artırılması, çevresel olumsuzlukların azaltılarak alt yapı eksikliklerinin tamamlanması 

gerekmektedir. (Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2014-2018) 

2.3. Hizmeti Alan Hastalar 

Sağlık turizm sektöründe hizmeti alanlar olarak karşımıza çıkan hastalar bu 

hizmetin birincil öğeleridir ve eksiklikleri halinde hizmetler işleyemez hale 

gelebilmektedir. Bir ülke kamu politikalarını uygularken de bireyleri düşünmekte ve 

onların istek ve beklentilerine yönelik hareket etmektedir. Sağlık turizmi için de geçerli 

olan bu tutum ve davranış hastaya en iyi hizmeti verme isteğinin neticesidir. YKY 

anlayışının bir neticesi olarak müşteri odaklı olmak, etkili-verimli hizmeti sunarak 

kaliteyi ortaya koyabilmek ve sonucun (sağlığa tam anlamıyla kavuşabilmek) başarılı 

olması hükümetin hedefleri arasındadır. Bu durum hizmeti alanların memnuniyeti ile 

ilgilidir.  

Çok genel bir deyişle hasta, "bir sağlık kuruluşunun ürettiği ve sunduğu 

hizmeti satın alan kişidir" veya "fiziksel, psikolojik rahatsızlığı bulunan, vücut 

organlarının normal işlevini yerine getirmediği durumda olan ve tedaviye ihtiyaç duyan 

kişi" olarak tanımlanmaktadır. Tengilimoğlu, 2011: 61) 

Hizmeti verenler olarak sağlık hizmetlerini sağlayıcılar sık sık kendilerine 

şunu sormaktalar: "Hasta veya hasta yakınları ne düşünüyor?" Bunu yaparken de ya 

hastanın yerine ya da akrabalarının yerine kendilerini koyarak cevap aramaktadırlar. 

(Clark: 15) Zira hastanelerde JCI'nin getirdiği akreditasyon standartlarına bakıldığında, 

bu standartların iki noktada toplandığı görülmektedir. Bunlar hasta odaklı ve yönetsel 
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standartlardır. Bu standartların ortak özellikleri hasta ve hasta yakınlarının haklarını 

korumaktır. (Akyurt, 2007:121) 

Sağlık Bakanlığı, ilke olarak hasta odaklı bir sağlık hizmetleri sistemi 

oluşturmak amacıyla 2003 yılından bu tarafa SDP'yi uygulamaktadır. Sağlık 

hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, sağlık hizmetleri verimliliğinin artırılması, hizmet 

kalitesinin geliştirilmesi, hastaların tedarikçileri seçme imkanının güçlendirilmesi, 

sağlık hizmetleri koordinasyonunun güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerini 

kapsayan ekonomik açıdan erişilebilir bir sağlık sigortası temin edilmesi SDP’nin 

temel hedefleri arasında yer almaktadır. (Mollahaliloğlu vd., 2010:8) Bu bağlamda 

hasta için oluşturulmuş hastane kampüsleri önemli bir atılım olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen projelerle Türk 

vatandaşlarına ve uluslararası hastalara sağlık kampüslerinde 

hizmet vermek amaçlamakta ve (saglikturizmi.gov.tr) Antalya Sağlık Kampüsü sorun 

giderilmeye çalışılmaktadır. (medikalakademi.com.tr) Uluslararası hastaları kabul 

ederek sağlık turizmine de önemli bir yatırım kaynağı oluşturmakta olan kampüsler, 

her türlü imkanı hastaya sunarak etkin, verimli, kaliteli, hasta odaklı, ekip, yatak 

kapasitesi, teknolojik anlamda üstünlükleri ve her türlü tedavi yöntemleriyle hizmet 

sunma özelliklerine de sahiptir. 

