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ASYA ÜLKELERĠ ÜZERĠNE KARġILAġTIRMALI BĠR DEĞERLENDĠRME
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ÖZET 

2008 Küresel Finans Krizi geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi Orta 

Asya Ülkelerinde de Önemli iktisadi sonuçlar doğuran geliĢmelere sahne olmuĢtur. Bu ülke 

grubu içinde Özbekistan kendine özel uygulamıĢ olduğu iktisat politikalarıyla aynı grup 

içinde diğer ülkelerden ayrıĢma göstermiĢtir. Bu çalıĢma Özbek modeli olarak bilinin bu 

modelin ana dinamiklerini belirleme ve diğer ülke uygulamalarından ayrıĢan yönleriyle 

iktisadi sonuçlarını mukayeseli olarak karĢılaĢtırmayı amaçlamaktadır. AraĢtırmada, 2008 

Finansal Kriz sonrası geliĢmelere bağlı olarak, Özbekistan ekonomisinin, geniĢletici kamu 

yatırımlarının, inĢaat ve hizmet sektöründe gösterdiği performans neticesinde diğer ülke 

ekonomilerinden ayrıĢarak daralma yaĢamadığı aksine büyüme gösterdiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.    

Anahtar Kelimeler: Özbek Modeli, Küresel Kriz, Orta Asya Ülkeleri, Ġktisat 

Politikaları  

THE UZBEK MODEL IN THE PERSPECTIVE OF 2008 GLOBAL FINANCIAL 

CRISIS: A COMPARATIVE EVALUATION ON CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

ABSTRACT 

2008 Global Financial Crisis has a role in terms of causing significant economic 

results in Central Asian countries as well as in developed and developing countries. 

Uzbekistan differs itself from the countries in this group regarding its own economic policies. 

This study aims to identify major dynamics of this model, which is known as Uzbek Model, 

and to compare its economic results along with its different aspects from other counties‘ 

applications. In this study it has been concluded that based on the developments after 2008 

Global Crisis -in contradistinction to the economies of other countries- Uzbek economy had 

not showed any shrinkage due to its expansionary public investments and its performance at 

construction and tertiary sectors. 

Key words: Uzbek Model, Global Crisis, Central Asian Countries, Economic Policies  

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 

mailto:ilhan.eroglu@gop.edu.tr
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1. GĠRĠġ  

1991 yılında Sovyetler Birliği‘nden ayrılan ve bağımsızlığına kavuĢan Özbekistan, 

özellikle siyasi ve iktisadi manada önemli reformlar gerçekleĢtirmiĢtir. Sovyetler Birliği 

içerisinde izlenen kapalı ekonomi anlayıĢı yerini serbest piyasa ekonomisi anlayıĢına 

bırakmıĢtır. Özbekistan, serbest piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde devletin control 

mekanizmasının gerekliliğini de benimsemiĢ ve reformları bu bilinci taĢıyarak 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

Özbekistan‘ın özellikle 1992-1996 yılları arasında gerçekleĢtirdiği önemli iktisadi 

atılımlar iktisadi kurum, kuruluĢ ve otoritelerinin dikkatini çekmiĢtir. Bu dönemde 

gerçekleĢen üretim oranlarındaki düĢüĢün Sovyetler Birliği‘nden ayrılan ülkeler içerisinde en 

az Özbekistan‘da gerçekleĢmesi tartıĢma konusu olmuĢtur. Özellikle uluslararası literatürde 

Özbek Ekonomi Modeli‘nin karmaĢık bir yapıya sahip olduğu, diğer bir ifadeyle bir bulmaca 

niteliği taĢıdığı yetkin araĢtırmacılar tarafından declare edilmiĢ ve tartıĢılmıĢtır (Zettelmeyer, 

1998, s. 4).Yabancı gözlemciler, 1992-1996 yılları arası Sovyetler Birliği‘nden ayrılan ülkeler 

içerisinde Özbekistan‘ın daralma sürecinden en az etkilenen ülke olmasında kamu 

yatırımlarının, tarım ürünleri ihracının ve doğal kaynak üretiminin önemli bir rolü olduğunu 

ifade etmiĢlerdir.  

2008 yılına gelene kadar olan süreçte Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) 

ekonomisinde özellikle gelir düzeyi düĢük, hatta iĢ sahibi olmayan bireylere tahsis edilen 

konut kredileri, ninja
2
 kredilerin ĢiĢmesi neticesinde ABD‘de bankacılık krizi baĢ göstermiĢ 

ve ABD ekonomisi ile entegre olan dünya ekonomileri süreçten olumsuz etkilenmiĢtir. Bu 

süreçte, Orta Asya Ülkeleri de diğer dünya ekonomileri gibi krizden olumsuz derecede 

etkilenmiĢlerdir. Özellikle bu ülkeler içerisinde dıĢ ekonomiler ile en fazla entegre konumda 

bulunan Kazakistan‘la beraber Kırgızistan ve Türkmenistan olumsuz derecede etkilenen 

ülkeler olarak göze çarpmaktadır. Bu ülkeler içerisinde makroekonomik değiĢkenler bir bütün 

olarak ele alındığında, krizden sonraki süreçte krizden en az etkilenen ülkelerin baĢında 

Özbekistan‘ın gelmesi, bu ülkenin uygulamıĢ olduğu iktisadi politikalarını ayrı bir merak 

konusu haline getirmiĢtir.  . Özbekistan‘ın kendine has ekonomik modeli ve krizden sonraki 

süreçte geliĢtirdiği anti-kriz tedbirleri makroekonomik istikrarın krizden sonraki dönemde de 

sürdürülmesini mümkün kılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın amacı; Özbek Modeli olarak bilinen bir iktisadi anlayıĢın temel 

dinamikleri üzerine bir kritik yapmak, Özbekistan‘ın kriz sürecinde uygulamıĢ olduğu 

politikaların kriz ekonomisine yansımalarını değerlendirmek ve krizden sonraki süreçteki 

makroekonomik değiĢkenlerin diğer Orta Asya Ülkeleri ile karĢılaĢtırılmasını yapmaktır. Bu 

bağlamda, çalıĢmada ilk once Özbek Modeli‘nin tarihsel geçmiĢi ve modeli özgün kılan 

dinamikler araĢtırılmıĢtır. Daha sonar küresel kriz sonrası Orta Asya Ülkeleri‘nin 

makroekonomik değiĢkenleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Son olarak sonuç kısmına yer verilmiĢtir. 

2. ÖZBEK MODELĠNE TARĠHSEL BĠR BAKIġ VE MODELĠN 

DĠNAMĠKLERĠ 

2008 yılında ABD merkez üslü finansal kriz neticesinde Orta Asya Ülkeleri krizden 

olumsuz bir biçimde etkilenmiĢtir. Bu ülkeler içerisinde Özbekistan, diğer Orta Asya 

Ülkelerine göre krizin etkilerini azaltma çabaları dikkat çekmiĢtir.  Dikkatedeğer en önemli 

makroekonomik değiĢken olarak ta 2008 mali krizinden sonraki elde ettiği yüksek büyüme 

rakamlarıdır (Gulamov ve Almatova, 2014: 16). Bu çerçevede,Özbekistan‘ın istikrarlı 

büyüme dinamiklerinin incelemesi Özbek Modeli‘ni anlamada ayrı bir önem arz 

etmektedir.Bu ekonomik kalkınma modeli sosyalist sistemden, merkezi planlamadan serbest 

                                                 
2
 Konut kredisi dağıtımında borcunu ödeyememe riski en yüksek olan insanlara; iĢsiz, gayrımenkulsüz, 

birikimsiz, gelirsiz vatandaĢlara tahsis edilen kredi 
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piyasa ekonomisine geçiĢi sağlamıĢ ve önemli ekonomik reformların temelleri atılarak 

(Gidadhubli, 2012: 81) bu süreçte Özbekistan, komĢusu olduğu ülkelerden farklı özgün bir 

ekonomik kalkınma modeli geliĢtirmiĢtir.  

Özbek Ekonomik Kalkınma Modeli‘nde referans alınabilecek beĢ temel referans 

noktası vardır. Buna göre; ekonomi ideolojilerden arındırılmalı, geçiĢ sürecinde devlet öncü 

rol üstlenmeli, hukuk devleti olma özelliği gözetilerek reformlar gerçekleĢtirilmeli, sosyal 

güvence ve haklar teminat altına alınmalı ve belirlenen reformlar aĢamalı olarak 

gerçekleĢtirilmelidir (Karimov, 1995).  Bu çerçeve de, Özbekistan, uyguladığı heterodoks 

politikalarla serbest piyasa ekonomisine geçiĢte zorlanmamıĢ, ekonomik büyümede yüksek 

rakamlar yakalamıĢ, gıda ve enerji sektörünü olumlu bir biçimde kullanarak ekonomisini 

kendisine yetecek bir biçimde yeniden dizayn etmiĢtir (McKinley, 2010: 2). 

Sovyetler Birliğinden ayrıldıktan sonra Orta Asya Ülkeleri‘ndeki makroekonomik 

değiĢkenlere bakıldığı zaman önemli ölçüde değiĢimler yaĢandığı gözlemlenmektedir. 1991 

ila 1994 yılları arasında gayri safi yurtiçi hasıla değerlerine baktığımız zaman Tacikistan‘da 

%49, Kırgızistan‘da %48, Kazakistan‘da %43, Türkmenistan‘da %27 ve Özbekistan‘da da 

%17 oranında düĢüĢ yaĢandığı gözlemlenmiĢtir. Özbekistan‘da yaĢanan bu düĢüĢün diğer 

Orta Asya Ülkeleri‘ne göre az olmasında Özbekistan‘ın pamuk, altın ve doğalgaz gibi önemli 

ihraç mallarına sahip olması önemli yer tutmaktadır (Sheikh, 2015: 5). 

Özbekistan‘ın Sovyetler Birliği‘nden ayrıldığı süreçteki en önemli hedefi, çıktı 

oranındaki olası keskin düĢüĢü, iĢsizlik oranındaki artıĢı ve insanların gelirlerindeki azalmayı 

kontrol etmek olmuĢtur. Küçük ve orta ölçekli Ģirketlerin özelleĢtirilmesi yönünde adımlar 

atılmıĢ, konut gibi sosyal sektörlere kapsamlı destekler sağlanmıĢ, özel mülkiyetin 

geliĢtirilmesi ve korunması yönünde adımlar atılarak ekonomik dönüĢüme hız verilmiĢtir 

(Olimov ve Fayzullaev, 2011: 4). 

Heterodoks iktisat politikalarıyla dıĢ gözlemcilerden, iktisadi kurum ve kuruluĢlardan 

önemli eleĢtiriler alan, yüksek büyüme oranları yakalayamayacağı düĢünülen Özbekistan 

beklentilerin aksine 1992-2001 yılları arasında eski Sovyet ülkeleri arasında en yüksek 

büyüme oranlarına ulaĢmıĢtır. Özbekistan‘da yaĢanan daralmanın sona ermesi diğer Sovyet 

ülkelerine göre erken olmuĢ ve 1995 yılında daralma sona ermiĢtir. 1996 yılından 2001 yılına 

kadar Özbekistan ortalama %4 oranında büyümüĢtür (Kotz, 2004: 4). 

Uluslararası alanda önemli bir pamuk ihracatçısı olan Özbekistan, serbest piyasa 

ekonomisine geçiĢ yolu izlerken tarım sektöründe merkeziyetçi bir tutum sergilemiĢtir. Devlet 

arazi mülkiyeti ve kullanma hakkını konut arazileri dıĢında saklı tutmuĢtur. Pamuk ve buğday 

ekimi için kota uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunların yanında devlet tarım arazilerinin 

sulanması gibi hususlarda önemli sübvansiyonlar da sağlamıĢtır (MacDonald, 2012: 4). 

Özbekistan, küresel mali krizine rağmen 2008 yılından bu yana ortalama %8‘lik bir 

büyüme oranı yakalamıĢtır. Bununla beraber Özbekistan‘ın kamu borç stokunun gayri safi 

milli hasılaya oranı %11‘in altındadır. Yine 2008 yılından bu yana altın ve döviz rezervleri 

devamlı artıĢ halinde, bütçe açığı bulunmamakta ve bütçe fazla vermektedir. Yine bununla 

beraber her yıl sosyal kalkınmaya yönelik ayrılan pay artırılmaktadır (Gulamov ve Almatova, 

2014: 16). 

Özbek ekonomisinin genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse Özbekistan‘ın döviz 

rejimi döviz kontrolüne dayalıdır. Her türlü döviz iĢlemi devlet tekeli altındadır. Ticari 

faaliyetlere bakıldığı zaman gümrük tarifeleri ve tarife dıĢı engeller görünmektedir. 

Bankacılık sistemi yine devlet tekelinde, kredi tahsisi devlet kontrollü gerçekleĢtirilmektedir. 

Sanayi ve tarım sektörlerinde aktif devlet müdahalesi gözlemlenmektedir. Ülkede endüstriyel 

büyüme belirli sektörlerin öncülüğünde gerçekleĢtirilerek ekonominin geliĢmesi 

sağlanmaktadır. Ġthal kaynaklar yerine yerli sanayilerin geliĢmesine önem verilmekte, ithal 
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ikameci yaklaĢım izlenmektedir (Kotz, 2004: 7).Özbekistan, Ģok terapi stratejisi yerine 

reformları aĢamalı bir biçimde gerçekleĢtirmeye yönelik tedrici reformlar gerçekleĢtirmiĢtir. 

Çok bilinen Kapitalizm, Neoliberalizm ve Washington Konsensüsü gibi sistemleri kendisine 

referans almamıĢ, bunların yerine kendi demografik, sosyo-kültürel özelliklerine bir 

ekonomik sistem geliĢtirmiĢtir (Sheikh, 2015: 6-7). 

Özbekistan, Orta Asya ülkeleri içerisinde küresel mali krizden en az etkilenen ülke 

olmuĢtur. Özbekistan 2008 yılında %9 büyümüĢtür. IMF verilerine göre gerçekleĢen rakamlar 

Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri içinde Özbekistan‘ın krizden en az etkilenen ülke olduğunu 

göstermiĢtir (McKinley, 2010: 2).Özbekistan‘ın enerji anlamında zengin ve kendi kendine 

yeterli olması, pamuk gibi önemli bir ihraç ürününe bolca sahip olması ve aĢamalı ve yavaĢ 

bir biçimde gerçekleĢtirilmekte olan sanayileĢme hamlesi Özbekistan‘ın beklenenden fazla 

büyüme oranları yakalamasında önemli rol oynamıĢtır (Olimov ve Fayzullaev, 2011: 6). 

Özbek ekonomi modeli özetle özgün ve ithal ikameci bir yaklaĢım olarak 

değerlendirilebilir. Özbekistan‘ın sahip olduğu yüksek altın rezervleri, ‗beyaz altın‘ olarak 

nitelenen pamuk üretiminde önemli bir ihracatçı konumunda olması, enerji anlamında 

bağımsız olması Özbekistan‘ı avantajlı kılmaktadır. Özbekistan‘ın serbest piyasa ekonomisine 

geçiĢte devlet kontrolünü elden bırakmaması, sanayileĢmede yerli bir tutum sergilemesi ve 

sanayileĢme hamlelerinde Ģok politikaları tercih etmeyip aĢamalı bir geçiĢ öngörmesinin yine 

Özbekistan‘ın ekonomik modelinin bu kadar baĢarılı olmasında oldukça etkili olduğu ifade 

edilebilir. 

3. 2008 FĠNANS KRĠZĠ VE ORTA ASYA ÜLKELERĠ  

ABD de, 2007 yılının ikinci yarısından itibaren ilk olarak finansal piyasalarda ayak 

sesleri duyulan ve devamında 2008 yılının ikinci yarısından sonra da reel sektörü de etkisi 

altına alan Küresel Finans Kriz patlak vermiĢtir.2008 Finans Krizi,1929 BüyükBuhranı‘ndan 

sonra dünyanın karĢılaĢtığı en büyük boyutlu ve derin krizi olma özelliğini taĢır (Yiğit, 2013: 

8, Arıkan, 2008: 19) ve 1990‘lı yıllarda yaĢanan ―çevrenin küresel krizleri‖nden farklı olarak 

―merkezin küresel krizi‖ olarak değerlendirilebilir (ÖniĢ, 2010: 57). Çünkü geliĢmiĢ ülkelerde 

baĢlayan finans krizi zamanla geliĢmekte olan ülkeleri etkisi altına alarak kısa sürede küresel 

özelliğe sahip bir kriz halini almıĢtır(Narin ve MarĢap, 2010: 5). Bir ülkenin dünyadaki diğer 

ülkelere olan bağlılığının artması anlamına gelen küreselleşme ve son 35 yıldır dünya 

ekonomisinin hızla küreselleĢmesinin etkisiyle de finansal piyasalar çeĢitlenmiĢ, geliĢmiĢ ve 

sermaye hareketleri kolaylaĢmıĢtır (Öztürk vd, 2012: 298). Hiç Ģüphesiz finansal piyasaların 

küreselleĢmesi krizin küresel ölçeğe taĢınmasında etkili olmuĢtur (Bocutoğlu, 2015: 300). 

Zira1980 yılında baĢlayan dünyadaki serbestleĢme hareketleri ile birlikte finansal 

piyasalardaki yenilikler ülkelerin ekonomilerini etkileme yetisini arttırmıĢtır. Bu dönemde 

finansal ürün çeĢitliliğinin artması beraberinde riski artırmıĢ ayrıca katılımcı miktarının 

artmasıyla piyasanın geniĢlemesine de neden olmuĢtur. ABD merkezli oluĢan küresel 

piyasalar zamanla bütün ülkelerin finansal sistemleri birbiri ile bağlantılı duruma gelmiĢtir. 

Domino etkisi ile ABD de baĢlayan kriz diğer ülkelerinde etkilenmesi kaçınılmaz kılmıĢtır 

(Narin ve MarĢap, 2010. 6). 

2008 Finans Krizin‘ininKüresel boyutuözellikle üretim ve istihdam alanında kendini 

göstermiĢtir. (IMF, 2010: 11). 2008 yılında yaĢanan geniĢ çaplı krizin etkisiyle 2009 yılında 

dünya ekonomileri daralma sürecine girmiĢ ve büyüme oranları sert Ģekilde düĢmüĢtür. 2007 

yılında %5,4 oranında büyüyen küresel ekonomi 2009 yılında büyüme oranı krizin etkisiyle-

%0,6 olmuĢtur (Öngel ve Kuzu, 2012: 307). Bir yandan, talep yetersizliği ile artan enerji 

fiyatları ve gıda fiyatları enflasyon oranlarını yükseltirken, öte yandan talebinzayıflamasına 

bağlı olarak, arz cephesi de etkilenmiĢ sanayi üretimi, ticaret hacmi ve sabit yatırım 

harcamaları azalmıĢtır. Dolayısıyla bu zincirin bir diğer halkası olan istihdam azalmıĢ ve 

iĢsizlik oranları artmıĢtır. Kriz öncesi 2007 yılında iĢsizlik %5,6 iken kriz sonrası 2009 da 
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%6,3 olarak gerçekleĢmiĢtir (ILO, 2011: 57). Reel sektörün olumsuz etkilenmesiyle geri 

ödemede zorluk çekilen krediler neticesinde finans sektörü yine negatif etkilenmiĢ, bu kısır 

döngü birbirini beslemiĢ ve krizin derinleĢmesine ortam hazırlamıĢtır (Çakmak ve Sarıdoğan, 

2010: 24, Batırel, 2008: 2). 

Tablo 1: Dünya ve Ülke Topluluklarının 2005-2012 ve 2016-2021 tahminiGSYH  

Büyüme Oranları (%) 

 

 

 

Dünya 

 

GeliĢmiĢ 

Ülkeler 

 

Euro Bölgesi 

GeliĢen ve 

GeliĢmekte 

Olan Ülkeler 

Bağımsız 

Devletler 

Topluluğu* 

2005 4,9 2,8 1,7 7,2 6,8 

2006 5,5 3,1 3,2 8,1 8,9 

2007 5,6 2,8 3,1 8,6 9,0 

2008 3,0 0,2 0,5 5,8 5,3 

2009 -0,1 -3,4 -4,5 3,0 -6,4 

2010 5,4 3,1 2,1 7,4 4,6 

2011 4,2 1,7 1,6 6,3 4,8 

2012 3,5 1,2 -0,9 5,3 3,5 

2013 3,3 1,2 0,3 4,9 2,1 

2014 3,4 1,8 0,9 4,6 1,1 

2015 3,1 1,9 1,6 4,0 -2,8 

2016 3,2 1,9 1,5 4,1 -1,1 

2017 3,5 2,0 1,6 4,6 1,3 

2018 3,6 1,9 1,6 4,8 1,6 

2019 3,8 1,9 1,6 5,0 2,1 

2020 3,8 1,8 1,5 5,1 2,2 

2021 3,9 1,8 1,5 5,1 2,4 
Kaynak: (International MonetaryFund, 2016a) 

* Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan 

 

Tablo 1‘de dünya ülkelerinin genel ve gruplar halinde 2005-2015 yılları arasında 

gerçekleĢen ve 2016-2021 yılları arasındaki tahmini büyüme oranları verilmiĢtir. Bu tablo 

küresel krizin dünya genelinde yaĢanan olumsuz makroekonomik durumu ortaya 

koymaktadır. 2008 yılına kadar dünya genelinde ve Bağımsız Devletler Topluluğu‘nun 

büyüme oranlarının pozitif olduğunu ancak krizin yaĢandığı 2008 yılında düĢüĢlerin olduğu 

ve devamında 2009 yılında ise keskin düĢüĢ ile birlikte daralmanın yaĢandığı görülmektedir. 

Krizin etkisinin asıl hissedildiği yıl 2009 yılı olmuĢtur. Dünya‘da %0,1 ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu‘nda %6,4 oranında daralma yaĢanmıĢtır. 2005-2007 yılları arasında ekonomisi 

yaklaĢık olarak ortalama %8 büyüyen Bağımsız Devletler Topluluğu‘nun ve bu topluluğa 

dahil olan Orta Asya Ülkeleri‘nin de küresel krizden sonra daralma yaĢaması aynı zamanda 

bu ülkelerin küresel ekonomik sisteme uyumu yakaladığının da bir göstergesidir.Bu ülkeler 

kaçınılmaz olarak yaĢanan krizden kendilerine düĢen payı almıĢtır. 2009 yılından sonra tüm 

dünyada büyüme oranlarında toparlanmalar görülmektedir. IMF‘nin 2016-2021 yılları için 

tahminde bulunduğu büyüme oranları dünya genelinde ortalama %3,6 ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu‘nda ise ortalama %1,4‘tür. Bu tahmin geliĢmekte olan ülkeler için ortalama %4,7 

ve Euro Bölgesi için de ortalama %1,5 civarındadır.  

3.1. 2008 Küresel Finans Krizi Öncesi Makro Ġktisadi Durum 
1990 yılından sonra Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını kazanmıĢ ve hemen 

ardından 1991 yılında ekonomik olarak daralma sürecine girmiĢtir. 1991 yılında GSYH 

Azerbaycan‘da %0,7, Kırgızistan‘da % 7,9, Kazakistan‘da % 11, Özbekistan‘da % 0,5 ve 

Türkmenistan‘da % 4,7 oranında azalmıĢtır. 
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Orta Asya Ülkeleri olarak adlandırdığımız söz konusu ülkelerin bağımsızlıklarını elde 

ettikten sonra ekonomik daralma sürecine girmesinde bazı etkenlerin önemli rol oynadığına 

yönelik baskın bir görüĢ mevcuttur. Bu bağlamda,  merkezi planlama ekonomisinin bir 

parçası iken serbest piyasa ekonomisine geçiĢ ve bu konuda yönetimin 

tecrübesizliğiistikrarsızlığa kapı aralamıĢtır. Diğer etkenler de sıkı para politikaları, reel faiz 

oranındaki artıĢ, üretici ve tüketicilerin yeni alıĢkanlıkları, iĢgücü piyasasındaki düzenlemeler 

ve Sovyetler Birliği‘nde ticaretin düzenlenmesini sağlayan ―KarĢılıklı Ekonomik Yardım 

Konseyi‖ nin iĢlevini yitirmesi olarak sıralanabilir (Yiğit, 2013: 15).   

Sovyetler Birliği‘nin en az geliĢmiĢ bölgesi olarak görülen Orta Asya 

Ülkeleri‘ninbağımsızlıklarını kazanmalarının ardından 1990‘lı yılların ortalarından sonra 

uygulanan makroekonomik yenilikler ve enflasyonu önlemeye yönelik politikalar eĢliğinde 

büyüme oranları ve kiĢi baĢına düĢen reel GSYH artmıĢtır (www.adb.org ).Orta Asya 

Ülkeleri‘nde 1990‘lı yılların sonundan itibaren gözlemlenen ekonomik iyileĢmede; petrol ve 

gaz fiyatları baĢta olmak üzere emtia fiyatlarının artması, artan doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, baĢarılımakroekonomik politikalar, tarım reformları ve siyasi istikrarın sağlaması 

gibi etkenler önemli rol oynamıĢtır (Yiğit, 2013: 17).       

Orta Asya Ülkeleri dıĢa açık ekonomiler olmasına rağmen dünya ekonomisine diğer 

ülkelere göre daha az entegredirler.Ancak dıĢ ticarette tekellerin kaldırılması ve tarifelerde 

yapılan değiĢiklikler ile birlikte ekonomik liberizasyonda önemli geliĢmelere yol açmıĢtır. 

Liberizasyonun özellikle Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan‘da daha hızlı olurken 

Türkmenistan ve Özbekistan‘da diğerlerine nazaran daha yavaĢ olduğu gözlemlenmiĢtir. 

2001-2004 yıllarında ithalat ve ihracat oranlarının artmıĢtır. Bu durum söz konusu ülkelerin 

özellikle de Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan‘ın ekonomilerinin küresel ekonomiye 

uyumu yakalamıĢ ancak aynı zamanda da meydana gelebilecek ekonomik krizlerin yıkıcı 

etkilerine karĢı savunmasız hale getirmiĢtir Söz konusu ülkelerin ekonomik büyüme için 

lokomotif sektörpetrol, doğal gaz ve türevlerinin ihracatıdır. Dünyada bu enerji kaynaklarına 

olan talep attığında büyüme oranlarına pozitif katkısı olurken aynı Ģekilde talep miktarının 

azalması ise büyüme oranlarını olumsuz etkileyecektir. Ki bu da 2008 Küresel Krizi ile 

birlikte yaĢanan toplam talep daralması sonucunda daha net görülmüĢtür. Bu ülkelerin 

büyüme oranları 2008 yılına kadar en üst düzeylere çıkmıĢ ve 2009 yılında düĢüĢ eğilimine 

girmiĢtir. (Solak ve Sarıdoğan, 2011: 97, Yiğit, 2013: 17, Narin ve MarĢap, 2010: 8). 

3.2. 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Makro Ġktisadi Durum 

2008 Küresel Finans Krizi tüm dünyada temel makroekonomik göstergelerin olumsuz 

etkilenmesine paralel olarak,ihracatlarının büyük oranda petrol, doğalgaz ve 

hidrokarbon‘adayandığı Orta Asya Ülkelerinde kriz sonrasında emtia fiyatlarının düĢmesi 

sonucu (Öngel ve Kuzu, 2012: 310) bu ülkelerin dıĢ ticaret gelirleri azalmıĢtır. AĢağıda IMF 

verilerine göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan‘ın temel 

makroekonomik göstergeleri kriz öncesi ve kriz sonrası süreçte değerlendirilmiĢtir.  

Tablo 2:GSYH Büyüme Oranları (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Azerbaycan 26,4 34,5 25,0 10,8 9,3 4,9 0,09 2,1 5,8 2,8 1,1 -2,9 

Kazakistan 9,7 10,7 8,9 3,3 1,2 7,3 7,5 5,0 6,0 4,3 1,1 0,1 

Kırgızistan -0,1 3,1 8,5 7,5 2,9 -0,4 5,9 -0,9 10,5 3,6 3,4 3,5 

Türkmenistan 13,0 10,9 11,0 14,7 6,1 9,1 14,7 11,0 10,1 10,2 6,5 4,2 

Özbekistan 7,0 7,5 9,5 9,0 8,1 8,5 8,3 8,2 8,0 8,1 8,0 5,0 

Kaynak: International MonetaryFund, 2016b 

http://www.adb.org/
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Tablo 2‘de Orta Asya Ülkeleri‘nin 2005-2016 yılları arasında ki GSYH büyüme 

oranları incelenmiĢtir. 2008 yılına kadar seçili ülkelerin büyüme oranlarının oldukça yüksek 

olduğu hatta dünya ortalamasının üzerinde büyüdükleri görülmektedir. Ancak kriz ile 

birliktegerileyen büyüme oranları 2009 yılında daha da düĢmüĢtür.Ġzleyen yıllarda özellikle 

emtia fiyatlarında ki artıĢın da etkisiylebüyüme oranlarında toparlanmalar söz konusu 

olmuĢtur. 

Özbekistan‘da elde edilen yüksek büyüme rakamları özellikle hizmet, inĢaat ve tarım 

sektörleri ve sayıları gitgide artan göçmen iĢçilerin ekonomiye katkıları sayesinde elde 

edilmiĢtir. Günümüzde inĢaat sektörünün Özbek Ekonomisi hasılasına %10-15 oranında katkı 

sağladığı görülmektedir. Bununla beraber çimento, cam, çatı kaplama malzemeleri, mermer 

ve granit döĢeme gibi önemli inĢaat malzemeleri diğer ülkelere yüksek oranlarda ihraç 

edilmektedir. Bu anlamda Özbekistan Orta Asya ülkeleri içerisinde önemli bir ihracatçı 

konumundadır.    

Tablo 3: Enflasyon Oranları (%) 
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Azerbaycan 9.6 8.3 16.5 20.8 1.5 5.6 7.8 1.0 2.4 1.3 4.0 12.7 

Kazakistan 7.5 8.5 10.7 17.1 7.2 7.1 8.3 5.1 5.8 6.7 6.4 13.0 

Kırgızistan 4.3 5.5 10.2 24.5 6.8 7.7 16.5 2.7 6.6 7.5 6.5 5.4 

Türkmenista

n 
10.7 8.1 6.2 14.5 -2.6 4.4 5.2 5.3 6.8 5.9 5.5 5.3 

Özbekistan 10.7 13.1 11.1 13.1 12.2 12.3 12.4 11.9 11.7 9.0 8.4 8.5 
Kaynak: International MonetaryFund, 2016c 

 

Tablo 3‘te yer alan seçili ülkelerin enflasyon rakamlarının kriz sonrasında meydana 

gelen durgunluğun etkisiyle düĢtüğü görülmektedir. Meydana gelen düĢüĢler Özbekistan 

dıĢında ki diğer ülkelerde çok sert olmuĢtur. Bu durum, Özbekistan dıĢında diğer ülkelerin 

çok ciddi talep daralmaları yaĢandığına iĢaret etmektedir. Tablo 1‘deki GSYH verileri dikkate 

alındiğinda Özbekistan‘ın istikrarlı büyüme rakamları bu durumu doğrular niteliktedir. 

 

Tablo 4: ĠĢsizlik Oranları (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Azerbaycan 7.3 6.6 6.3 5,9 5,7 5,6 5,4 5,2 5 … 

Kazakistan 8.1 7.8 7.3 6.6 6.6 5.8 5.4 5.3 5.2 5.0 

Kırgızistan 8.1 8.3 8.1 8.2 8,4 8.6 8,5 8,4 8,3 8 

Türkmenistan
* 

… … … … … … … … … … 

Özbekistan 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 … … 

Kaynak: Asya Kalkınma Bankası,2015, s.208 

*Ġlgili ülkenin iĢsizlik verilerine ulaĢılamamıĢtır.  

Tablo 4‘te Türkmenistan hariç seçili ülkelerin iĢsizlik oranları yer almaktadır.ĠĢsizlik 

verileri incelendiğinde Tablo1 de sunulan GSYH verilerine tekrar baktığımızda Özbekistan‘ın 

istikrarlı büyüme rakamları iĢsizlik verilerine de yansımaktadır. Nitekim Özbekistan dıĢında 

kriz öncesi ve kriz sonrası önemli dalgalanmalar yaĢan diğer ülkelerde Özbakistana göre 

yüksek iĢsizlik verileri sözkonusu iken Özbekistanda adeta doğal iĢsizlik verilerini 

çağrıĢtıracak Ģekilde % 1‘in altında iĢsizlik verilerine  rastlanmaktadır. Bu veriler Tablo 1 ve 

Tablo 2 deki verileri de destekler mahiyettedir. Öte yandan seçili ülkelerin sahip olduğu 



 

8 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

iĢsizlik oranlarının kriz öncesi ve kriz sonrası oranları karĢılaĢtırıldığında önemli değiĢiklikler 

olmadığı, aksine düĢüĢlerin olması bu ülkelerin kriz ortamına rağmen gerçekleĢtirdikleri 

Kamu Yatırımları/GSYĠH oranlarına yüksekliğine bağlanabilir.Ayrıca söz konusu ülkelerin 

yatırım portföyünde  genel olarak geliĢmiĢ ülkelerden doğrudan yatırımların yüksek 

seyretmesi  olması böyle bir sonucun alt yapısını hazırlamıĢtır. Bu yatırımların ülkelere 

dağımına bakıldığında,2009 yılı itibariylepetrol ve doğal gaz sektörüne yapılan yabancı 

sermaye yatırımları Azerbaycan‘a 9.044 milyon, Kazakistan‘a 72.333 milyon, 

Türkmenistan‘a 6.130 milyon, Kırgızistan‘a 1.075 milyon ve Özbekistan‘a 3.638 milyon 

Dolar‘dır. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan‘a yönelik yatırımlar ise ağırlıklı olarak 

petrol ve doğal gaz olmuĢtur (UNCTAD, 2010: 176,  Öngel ve Kuzu, 2012: 309).  

Tablo 5: Kamu Harcamalarının GSYH‟ya Oranı (%) 
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Azerbaycan 22.6 26.8 25.9 31.1 33.7 31.6 33.9 36.6 37.9 36.3 38.5 40.4 

Kazakistan 22.1 19.7 23.7 27.0 23.4 22.4 21.7 22.3 20.2 22.3 23.0 22.3 

Kırgızistan 29.6 30.1 31.8 29.3 34.3 37.0 37.3 40.5 38.1 38.7 39.0 40.1 

Türkmenista

n 
19.6 14.9 13.4 10.8 13.4 14.0 14.6 14.6 15.9 16.0 16.1 16.2 

Özbekistan 29.5 30.7 31.0 32.9 34.2 33.4 32.4 33.7 33.5 32.7 34.3 33.5 
Kaynak: International MonetaryFund, 2016d 

Orta Asya Ülkeleri‘nin önemli makro göstergelerinden olan kamu harcamaları verileri 

Tablo 5‘te 2005-2016 yılları arasında ki kamu harcamalarının GSYH içindeki oranı olarak 

görülmektedir. Bu göstergeye önemli bir gösterge olarak bakılması Bu ülkelerin kriz 

sürecindeki performanlarının kamu harcamasındaki tercihlerine dayanmaktadır.  Krizin söz 

konusu etkilerinin olabildiğince azaltılması için hükümetlerce uygulanan geniĢletici maliye 

politikaları ile kamu harcamalarının arttırıldığı görülmektedir. Kazakistan hariç diğer 

ülkelerde kamu harcamaları arttırmıĢtır. 

Krizden sonra 2009 yılında ele alınan anti-kriz önlemleri çerçevesinde Özbekistan‘da 

önemli kamu yatırımları gerçekleĢtirilmiĢtir. Sanayi sektöründe, kırsal alanlarda bulunan 

evlerin dönüĢümünde ve inĢasında ve altyapı, su temini sistemleri gibi alanlarda önemli 

ölçüde kamu yatırımlarında artıĢlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Tüm bunlarla beraber piyasa 

dengesine müdahalede önemli bir araç olan vergilerin de düĢürülmesi ile yatırımlar teĢvik 

edilmiĢ, piyasalar canlı tutulmuĢtur. Tüm bunlar kamu harcamalarının artmasına önemli 

ölçüde etki etmiĢtir. 

Tablo 6: Cari ĠĢlemler Dengesi GSYH‟ya Oranı (%) 

Kaynak: International MonetaryFund, 2016e 

Tablo 6‘da seçili ülkelerin 2005-2016 yılları arasında cari iĢlemler dengesinin GSYH 

içinde ki payları karĢılaĢtırılmıĢtır. Krizin etkisiyle 2009 yılından sonra cari iĢlemeler 

dengesinde bozulmalar görülmüĢtür. Belki de krizin en fazla olumsuz etkilediği makro 

değiĢken cari iĢlemler kalemidir. Seçili ülkeler arasında krizden en çok etkilenen ülkenin 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Azerbaycan 1.2 17.6 27.2 35.4 22.9 28.0 26.4 21.5 16.3 13.8 0.2 -0.1 

Kazakistan -1.8 -2.4 -7.9 4.6 -3.5 0.9 5.4 0.5 0.3 2.7 -2.5 -3.9 

Kırgızistan 2.7 -3.0 -5.9 -15.3 -2.2 -6.1 -9.6 -15.6 -15.0 -16.6 -14.7 -18.4 

Türkmenistan 5.0 15.6 15.5 16.5 -14.7 -10.6 1.9 0.04 -7.1 -6.6 -12.6 -15.3 

Özbekistan 7.6 9.1 7.3 8.6 2.1 6.1 5.7 1.8 2.8 0.7 -0.01 0.2 
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Türkmenistan olduğu görülmektedir.Bu göstergede Azerbaycan hariç kriz sonrasında 

bozulmasında yukarıda bahsi geçen kriz sonrasındaki emtia fiyatlarının gerilemesi belirleyici 

olacağı düĢünülebilir. Zira kriz süresince azalan küresel talep ilgili ülkelerin ihracat 

gelirlerinde önemli bir payı olan emtia fiyatlarının düĢüĢüne neden olmuĢtur.  

Netice olarak, Bağımsızlıklarını kazandıkları dönemde benzer ekonomik yapılara 

sahip olsalar da Orta Asya Ülkeleri zamanla farklı performanslar sergilemiĢtir. Bunda küresel 

ekonomiye entegrasyon oranlarının farklı düzeylerde olması etkili olmuĢtur. Türkmenistan ve 

Özbekistan diğerlerine nazaran dıĢ dünyaya daha az entegre olmuĢ ve dolayısıyla Azerbaycan, 

Kazakistan ve Kırgızistan yaĢanan 2008 Küresel Krizi‘nden daha fazla etkilenmiĢtir (Yiğit, 

2013: 40).  

4. SONUÇ 

2008 krizi tüm dünya ülkelerini etkilediği gibi Orta Asya ülkelerini de etkilemiĢtir. 

Yalnız Orta Asya ülkeleri, belki de küresel alana çok fazla entegre olamadıklarından bu krizin 

etkisi diğer dünya ülkelerine kıyasla çabuk atlatılmıĢtır. Bu ülkeler içerisinde küresel 

entegrasyonu, dıĢ dünyayla olan ticari faaliyetleridaha fazla olan Kazakistan diğer Orta Asya 

ülkelerine nazaran daha olumsuz etkilenmiĢ iken, bu ülkeler içerisinde Özbekistan küresel 

kriz sonrası makro iktisadi göstergeleri ile bu ülkeler içerisinde krizden en az etkilenen ülke 

olarak ön plana çıkmıĢtır.  