Konumuz gereği illere göre uluslararası hastaların dağılımına baktığımız 

zaman  genel itibariyle en çok turist gelen illeri de görebiliriz. Dolayısıyla 2012 

verilerine göre uluslararası hasta olarak tanımlanan ve Türkiye’ye yabancı bir ülkeden 

gelerek sağlık hizmeti alan hastalar şu şekildedir: (Kaya vd., 2013:33) 

• Antalya  : 87167 

• İstanbul  : 68842 

• Ankara  : 18926 

• Kocaeli  : 14101 

• İzmir  : 13925 

• Muğla  : 13183 

• Aydın  : 7128 

• Karaman : 4590 

• Adana  : 4031 

• Sakarya  : 3493 

Rakamlar bize uluslararası hastaların en fazla geldikleri illerden birincisi 

olarak turizm açısından da en fazla tercih edilen il olan Antalya’yı göstermektedir. 

Yukarıda da görüldüğü üzere yaz aylarında turist potansiyeli diğer illere göre 

daha yüksek olan Antalya’nın turistin sağlığı kategorisinde öne çıkması söz konusudur. 

Bu durum normaldir. Çünkü seyahat ve eğlence amaçlı kente gelen turistlerin aniden 

rahatsızlanmaları sonucunda Antalya’daki hastanelerde tedavi gördükleri şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Ayrıca hastaların Türkiye’de tedavi almakta öncelikli tercih ettikleri tıp 

branşları olarak Kardiyoloji-Kardiyovasküler Cerrahi (KVC), Göz, Diş, Ortopedi, 

Plastik Cerrahi, Onkoloji, Beyin Cerrahisi gibi alanlar almışken, Antalya'da KVC'de 

163, Onkoloji'de 16,  Beyin Cerrahisinde 368, göz 1386, plastik cerrahi 55, diş 69, 

ortopedi  580, diğerlerinden de 3942, ve toplamda 6579 hasta özel hastanelere tedavi 

amacıyla gitmiştir. ( Barca ve Akdeve, 2012: 47-50) Özellikle yüz nakli ile kendisini 

başarılı bir şekilde tanıtan Antalya açısından ise diş hastalıkları, estetik cerrahi, tüp 
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bebek tedavisi, saç ekimi, göz gibi rahatsızlıklar hastaların en fazla geldiği branşlar 

arasında yer almaktadır. 

Türkiye özellikle son yıllarda sağlık turizmi alanında cazibe merkezi ve birçok 

ülkeden hastayı tedavi amacıyla kabul eden ülke konumuna gelmiştir. Yılda yaklaşık 

150 bin hasta ülkemize tedavi amacıyla gelmektedir. Ülkemize turist olarak gelen ve 

kaldıkları süre içerisinde acil sağlık hizmeti almak isteyen turistlere ve ülkemize tedavi 

amacıyla gelen yabancı uyruklulara her konuda hizmet vermekte olan yurtdışı çağrı 

merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. 

3. Kamu Politakası Anlamında Sağlık Turizmine Yönelik Alan 

Araştırması 

Kamu politikalarının toplumsal etkileri hakkındaki bilgi talepleri her geçen 

gün artmaktadır. Siyasetçiler ve halk, artık kamu kurumlarının yalnızca para ve para ile 

ilişkili süreçler hakkında hesap verme sorumluluğuna sahip olmasını yeterli 

görmemektedir. Bu bağlamda son yıllarda kamu kurumları, kamusal politikaların 

sosyal sonuçlarına ilişkin olarak siyasetçilere ve halka artan ölçüde bilgi sunmaya 

çalışmaktadırlar. (Israel ve Pot, 2005:10) Bu bağlamda tüm dünyada; politikanın 

giderek karmaşıklaşması ve bağımlılıkların artmasından dolayı bilgiye duyulan ihtiyaç, 

bilgi toplumunun artan ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi bir bilgi yönetimi sağlamak, 

vatandaşı politika oluşturma sürecine dahil ederek, görüşlerinin dikkate alınması 

yönündeki beklentilerini karşılamak ve devlete kamunun güvenini sağlamak, daha fazla 

şeffaflık ve hesap verebilirlik yönündeki talepleri karşılamak ve farklı çıkarlar arasında 

aracılık ederek geniş bir uzlaşmaya varmak için duyulan ihtiyaçlara (Maliye Bakanlığı, 

2003: 61) cevap verebilmek şeklinde bazı nedenlerden dolayı bir değişim 

yaşanmaktadır. 

Bu yönüyle sağlık turizminin yapısal değerlendirmesi çerçevesinde hizmeti 

veren ve aracılık edenler ile devletin yetkili birimlerine yönelik olarak konuyla ilgili 

anket çalışması yapılmış ve çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile 

amaçlanan Antalya ili açısından sağlık turizminin paydaşlarının (kamu-özel sektör ve 

STK vb.) kamu politikaları açısından bir değerlendirmesini yaparak, YKY anlayışına 

uygun olarak yönetişim ilkesinin kent içinde işlevselliğini ortaya koyabilmektir. 

Sağlık turizmi, tıbbi olarak başlatılmış bir tedavinin parçası ya da mevcut 

sağlıklı durumu korumaya yardım eden bir “ürün” bağlamında değerlendirilmelidir. 

Sağlık turizmi için yapılacak harcamalar, harcamayı yapan birey ve ailelere ve 

dolayısıyla topluma “sağlıklı ve verimli bir gelecek” olarak geri dönmektedir. Bu 

yüzden bu sektör geri dönüşümü en kazançlı “yatırım alanı” olarak sayılmaktadır. 

(Özkurt, 2007: 128) 

Sağlık turizminin önemli bir işlevi de ulusal turizm politikasına hizmet 

etmesidir. Genel anlamda turizm politikası, tüm turizm sektörleri gibi sağlık turizminin 

de geliştirilmesi ve ulusal kalkınmaya katkılar sağlaması amacı doğrultusunda devlet 

tarafından yürütülmektedir. Fakat bu politikanın aynı zamanda ayrılmaz parçaları olan 

devlet, özel sektör ve STK şeklinde üç temel aktörü vardır. Konunun değerlendirmesi 

yapılırken de bu üç aktör üzerinden yola çıkılmıştır. 

Araştırmanın amacı, ikamet ettiği ülke dışında başka bir ülkeye giderek 

konaklayan ve tedavi olmak amacı ile seyahat eden kişilerin daha kaliteli ve iyi 

koşullarda sağlık hizmetlerini alabilmelerini sağlayarak, Antalya'nın sağlık turizmi 

alanında tercih edilen bir yer olmasının sağlanması için kamu politikaları açısından 

eksikliklerin belirlenmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesini sağlamaktır. Bu 
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amaçla sağlık turizmi konusunda yetkili kişilere sorulan anket soruları aracılığıyla 

onların konuya bakış açıları, beklenti ve ölçütleri değerlendirilmiştir. Daha önce 

turistlere, hastane ya da otel yetkililerine yapılmış olan anket çalışmaları mevcut 

olmakla birlikte, konuyu kamu-özel sektör ve STK'yı tümüyle ele alarak yetkili kişiler 

üzerinde yapılmış bir çalışmaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla bu alandaki akademik 

bir çalışma boşluğunun kapatılması açısından çalışma ayrıca önem teşkil etmektedir. 

Kısaca asıl amaç yönetişimin eksik olup olmadığına bakarak işbirliğinin bu sektör için 

önemini vurgulamaktır. 

Evrenimiz Antalya merkez ve çevre ilçelerden tüm kamu, özel sektör ve STK 

şeklindedir. Örneklemimiz bu grup içerisinde Antalya'da faaliyet gösteren tüm kamu, 

özel sektör ve STK yerine, sağlık turizm hizmeti veren ya da vermesi gerekmekte 

olanlar belirlenerek oluşturulmuştur. Örneklem olarak belirlemiş olduğumuz 115 

kurum ve kuruluş arasından 47 kamu, 50 özel sektör, 9 STK olmak üzere 106 kişiye 

ulaşılarak anket sorularımıza cevap bulunmuştur. Paydaşlar arasında hasta (turist) 

kesimini de ele almakla beraber, anket uygulamasına kamu politikasının oluşmasını 

sağlayanlar ile uygulayıcılar dahil edilmiştir. Hizmeti veren ve aracılık edenler ile 

devletin yetkili birimleri üzerine yapılan alan araştırması hizmeti alanlar üzerinde 

uygulanmamıştır. Böylelikle örneklemimizi Antalya'da otel, sigorta acentaları, tur 

operatörleri gibi özel sektör ile STK, kamu-özel hastaneler, il müdürlükleri, 

belediyeler, kaymakamlıklar ve bu alanda çalışmalar yürütmekte olan Valilik, BAKA 

gibi kurum ve kuruluşların sağlık turizmi alanında faaliyet yürüten birer yetkili kişi 

oluşturmaktadır. 