Sovyetler Birliği‘nden ayrıldıktan sonra serbest piyasa ekonomisine tedrici bir geçiĢi 

öngören politikalarıyla ve devlet kontrol mekanizmasını da bu geçiĢ sürecinde canlı 

tutmasıyla Özbekistan önemli ölçüde kurumsal dönüĢümler gerçekleĢtirmiĢtir. 

Özbekistan‘ın reformları gerçekleĢtirirken ele aldığı 5 temel prensip, Özbek ekonomi 

modelinin baĢarıya ulaĢmasına önemli rol oynamıĢtır. Ġdeolojilerin ekonomik alandan 

ayrıĢtırılması, hukukun gözetilmesi, bireylerin haklarının devlet güvencesi altında olması, 

devlet mekanizması ile koordineli bir biçimde reformların gerçekleĢtirilmesi ve bu 

reformların aĢamalı bir biçimde sağlanması reformların baĢarıya ulaĢmasında oldukça 

etkilidir. 

Özbekistan‘ın kurumsal dönüĢümleri gerçekleĢtirirken sağladığı baĢarı, ekonomik 

sistemi inĢa ederken ele alınan aĢamalı yaklaĢım, değerli metallerde, enerji kaynaklarında ve 

pamuk gibi önemli tarım ürünlerinde sahip olunan rezerv; Özbekistan ekonomisine kriz 

döneminde ve sonrasında avantaj sağlamıĢtır. 

Dünya pazarında azalan talep nedeniyle Özbekistan‘ın dıĢ ülkelere ihraç ettiği pamuk, 

altın, uranyum, petrol ürünleri gibi malların fiyatları düĢmüĢtür. Bu geliĢmeler doğal olarak 

Özbekistan ekonomisini olumsuz etkilemiĢtir.Fakat Özbekistan‘ın 2009 yılında ortaya 

koymuĢ olduğu 2009-2012 yılları arasını kapsayan ve bir nevi krizden daha az etkilenme 

amacıyla alınmıĢ olan tedbirler paketi olumlu surette Özbekistan ekonomisine fayda 

sağlamıĢtır. Yine Özbekistan‘ın karĢılaĢtırmalı olarak diğer Orta Asya Ülkeleri ile beraber 

makroekonomik göstergelerine bakıldığında sürdürülebilir büyüme oranlarıyla ve istikrarlı 

makroekonomik değerleriyle diğer Orta Asya Ülkelerinin ekonomilerine göre krizden daha az 

etkilendiği görülmektedir. Özellikle istikrarlı büyüme rakamları, diğer Orta Asya Ülkeleriyle 

kıyaslandığında krizden Özbekistan‘ın daha az etkilendiğini göstermektedir. 

Krizden sonraki makro iktisadi göstergelere bakıldığı zaman Özbekistan‘ın diğer Orta 

Asya ülkelerine nazaran krizden daha az etkilendiği görülmektedir. 2008 yılından sonraki 

verilere bakıldığında fiyatlar genel seviyesinde Kırgızistan ve Özbekistan‘ın düĢüĢ yaĢadığı, 

bu ülkelerin dıĢındaki ülkelerde önemli ölçülerde artıĢ olduğu gözlemlenmektedir. Bununla 
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beraber Kırgızistan‘ın enflasyon oranlarındaki düĢüĢün Özbekistan‘ın enflasyon oranlarındaki 

düĢüĢe göre daha az olduğu görülmektedir. 

Yine GSMH büyüme oranlarına bakıldığında Özbekistan‘ın diğer Orta Asya 

ülkelerine nazaran daha istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. Bunun dıĢında 

Özbekistan‘ın cari iĢlemler açığının diğer Orta Asya ülkelerine nazaran daha az olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Krizden sonra 2009 yılında ele alınan anti-kriz önlemleri çerçevesinde Özbekistan‘da 

orta ölçekli yatırımlar canlı tutulmuĢ, yeni iĢ ve istihdam alanlarının açılmasına özen 

gösterilmiĢtir. Bunlarla beraber vergiler düĢürülmüĢ, iĢ yapacak olan kurum, kuruluĢ ve 

giriĢimcilere düĢük faizli kredi sunma fırsatı tanınmıĢtır. Kamu harcamalarında krizden sonra 

yaĢanan önemli artıĢlar yine 2008 krizinin etkilerinin çok fazla hissedilmemesini sağlamıĢtır. 

Özetle Özbekistan, değerli metal ve madenlere sahip olması, pamuk gibi önemli tarım 

ürünlerinde ihracatçı olması, inĢaat, gıda ve hizmet sektörlerini kriz döneminde canlı tutması, 

küresel krizden sonra 2009 yılından sonra uygulamaya koyduğu kendine has anti-kriz 

önemleri ve geniĢletici kamu yatırımlarının arttırılması ile küresel krizden diğer Orta Asya 

ülkelerine göre daha az etkilenmiĢtir.  
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ÖZET 

Bu çalıĢma, Türkiye‘de ekonomik büyüme, cari iĢlemler açığı ve enerji ithalatı 

arasındaki iliĢkiyi 1975-2015 dönemi için Toda Yamamoto nedensellik testi ile incelemeyi 

amaçlamaktadır. Birim kök testi sonuçlarına göre cari iĢlemler açığı ve enerji ithalatı serileri 

I(1) seviyesinde durağan iken GSYH serisi I(0) seviyesinde durağan olmaktadır. Johansen-

Juselius eĢbütünleĢme testi sonuçlarına göre cari açık, GSYĠH ve enerji ithalatı arasında uzun 

dönemli bir eĢbütünleĢme iliĢkisi yoktur. Toda Yamamoto nedensellik sonuçlarına göre 

GSYH‘dan Enerji ithalatı değiĢkenine doğru %10 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik iliĢkisi 

tespit edilmektedir. Ayrıca cari iĢlemler açığından enerji ithalatına doğru %10 istatitiki 

anlamlılık düzeyinde bir nedensellik iliĢkisi de tespit edilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Enerji ithalatı, ekonomik büyüme (GSYĠH), Toda Yamamoto 

nedensellik testi 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH, ENERGY CURRENT 

ACCOUNT BALANCE AND ENERGY IMPORTS IN TURKEY 

ABSTRACT 

This study examines the relationship between economic growth, current account 

deficit and energy imports in Turkey with the Toda Yamamoto causality test for the period 

1975-2015. According to the unit root test results, current account deficit and energy import 

series are stable at I (1) level while GDP series are stable at I (0) level. According to 

Johansen-Juselius cointegration test results, there is not a long-run cointegration relationship 

between current account deficit, GDP and energy imports. According to Toda Yamamoto test 

results, causality from GDP to energy imports is found at the level of 10% significance. In 

addition, a causality relationship from current account balance to the energy import is found 

statistically significant at the level of %10 significance.     

Keywords: Energy imports, economic growth, Toda Yamamoto causality test 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1. GĠRĠġ  

Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki iliĢki, 1970 petrol krizi ile 

gündeme gelmektedir. 1970 krizi ile enerji fiyatlarında meydana gelen artıĢ, petrol 

bakımından dıĢa bağımlı olan ülkeler için bir kriz meydana getirmektedir. Kalkınma ve 

büyümenin sürükleyici faktörü olan enerji tüketimi, artan petrol fiyatları ile enerji fiyatlarında 

da artıĢa neden olmaktadır bu da cari açığı arttıran bir etki oluĢturmaktadır. 1980 sonrasında 

nüfusun ve sanayileĢmenin hız kazanması ile birlikte enerji tüketimi hızla artmaktadır. 

Büyümenin önemli bir faktörü olan enerji tüketiminin petrol fiyatlarının artmasıyla cari açığın 

da artması souncunu da beraberinde getirmektedir (Yanar, Kerimoğlu, 2011). Bu çalıĢmada 

da artan enerji ihtiyacı ile birlikte görülen enerji ithalatı, ekonomik büyüme ve cari iĢlemler 

açığı iliĢkisinin analizi yapılarak incelemektir.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde enerji ithalatı ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢki ele 

alınacaktır. Ġkinci bölümde, ekonomik büyüme ve cari açık iliĢkisi ele alınacaktır. Üçüncü 

bölümde literatür taraması yapılacak, dördüncü bölümde metodoloji ve veri analizi 

yapılacaktır. Son bölümde ise, sonuç kısmı ve kaynakça yer almaktadır.     

2. ENERJĠ ĠTHALATI VE EKONOMĠK BÜYÜME ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ      

Üretim ve tüketimde enerjinin önemli bir girdi olarak kullanılması, enerjinin 

ekonomik büyümede önemli bir girdi olduğunu ifade etmektedir. Enerji ülkelerin geliĢmiĢlik 

düzeyini belirleyen ve ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarını yönlendiren bir değiĢken 

olmaktadır. Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde büyüme ve sosyal kalkınma için gerekli 

olan ve ileri teknolojilerin kullanılmasında rol oynayan enerji önemli bir faktördür. Türkiye 

yenilenemeyen enerji kaynakları sınırlı ve enerjiye duyulan ihtiyacın yüksek olduğu bir ülke 

olduğundan enerji ihtiyacı ithal girdiler aracıyla karĢılanmaktadır. Artan enerji talebi ve enerji 

kaynaklarına yeterince sahip olamama ülkeleri dıĢa bağımlı hale getirmektedir. Sürdürülebilir 

büyüme ve kalkınma hedefi olan ülkeler artan enerji ihtiyaçları ile birlikte sürekli artan cari 

açıklarla karĢılaĢmaktadırlar. Dünyada ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir kısmı kömür, 

petrol ve doğalgaz ile karĢılandığından bu enerji girdilerine olan talep de artmaktadır. 

GeliĢmekte olan ülkeler arasında Türkiye enerji yönünden dıĢa bağımlı ülkeler arasında ilk 

sıralarda gelmektedir (Uysal vd. 2015).          

Büyüme ile birlikte daha fazla enerji tüketimi gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Türkiye 

enerji tüketiminin yaklaĢık %70‘lik kısmında dıĢa bağımlıdır (Develi, 2012). ―Ekonomik 

büyüme ve kalkınma konusunda önemli hedefleri olan Türkiye enerji gereksiniminin yaklaşık 

3/4 ünü dışarıdan sağlamaktadır . Enerji tüketiminde dünya sıralamasında ilk 15 içinde olan 

Türkiye‟de yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çok önemli bir potansiyel olmasına 

rağmen güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaklaşık % 15‟inden 

yararlanılabilmektedir. İlgili potansiyelin çok önemli bir kısmından yararlanılmazken 

Türkiye‟nin cari açığının  enerji açığı olarak ele alınması ve özellikle son dönemlerde cari 

açığın birçok makro ekonomik değişkeni tehdit eder duruma gelmesi yenilenebilir enerji 

kaynakları konusunda yeni yatırımların yapılmasını zorunlu hale getirmektedir‖ (Demir, 

2013). Türkiye‘nin üretimde enerji girdisi olarak dıĢa bağımlı bir ülke olması cari açığı 

etkilemekte ve bu durum ekonomik büyümeye de yansımaktadır. Türkiye‘nin dışa bağımlılığı 

2009 itibari ile % 71 olarak belirtilmekte iken bu oranın 2015 de % 68 ve 2020 de % 70 

seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir (Korkmaz ve Develi, 2012).      

Enerji tüketimi ile GSYĠH arasındaki nedensellik iliĢkisi dört hipotez ile 

incelenmektedir: 1) Büyüme Hipotezi: Enerji harcamalarından ekonomik büyümeye doğru bir 

nedensellik varsa, enerjiye bağımlı bir ülke olarak ifade edilmektedir. 2) Koruma hipotezi: 

Ekonomik büyümeden enerjiye doğru nedensellik varsa ülkenin ekonomik büyümesini devam 

ettirebilmesi için enerjiye bağımlı olmadığını ifade etmektedir. 3)  Geri Besleme (Feedback) 
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Hipotezi: Enerji harcamaları ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir nedesellik varsa 

enerji harcamaları ve GSYĠH arasında karĢılıklı bir etkileĢim var olduğu sonucuna 

varılmaktadır. 4) Nötralite Hipotezi: Enerji harcamaları ile ekonomik büyüme arasında bir 

nedensellik olmadığı sonucuna varılmaktadır (Akpolat ve AltıntaĢ, 2013). Yani enerji 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢki nötrdür. Enerji tüketimi, GSYH‘nın yalnızca 

küçük bir oranını oluĢturduğundan çıktı artıĢı üzerinde bir önemli etkiye sahip olmadığı 

sonucuna varılmaktadır (Sancar ve Polat, 2015). 

3. EKONOMĠK BÜYÜME VE CARĠ AÇIK ĠLĠġKĠSĠ 

Ekonomik büyüme bir ülkede toplam üretim hacminin geniĢlemesi olarak 

tanımlanmaktadır. Ekonomik büyüme; üretim faktörlerinde meydana gelen artıĢlar ve 

teknolojik geliĢmeler ile ifade edilmektedir.  Ülkenin cari iĢlemlerden elde ettiği gelirler, cari 

iĢlemlere yapılan giderlerden küçük olduğunda bu durum cari açık olarak adlandırılmaktadır 

(AltıntaĢ, Ġnal, Torusdağ, 2016). Ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki iliĢki literatürde 

iki hipotez etrafında oluĢmaktadır. Birincisi, ekonomik büyüme oranlarındaki artıĢ, cari 

iĢlemler bilançosunda cari açıklara yol açmaktadır. Ġkincisi, cari iĢlemler bilançosunda 

meydana gelen değiĢmeler değiĢkenler arasında zayıf ya da anlamsız nedensellik iliĢkisi 

olabileceği sonucunu ortaya koymaktadır (Yılmaz, Akıncı, 2011).  

Türkiye‘de görülen makro ekonomik sorunlarından biri cari açık olmaktadır. 

Ekonomik büyüme üretim artıĢı ile mümkün olmaktadır bu yüzden sürdürülebilir ve istikrarlı 

büyüme, ödemeler dengesinin kontrol altında tutulmasıyla gerçekleĢmektedir. Cari iĢlemler 

açığı Türkiye ekonomisini uzun yıllar etkileyen ve 1980‘li yıllardan itibaren kriz dönmeleri 

haricinde sürekli bir artıĢ eğilimi göstemektedir.  Ekonomik büyüme ve cari açık iliĢkisi 

bunun en önemli nedenlerindendir. Türkiye‘nin enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü (enerji 

ithalatı) ithalat yoluyla karĢılaması ve sanayi üretiminde ithal edilen enerji girdisine ihtiyaç 

duyulması, ihracat ve  ithalatın birbirine bağlı olması cari işlemler açığının artmasına neden 

olmaktadır. Bu yüzden Türkiye‘de cari işlemler açığıyla mücadelede önlemler alınmasını 

zorunlu kılmaktadır (Özek, 2015). Türkiye için bu kontrol biçimi cari açığın azaltılmasıyla 

mümkün olacaktır.  

4. LĠTERATÜR  

Enerji tüketimi ülkelerin ekonomik büyümeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olmaktadır. Enerji tüketimi ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceleme amacıyla çok sayıda 

araĢtırma yapılmıĢ , enerjinin ekonomik büyümeyi etkilediğine , ekonomik büyümenin enerji 

tüketimini artırdığına , aralarında karşılıklı bir nedensel bağıntının bulunduğuna ya da 

aralarında bir nedenesel iliĢkinin bulunmadığına dair farklı sonuçlara ulaşılmaktadır:          

Yanar ve Kerimoğlu (2011), ―Türkiye‘de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Cari 

Açık ĠliĢkisi‖,  adlı çalıĢmada 1975-2009 dönemi için bir nedenselik iliĢkisi incelenmektedir. 

EĢ bütünleĢme testi ile yapılan analiz sonucunda cari açık, ekonomik büyüme ve enerji 

tüketimi arasında uzun dönemli bir iliĢki olduğu ve VECM hata düzeltme modeli ile büyüme 

arttıkça enerji tüketiminde bir artıĢ olacağı, enerji tüketimindeki artıĢ ise cari açığı arttırıcı bir 

etki yaptığı sonucuna varılmaktadır.  

Uysal, Yılmaz ve TaĢ (2015), ―Enerji Ġthalatı ve Cari Açık ĠliĢkisi: Türkiye Örneği‖, 

adlı çalıĢmada 1980-2012 dönemi için büyüme, enerji tüketimi ve cari açık verileri 

kullanılarak VAR modelinden hareketle, Johansen EĢ bütünleĢme analizi uygulanmaktadır. 

Analiz sonucunda değiĢkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği sonucuna varılmaktadır.  

Korkmaz, Develi (2012), ―Türkiye‘de Birincil Enerji Kullanımı, Üretimi ve Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla (GSYĠH) Arasındaki ĠliĢki‖, adlı çalıĢmada 1960-2009 dönemi için Johansen 

eĢ bütünleĢme ve Granger nedensellik iliĢkisi ile incelenmektedir. Analiz sonuçları 
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değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin varlığını göstermektedir. Ayrıca enerji 

tüketimi ve GSYĠH arasında iki yönlü nedensellik tespit edilmektedir.  

Demir (2013), ―Enerji Ġthalatı Cari Açık ĠliĢkisi, VAR analizi ile Türkiye Üzerine Bir 

Ġnceleme‖, adlı çalıĢmada VAR analizi ile eĢbütünleĢme, hata düzeltme modeli ve Granger 

nedensellik testi ile sanayi üretimi, cari açık ve enerji ithalatı arasındaki iliĢki 

incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre sanayi üretim endeksi ve enerji ithalatından cari 

açığa doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Akpolat, AltıntaĢ (2013), ―Enerji Tüketimi  Ġle Reel GSYĠH Arasındaki EĢbütünleĢme 

ve Nedensellik ĠliĢkisi: 1961-2010 Dönemi‖, adlı çalıĢmada Johansen eĢbütünleĢme testi ve 

VECM medeli sonuçlarına göre eĢbütünleĢme ve uzun dönemli iki yönlü nedensellik 

iliĢkisinin varlığı ortaya konmaktadır.  

Sancar, Polat (2015), ―Türkiye‘de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Ġthalat 

ĠliĢkisi‖, adlı çalıĢmada 1984-2011 dönemi için zaman serisi yöntemi ile analiz edilmektedir. 

Johansen eĢ bütünleĢme testi sonuçlarına göre değiĢkenler uzun dönemde birlikte hareket 

etmektedirler. Nedensellik testi sonuçlarına göre değiĢkenler uzun dönemde enerji tüketimi ve 

ithalattan GSYH‘ya doğru tek yönlü, enerji tüketimi ve ithalat arasında çift yönlü bir 

nedensellik tesipit edilmektedir.  

Yılmaz, Akıncı (2011), ―Ġktisadi Büyüme ile Cari ĠĢlemler Bilançosu Arasındaki 

ĠliĢki: Türkiye Örneği‖, adlı çalıĢmada 1980-2010 dönemi için GSYH ve cari iĢlem dengesi 

olmak üzere iki değiĢken kullanılarak analiz yapılmaktadır. Johansen eĢ bütünlĢeme 

sonucunda değiĢkenlerin eĢbütünleĢik olduğu görülmektedir. Granger nedensellik iliĢkisi testi 

sonuçlarına göre GSYH‘dan cari iĢlemler dengesine doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi 

olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Özek (2015), ―Türkiye‘de Cari ĠĢlemler Açığı Sorunu‖ , adlı çalıĢmada cari işlemler 

açığı Türkiye ekonomisini uzun yıllardır etkili olmakta ve 1980‘li yıllardan bu yana kriz 

dönemleri dışında sür ekli genişleme eğilimi gösteren bir seyir izlemektedir . Ekonomik 

büyüme ile cari açık arasındaki ilişki bu durumun en önemli nedenlerinden biridir . 

Türkiye‘nin enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat yoluyla temin etmesi, sanayi 

üretiminde ithal edilen girdilere duyulan ihtiyaç ve ihracatın ithalata bağımlılığı cari işlemler 

açığının genişlemesini arttırmaktadır . Bu durum Türkiye‘de cari işlemler açığıyla mücadelede 

yapısal önlemler alınması gerekliliğini zorunlu kılmakta önlemler alınmadık ça sorunun uzun 

yıllar devam edeceği gözlemlenmektedir.      

5. METODOLOJĠ VE VERĠ ANALĠZĠ      

Bu çalıĢmada, Türkiye‘de cari iĢlemler açığı, ekonomik büyüme ve enerji ithalatı 

arasında bir nedensellik iliĢkisini ortaya koymak amacıyla, 1975-2015 dönemine ait yıllık 

veriler kullanılmıĢtır. Veri setleri Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiĢtir. Ekonomik 

büyümeyi temsilen kiĢi baĢına GSYH alınmıĢtır. Ayrıca net enerji ithalatı ve cari iĢlemler 

dengesi (Amerikan Doları cinsinden) değiĢkenleri, serilerin kendi ortalamasından farkı 

alındıktan sonra standart hata değerlerine bölünerek standart hale getirilmiĢlerdir.       

 

Nedensellik analizine geçmeden serilerin durağanlığını tespit etmek amacıyla ADF 

(GeniĢletilmiĢ Dickey Fuller) birim kök testi kullanılmıĢtır. Ġkinci aĢamada VAR analizi 

çerçevesinde bilgi kriterleri kullanılarak gecikme uzunluğu tespit edildikten sonra, Toda 

Yamamoto nedensellik testi kullanılarak veriler arasındaki nedensellik iliĢkisinin yönü tespit 

edilmiĢtir.      
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5.1. Birim Kök Test Sonuçları  

Ekonometrik uygulamalarda serilerin birbirleri ile olan iliĢkilerinde değiĢkenler 

arasında ortaya çıkması muhtemel sahte iliĢki çıkmaması için serilerin durağanlığı 

GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmaktadır. Yapılan birim kök 

testleri ile seriler durağanlaĢtırılmakta ve sahte regresyon ile karĢılaĢılması önlenmektedir. 

Test sonuçları Tablo 1‘de sunulmaktadır. 

Tablo 1: GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) Test Sonuçları   

Düzey Değeri Birinci Fark Değeri 
 

DeğiĢkenler 

 

 

ADF-Test 

Ġstatistiği 

 

 

Gecikme 

Uzunluğu 

 

 

%1 Kritik 

Değer 

 

DeğiĢkenler 

 

ADF-Test 

Ġstatistiği 

 

Gecikme 

Uzunluğu 

 

%1 

Kritik 

Değer 

 

GDP 

 

 

-6.149 

 

0 

 

-3.6701 

 

ΔGDP 

-9.3111  

0 

 

-3.6793 

 

ENER 

 

-0.7701 

 

 

 

0 

 

 

-3.6701 

 

 

ΔENER 

-6.1805  

0 

 

-3.6793 

 

CAB 

 

 

-1.4360 

 

0 

 

-3.6701 

ΔCAB  

-7.2464 

 

0 

 

-3.6793 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde cari açık ve enerji ithalatı değiĢkenleri  %1 

anlamlılıkta, I(1) birinci fark değerinde durağan olduğu ve birim kök içerdiğini 

görülmektedir; GDP değiĢkeni %1 anlamlılıkta, I(0) düzey değerinde durağan olmaktadır. 

Uygulanan birim kök testi ile değiĢkenlerin durağan oldukları tespit edildikten sonra 

değiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢkilerin olup olmadığını tespit etmek için Johansen 

Juselius EĢ bütünleĢme analizi ile  Maximum Eigen değeri ve Trace (iz) istatistikleri 

kullanılmaktadır. Johansen Eş-bütünleşme testiyle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki 

araĢtırılırken kurulan VAR‘da önemli bir rolü olan gecikme sayısı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. VAR modelinin gecikme uzunluğ unun tespiti için LogL, LR, FPE, AIC, SC ve 

HQ kriterleri uygulanmaktadır. Uygulanan Birim kök ve eĢ bütünleĢme testinden sonra Toda 

Yamamoto nedensellik testine geçebilmek için değiĢkenlerin düzey değerleri kullanılarak 

VAR modeli kurulmuĢ ve bu model ile uygun gecikme sayısı belirlenmiĢtir. Bu amaçla üç 

değiĢkenden oluĢan VAR modeli kurulmuĢ ve aĢağıdaki gecikme uzunluğu  tespiti bilgi 

kriterleri vasıtasıyla belirlenmektedir.     

5.2. EĢbütünleĢme Test Bulguları      

Tablo 2: Gecikme Uzunluğunun Tespiti (Var Lag Order Selection Criteria) 
 
Gecikme  

Uzunluğu 

 

 

     

    Log L 

 

      

      LR 

 

    

     FPE 

  

      

      AIC 

 

     

       SC 

 

   

          HQ 

0 -106.164 NA 0.488678 7.797489 7.940225 7.841125 

1 -36.8479 118.8291

* 

0.006614 3.489135 4.060080

* 

3.663679* 

2 -26.2355 15.91855 0.006053* 3.373967* 4.373120 3.679418 

3 -18.9752 9.334616 0.007324 3.498234 4.925596 3.934593 
Not: * simgesi en düĢük gecikme uzunluğunu göstermektedir.  

Tablo 2‘de Akaike bilgi kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC: Schwarz 

Information Criteria) ve Hannan–Quinn bilgi kriteri (HQC) incelendiğinde gecikme gecikme 

uzunluğu p=1 olarak belirlenmektedir.  
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5.3. EĢbütünleĢme Test Sonuçları      

Tablo 3. Johansen EĢbütünleĢme Test Sonuçları (Ġz Testi) 

Hipotezler Özdeğer 

Ġstatistiği 

Ġz(trace) 

Ġstatistiği  

%5 Kritik 

Değer 

Sonuç  

Yok*         (r=0) 0.572459 39.30448 35.01090 1 tane 

eĢbütüleĢik 

denklem var 
En fazla 1  (r=1) 0.390956 15.51274 18.39771 

En fazla 2  (r=2) 0.056502 1.628518 3.841466 

Maksimum olabilirlik yöntemine dayanan Johansen koentegrasyon analizi gecikme 

uzunluğuna duyarlı olmaktadır . gecikme uzunluğu VAR modeli çerçevesinde modelin istikrar 

koĢulunu sağlayan Akaike Bilgi Kriteri , Schwarz Bilgi Kriteri ve Hannan -Quinn Bilgi 

Kriterine göre 1 olarak belirlenmektedir. Tablo 3‘te, Johansen eĢbütünleĢme sonuçlarına göre 

iz istatistiği %5 önem seviyesinde kritik değerden büyük olduğundan değiĢkenler arasında 

eĢbütünleĢik vektör yoktur ve boĢ hipotezi (r = 0 ) reddedilmektedir. Bu durumda değiĢkenler 

arasında en çok bir adet koentegre vektör vardır (r = 1) hipotezi kabul edilmektedir. Buna 

göre cari açık, GSYĠH ve enerji ithalatı arasında uzun dönemli bir eĢbütünleĢme iliĢkisi 

vardır. 

Tablo 4: Johansen EĢbütünleĢme Test Sonuçları (Maksimum Özdeğer Testi) 

Hipotezler Özdeğer 

Ġstatistiği 

Öz (Max-Eigen) 

Ġstatistiği  

%5 Kritik 

Değer 

Sonuç  

Yok           (r=0) 0.572459 23.79174 24.25202 EĢbütünleĢik 

denklem yok  En fazla 1  (r=1) 0.390956 13.88423 17.14769 

En fazla 2  (r=2) 0.056502 1.628518 3.841466 

Tablo 4‘te, Johansen koentegrasyon test sonuçlarına göre, maksimum özdeğer 

istatistiği %5 önem seviyesinde kritik değerden küçük olduğundan değiĢkenler arasında 

koentegre vektör yoktur boĢ hipotezi kabul edilmektedir. Buna göre cari açık, GSYĠH ve 

enerji ithalatı arasında uzun dönemli bir eĢbütünleĢme iliĢkisi var olduğu söylenememektedir.      

Genellikle iz istatistiği ve maksimum özdeğer istatistiği testlerinde bir çeliĢki 

çıkmamaktadır, fakat böyle bir durumla karĢılaĢıldığı zaman daha kesin sonuçlar verdiği için 

maksimum öz değer istatistiği tercih edilecektir (Tarı, 2014). Bundan sonraki aĢamada, 

gecikme uzunluğuna (p), değiĢkenler içindeki en yüksek durağanlık seviyesi (dmax) ilave 

edilmektedir. Gecikme uzunluğu (p), en yüksek durağanlık (dmax) olan bir VAR (p+dmax) 

modelinin tahmin edilmesini gerektirmektedir (Toda ve Yamamoto, 1995). Bu sonuçlar 

doğrultusunda Toda-Yamamoto testi ile kiĢi baĢı GSYH ile cari açık arasındaki iliĢkinin 

yönünü belirlemeye dönük bir analiz yapabiliriz. Serilerdeki maksimum durağanlaĢma 

derecesi bir olduğu için, tahmin edilecek VAR (p+dmax) modelinde kullanılacak gecikme 

uzunlukları iki [(p=1)+ ( dmax=1)=2] olacaktır.   

5.4. Toda Yamamoto Nedensellik Analizi 

Tablo 5. Toda Yamamoto Nedesellik Test Sonuçları - VAR Granger Causality/Block 

Exogenity Wald Tests 
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Toda Yamamoto nedensellik sonuçlarına göre GSYH‘dan Enerji ithalatı değiĢkenine 

doğru nedensellik iliĢkisi %10 anlamlılık düzeyinde tespit edilmektedir. Ayrıca cari iĢlemler 

açığından enerji ithalatına doğru bir nedensellik iliĢkisi %10 anlamlılık düzeyinde tespit 

edilmektedir. Ancak cari iĢlemler açığı ve enerji ithalatından GSYĠH‘ya doğru %10 

anlamlılık düzeyinde bir nedensellik iliĢkisi bulunmamaktadır. Yine enerji ithalatı ve 

GSYĠH‘dan cari iĢlemler açığı değiĢkenine %10 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik 

bulunmamaktadır.  

6. SONUÇ 

Enerji ithalatındaki artıĢ, ödemeler bilançosunun alt hesap kalemlerinden olan cari 

iĢlemler kaleminde cari açık sorununu ortaya çıkmaktadır. Türkiye üretimde enerji girdisi 

yönüyle dıĢa bağımlı bir ülke olduğundan, ekonomik büyüme ile birlikte enerjiye olan ihityacı 

daha da artmakta ve bu durum ekonomik büyümeye de yansımaktadır. Türkiye enerji 

ithalatından kaynaklı cari açık vererek büyümesini sürdürmektedir. Bu konuda literatürde 

çeĢitli çalıĢmalar mevcuttur. Türkiye ekonomisinde yüksek büyüme oranlarına bağlı olarak 

cari açığın yükselmesi ve büyümenin enerji ithalatına bağlı olması bu konu üzerinde çalıĢma 

yapılmasına yol açmaktadır.  

Bu çalıĢmada 1975-2015 dönemi için Türkiye‘de cari açık, ekonomik büyüme ve 

enerji ithalatı arasındaki iliĢki ekonometrik yöntemlerle analiz edilmektedir. Analizlerde 

serilerin durağanlık sınaması ADF birim kök testi ile yapılmaktadır. World Bank veri 

tabanlarından elde edilen veriler ile yapılan Toda Yamamoto nedensellik analizi sonucunda, 

GSYH‘dan enerji ithalatı değiĢkenine doğru ve cari iĢlemler açığından enerji ithalatına doğru 

bir nedensellik iliĢkisi %10 anlamlılık düzeyinde tespit edilmektedir. Ancak cari iĢlemler 

açığı ve enerji ithalatından GSYĠH‘ya doğru %10 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik iliĢkisi 

bulunmamaktadır. Yine enerji ithalatı ve GSYĠH‘dan cari iĢlemler açığı değiĢkenine %10 

anlamlılık düzeyinde bir nedensellik bulunmadığı sounucuna varılmaktadır.    

Analiz sonuçlarına bakıldığında, Türkiye‘de ekonomik büyümeden enerji ithalatına 

doğru bir nedensellik iliĢkisinin var olduğu yönündeki koruma hipotezinin geçerli olduğu 

bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Bu doğrultuda, ülkenin ekonomik büyümesini devam ettirebilmesi için 

enerjiye ihtiyaç duyduğunu fakat enerjiye bağımlı olmadığı yönünde  önermeye 

varılmaktadır.  Zira, ekonomik büyüme için enerji girdisinin önemli bir faktör olması enerji 

ithalatında artıĢa yol açarak cari açık sorununu beraberinde getirmektedir.  
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Sonuç olarak, Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde enerji girdisine olan dıĢa 

bağımlılık kısa vadede azaltılamamaktadır. Bunun yerine, ekonomik büyüme gerçekleĢirken 

kaçınılmaz olan cari açık sorununuyla mücadelede, açığın sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için önlemler alınması ve politikalar üretilmesi daha etkin olacaktır.          
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ÖZET 

Günümüzde veri miktarının oldukça artması ile birlikte doğru, güvenilir, anlamlı ve 

iĢe yarar bilgiye ulaĢmak oldukça zorlaĢmıĢtır. Etkin karar verme sürecinin de önemli bir 

parçası olan veri analizi yöntemleri sayesinde bilgiye ulaĢımın kolaylaĢması 

amaçlanmaktadır. Veri Analizi tekniklerinden istatistik ve veri madenciliği günümüzde 

yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Veri Madenciliği temelde bir istatistik uygulaması 

olmasına rağmen veri madenciliği yöntemlerinin istatistiksel yöntemlerden bazı farklılıkları 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada, veri madenciliği ve istatistik kavramlarının ne olduğundan 

kısaca bahsedilmiĢ, istatistiksel yöntemler ve veri madenciliği yöntemlerinin arasındaki iliĢki 

ortaya konulmuĢ ve bu yöntemlerin bir karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçların bu 

alandaki boĢluğu gidererek literatüre bir katkı sağlaması amaçlanmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Ġstatistik, Veri, Veri Analizi, Veri Madenciliği. 

A COMPARISON OF STATISTICAL METHODS AND DATA MINING METHODS 

ABSTRACT 

Today, it has become very difficult to access to the right, reliable, meaningful and 

useful information because of the quite increasing amount of data. It is aimed to facilitate 

access to knowledge/information through the data analysis methods which are the important 

parts of the effective decision-making process. The methods of statistics and data mining, 

which are data analysis techniques, are now widely used. Although data mining is basically a 

statistical application, the methods of data mining have some differences from the statistical 

methods. In this study, the concept of data mining and statistics are briefly mentioned, the 

relationship between statistical methods and data mining methods are revealed and a 

comparison of these methods was made. The obtained result is aimed to provide a 

contribution to the literature eliminating the gap in this area.  

Key Words: Knowledge, Statistic, Data, Data Analysis, Data Mining. 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 
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1. GĠRĠġ  

Veri, tecrübe, gözlem ve deney sonucunda elde edilen, sayı, kelime, metin, ses veya 

görsellerden oluĢan, düzenlenmiĢ enformasyon kümesidir. Günümüzde karar vermede en 

önemli rolü veri analizi üstlenmektedir. Veri analizi, verinin toplanması, düzenlenmesi, 

modellenmesi ve bilgiye eriĢimin denenmesi olarak tanımlanmaktadır (Akpınar, 2014). Veri 

analizi iĢ zekası, yapay zeka, makine öğrenmesi, veri madenciliği, istatistik gibi birçok 

disiplinde yer almaktadır. 

Bu çalıĢmanın ilk bölümünde istatistik kavramı üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci 

bölümünde veri madenciliği kavramı kısaca açıklanıp, Bilgi KeĢfi Süreci ile olan ilgisinden 

bahsedilmiĢtir. ÇalıĢmanın temelini oluĢturan istatiksel yöntemler ile veri madenciliği 

yöntemlerinin karĢılaĢtırması üçüncü bölümde ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın son bölümünü ise bu 

bilgiler ıĢığında elde edilen karĢılaĢtırma sonuçları ve onların yorumlanması oluĢturmaktadır. 

2. ĠSTATĠSTĠK YÖNTEMĠ  

Ġstatistik verilerin toplanması, sınıflandırılması, özetlenmesi, grafik ve tablolarla 

sunulması, analiz edilerek ana kütle hakkında anlamlı bilgiler elde edilmesi ve yorumlar 

yapılmasıdır (Tüzüntürk, 2010). Bir baĢka tanıma göre ise istatistik, istatistik, verileri toplama 

ve toplanan verileri düzenleme, analiz etme, yorumlama, objektif ve doğru kararı verme ile 

ilgili bilimsel teknik ve metotlar geliĢtiren ve uygulayan bir bilim dalıdır.  

Ġstatistiksel tekniklerin özellikle verilerin indirgenmesi ve modellenmesi gibi temel 

veri ön iĢleme aĢamalarında ve çıktıların değerlendirilmesi veya yorumlanmasında faydaları 

gözlenmektedir (Tüzüntürk, 2010). 

Ġstatistik, fizik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, biyoloji ve sağlık bilimlerinden 

teknoloji ve mühendislik bilimlerine kadar geniĢ bir alanda uygulanabilen bir bilim dalıdır. 

Aynı zamanda iĢ dünyası ile iliĢkili tüm alanlarda karar almak amacıyla da kullanılmaktadır. 

Ġstatistik yöntemi genelde deneye ve gözleme dayalı çalıĢmaları esas almaktadır. Bu 

çalıĢmalar gerçekleĢtirilirken de birçok yazılımdan yararlanılmaktadır. 

Bilgisayarların bu alanlarda kullanımının artması ile istatistik çalıĢmalarında 

bilgisayara dayanan yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemlerin baĢında veri madenciliği ve 

yapay sinir ağları yöntemleri gelmektedir. Ġstatistik, veri madenciliğine temel teĢkil eden 

temelini matematikten alan önemli bir disiplindir. 

3. VERĠ MADENCĠLĠĞĠ YÖNTEMĠ  

Veri tabanlarındaki veriler üzerinde farklı amaçlarla istatistiksel ya da matematiksel 

analizler yapılmaktadır. Bu analiz tekniklerinden biri de son dönemlerde oldukça kullanılan 

ve yaygınlaĢan veri madenciliği yöntemidir.  

Veri Madenciliği, büyük miktardaki veri içinden gelecekle ilgili tahmin yapmamızı, 

anlamlı ve güvenilir bilgiye ulaĢmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların bilgisayar yazılımları 

aracılığı ile aranıp bulunması iĢlemidir (Alpaydın, 2000). BaĢka bir ifade ile veri madenciliği, 

çok büyük miktardaki veriden anlamlı, ilginç ve iĢe yarar bilgi çıkarma iĢlemidir. Veri 

Madenciliği ile eldeki verilerden önceden bilinmeyen ancak kullanıĢlı ve anlamlı bilgi 

çıkarılabilir. Veri Madenciliği kendi baĢına bir çözüm değil, çözüme ulaĢmak için verilecek 

karar sürecini destekleyen, problemi çözmek için gerekli bilgileri sağlamaya yarayan bir 

araçtır (Güllüoğlu, 2011). 