3.1. Katılımcıların Antalya'da Sağlık Turizmi Alanında Kamu 

Politikaları Uygulamaları Hakkında Görüşleri 

Katılımcıların Antalya'da sağlık turizmi alanında kamu politikaları 

uygulamaları hakkında görüşleri alınmıştır. Soruya "Hiç", "Düşük", "Orta", "Yeterli", 

"Tam" ya da "Fikrim yok" şeklinde yanıt verilmesi istenmiştir. Tablo 2.1'de verilen 

cevaplar özetlenmiştir. 

Tablo 2.1. incelenecek olursa en fazla "Orta" cevabı verilen önermeler; 

• %36,8 ile "Kamu hastanelerinin fiziki ve teknolojik altyapıları hangi 

düzeydedir?" 

• %34 ile "Sağlık turizmi alanında pazarlama araştırmaları hangi 

düzeydedir?" 

• %32,1 ile "Fiziki altyapı, alternatif turizm imkanları için hangi 

düzeydedir?" 

• önermesidir. En fazla "Düşük" cevabı verilen önermeler; 

• %41,5 ile "Sağlık turizmine yönelik yatırım teşvikleri hangi 

düzeydedir?" 

• %40,6 ile "Konuyla ilgili kamu politikası oluşturmada turizm 

örgütleri (merkez, taşra, yerel yönetimler ve STK) ve sektör temsilcileri ile işbirliği 

halinde yürütülen çalışmalar hangi düzeydedir?" 

önermedir. En fazla "Yeterli" cevabı verilen önerme ise  

• %30,2 ile "Fiziki altyapı, alternatif turizm imkanları için hangi 

düzeydedir?"dir.  
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Tablo 2.1. Katılımcıların Antalya'da Sağlık Turizmi Alanında Kamu Politikaları Uygulamaları 

Hakkındaki Önermelere Göre Dağılımlar 

Katılımcıların Antalya'da sağlık turizmi alanında kamu politikaları 

uygulamaları bakımından önermeler 

Cevap Frek

ans 

Yü

zde
* 

1.Kamu hastanelerinin fiziki ve teknolojik altyapıları hangi düzeydedir? 
 

Hiç 3 2,8 

Düşük 33 31,1 

Orta 39 36,8 

Yeterli 23 21,7 

Tam 3 2,8 

2.Sağlık turizmi alanında pazarlama araştırmaları hangi düzeydedir? 
 

Fikrim yok 5 4,7 

Hiç 3 2,8 

Düşük 44 41,5 

Orta 36 34 

Yeterli 4 3,8 

3.Fiziki altyapı, alternatif turizm imkanları için hangi düzeydedir? 

 

Fikrim yok 19 17,9 

Hiç 3 2,8 

Düşük 29 27,4 

Orta 34 32,1 

Yeterli 32 30,2 

4.Konuyla ilgili kamu politikası oluşturmada turizm örgütleri (merkez, 

taşra, yerel yönetimler ve STK) ve sektör temsilcileri ile işbirliği halinde 

yürütülen çalışmalar hangi düzeydedir? 
 

Fikrim yok 8 7,5 

Hiç 8 7,5 

Düşük 43 40,6 

Orta 33 31,1 

Yeterli 5 4,7 

5.Sağlık turizmine yönelik yatırım teşvikleri hangi düzeydedir? 
 

Fikrim yok 17 16 

Hiç 4 3,8 

Düşük 44 41,5 

Orta 30 28,3 

Yeterli 11 10,4 

Fikrim yok 17 16 

6.Sağlık turizmi konusunda yasal düzenlemelerin bölgesel ihtiyaçlara 

cevap verebilirliği hangi düzeydedir? 

 

Hiç 11 10,4 

Düşük 35 33 

Orta 27 25,5 

Yeterli 15 14,2 

Tam 1 0,9 

Fikrim yok 16 15,1 

7.Antalya'da Sağlık Turizm potansiyelinin ortaya konması anlamında 
merkezi hükümetin, yerel yönetim kuruluşlarına sağladığı destek hangi 

düzeydedir? 