Veri Madenciliği aslında Bilgi KeĢfi Sürecinin bir parçası olarak düĢünülmektedir. 

Bilgi KeĢfi Süreci 7 adımdan oluĢmaktadır. Bu adımlar sırasıyla aĢağıdaki gibidir: 

i. Veri Temizleme 
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ii. Veri BütünleĢtirme 

iii. Veri Seçme 

iv. Veri DönüĢümü  

v. Veri Madenciliği 

vi. Örüntü Değerlendirme  

vii. Bilgi Sunumu  

Bilgi KeĢfi Sürecinin ilk aĢaması olan Veri Temizleme adımında, veriler içerisindeki 

gürültülü, hatalı ve tutarsız olan veriler çıkarılmakta ve eksik veriler tamamlanmaktadır. Veri 

BütünleĢtirme adımında, farklı kaynaklardan gelen birçok veri kaynağın tutarlı olarak tek bir 

kaynakta birleĢtirilmektedir. Veri Seçme adımında, yapılacak analizle ilgili olan veriler 

belirlenip veri tabanından alınmaktadır. Veri DönüĢümü adımında, modelleme aĢamasında 

kullanılacak veri analizi yöntemleri için veri hazırlanmakta ve dönüĢümü 

gerçekleĢtirilmektedir. Buraya kadar olan adımlar aynı zamanda veri ön iĢleme adımlarını da 

oluĢturmaktadır. Veri Madenciliği adımında, veri örüntülerini çıkarmak için zeki yöntemler 

uygulanmaktadır. Örüntü Değerlendirme adımında, yapılan ölçümlere göre elde edilmiĢ 

bilgiyi temsil eden doğru ve ilginç örüntüler tanımlanmaktadır. Bilgi KeĢfi Sürecinin son 

aĢaması olan Bilgi Sunumu adımında ise, elde edilen bilgi kullanıcıya bilgi keĢfi yöntemleri 

ile sunulmaktadır. 

4. YÖNTEM  

AraĢtırmada öncelikle veri kavramı detaylarıyla açıklanmıĢ ardından veri analizinde 

kullanılan yöntemler açıklanmıĢtır. Daha sonra veri analizini gerçekleĢtiren geleneksel 

istatistik yöntemi ile son yıllarda sıklıkla adından bahsedilen veri madenciliği yöntemini 

detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢ ve birçok açıdan karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. KarĢılaĢtırma 

sonucunda elde edilen bilgiler vurgulanmıĢtır. 

4.1. Ġstatiksel Yöntemler Ġle Veri Madenciliği Yöntemlerinin KarĢılaĢtırması  

Veri Madenciliği, disiplinler arası çalıĢmalar yürütülen bir bilim dalıdır. Bu bilim 

dalının en yaygın kullanıldığı alanlar; biliĢim bilimleri, görselleme, istatistik, makine 

öğrenmesi, matematik ve veri tabanı sistemleridir (Han and Kamber, 2006).  

Veri madenciliğini istatistiksel bir yöntemler serisi olarak görmek mümkün olabilir. 

Ancak veri madenciliği, geleneksel istatistikten birkaç yönde farklılık gösterir. Veri 

madenciliğinde amaç, kolaylıkla mantıksal kurallara ya da görsel sunumlara çevrilebilecek 

nitel modellerin çıkarılmasıdır. Bu bağlamda, veri madenciliği insan merkezlidir ve bazen 

insan – bilgisayar ara yüzü birleĢtirilir.  

Veri Madenciliği Yöntemlerinin aksine, geleneksel istatistik yöntemlerle büyük 

boyuttaki veriyi çözümlemek kolay değildir (Özkan, 2008). Oysa veri madenciliği 

yöntemlerinin ortaya çıkıĢ amacı büyük miktarda üretilen veriler içinde anlamlı ve yararlı 

olan bilgileri ortaya çıkarmakta yaĢanan zorlukları ortadan kaldırma gereksinimidir. 

Gartner Group‘a göre veri madenciliği, istatistiksel ve matematiksel yöntemler kadar 

örüntü tanıma teknolojilerinin kullanılmasıyla, veri tabanlarındaki büyük miktarlardaki 

depolanmıĢ verilerin ayırt edilmesi ile yeni ve anlamlı birliktelikler ve örüntüler keĢfetme 

sürecidir (Larose, 2005). 

Veri Madenciliği, istatistiğin teknolojiyle bütünleĢmesi sonucu oluĢan bir bilgi üretme 

aracıdır (Özmen, 2001). Ġstatistiğin amacı nasıl ana kütle hakkında anlamlı bilgiler elde etmek 

ve yorum yapmaksa veri madenciliğinin amacı da anlamlı bilgiler elde etmek ve bunu eyleme 

dönüĢtürecek kararlar için kullanmaktır. 
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Ġstatistik ile Veri Madenciliği yöntemlerinin hedefleri aynı doğrultudadır. Aynı 

doğrultuda olan bu hedef verilerden bilgiyi keĢfetmektir. Zaten veri madenciliğinde kullanılan 

temel aracın istatistiksel yöntemler olduğu birçok tanımda ve uygulamada vurgulanmaktadır. 

Hem veri madenciliği yönteminde hem de istatistik yönteminde temel olan öğeler, veri ve 

bilgidir. Bu sebeple birbiriyle oldukça örtüĢen konulardır (Özmen, 2001). Ancak veri 

madenciliği yöntemi, geleneksel istatistik yönteminden bazı yönlerden farklılık 

göstermektedir. Veri madenciliğinde amaç, kolaylıkla mantıksal kurallara ya da görsel 

sunumlara çevrilebilecek nitel modellerin çıkarılmasıdır. Bu bağlamda, veri madenciliği 

metodu insan merkezli bir metottur ve bazen insan – bilgisayar ara yüzü birleĢtirilmektedir. 

Eskiden Veri Madenciliği yaklaĢımı henüz ortaya çıkmadan önce, büyük veri 

tabanlarından faydalı örüntüler elde etmek için, çevrimdıĢı veri üzerinde çalıĢan istatistiksel 

paketler kullanılırdı. Ġstatistiksel yaklaĢımların kullanımında bu paketlerin dezavantajları 

ortaya çıkınca yeni yöntemler arayıĢına girildi. En önemli dezavantajı; istenen verilerin 

toplanmasından ve amacın belirlenerek istatistiksel yaklaĢımların uygulanmasından sonra bir 

uzman tarafından değerlendirilmesi gerekliliğidir. Bir diğer dezavantajı ise her farklı ihtiyaç 

için bu iĢlemlerin tekrarlanmasıdır. Bu sorun Veri Tabanlarında Bilgi KeĢfi Sürecinde çok 

büyük hacimli verilerden anlamlı iliĢkileri otomatik keĢfetme yöntemi ile kısmen aĢılmıĢtır 

(Aydoğan, 2003). 

Veri Madenciliği; makine öğrenmesi, istatistik ve veri tabanları alanlarındaki 

yöntemleri birleĢtirerek büyük veri tabanlarından değerli ve faydalı bilgiyi çıkarmamıza 

imkân tanımaktadır (Ching, 2002). 

Veri Madenciliği yöntemlerinin diğer istatiksel yöntemlerden en büyük farklarından 

biri de verinin bütününü kullanıyor olmasıdır. Veri Madenciliği yöntemleriyle, geleneksel ya 

da istatiksel yollarla elde edilmiĢ küçük miktardaki verilerle çalıĢma yerine daha kolay 

değerlendirme yapabilecek, yeni bağımsız veriler tercih edilebilmektedir (Weiss and Zhang, 

2003). Veri Madenciliği yöntemleri, istatiksel yöntemlerin aksine daha büyük verilerle 

çalıĢmaktadırlar. Veri setinin istatistiksel yöntemlerle analizinin yapılabilmesi için genellikle 

homojen olması gerekirken, veri madenciliği yöntemlerinde ise genellikle heterojen olması 

gerekmektedir. 

Ġstatistiksel analiz genellikle bir hipotezle (soru veya varsayım) baĢlarken, veri 

madenciliği ile analizin baĢlayabilmesi için bir hipoteze ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Ġstatiksel yöntemler çalıĢırken, analiz sırasında da kirli veriyi bulup filtreleyebilirken, 

veri madenciliği temiz ve iyi dokümanlanmıĢ veriye bağlı olarak çalıĢmaktadır. Bunun için de 

analiz yapmadan önce verinin ön iĢlemlerden geçmiĢ olması gerekmektedir. 

5. SONUÇ  

Bu çalıĢmada veri madenciliğinin istatistik ile olan iliĢkisi incelenmiĢtir. 

Bilgisayarların hesaplama gücü ve hızının büyük bir ölçüde artması, bilgisayar kullanımının 

yaygın bir hale gelmesi ve birçok algoritmanın bilgisayar yazılımları ile geliĢtirilmesi 

sebebiyle veri analizi yöntemlerinin üzerine odaklanılmaktadır. Bu sayede hesaplamaların 

daha kolay hale getirilmesi amaçlanmıĢ ve böylece yeni yöntemlerin pratikte de 

kullanılmasına baĢlanmıĢtır. Bu yeni yöntemlerden veri madenciliği yönteminin en belirgin 

özelliği, temelini istatistik gibi matematiksel yöntemlerden almayıp, büyük bilgisayar 

gücünden almasıdır.  Bu çalıĢmadan elde edilen en önemli sonuçlardan biri yukarıda 

bahsedilen bu durumun ortaya çıkarılması ve farkındalığının arttırılmasıdır.  

Bu çalıĢmanın bir diğer önemli sonucu, pek çok araĢtırmacı tarafından özellikle son 

yıllarda yaygın bir biçimde kullanılan veri madenciliği yöntem ve programlarının, istatistik 
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yöntem ve programlarının uygulandığı birçok veri türüne de uygulanabileceği ve bu sayede 

anlamlı sonuçlar elde edilebileceği gerçeğidir. 

Veri Madenciliği yöntemi, temelinde büyük veri tabanlarında bulunan gizli bilgileri 

açıklamak için çok sayıda veri analizi aracını kullanan bir süreçtir. Bu sebeple, istatistik ile 

veri madenciliği iç içedir. Veri madenciliğinin çeĢitli problem türlerine, farklı istatistiksel 

metotlar kullanılarak çözümler üretilmeye çalıĢılmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, veri 

madenciliği analistlerinin istatistik konularına ve istatistiksel yöntemlere hâkim olması 

gerektiği söylenebilmektedir (Tüzüntürk, 2010). 
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ÖZET 

Ġktisadi hedeflere ulaĢmada para politikası etkinliğini belirleyen önemli bir konu merkez 

bankası bağımsızlığıdır. Merkez bankalarının bağımsızlığının bileĢenleri olarak; yasal bağımsızlık, 

amaç bağımsızlığı, araç bağımsızlığı, finansal bağımsızlık ve güvenilirlik ile kredibiliteyi de etkileyen 

fiili bağımsızlıktır. Bu çalıĢma TCMB bağımsızlığını FED ve  ECB ile karĢılaĢtırmalı bir bakıĢ 

açısıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda TCMB‘nin bağımsızlığı FED 

ve ECB ile karĢılaĢtırıldığında yasal bağımsızlığın yeterli ancak fiiili bağımsızlığın henüz istenilen 

boyutta olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Fiili bağımsızlıkta yeterli düzeye ulaĢmak için; TCMB para 

politikası uygulamalarını, siyasi yelpazede etkileyecek düzeyde etkileĢime girilmemesi,  para 

politikası ve maliye politikası uyumu çerçevesinde TCMB‘nın parasal disiplini destekleyici maliye 

politikası ile ilgili telkinlerini karar alıcıların demokratik erdemlilikle karĢılamaları ve dikkate almaları, 

piyasa aktörlerinin bağımsızlık konusunda bilgi kirliliği oluĢturacak değerlendirmelerden kaçınmaları, 

TCMB'nin para politikası ile ilgili uygulama ve kararlarını daha Ģeffaf ve piyasaların manipüle 

etmeyecek biçimde kamuoyu ile paylaĢmaları oldukça önemli olduğu kanaatine ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası Bağımsızlığı, TCMB, FED, ECB 

IS CENTRAL BANK OF TURKEY (TCMB) INDEPENDENT ENOUGH? A 

COMPERATIVE EVOULATION WITH FED AND ECB 

ABSTRACT 

One of the important subjects that specifies the effectiveness of monetary policy for reaching 

to economic goals is the freedom of the central bank. The components of the freedom of central banks 

are the legal freedom, the freedom of goal, the freedom of equipment, the financial freedom and the 

actual freedom which also affects the reliability and the creditability. This study aims to evaluate the 

freedom of The Central Bank of Turkey (TCMB) in comparison with FED and ECB. As the result of 

the research has been done, it‘s been concluded that TCMB‘s legal freedom is enough but that its 

actual freedom is not at the desired level when it‘s compared to FED and ECB. To get to the desired 

level for actual freedom it‘s been come to the conclusion that TCMB‘s monetary policy 

implementations should not be effective at the political level, in accordance with the harmony of the 

monetary and fiscal policies the decision makers should respond virtuously and pay attention to 

TCMB‘s supportive suggestions on fiscal and monetary policies, market actors should avoid 

assessments on freedom that may cause misinformation, and TCMB should release its 

implementations and decisions to the public more transparent and not manipulative for the markets.  

Keywords: Central Bank Independence, CBRT, FED,  ECB 
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1. GĠRĠġ 

Ülkelerin iktisadi hedeflere ulaĢmada uygulamıĢ oldukları politikalar iktisat 

politikaları olarak bilinir. Bu politikalar temel de para ve maliye politikaları olarak ayrıĢır. Bu 

politika ayrıĢmasında para politikası icrasında merkez bankası operasyonel politikalarda ana 

omurgayı oluĢturmaktadır.  

Merkez bankalarının politika kararlarında ve uygulamalarında hükümetlerin siyasi 

hedeflerinden ziyade tamamen iktisadi nosyonları referans alması hem politika baĢarısını 

etkileyecek hem de kurumsal saygınlığında temel belirleyici olacaktır. Son yıllarda birçok 

ülkenin merkez bankasının politika kararlarında fiyat istikrarı odaklı davranıĢ sergiledikleri 

görülmektedir. Ancak son yaĢanan 2008 küresel kriz ve devamında gelen artçı kriz niteliğinde 

olan Avrupa Borç Krizi‘nin ortaya koyduğu tablo merkez bankalarının sadece fiyat istikrarı 

odaklı politika üretmeleri iktisadi istikrar adına yeterli olmayacağını ortaya koymaktadır.  

Bu süreçte, merkez bankalarının politika uygulamalarında fiyat istikrarı amacı ve 

beraberinde gelen diğer amaçları referans alması merkez bankalarının yeterince bağımsız 

olması gerekliliğini de kaçınılmaz kılmıĢtır. Zira iktidar gücünü koruyabilmeye dönük politik 

saiklerle hareket eden hükümetler, zaman zaman merkez bankasının öncelikli hedeflerine 

uygun icraatları tercih etmemektedirler. Bu bağlamda, yeterince bağımsız olmayan merkez 

bankaları siyasi otoritenin tercihleri doğrultusunda hiç de optimal olmayan kararlar 

verebilmektedirler. Yaygın olarak görüldüğü Ģekliyle, merkez bankalarının fiyat istikrarını 

temel amaç edinmesi ve bu amaca ulaĢmada etkin modelleme tekniklerini en iyi bilen bir 

kurum olma niteliğini taĢıması, bağımsızlık olgusunun bir kez daha önemini ortaya 

koymaktadır. Fiyat istikrarı ile merkez bankası bağımsızlığı arasında bir iliĢkinin olduğu 

hususu literatürde sıkça dile getirilmektedir (Alesina and Summers, 1993: 151–162). 

Merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili çalıĢmalar genellikle merkez bankası baĢkan 

ve üyelerinin seçimi, görev sürelerinin uzunluğu, para politikasının belirlenme süreci ve 

iĢleyiĢi, merkez bankasının öncelikli amaç veya amaçlarının belirlenmesi ve merkez 

bankasınca kamu kesimine açılan kredilerle ilgili konularda yoğunlaĢmaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı FED, ECB TCMB‘nın bağımsızlığını yasal ve uygulama 

zemininde tartıĢmaktır. Bu çerçevede çalıĢmada ilk önce merkez bankacılığının teorik açıdan 

bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Ġkinci olarak bağımsız bir merkez bankasının bileĢenleri 

üzerinde durulacaktır. Üçüncü olarak merkez bankası bağımsızlığını FED, ECB ve TCMB 

olarak karĢılaĢtırması yapılacak ve son olarak araĢtırmadan elde edilen sonuçlara yer 

verilecektir.   

2. MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI‟NA TEORĠK BĠR BAKIġ 

Merkez bankasının bağımsızlığının teorik alt yapısı incelendiğinde, bağımsızlıkla ilgili 

tartıĢmaların özünü Monetarist ve Keynesyenlerin tartıĢmalarının bir ürünü olarak ortaya 

çıkan Yeni Neo-Klasik Sentez (New Neo Classical Synthesis) oluĢturmaktadır. Bu görüĢ, bir 

yandan Monetarist iktisatçıların (parasalcı) zaman tutarsızlığı ve güvenilirlik sorunuyla ortaya 

koyduğu olumsuzluğu dikkate alırken diğer yandan Yeni Keynesyenlerin dikkat çektiği ücret-

fiyat rijitliği ve piyasaların mükemmel iĢlemediği hususuna vurgu yapar. 

Yeni Neo-Klasik Sentez ‘in karakteristik özelliklerinden biri, fiyat istikrarına yönelik 

para politikasının kredibilitesinin yüksek olmasıdır. Bu bağlamda, fiyat istikrarına yönelik 

politikalara kredibilite kazandırılmasıyla, bir yandan dinamik-zaman tutarsızlığı probleminin 

üstesinden gelineceği, diğer yandan da bekleyiĢlerin enflasyon hedefiyle uyumlaĢması 

düĢünülmektedir. Teorik tartıĢmaların merkez bankası uygulamalarında kredibiliteyi ön plana 

çıkarması, merkez bankasının bağımsızlık tartıĢmalarını da gündeme taĢımıĢtır (Eroğlu ve 

Eroğlu, 2010: 124).  
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Merkez bankasının uygulamıĢ olduğu politikalarda kredibilitenin önem kazanması 

iktisadi alanda yeni bir disiplin olan psiko-ekonomi alanına da bir çağrıĢım yapmaktadır. 

Özellikle Merkez bankası uygulamalarının kredibilitesinin yüksekliği ve beklentilerin buna 

göre Ģekillenmesi esas itibariyle psiko-ekonomi disiplinin özel bir konusunu içermektedir. 

Psiko-ekonomi neoklasik iktisadi yaklaĢımın ―Homo Economicus‖ görüĢünün bir üst aĢaması 

olarak ifade edilebilecek davranıĢsal iktisatla iç içe olan bir alandır. Zira psiko-ekonomi 

olarak ifade edilen ekonomik davranıĢlar genel insan davranıĢlarının bir alt birleĢenidir 

(Kalaycı, 2011:5). Netice itibariyle, davranıĢsal iktisat yaklaĢımı ile merkez bankası 

bağımsızlığı, kredibilite ve güven olgusu birbiriyle iliĢkilendirilebilir. 

3. MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIK BĠLEġENLERĠ  

Merkez bankası bağımsızlığı ile ilgili yaklaĢımlar genellikle hükümetlerin ya da 

devletlerin merkez bankasının uygulama alanına giren hususlarda etkisinin sınırlanması 

çerçevesinde Ģekillenmektedir. Merkez bankasının bağımsızlığını yasal, kültürel ve kiĢisel 

faktörler belirler (Parasız, Ekren ve Eroğlu, 2016: 343). Buna göre merkez bankası 

bağımsızlığı; para otoritelerinin kurumsal, finansal, ve yönetsel anlamda para politikasına 

iliĢkin kararların hiçbir etki altında kalmaksızın bağımsız bir Ģeklide alabilmesi olarak 

anlaĢılmalıdır.  

Bağımsızlık tartıĢmaları farklı bileĢenler üzerinden yapılabilmektedir. Bunların ilki; 

Para politikası uygulamalarının hangi amaca yönelik olacağının merkez bankasınca 

belirlenmesini içeren amaç bağımsızlığıdır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki eğer para 

politikası amacı yasa ile belirlenmiĢ ise bu durumda amaç bağımsızlığından bahsedilemez. 

İkinci olarak; merkez bankasının nihai hedefine ulaĢmada kullanacağı para politikası 

araçlarını seçme hürriyetini anlatan ve fonksiyonel bağımsızlık olarak da bilinen araç 

bağımsızlığıdır. Üçüncü olarak; merkez bankasının yeterli mali kaynağa ve kendi bütçesini 

belirleme yetkisini anlatan finansal bağımsızlıktır. Pek çok ülke finansal bağımsızlık 

kavramına bütçe açıklarının merkez bankası kaynakları ile finansa edilmesinin kanunla 

yasaklanması olarak da algılamaktadır. Dördüncü olarak, kurumsal bağımsızlığa vurgu 

yapılarak; merkez bankası üst düzey yöneticilerinin görev sürelerinin, atanma, çalıĢma ve 

görevden alma kurallarının yasal olarak teminat altına alınması anlaĢılmaktadır. Yasal 

bağımsızlık olarak da nitelendirilebilecek bu bağımsızlık Merkez bankalarının bağımsızlığı 

tartıĢmalarına temel teĢkil etmekte ve genellikle kanunla sınırları çizilen bağımsızlık olarak 

anlaĢılmaktadır. Bu hususla ilgili olarak üzerinde durulması gereken nokta; yasal 

bağımsızlığın bağımsızlık tartıĢmasında tek baĢına yeterli olmayacağıdır. Yasal bağımsızlığın 

yanında yasal bağımsızlığın fiiliyata dönüĢtürmesi de güvenilirlik ve kredibilite açısından 

oldukça önemlidir (TCMB,2012, 3-4).   

Bağımsız bir merkez bankasının bileĢenlerine farklı bir açıdan bakmak da 

mümkündür. Fiyat istikrarı odaklı bir merkez bankası disipline olmuĢ bir maliye politikası ile 

Ģeffaf ve hesap verebilir bir merkez bankası yapısıyla desteklenmelidir (Çolakoğlu, 2003: 65–

67).  Öte yandan güvenilirlikte bir merkez bankası bileĢeni olarak görülmelidir. Güvenilirlik; 

iktisadi birimlerin para politikası uygulamalarının gerekliliğine inanmasıdır (Cukierman, 

1986: 6). Piyasa aktörlerinin güvenini kazanmıĢ bir merkez bankası iktisadi geliĢmeler 

karĢısında hiçbir siyasi erkin etkisinde kalmaksızın ya da buna yönelik bir algıyı 

oluĢturmaksızın alınması gereken politika kararlarını alabilmektedir (Karaçor vd, 2005: 215). 

Fiyat istikrarına odaklanmıĢ bağımsız bir merkez bankasının önemli bileĢenleri 

arasında sayılan mali disiplin olgusu hükümet ile merkez bankası arasında para politikasının 

amacını belirlemede kollektif hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Zira hükümet tarafında 

mali disiplin ile desteklenmeyen bir para politikası amacına ulaĢmak oldukça zor olacaktır. 

Amaç bütünlüğünün olmadığı, aksine amaç çatıĢmasının yaĢandığı bir iktisadi ortamda 
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merkez bankasının son karar verici konumda olmaması bağımsızlığı tartıĢılmaya baĢlanmıĢ 

bir merkez bankası görünümü yaratacaktır (Oktar, 1998: 9–11).  

Bunun yanında, bağımsızlığın bir diğer önemli bileĢeni hesap verme sorumluluğu ve 

Ģeffaflık yapısıdır. Bu ikili aynı zamanda demokratik sistemlerin meĢruiyet durumuyla da 

ilgilidir. Zira merkez bankaları demokratik meĢruiyetini sağlama hususunda piyasalar için 

aldıkları kararlar ve politika uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bu bilgilendirme 

çerçevesinde de hesap vermekle yükümlüdür. Aslında hesap verme ve Ģeffaflık ilkeleri 

birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hesap verebilirlik ilkesi kaçınılmaz olarak Ģeffaflık ilkesini 

de gerekli kılmaktadır. Ġktisadi birimler ve piyasa aktörleri ile paylaĢılmayan bir politika 

uygulamasının sonuçları üzerinde hesap verme yükümlüğünün anlamı olması düĢünülemez. 

Hesap verme sorumluluğu, merkez bankalarının aldıkları kararlardan, bu kararların 

sonuçlarından ve kurumsal yönetiminden iktisadi birimlere karĢı sorumlu olması anlamına 

gelmektedir. Bağımsız bir merkez bankası bağımsızlığının bu bileĢeni ile, karar alıcıları daha 

kolay ikna ederek, merkez bankalarının fiyat istikrarı hedefine ya da amaç hedef olarak ortaya 

koyduğu diğer hedeflere daha düĢük bir maliyetle ulaĢmasını mümkün kılacağı düĢünülebilir. 

Hesap verme iĢlevi kanunlarla belirlendiği gibi iç - dıĢ denetim ve merkez bankalarınca 

uygulanan Ģeffaflık ve iletiĢim politikalarıyla yürütülebilmektedir (TCMB, 2012, 10) 

Bağımsız bir merkez bankasının Ģeffaflık düzeyi para politikası amaçlarının ve 

uygulamalarının iktisadi birimlerin kolaylıkla algılayabileceği bilgi paylaĢımının tesis 

edilmesiyle ilgilidir. Bu bağlamda, hesap verebilmenin ön Ģartı niteliğinde olan Ģeffaflık 

ilkesinin benimsenmesi önem arz etmektedir. Merkez bankalarının enflasyon hedeflemesi 

stratejisini tercih etmesi halinde iletiĢim araçları olarak düzenli aralıklarla yayınlanan 

enflasyon raporu, finansal istikrar raporları, bunun yanında para politikası kararlarına iliĢkin 

toplantı tutanakları, basın toplantıları, basın duyuruları, web sayfaları,  konferanslar, baĢkan 

ve yetkili kiĢilerin sunumları Ģeffaflık araçları olarak kullanılabilmektedir (TCMB, 2012, 11)  

Sonuç olarak dünya genelinde merkez bankası bağımsızlığı istikrarlı bir ekonominin 

kaçınılmaz bir zorunluluğu olarak kabul görmüĢtür. Bu noktada baĢta Amerika BirleĢik 

Devletleri (ABD)‘nin Merkez Bankası FED, Avrupa Merkez Bankası ECB ve aralarında 

Türkiye‘nin de bulunduğu geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan birçok ülke merkez bankalarını 

bağımsızlaĢtıran yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Ancak, ne var ki zaman içinde merkez 

bankalarının bağımsızlığının yeterli düzeyde olup olmadığı hususu tartıĢmalar gündeme 

taĢınmıĢtır. 

4. TCMB YETERĠNCE BAĞIMSIZ MI? FED VE ECB ĠLE 

KARġILAġTIRMALI BĠR DEĞERLENDĠRME 

Merkez bankalarının bağımsızlığının yeterliliği zamanla hep tartıĢıla gelmiĢtir. Bu 

tartıĢmalarda TCMB son zamanlarda önemli bir konum arz etmektedir. Bu bağlamda, Avrupa 

Birliği‘ne üyelik müzakereleri kapsamında 17. BaĢlığı oluĢturan Ekonomi ve Para Politikası 

konusunda Avrupa Komisyonu Ġlerleme Raporu'nda TCMB‘nin bağımsızlığının yeterli 

düzeyde olmadığı tespiti yapılmıĢtır.  Bu hususda; Avrupa Komisyonu‘nun 2015 Yılı 

Komisyon ÇalıĢma Dokümanı‘nda sunulan Türkiye Raporu‘nun Ekonomik ve Parasal 

Politika baĢlıklı 17. Fasıl‘ında Merkez Bankası üzerinde artan siyasi baskı bankanın 

bağımsızlığını ve güvenilirliğini olumsuz etkilediği, takip eden yılda Türkiye‘nin özellikle 

Merkez Bankası‘nın bağımsızlığına zarar verecek siyasi müdahalelerden kaçınması 

gerektiğine vurgu yapılmıĢtır. Ayrıca para politikası uygulamalarında Merkez Bankası 

Kanunu, TCMB bağımsızlığında yeterli olamadığını ve bu alanda siyasi kanatla ile Merkez 

Bankası‘nın enflasyon hedefini birlikte belirlemesinin Merkez Bankası‘nın kurumsal 

bağımsızlığına ters düĢtüğüne, bunun yanında Merkez Bankası‘nın faiz oranlarını 

düĢürmesine yönelik siyasi baskıların söz konusu olduğuna dikkat çekilmektedir (Avrupa 

Komisyonu, 2015; 52).    
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 Avrupa Komisyonu‘nun böyle bir tespiti TCMB‘nin bağımsızlığının ABD Merkez 

Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer merkez bankaları nezdinde yeniden 

değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.    

TCMB, bağımsızlık düzenlemelerini, 4651 Sayılı TCMB Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılamasına Dair Kanun ile gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak, yasal zeminde bağımsızlığın tesis 

edilmesi fiili bağımsızlığın da aynı düzeyde sağlandığı anlamı taĢımamaktadır. Zira TCMB 

yakın tarihe kadar fiili bağımsızlık göstergelerinde bir sorun yokken özellikle 2006 yılı 

sonrasında fiili bağımsızlığa gölge düĢürücü bazı geliĢmeler olduğu yönünde tartıĢmalar 

mevcuttur. 2006 yılında TCMB BaĢkan ve BaĢkan Yardımcılarının atanma sürecinde siyasi 

iradenin belirleyici olmaya çalıĢması, piyasaların TCMB‘ nin bağımsızlığı ile ilgili kaygılarını 

artırmıĢtır.   

Bunun yanında, Piyasalar 2010 yılı öncesinde TCMB‘nin tercih etmiĢ olduğu faiz ve 

kur politikası eleĢtirilerek kamuoyunca ―yüksek faiz, düĢük kur‖ olarak tanımlanan para 

politikası uygulamalarını bağımsızlık konusunda politize bir uygulama olarak 

değerlendirmiĢtir.  Bu tür tartıĢmalar iktisadi birimlerin merkez bankasının kredibilite algısını 

düĢürücü etki olarak yansımıĢtır (Gökçe, 2009).  

TCMB‘nin bağımsız bir para politikası üretmesi konusunda piyasaların fiili 

bağımsızlık algısını deforme eden bir diğer geliĢme TCMB‘nin açık piyasa iĢlemeleri 

çerçevesinde Devlet Ġç Borçlanma Senetleri (DĠBS) alma ve teminat olarak gösterme 

uygulamasıdır. Merkez Bankası 2001 yılında kamu bankalarının nakit açıklarının kapatılması 

amacıyla aldığı DĠBS leri, 2010 yılında vadesi dolmasına bağlı olarak yenilemek istemesi 

piyasalarca ‗Merkez Bankası Hazineyi fonluyor‘ Ģeklinde algılanmıĢtır. Para politikası 

yapıcıları, TCMB‘nin bu uygulamasını ABD Merkez Bankası (FED)‘in 2008 Finans Krizi 

kapsamında almıĢ olduğu Hazine tahvil alımlarıyla kıyaslayarak bağımsızlıkla ilgili 

kaygıların yersizliğine dikkat çekilmiĢtir. Bu konuda piyasalar FED‘in uygulamalarının 

Hazineyi fonlamaktan ziyade bankaların likidite ihtiyacını karĢılama maksatına dayandığını, 

bu yönüyle TCMB‘dan ayrıĢtığı algısına odaklanmıĢtır (Gürses, 2009). Son olarak, 2014-215 

döneminde siyasilerin taleplerine karĢın TCMB‘nin izlemiĢ olduğu yüksek faiz politikası 

siyasi çevrelerce eleĢtirilmiĢtir. Merkez Bankası ile siyasi erkin bu hususla ilgili kamuoyuna 

yansıyan tutumları TCMB fiili bağımsızlığının tartıĢıldığı bir zemine dönüĢmüĢtür.  

Sonuç olarak yukarıda sıralanan geliĢmeler TCMB'nin fiili bağımsızlığının AB 

Komisyonu‘nun Türkiye ile ilgili ilerleme raporunda da değindiği gibi henüz istenilen boyuta 

gelmediği kanaatini ortaya koymuĢtur. Böyle bir sonuçta; siyasilerin ―bağımsızlık‖ kriterini 

tam manasıyla içselleĢtirememeleri, iktisadi çevrelerin MB‘nin kredibilitesini aĢındıracak 

çoğunluğu yersiz eleĢtirileri ve MB‘nin bağımsızlık konusunda piyasaların aklını karıĢtırıcı 

söylemlere girmeleri belirleyici olmuĢtur. 

TCMB de olduğu gibi bağımsızlık konusunda çoğu ülke zaman zaman sorun 

yaĢamaktadır. TCMB‘ye kıyasla ABD Merkez Bankası FED‘in bağımsızlık yapısı 

incelendiğinde bağımsızlığın yasal ve fiili boyutu farklılık göstermektedir.  FED ile ilgili 

düzenlemeler kongre tarafından yapılmakta ve istenildiği takdirde değiĢtirilebileceği için bu 

noktada FED para politikası uygulamalarında Kongre‘nin etkisinde kalmaktadır. Bu 

bağlamda, Kongre FED‘in uyguladığı para politikalarından memnun kalmadığı zaman 

Banka‘nın bütçesi üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratabilmektedir (Eroğlu vd, 2015, 204-205).  

Böyle bir durum FED‘in fiili bağımsızlığına gölge düĢürücü bir etki yaratmaktadır. Zira 

kongrenin yasal düzenleme ile doğrudan, ABD BaĢkan‘ının Kongre üzerindeki ağırlığıyla da 

dolaylı olarak FED‘ in politika uygulamalarını etkilemesi söz konusudur (Mishkin, 2000). 

Kaldı ki 2015 yılında Kongre‘de kabul edilen bir yasal düzenleme çerçevesinde FED‘ in 

hesap verebilir olması zorunlu hale gelmiĢtir. Zira 1975 tarihli 133 No‘lu karar da parasal 

büyüklüklerin artıĢ oranlarına iliĢkin açıklama ve 1978 tarihli Tam Ġstihdam ve Dengeli 
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Büyüme Yasası ile FED‘in belirlenen bu hedeflerin ABD BaĢkanı‘nın ekonomik planları ile 

nasıl uyumlu olduğunu açıklaması zorunludur.  

Öte yandan ABD BaĢkanı da FED üzerinde Kongre‘de yapılan yasal düzenlemelerle 

doğrudan etkili olmasının yanında, Kongre‘nin  FED‘in uyguladığı para politikasında 

memnun kalmadığı takdirde mali/finans konularında FED‘i baskı altında tutması FED‘in 

bağımsızlığına olumsuz bir bakıĢ açısı kazandırmaktadır.  

Merkez Bankasının bağımsızlık bileĢenleri çerçevesinde amaç bağımsızlığı FED 

bağlamında ele alındığında FED‘in amaç bağımsızlığının yüksek olduğu söylenebilir.  Zira 

Federal Reserve Yasası; Federal Reserve Sistemi‘nin ve Federal Açık Piyasa Komitesi‘nin 

maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve ılımlı uzun vadeli faizleri efektif bir Ģekilde sağlamaya 

çalıĢacağını vurgulamıĢtır.  

Amaç Bağımsızlığı bağlamında, FED‘in durumuna göre Avrupa Birliği, Japonya, 

BirleĢik Krallık, Kanada ve Yeni Zelanda Merkez Bankalarının daha sınırlı bir amaç 

bağımsızlığına sahip olduğu gözlenmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yasası, baĢlıca 

amacının fiyat istikrarı olduğunu vurgulamaktadır. Ancak fiyat istikrarı olarak örtülü ya da 

açık bir enflasyon hedefi anlamı taĢıyan niceliksel bir ölçüye hangi zaman diliminde ulaĢması 

gerektiğini ortaya koymamakta ve herhangi bir enflasyon tahmini yayımlamamaktadır 

(Öğretmen 2004: 17). Böyle bir düzenleme ile ECB fiyat istikrarı dıĢında para politikası 

uygulamalarında diğer iktisadi amaçlara yer verme ve daha esnek bir politika uygulama 

fırsatına sahiptir. Buna göre, ECB‘nin fiyat istikrarı dıĢında, siyasilerin diğer iktisadi 

hedeflerine de (istihdam, faiz, büyüme) duyarlı bir politika yürütebileceğinden bu durum 

piyasa tarafından zayıf bir bağımsızlık olgusu olarak algılanmayacaktır. Bu duruma benzer bir 

düzenleme Japonya Merkez Bankası için de söz konusudur. BirleĢik Krallık, Kanada, ve Yeni 

Zelanda Merkez Bankaları da fiyat istikrarını baĢlıca amaç tanımlamakla birlikte hükümetlere 

somut hedef değerleri belirleme hakkını tanımaktadır (Parasız ve Ekren, 2015: 552-553). Son 

olarak merkez bankası bağımsızlığı tartıĢmalarında odak noktayı oluĢturan yasal ve bunun 

yansıması olan fiili bağımsızlık tartıĢmalarında fiili bağımsızlığın yasal bağımsızlık 

zemininde tartıĢıldığı hesaba katılırsa; para politikası hedeflerinde sadece fiyat istikrarına 

odaklanmayan ya da fiyat istikrarı için açık bir enflasyon hedefi ortaya koymayan merkez 

bankalarının daha esnek para politikası uygulayabilmesi fiili bağımsızlık tartıĢmalarını 

azaltacaktır. FED ve ECB bu bağlamda avantajlı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 

Nitekim TCMB bağımsızlık tartıĢmalarında para politikasının temel amacının fiyat istikrarı 

olduğunu anlatan 4651 Sayılı yasanın değiĢtirilerek fiyat istikrarı yanında para politikası 

hedefleri içinde büyüme, istihdam ve düĢük faiz ile ilgili hedeflere de yer verilmesinin siyasi 

erkin faiz ile ilgili tartıĢmaları bitirerek bağımsızlık tartıĢmalarının önüne geçilebilecektir.  Bu 

noktada fiyat istikrarı yanında düĢük faiz hedefinin birlikte hedef edinilmesi aslında tek fiyat 

istikrarı hedefini çeĢitlendirme gayretlerinden öteye gitmemektedir (Özatay, 2016). Zira 

literatürde Fischer denklemi olarak bilinen bir eĢitlik fiyat istikrarı (düĢük enflasyon) 

hedefinin ekonomiyi düĢük faiz hedefine götürdüğüne iĢaret etmektir. Hemen ifade etmek 

gerekir ki; ABD Merkez Bankası FED‘in uygulamasına benzer böyle bir yasal düzenleme ile 

Avrupa Komisyonu‘nun 2015 Yılı Komisyon ÇalıĢma Dokümanında Sunulan Türkiye 

Raporu‘nda iddia edilen siyasi baskı ve iktisadi çevrelerin zayıf fiili bağımsızlık algısının da 

önüne geçilebilecektir.    