 

Hiç 10 9,4 

Düşük 38 35,8 

Orta 24 22,6 

Yeterli 9 8,5 

Tam 1 0,9 

Fikrim yok 23 21,7 

8.Sağlık turizminin geliştirilmesine ayrılan kamu kaynağı hangi 

düzeydedir? 

Hiç 9 8,5 

Düşük 41 38,7 

Orta 22 20,8 

Yeterli 8 7,5 

Fikrim yok 26 24,5 

*: Tabloda veriler sıralanırken “Orta” yanıtı yüzdesi en yüksekten en düşük 

olana doğru sıralanmıştır 

Ayrıca "Kamu hastanelerinin fiziki ve teknolojik altyapıları hangi 

düzeydedir?" önermesi için hiç "Fikrim yok" cevabı, "Sağlık turizmi alanında 

pazarlama araştırmaları hangi düzeydedir?", "Fiziki altyapı, alternatif turizm imkanları 

için hangi düzeydedir?", "Konuyla ilgili kamu politikası oluşturmada turizm örgütleri 

(merkez, taşra, yerel yönetimler ve STK) ve sektör temsilcileri ile işbirliği halinde 

yürütülen çalışmalar hangi düzeydedir?", "Sağlık turizmine yönelik yatırım teşvikleri 

hangi düzeydedir?" ve "Sağlık turizminin geliştirilmesine ayrılan kamu kaynağı hangi 

düzeydedir?" önermeleri için hiç "Tam" cevabı verilmemiştir. 
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Tablo 2.2. Tukey Toplanabilirlik Testi 

  

  
Kareler Toplamı s.d. Kareler Ortalaması F P 

Kişiler arası 842,264 103 8,177     

Kişiler içi 

Maddeler arası 5,938 7 ,848 ,681 ,046* 

Artık 

Toplanamazlık ,631a 1 ,631 ,506 ,047* 

Denge 897,431 720 1,246     

Toplam 898,062 721 1,246     

Total 904,000 728 1,242     

Total 1746,264 831 2,101     

Antalya'da sağlık turizmi alanında kamu politikaları uygulamaları bakımından 

verilen önerme grubundaki soruların analizi için öncelikli olarak ölçeğin toplanabilir 

ölçek tipinde hazırlanıp hazırlanmadığını test etmek amacıyla Tukey toplanabilirlik 

testi yapılmıştır. Bu teste ilişkin sonuçlar Tablo 2.2'de yer almaktadır. p<0,05 olduğu 

için ölçek toplanabilirdir sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçeğin Cronbach's Alpha 

değeri 0,848 olup ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sorulara verilen cevaplar: 

0=Fikrim yok 

1=Hiç 

2=Düşük 

3=Orta 

4=Yeterli 

5=Tam 

olarak kodlanmıştır. Ölçek toplanabilir olduğundan minimum 0*8=0 ve 

maksimum 5*8=40 puan alabilir. Ctoplam olarak adlandırılan toplam puana ilişkin 

tanımlayıcı istatistik değerleri Tablo 2.3'de verilmiştir. Burada Ctoplam değeri 

minimum 0, maksimum 32 değerini almıştır. Toplam puan ortalaması ise 

17,4811±6,622'dır. 

Tablo 2.3. Toplam Puana Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 
N Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

Ctoplam 106 ,00 32,00 17,4811 6,622 

 

Toplam puan ortalaması 17,4811±6,622 olduğu için  

Hipotez 1: “Antalya’da sağlık turizmi alanında kamu politikası uygulamaları 

yetersizdir” hipotezini ortalama=20' ye karşı tek örnek t testi ile test edilmiştir. Bu 

hipotez aşağıdaki gibi yazılabilir. 

H01: Antalya’da sağlık turizmi alanında kamu politikası uygulamaları yetersiz 

değildir. 

H11: Antalya’da sağlık turizmi alanında kamu politikası uygulamaları 

yetersizdir. 
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Tablo 2.4 Tek Örnek t Testi 

 Test Değeri= 20  

 t sd P (2 yönlü) Ortalama Fark Ortalama fark için 95% güven aralığı 

 Alt Üst 

Ctoplam -3,916 105 ,000* -2,51887 -3,7942 -1,2435 

Tek örnek t testine ait sonuçlar Tablo 2.4'de verilmiştir. p değeri 0,05'ten 

küçük çıktığı için H0 hipotezini red edilir. Sonuç olarak, Antalya’da sağlık turizmi 

alanında kamu politikası uygulamalarının yetersiz olduğu söylenir. Elde edilen 

sonuçlar göstermektedir ki yönetişim aracılığı ile uygulanacak ola kamu 

politikalarındaki eksiklikler görülebilecek ve gidermek için çalışmalar 

yoğunlaştırılacaktır. 

Sonuç 

YKY anlayışı ile karar alma mekanizmalarında değişikliklere gidilerek, katı 

merkeziyetçiliğin dışına çıkılmış, "yönetişim" kavramı ön plana geçmiştir. Böylece 

işbirliğine önem verilerek kamunun tek başına yürüttüğü faaliyet alanları yerel yönetim 

kuruluşları, özel sektör ve STK arasında paylaştırılmıştır. Kamu yönetiminde meydana 

gelen yeniden yapılandırma ihtiyacı ile kamu politikalarında ortaya çıkan değişimler 

devletin ne yapması değil, nasıl yapması gerektiği üzerinde olmuş ve yönetişime önem 

verilerek, her şeyi yapan devletin dışına çıkılmıştır. 

Ülkemizde sayılan birçok zenginliğe sahip olan il olarak karşımıza çıkan 

Antalya turizm sağlığı alanında önde olmakla birlikte sağlık turizmi alanında da 

kendisini bu konuda marka şehir olarak kabul ettirebilecek kapasitede bir ildir. İklimi, 

doğal güzellikleri, kıyıları ve plajları ile ünlü olan Antalya'da gerçekleştirilen turizm 

faaliyetlerinin 12 aya yayılabilmesi ve daha fazla gelir elde edebilmek için alternatif 

turizm yöntemlerinden olan sağlık turizmine bu bölge içerisinde daha fazla önem 

vermek gerekmektedir. 

Antalya'daki paydaşlar arasında sağlık turizmini kamu politikası açısından 

değerlendirdiğimizde hizmeti verenler, alanlar ve hizmete aracılık edenler ayrımı 

yapılarak inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede hizmeti verenler olarak kamu-özel 

hastaneleri ile konaklama işletmelerine yer verilmişken; hizmete aracılık edenler 

içerisine ise seyahat acentaları ve tur operatörleri, sigorta şirketleri ve STK'ya yer 

verilmiştir. Paydaşlar olarak yöneticiler üzerinde yapılan anket çalışmasına hizmeti 

alanlar olarak hastalar (turistler) dahil edilmezken, kamu politikalarından etkilenenler 

olarak konu içerisinde yer verilmiştir. Buna göre "Antalya’da sağlık turizmi alanında 

kamu politikası uygulamaları yetersizdir." şeklindeki hipotezimiz doğrulanmış olup, 

çeşitli öneriler getirilebilir: 

 Sağlık sektöründe sunulan hizmet kalitesinin tanıtıcı araçlarla geliştirilmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

 Gerek kamu gerekse de özel sektörde alt yapı ve nitelikli personel 

eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 

 Hastaların çeşitli soru işaretlerinin ortadan kaldırılarak kendilerini güvende ve 

rahat hissetmelerinin sağlanması için fiyatlar hakkında daha önceden bilgilendirilmesi 

ve özel sektörde de kamu sektöründe olduğu gibi fiyatta standardizasyonun sağlanması 

gerekmektedir. 

 Özellikle Sağlık Bakanlığı ile taşra teşkilatı, turizmciler ve konunun diğer 

paydaşları bir araya gelerek Antalya'nın master planını net bir şekilde ortaya 

koyabilmelidir. 
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 Acil ve bölgesel birlik çalışmaları yapılmalıdır. Birlik çalışmalarından 

maksadımız tanıtım ve akreditasyon çalışmaları yapılması, ara personel yetiştirilmesi, 

acenta ve çeşitli özel sektör firmalarına sağlık turizmi eğitimleri verilmesi gelmektedir. 