5. SONUÇ 

Bu çalıĢma FED ECB ve TCMB bağımsızlığını karĢılaĢtırmalı bir bakıĢ açısıyla 

değerlendirmektedir. Merkez bankalarının bağımsızlığının bileĢeni olarak amaç bağımsızlığı, 

fonksiyonel bağımsızlık olarak da bilinen araç bağımsızlığı, bütçe açıklarının merkez bankası 

kaynakları ile finansa edilmesinin kanunla yasaklanması olarak bilinen finansal bağımsızlık 

ve merkez bankası üst düzey yöneticilerinin görev sürelerinin, atanma, çalıĢma ve görevden 
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alma kurallarının yasal olarak teminat altına alınmasını anlatan yasal bağımsızlık sayılabilir. 

Merkez bankalarının bağımsızlığı tartıĢmalarında genellikle kanunla sınırları çizilen 

bağımsızlık anlaĢılmaktadır. Bağımsız bir merkez bankasında bahsedebilmek için yasal 

bağımsızlık tek baĢına yeterli olmayabilir. Bunun yanında yasal bağımsızlığın fiiliyata 

dönüĢtürmesini anlatan güvenilirlik ve kredibilite de etkileyen fiili bağımsızlık da önemlidir.   

Son zamanlarda bağımsızlık tartıĢmalarının genellikle yasal bağımsızlık ile fiili 

bağımsızlık zemininde gerçekleĢtiğini söylemek mümkündür. Buna göre TCMB‘nin 

bağımsızlık düzeyinin yasal zeminde tam manasıyla katı bir Ģekilde sağlanmıĢ olduğu, ancak 

fiili bağımsızlığın yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Zira siyasilerin zaman zaman TCMB 

para politikasının yasal-yönetsel bağımsızlığa (BaĢkan ve yardımcılarının atanma ve diğer 

karar organlarının tesisinde)  amaç bağımsızlığına (yasaya göre temel amaç fiyat istikrarı), 

araç bağımsızlığına (politika araçlarını amaç odaklı kullanma ) müdahale edecek düzeyde 

davranıĢ sergilemeleri iktisadi çevrelerce TCMB‘nin fiili bağımsızlık algının kötüleĢmesine 

zemin hazırlamıĢtır. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası 

(ECB) TCMB‘nin aksine fiili anlamda bağımsızlığını pekiĢtiğini söylemek mümkündür. 

Böyle bir yargının ortaya çıkmasında FED ve ECB‘nin yasal anlamda sadece fiyat istikrarına 

odaklanmadığı bunun dıĢında baĢka hedeflere de politika uygulamalarında yer verebilmesi, 

önceliği fiyat istikrarına vermiĢ olsa bile, bu amaca ulaĢmada bir nicel ölçünün ortaya 

konmaması (enflasyon hedefi gibi) ve bu amaca ulaĢmada bir zaman kısıtının bulunmaması 

önemli rol oynamaktadır.  FED‘in bağımsızlığı konusunda yasal düzenlemelerle yer yer siyasi 

otoritenin müdahale edebilmesi TCMB yasal bağımsızlığı kadar FED‘in katı bir bağımsızlığa 

sahip olmadığı düĢünülebilir. 

TCMB‘nin bağımsızlığının yeterliliği hususunda; iktisadi birimlerin ve piyasaların 

TCMB‘nın fiili bağımsızlığına olan inancını taĢımaları ve korumaları belirleyicidir. Bu 

bağlamda,  yasal bağımsızlığın yanında, fiili bağımsızlığın tesisi için; Hükümet yetkililerin 

TCMB para politikası uygulamalarını etkileyecek düzeyde açıklama yapmaları, TCMB'nin 

maliye politikasına iliĢkin uyarılarını Hükümet yetkililerinin demokratik erdemlilikle 

karĢılamaları ve dikkate almaları, iktisadi çevrelerin yetersiz bilgi donanımıyla, bağımsızlık 

konusunda bilgi kirliliği oluĢturacak değerlendirmelerden kaçınmaları TCMB'nin para 

politikası ile ilgili uygulama ve kararlarını daha Ģeffaf ve piyasaların manipüle etmeyecek 

biçimde kamuoyu ile paylaĢmaları oldukça önemlidir. 

Sonuç olarak;  TCMB daha esnek bir politika alanı yaratabilecek Ģekilde para 

politikasının temel amacının fiyat istikrarı olduğunu anlatan 4651 Sayılı yasanın değiĢtirilerek 

fiyat istikrarı yanında, ABD Merkez Bankası FED‘ de olduğu gibi, para politikası hedefleri 

içinde büyüme, istihdam ve düĢük faiz ile ilgili hedeflere de yer verilmesinin siyasi erkin 

düĢük faiz odaklı fiili  bağımsızlık tartıĢmalarının önüne geçilebileceği düĢünülebilir. 
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ÖZET 

Enerji sorununun politik, stratejik ve çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomi üzerindeki 

etkileri de literatürde tartıĢılan bir konudur. Enerjinin özellikle de enerji bağımlılığının 

etkilediği makroekonomik değiĢkenlerden biri cari açıktır. Teorik olarak, yüksek cari 

açıkların enerjide dıĢa bağımlılığın yüksek olmasının ortaya çıkardığı en önemli maliyetlerden 

biri olduğu ifade edilmektedir. Özellikle fosil enerji kaynakları açısından fakir bir ülke olan 

Türkiye, enerji ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karĢılamaktadır. Bu çalıĢmada, 

Türkiye‘nin enerji ithalatı çerçevesinde enerji bağımlılığı ile cari açıkları arasındaki iliĢki 

ampirik olarak ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢmada, petrol ithalatı ve cari açık arasındaki 

nedensellik iliĢkisinin varlığı ve yönü incelenmiĢtir. 1974-2012 dönemine ait veriler 

kullanılarak VAR modeliyle tahmin yapılmıĢtır. Buna göre elde edilen sonuçlar, Türkiye‘de 

petrol ithalatından cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Bağımlılığı, Petrol Ġthalatı, Cari Açık. 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ENERGY 

IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY 

ABSTRACT 

The impact of energy on economy is also an issue discussed in the literature as well as 

its political, strategic and environmental effects. One of the macro variables that effect  

particularly the energy dependence is current account deficit. In theory, it is expressed that 

high current deficit is one of the most important costs that arise from high external 

dependency on the energy. In particular, Turkey that is a poor country in terms of fossil 

energy sources has obtained the energy needs largely through imports. In this paper, it has 

been demonstrated the energy dependence of Turkey within the framework energy imports 

emprically. In the study, the existence and direction of causality between oil imports and the 

current account deficit has been examined. It is predicted VAR model with data set that is 

covered the period of 1974-2012 for the variables. The findings obtained reveal that one-way 

relationship from the oil import to current deficit. 

Key Words: Energy, Energy Dependence, Oil Import, Current Account Deficit. 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 



 

34 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

1. GĠRĠġ 

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan enerji, ülkeler 

üzerindeki politik, askeri, stratejik ve ekonomik etkileri sebebiyle giderek artan bir öneme 

sahip olmaktadır. Gündelik hayattan sanayi üretimine kadar enerjiye olan bağımlılığın 

artması, enerji konusunu dünyada hem enerji üreten hem de ithal eden ülkelerin gündeminde 

ön sıralara taĢımıĢtır. 

Günümüzün en önemli enerji kaynaklarından biri, belki de en önemlisi petroldür. 

Petrolü %100 ikame edecek bir enerji kaynağının henüz geliĢtirilmemiĢ olması, alternatif 

enerji kaynaklarının pahalı olması gibi nedenler petrolün bu özelliğini daha çok 

güçlendirmiĢtir. Bu madenin dünyanın belli bir bölgesinde yoğunlaĢmıĢ olması ise, birçok 

ülkeyi petrole ve daha genel anlamda enerji ithaline bağımlı hale getirmiĢtir. Bu bağlamda 

enerji, dünyada birçok ülke ekonomisini yakından etkilemektedir.  

Özellikle enerjide ithalat bağımlılığı yüksek olan ekonomilerde enerji fiyatındaki 

değiĢmeler, ödenen bedeli değiĢtirdiğinden cari açığı etkilemektedir. Diğer yandan petrol 

fiyatlarındaki ani değiĢiklikler ithalatçı ve ihracatçı ülkelerin gelir dağılımında değiĢikliklere 

yol açmakta, dolayısıyla bu ülkelerde para talebi değiĢmekte ve ekonomilerin tekrar dengeye 

gelmesi için geçen zaman içinde enerji üreten ülkeler genelde cari fazla verirken, enerji ithal 

eden ülkeler cari açıkla karĢı karĢıya gelmektedir.  

Çok yönlü bir olgu olması nedeniyle enerji birçok bilim dalını ilgilendirmekte ve 

günümüzde enerji konusunda pek çok çalıĢma yapılmaktadır. Son dönemlerde enerji ile ilgili 

olarak ekonomistler tarafından da önemli sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmaların 

genellikle enerji üretimi ve kullanımı ile ilgili olduğu görülmektedir. Enerji ticareti ve etkileri 

konusunda yapılan çalıĢmaların sayısı nispeten daha azdır.  

Bu çalıĢmada Türkiye‘nin enerji bağımlılığı petrol ithalatı çerçevesinde ampirik olarak 

ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada enerji ithalatının en önemli kalemi olan petrol ithalatı ve cari açık 

arasındaki nedensellik iliĢkisi incelenmiĢtir. 1980-2012 dönemine ait veriler ile VAR modeli 

kurulmuĢ ve Granger nedensellik analizi yapılmıĢtır.  

ÇalıĢma giriĢ ve sonuç dıĢında üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde konuyla ilgili 

mevcut literatür ele alınmıĢtır. Daha sonraki bölümde Türkiye‘nin enerjide dıĢa bağımlılığının 

cari dengeye etkisi istatistiksel verilerle ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢmanın ampirik kısmında 

ise, yöntem ve veri seti hakkında bilgi verildikten sonra oluĢturulan model test edilmiĢ ve 

sonuçların analizi yapılmıĢtır. 

2. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Son dönemlerde petrol piyasasındaki geliĢmeler, özellikle enerji fiyatlarındaki 

değiĢkenliğin artması, politika yapıcıların ve araĢtırmacıların, petrol fiyat Ģoklarının 

makroekonomik değiĢkenler ile iliĢkisi üzerine ilgilerini artırmıĢtır. Bu konuya artan ilgi 

doğal olarak 1973-74 ve 1979-80 yıllarındaki petrol fiyat Ģoklarından kaynaklanmaktadır. 

Petrol fiyat Ģoklarının, petrol ihraç eden ülkelerin makroekonomik değiĢkenleri üzerinde 

önemli bir etki potansiyeli bulunmaktadır. Bu Ģoklar öncelikle bir ülkenin yatırım-tasarruf 

özdeĢliğini bozarak cari iĢlemler hesabını etkilemektedir. Literatürde makroekonomik 

kırılganlığın göstergelerinden biri olarak cari iĢlemler hesabı, petrol fiyatını değiĢtiren Ģoklar 

aracılığıyla makroekonomiyi etkileyen bir kanal olarak görülmektedir (Chuku vd., 2011:119). 

Enerji üretimi ve tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleyen birçok 

araĢtırma olmasına rağmen, enerji ticaretinin cari iĢlemler hesabı ile iliĢkisine odaklanan 

çalıĢmaların sayısının nispeten az olması yanında, bu çalıĢmaların da birçoğu geliĢmiĢ ülkeler 

üzerine yapılmıĢtır. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalıĢmalar kısaca Ģu Ģekilde 

özetlenebilir: 
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Sachs (1981), cari hesaptaki dengesizliklerin zamanlar arası tercihleri etkilediğini ve 

gelecekteki beklentilerin cari hesapta açık ve fazla miktarını tanımlamada belirleyici bir faktör 

olduğunu söylemektedir. Petrolün sadece ara mal olarak kullanıldığı varsayımı altında, eğer 

petrolün bir kısmı tüketiciler tarafından direkt kullanılırsa, bu durumda petrol ithalatı daha 

fazla olacağından ticaret haddi üzerindeki etkisi artmaktadır. Bu çalıĢmada cari iĢlemler 

hesabının belirleyici faktörü petrol ithalatıdır ve cari dengenin petrol fiyat artıĢlarına tepkisi 

önemli ölçüde yurt içinde üretilip üretilmediğine bağlıdır.  

Svensson (1984), petrol ithal eden bir ekonomide ticaret dengesinin petrol fiyatları ve 

faiz oranlarındaki değiĢmeye tepkisini incelediği çalıĢmasında, ticaret dengesini genel olarak 

tasarruf ve yatırım arasındaki fark olarak görmektedir. Ticaret dengesi geçici bir petrol fiyat 

artıĢıyla bozulurken, kalıcı petrol fiyat artıĢına tepkisi ise belirsizdir.  

Sen (1991), tam sermaye hareketliliği varsayımı altında beklenmedik petrol fiyat 

artıĢlarının cari dengede bozulmalara yol açtığını, petrol fiyatındaki kalıcı bir artıĢın, Sachs 

(1980) ve Svensson (1984)‗un aksine cari iĢlemler hesabında açığa yol açtığını söylemektedir.  

Matsuyama (1987), açık bir ekonomide ithal petrol fiyatlarındaki kalıcı değiĢime karĢı 

cari iĢlemler hesabının tepkisini incelediği çalıĢmasında, ithal ara mal olan petrolde bir fiyat 

artıĢının, yurt dıĢı transfer ödemeleri ile sermaye vergilendirilmesinin etkisinin 

kombinasyonuna bağlı olduğunu söylemektedir. Birinci etki daha yüksek ise cari iĢlemler 

hesabında açık ortaya çıkarken, ikinci etkinin baskın olması cari fazlaya neden olmaktadır. 

Killian vd. (2009) petrol fiyatlarındaki değiĢimin cari iĢlemler hesabı üzerine etkilerini 

ticaret ve değer kanalları ile açıklamaktadır. Teori, ticaret kanalı açısından sadece petrol 

ticaret açığı olduğunu tahmin etmekte, ancak bunun ne petrol dıĢı ticaret açığı ne de petrol 

dıĢı ticaret fazlası ile uyumlu olduğu noktasında bir yorum getirememektedir. Değer aktarım 

kanalı, petrol arz ve talep Ģoklarına karĢı varlık fiyatlarında meydana gelen değiĢime 

dayanmaktadır. Uzun dönemde varlık fiyatları durağan durum düzeyine geri döner ve değer 

aktarım kanalı ortadan kalkar. 

Chuku vd. (2011), petrol fiyat Ģokları ile cari hesap dinamikleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. Petrolü hem ithal hem de ihraç eden Nijerya‘da cari hesap üzerinde petrol fiyat 

Ģoklarının net etkisini göstermek için,  1970:1-2008:4 dönemine ait çeyreklik veriler 

kullanılarak yapısal vektör otoregresyon analizi (SVAR) uygulanmıĢtır. Petrol fiyat artıĢlarına 

cari hesabın tepkisi ilk 6 çeyrekte artmakta, daha sonra 30. çeyreğe kadar düĢmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre, cari dengedeki sapmaların yaklaĢık olarak %15.77‘si petrol fiyat 

Ģoklarından kaynaklanmaktadır. Bu bulgudan yola çıkılarak, petrol fiyat artıĢları ile cari 

hesaptaki bozulmalar arasında bire bir iliĢki olmadığı sonucuna varılmıĢtır.  

Benzer bir çalıĢmayı Özlale ve Pekkurnaz (2010), petrol ithalatçısı konumunda olan 

Türkiye ekonomisi için yapmıĢtır. ÇalıĢmada 1999-2008 dönemine ait aylık veriler 

kullanılarak SVAR modeli ile petrol fiyat Ģoklarının Türkiye ekonomisinin cari hesap 

dinamikleri üzerine etkisi incelenmiĢtir. Ġlk üç ayda petrol fiyat Ģoklarına cari dengenin 

tepkisi artarken, daha sonra bu tepki düĢmektedir.  Her iki çalıĢmada da cari dengedeki 

sapmalarla petrol fiyat Ģokları arasında bire bir iliĢkinin olmaması sonucu, uluslararası 

finansal entegrasyonun rolü gibi önemli politika önerileri getirilmektedir. Bu bağlamda 

Killian vd. (2009)‘nin de ifade ettiği gibi tam piyasalar ve uluslararası finansal entegrasyon, 

risk paylaĢım mekanizması olarak ithalatçı ülkelerin yüksek cari açıklarını sürdürebilmede ve 

petrol fiyat etkisini ortadan kaldırmada yardımcı olabilir.  

Bodenstein vd. (2011), petrol fiyatının endojen olarak tanımlandığı iki ülkeli DSGE 

(dinamik stokastik genel denge) modelinde petrol fiyatındaki dalgalanmaların etkilerini 

incelemiĢtir. Eksik finansal piyasalar altında, petrol piyasasında oluĢan bir Ģok petrol 

ihracatçılarına doğru bir servet transferi ile sonuçlanırken, petrol ithalatçısı ülkenin tüketimi 
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azalır ve döviz kurunda değer kaybına neden olur. Petrol ithalatçısı ülkede ticaret dengesinin 

petrol bileĢeninde bozulma olmasına rağmen, petrol dıĢı mal ticaretindeki iyileĢme, Ģokun 

bütün ticaret dengesi üzerine etkisini büyük ölçüde azaltır. Küresel petrol arzı ve petrol 

fiyatının varyansı ve otokorelasyonunu eĢleĢtirmek için petrol fiyat esnekliği birden küçük 

olarak hesaplanmıĢtır. Eksik finansal piyasaların olduğu ekonomide, petrol fiyatını artıran 

petrol arz ve talep Ģokları, petrol ithal eden ülkelerde petrol dengesinde bozulmalara yol 

açmaktadır. Petrol fiyat esnekliğinin düĢük olması ile ihracatçı ülkeye artan servet transferi 

ithalatçı ülkenin servetinde önemli azalmaya yol açmaktadır. Bu servet etkisi, tüketimin 

azalmasına, döviz kurunun değer kaybetmesine ve petrol dıĢı ticaret fazlasına neden 

olmaktadır. 

Yanar ve Kerimoğlu (2011), 1975-2009 döneminde Türkiye‘de enerji tüketimi, 

ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. Vektör hata düzeltme modeli 

ile Johansen eĢbütünleĢme testinin uygulandığı çalıĢmada enerji tüketiminden büyümeye 

doğru güçlü bir iliĢki olduğu gözlenmiĢtir. Ekonomik büyüme arttıkça enerji tüketiminin 

artacağı ve enerji tüketimindeki artıĢın ise cari açığı artırıcı bir etki yapacağı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Demir (2013), Türkiye‘de sanayi üretimi, enerji ithalatı ve cari açık arasındaki iliĢkiyi 

incelediği çalıĢmasında 1987-2012 dönemini ele almıĢtır. ÇalıĢmada VAR modeli ile Granger 

nedensellik analizi uygulanmıĢ ve elde edilen bulgulara göre enerji ithalatından cari açığa 

doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi olduğu gözlenmiĢtir. 

Kesikoğlu ve Yıldırım (2014), 11 OECD ülkesinde doğal gaz tüketiminin petrol 

tüketimine oranı, ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. 1980-2012 

yıllarını kapsayan çalıĢmada panel nedensellik analizi kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara 

göre, Ġsviçre‘de doğal gaz tüketiminin petrol tüketimine oranından cari açığa doğru tek yönlü 

bir nedensellik iliĢkisi bulunurken; ekonomik büyümeden doğal gaz tüketiminin petrol 

tüketimine oranına doğru tek yönlü bir iliĢki gözlenmiĢtir. Ayrıca, Güney Kore ve 

Hollanda‘da doğal gaz tüketiminin petrol tüketimine oranından ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma kapsamındaki hiçbir ülkede cari 

açıktan doğalgaz/petrol tüketim oranına doğru anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

Özata (2014), enerji ithalatının Türkiye‘nin cari açığı ve ekonomik büyümesi 

üzerindeki etkisini araĢtırmıĢtır. 1998:1- 2012:4 dönemine ait çeyreklik veri ve yapısal VAR 

modelinin kullanıldığı çalıĢmada Türkiye‘de petrol ithalatının ve reel gelirin cari açık 

üzerinde anlamlı bir pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Uysal vd. (2015), Türkiye‘de 1980-2012 döneminde ait cari açık ile enerji tüketimi 

arasındaki nedensellik iliĢkisini VAR modeli ile incelemiĢ; ayrıca varyans ayrıĢtırması analizi 

yapmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde değiĢkenler birbirini etkilemektedir. 