Ayrıca sağlık hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların yöneticilerinin bu alanda eğitim 

almış kişilerden oluşturulması gerekmektedir. 

 Sağlık turizmi ile ilgili gelecek hedefleri olanların bölgesel tarama yapması, 

proje hazırlıkları oluşturması ve yürütmesi, ülke sondajını çıkarması, uluslararası pazar 

araştırması yapması, sektörel fırsatları değerlendirmesi, pazarlama ve tanıtım 

faaliyetlerini yerine getirmesi, hizmet içi kalite yönetim sistemlerinin ve eğitim 

faaliyetlerinin oluşturulması, risk faktörlerini değerlendirmeleri gibi çalışmaları yerine 

getirmeleri gerekmektedir. 

 Sağlık turizmi alanında potansiyele sahip olan fakat tanınırlığı pek olmayan 

Antalya'nın marka olması için çalışılması gerekmektedir. Kurumlar arası işbirliği bu 

yüzden önem teşkil etmektedir. 

 Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi ile uğraşmak isteyen sektör yöneticilerine ve 

özel sektöre ruhsat ve sicil verirken biraz daha iller bazında opsiyonel olmalıdır. 

Dolayısıyla Antalya gibi turizm alanında önde olan bir il için kolaylık sağlanmalı ki 

sağlık turizmi alanında yapılacak tesislerin faaliyete geçirilmesi hızlandırılmış 

olacaktır. 

 Sağlık turizmi bir organizasyonsa kamu-özel sektör ve STK arasındaki 

iletişimsizliğin giderilmesine yönelik öncelikle bu organizasyonda öncü kuruluşlar 

tespit edilmeli, tanıtım, proje ve faaliyetlerle ilgili duyuruların her kesime ulaştırılması 

için gerekli alt yapı ve diğer çalışmaların yapılması, bütçe eksikliklerinin giderilmesi, 

yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

 Sağlık turizmine yönelik argümanlar kamu (yerel yönetim kuruluşları, 

kaymakamlıklar, müdürlükler, belediyeler vb.), özel sektör ve STK ile BAKA 

tarafından geliştirilmelidir. 

 Yerel yönetim kuruluşlarından belediyelerin sağlık turizmi amaçlı 

oluşturulacak tesislerin yapımında çevresel faktörlerini göz önünde bulundurarak, imar 

planlarına uygun alanlar hazırlanmasının sağlanması gerekmektedir. Özellikle yerel 

yönetim kuruluşlarının daha çok çalışması ve özel sektör kuruluşlarını desteklemesi 

gerekmektedir. 

 Sağlık turizmi konusunda teşvikler verilmeli, eksiklikleri giderici önlemler 

alınmalıdır. Özellikle personel ve kalite eğitimleri düzenlenerek gerekli destek 

sağlanmalıdır. 

 Konuyla ilgili kurum ve kuruluşların Bakanlıklar vasıtasıyla yurt dışında 

tanıtım ve anlaşmalar yapması, fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılması, tanıtıcı 

filmler hazırlaması, reklam çalışmaları yapması gerekmektedir. 

 Turizm bakımından önde olan Antalya'ya özgü, tüm kurum ve kuruluşları 

teşvik edici bir yönetmelik çalışması yapılmalıdır. 

 Kamu hastanelerinin sağlık turizmindeki payının arttırılması için çaba sarf 

edilmeli, gerekli ekipman ve personel kapasiteleri artırılarak daha nitelikli hale 

getirilmelidir.  

 Aracı kuruluşlar olarak seyahat acentaları, tur operatörleri, ulaşım şirketleri, 

sigorta şirketleri vb. sağlık turizminde etkinliklerinin artırılması için desteklenmelidir.  

 Tedavi almak amacıyla Antalya'ya gelen yabancılara yönelik sağlık turizmi 

paketleri hazırlanmalıdır. Bu yöntemle katılımın artırılması hedeflenmeli ve kişinin 

evden çıkışından tekrar eve geri dönene kadar geçireceği bütün zamanları hesaba 

katılarak en verimli şekilde geçirmesini sağlayacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. 
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