Ampirik literatür incelendiğinde, petrol fiyatındaki artıĢların ülkelerin cari iĢlemler 

hesabını kısa dönemde etkilediği görülmektedir. Bu etkiler de ülkenin ithalatçı ve ihracatçı 

ülke konumunda olmasına göre değiĢmektedir. Petrol fiyatlarındaki artıĢ petrol ithal eden 

ülkelerin cari hesabında bozulmalara neden olurken, ihracatçı ülkelerde ise petrol ticaretinden 

kaynaklı bir servet artıĢına neden olmaktadır. Bunun yanında, uluslararası finansal 

entegrasyonun ithalatçı ülkeler üzerinde petrol fiyat artıĢı ile ortaya çıkan cari açığı 

sürdürülebilir kılmada yardımcı bir etken olduğu iddia edilmektedir. 

3. TÜRKĠYE‟NĠN ENERJĠDE DIġA BAĞIMLILIĞI VE CARĠ DENGE 

Türkiye özellikle fosil enerji kaynakları bakımından fakir bir ülke konumundadır. 

Bunun yanında giderek artan büyüme ve artan nüfus ülkenin enerji talebini de artırmaktadır. 

Dolayısıyla bu durum, ülkemizi enerji konusunda büyük ölçüde dıĢa bağımlı bir ülke haline 
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getirmektedir. Türkiye‘de yerli enerji üretimi ile enerji ithalatına bakıldığında enerji üretimi 

yıllar itibariye daha durağan bir seyir izlerken, enerji ithalatı aynı dönem itibariyle giderek 

artmaktadır. 

ġekil 1: Türkiye‟de Enerji ithalatı ve Yerli Üretimin Yıllar Ġtibariyle DeğiĢimi 

(Mtoe)

 

Kaynak: International Energy Agency (2012), Energy Balances Statistics, 

http://www.iea.org/statistics/topics/energybalances/, EriĢim Tarihi, 05.11.2016 

ġekil 2: Türkiye‟de Petrol Ġthalatının Yıllar Ġtibariyle DeğiĢimi (1974-2012, Mtoe*) 

 

* milyon ton petrol eĢdeğeri enerji miktarı 

Kaynak: International Energy Agency (2012), Energy Balances Statistics, 

http://www.iea.org/statistics/topics/energybalances/, EriĢim Tarihi, 05.11.2016 

Grafik 2‘de Türkiye‘de petrol ithalatının yılara göre değiĢimi gösterilmektedir. Buna 

göre petrol ithalatı sürekli olarak artan bir seyir izlemektedir. Bu ise Türkiye‘de enerji 

bağımlılığının giderek arttığını göstermektedir. Enerji bağımlılığındaki artıĢ ise dıĢ dengeyi 

olumsuz etkilemektedir. Grafik 3‘te aynı dönem itibariyle cari dengenin değiĢimi 

gösterilmektedir. 
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ġekil 3: Yıllar Ġtibariyle Cari Denge (1974-2012, %) 

 

Kaynak: Worldbank (2015). Current Account Balance, http://www.data.worldbank.org/indicator, EriĢim Tarihi: 

05.11.2016 

Türkiye‘de 1974-2012 dönemi incelendiğinde cari denge hemen hemen her dönem 

açık vermiĢtir. Ancak cari açık 2004‘ten itibaren hızlı bir Ģekilde artmakta, 2008 krizinden 

sonra 2010‘dan itibaren katlanarak artmaya devam etmektedir. Grafik 2‘de gösterildiği gibi 

petrol talebinde ve dolayısıyla ithalatındaki artıĢ cari iĢlemler hesabında önemli bir maliyet 

unsuru oluĢturmaktadır. 

3. EKONOMETRĠK ANALĠZ 

Bu bölümde önce analizde kullanılacak yöntem ve veri seti hakkında bilgi verilecek, 

daha sonra da kurulan modelin tahmini sonucunda elde edilen bulgular ortaya konulacaktır.  

3.1. Yöntem ve Veriler 

ÇalıĢmada Türkiye‘de 1974-2012 dönemine ait veriler kullanılarak cari açık ve petrol 

ithalatı arasındaki iliĢki Granger nedensellik testi ile araĢtırılmaktadır. Ġlgili veri seti 

Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiĢtir. Analizde cari 

açık değiĢkeni CA ve petrol ithalatı/GSYĠH ise IM ile gösterilmektedir.  

Bir serinin uzun dönemde sahip olduğu özellik, bir önceki dönemde değiĢkenin aldığı 

değeri, bu dönemi ne Ģekilde etkilediğiyle ortaya çıkartılabilir. Bu nedenle serinin nasıl bir 

süreçten geldiğini anlamak için, serinin her dönemde aldığı değerin daha önceki dönemdeki 

değerleriyle regresyonunun bulunması gerekmektedir. Bunun için değiĢik yöntemler 

geliĢtirilmiĢ olmakla beraber, ekonometride birim kök analizi olarak bilinen yöntemle 

serilerin durağan olup olmadıkları belirlenebilmektedir (Tarı, 2005:393). 

ÇalıĢmada kullanılan Granger nedensellik analizi, modele dahil edilen değiĢkenlerin 

seviye itibariyle durağan olmalarını gerektirmektedir. Eğer değiĢkenler seviye itibariyle 

durağan değillerse, iki farklı yol izlenebilir. Birincisi, hata düzeltme modelidir. Ancak hata 

düzeltme modelinin kurulabilmesi için tüm değiĢkenlerin 1. derece farkında durağan olması 

gerekmektedir. Ġkincisi ise Toda-Yamamoto prosedürüdür. Bu yöntemde değiĢkenlerin 

durağanlık seviyesi ile ilgili herhangi bir Ģart yoktur. Toda-Yamamoto (1995) tarafından 

önerilen nedensellik testi, modelde durağan veya durağan olmayan değiĢkenler varsa iki 
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değiĢken arasındaki nedensellik iliĢkisini test etmede özellikle uygun bir yöntemdir (Vergil ve 

ÇeĢtepe, 1997:41). Toda-Yamamoto analizi için değiĢkenlerin maksimum durağanlık 

düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla literatürde en çok kullanılan durağanlık 

testlerinden GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) testi ve Phillips-Perron (PP) testi tercih 

edilmiĢtir. Her iki testte de ―seri birim köke sahiptir‖ biçimindeki boĢ hipotez sınanmaktadır. 

Bir serinin durağan olabilmesi için ya t-istatistik değeri kritik değerlerinden büyük olmalı ya 

da olasılık (Prob) değeri ilgili anlamlılık düzeyinden küçük olmalıdır. Serinin durağan 

olmadığı durumda ise durağanlaĢana kadar fark alma iĢlemi uygulanır.  

Birim kök testleri için sınanacak hipotezler aĢağıdaki gibidir: 

H0:  IM serisi birim köke sahiptir. 

H1: IM serisi birim köke sahip değildir. 

H0: CA serisi birim köke sahiptir. 

H1: CA serisi birim köke sahip değildir. 

Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Augmented (GeniĢletilmiĢ) Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi 

DeğiĢken Sabitli Sabitli-Trendli Sabitsiz Trendsiz 

t-istatistiği Olasılık t-istatistiği Olasılık t-istatistiği Olasılık 

IM -1.200396 0.6643 -3.144009 0.1111 -0.767317 0.3772 

∆ IM -6.604816 0.0000*** -6.774778 0.0000*** -6.642114 0.0000*** 

CA -3.210398 0.0271 -3.397311 0.0668 0.118107 0.7138 

∆CA -8.251057 0.0000*** -8.685493 0.0000*** -8.308129 0.0000*** 

Phillips ve Perron (PP) Birim Kök Testi 

DeğiĢken Sabitli Sabitli-Trendli Sabitsiz Trendsiz 

t-istatistiği Olasılık t-istatistiği Olasılık t-istatistiği Olasılık 

IM -0.993439 0.7459 -3.137288 0.1126 -0.950484 0.2990 

∆ IM -7.159544 0.0000*** -9.440459 0.0000*** -7.153085 0.0000*** 

CA -3.199683 0.0278 -3.372438 0.0703 -1.608648 0.1005 

∆CA -10.49905 0.0000*** -15.95743 0.0000*** -10.67309 0.0000*** 

(***) %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığın sağlandığını göstermektedir. 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, %1 anlamlılık düzeyinde ADF test sonuçlarına göre, IM ve 

CA seviye itibariyle birim kök içerdiğinden durağan değildir. Aynı sonuçlar PP testinin 

sonuçlarıyla da örtüĢtüğünden testlerin birbirini destekledikleri görülmektedir. Durağan 

olmayan seriler farkı alınarak durağan hale getirilmiĢtir. 

Nedensellik ve dıĢsallık kavramlarını ilk olarak ortaya atan Granger (1969)‘a göre, x 

değiĢkenine ait bilgilerin modele eklenmesi y değiĢkeninin öngörüsüne katkı sağlıyorsa x 

değiĢkeni y‘nin nedenidir. Yukarıda gösterilen standart VAR modeli için Granger nedensellik 

sınaması Ģu Ģekilde test edilmektedir: 

H0: 21  22  2p 0  

H1: 11 12 1p  0 

H0 hipotezinin reddedilememesi halinde x y‘nin nedeni değildir. 

H1 hipotezinin reddedilememesi halinde y x‘in nedeni değildir. 

Eğer H0 ve H1 hipotezlerinin her ikisi de reddedilirse bu durumda x ve y arasında çift 

yönlü nedensellik olduğu kabul edilmektedir. 
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3.2. Modelin Kurulması 

ÇalıĢmada Granger nedensellik testinin uygulanmasına izin veren Toda-Yamamoto 

(T-Y) prosedürüne uygun VAR modeli kullanılmıĢtır. Kullanılan modeller aĢağıdaki gibidir. 

+          (1) 

+          (2) 

Yukarıdaki modellerde, CA cari açık/GSYĠH oranını, IM ise petrol ithalatı/GSYĠH 

oranını, p gecikme uzunluğunu ve d modeldeki değiĢkenlerin maksimum durağanlık düzeyini 

göstermektedir. 

3.3. Tahmin ve Bulgular 

ÇalıĢmada durağanlık analizlerinden sonra modelin gecikme uzunluğu belirlenmiĢtir. 

Literatürde gecikme uzunluğunun belirlenmesinde en çok kullanılan kriterler Akaike bilgi 

kriteri (AIC), Schwarz bilgi kriteri (SC) ve Hannan-Quinn (HQ) bilgi kriteridir. Tablo 4.2‘de 

bilgi kriterleri tarafından belirlenen gecikme uzunlukları gösterilmektedir. 

Tablo 2: VAR Modelinde Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 

Gecikme 

Uzunluğu 

AIC SC HQ 

0 -1.814484 -1.721071 -1.784600 

1  -3.372009* -3.091770*  -3.282358* 

2 -3.175887 -2.708821 -3.026468 

3 -3.161143 -2.507251 -2.951957 

4 -3.051510 -2.210791 -2.782557 

5 -3.045630 -2.018085 -2.716910 

*: Ġlgili kritere göre belirlenen gecikme uzunluğunu göstermektedir. 

Tablo 2‘ye göre gecikme uzunluğu bütün bilgi kriterlerine göre aynıdır ve 1 olarak 

seçilmiĢtir. Seçilen gecikme uzunluğunda VAR modeli tahmin edildikten sonra, modelin hata 

terimlerinin otokorelasyon sorunu taĢıyıp taĢımadığı test edilmelidir. Otokorelasyon sorunu, 

tahmin edilen parametrelerde sapmaya yol açarak, hatalı bulgulara ulaĢılmasına neden 

olabilir. Bu amaçla tahmin edilen modelin hata teriminin ters kökleri incelenmektedir. Eğer 

hata terimi otokorelasyon sorunu taĢımıyorsa, ters kökleri 1‘den küçük olmalıdır. Yani, hata 

teriminin ters kökleri birim çember dıĢına çıkmamalıdır. Hata teriminin otokorelasyon 

taĢımaması modelin dinamik olarak kararlı olduğunu göstermektedir. ġekil 4‘te hata 

terimlerinin ters köklerini göstermektedir. 
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ġekil 4: Hata Terimlerinin Ters Kökleri 

 

Modelin dinamik kararlılığına karar verildikten sonra, hata teriminin normal dağılıp 

dağılmadığı test edilmektedir ve normallik testi uygulanmaktadır. Hiçbir AR kökünün birim 

çemberin dıĢında yer almaması kurulan modelin durağan ve dinamik olarak kararlı olduğunu 

açık Ģekilde desteklemektedir. Kurulan VAR modelinde kriterlerin seçmiĢ olduğu gecikme 

uzunluklarında otokorelasyon sorunu olup olmadığını test etmek gerekmektedir. Bunun için 

yapılan LM testinin sonuçları Tablo 3‘de yer almaktadır. 

Tablo 3: LM Testi Sonuçları 

Gecikme Uzunluğu LM Ġstatistiği Olasılık Değeri 

1 6.827214 0.1453 

2 9.996247 0.0405 

3 8.688430 0.0694 

4 1.995678 0.7366 

5 0.370488 0.9848 

LM testinde olasılık değerleri incelendiğinde; seride ‗‘otokorelasyon yoktur‘ 

yönündeki boĢ hipotez kabul edilmektedir. Dolaysıyla LM Ġstatistiği>Olasılık Değeri 

olduğundan seride otokorelasyon sorunu yoktur. 

Modelde hata teriminin değiĢen varyans sorunu taĢımaması gerekmektedir. Bunun için 

White testi uygulanmaktadır. White testi ―değiĢen varyans sorunu yoktur‖ biçimindeki boĢ 

hipotezi sınamaktadır. Tablo 4‘de White testi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 4: White Testi Sonuçları 

Ki-kare Ġstatistiği Olasılık Değeri 

47.54321 0.2572 

Bağlı (joint) testin verdiği ki-kare istatistiğinin olasılık değeri % 5 anlamlılık düzeyine 

göre değerlendirilerek karar verilebilir. Ki-kare istatistiğinin olasılık değeri 0.2572‘dir ve %5 

anlamlılık düzeyinde boĢ hipotez reddedilemediğinden, değiĢen varyans sorunu olmadığına 

karar verilir. 

Son olarak Wald testi uygulanmıĢtır. Wald testinde sınanan hipotezler Tablo 5‘de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 5: Wald Testi Sonuçları 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

Gözlem 

Sayısı 

Olasılık 

Değeri 

Sonuç 

CA IM 37 0.0784 Reddedilir 

IM CA 37 0.3549 Reddedilemez 

Wald testi sonuçlarına göre petrol ithalatından cari açığa doğru tek yönlü bir 

nedensellik iliĢkisi olduğu gözlenmektedir. Buna göre Türkiye‘nin enerjide dıĢa bağımlı 

olması cari açığını etkileyen bir unsurdur.  

ġekil 2: DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Yönü 

 

 

4. SONUÇ 

Enerji sorununun politik, stratejik ve çevresel etkilerinin yanısıra ekonomi üzerindeki 

etkileri de literatürde tartıĢılan bir konudur. Enerjinin özellikle de enerji bağımlılığının 

etkilediği makro değiĢkenlerden biri cari açıktır. Birincil enerji kaynakları açısından fakir olan 

ve enerji ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karĢılayan Türkiye‘de enerji girdisi ciddi bir 

maliyet unsuru durumundadır. Bu bağlamda enerji ithalatının cari dengeyi de etkileyen 

önemli faktörlerden biri olduğu ifade edilmektedir. 

ÇalıĢmada, Türkiye‘de 1974-2012 yılları arasında petrol ithalatı ve cari açık arasındaki 

iliĢki analiz edilmiĢtir. Buna göre elde edilen sonuçlar, Türkiye‘de petrol ithalatından cari 

açığa doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisinin olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu sonuç teoriye 

uygun bir durumu ifade etmektedir. Dolayısıyla Türkiye‘nin enerji konusunda dıĢa 

bağımlılığının artması, dıĢ dengeyi olumsuz etkilemektedir.  

Türkiye‘nin birincil enerji kaynakları bakımından fakir bir ülke olması ve enerji 

talebinin giderek artması ülkeyi enerji konusunda dıĢa bağımlı hale getirmiĢtir. Bu bağımlılık 

ülkenin ekonomik yönden daha kırılgan olmasına yol açmaktadır. Enerji ithalatındaki artıĢ 

cari açığı giderek artırmaktadır. Cari açığı azaltmanın yolu enerjide dıĢa bağımlılığı azaltmak, 

yani enerji üretimini artırmaktır. Ancak, Türkiye gibi ülkelerin enerji üretimini kısa vadede 

artırmaları kolay değildir. Bunun için kısa vadede sanayide, binalarda ve taĢımacılıkta enerji 

verimliliğini artıracak yatırım ve teĢvik politikaları etkin bir Ģekilde uygulanmalıdır. Uzun 

vadede ise rüzgar, güneĢ, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına gerekli 

yatırımları yaparak bu zengin alternatif enerji potansiyellerimizden yararlanma imkanları 

araĢtırılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢma, Kırklareli Üniversitesi‘nde önlisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi 

alan öğrencilerin, yaz dönemlerinde zorunlu olarak yerine getirdikleri staj uygulamalarında 

karĢılaĢtıkları psikolojik yıldırma davranıĢına maruz kalma durumlarının demografik 

değiĢkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araĢtırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

gerekli olan veriler anket tekniği ile elde edilmiĢtir. Bu nedenle araĢtırmada kullanılan ölçek 

bir önceki yaz döneminde staj yapmıĢ ve 2014-2015 Akademik yılına baĢlamıĢ turizm eğitimi 

alan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine uygulanmakta ve iki bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik ifadeler, ikinci 

bölümde yıldırma davranıĢlarını belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Anket verileri 

Kırklareli Üniversitesi‘nde ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 135 öğrenciden 

yüz yüze toplanmıĢtır. AraĢtırmada veri setinin tanıtılması amacıyla sunulan yüzde ve frekans 

gibi tanımlayıcı istatistiklerin ardından öğrencilerin yıldırma davranıĢ algısının çeĢitli 

değiĢkenlere göre tespit etmeye yönelik iki değiĢkenli bağımsız örneklem için t- testi ve Mann 

Whitney- U, ikiden çok değiĢkenli bağımsız örneklemler için ise Anova ve Kruskal Wallis 

testleri uygulanmıĢtır. Bulgular Yıldırma davranıĢlarına maruz kalma düzeyinin, cinsiyet, yaĢ, 

eğitim, staj süresi ve staj yapılan departmana göre farklılık gösterip göstermediği saptanmıĢtır 

ve bu bulgular ıĢığında çeĢitli öneriler sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Yıldırma, Psikolojik Yıldırma, Staj, Turizm Eğitimi 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 

mailto:anadrielnilufer@yahoo.com
mailto:merve_aksoy1993@hotmail.com


  

 

45 

 

 

1. GĠRĠġ 

Sürekli artan rekabet ortamında, çalıĢanların birbirleriyle ve üstleriyle olan iliĢkileri 

iĢletmeler açısından önem kazanmaktadır. Çünkü çalıĢanların iĢ ortamlarında geçirdikleri 

saatler günlük yaĢamın önemli bir parçası olmaya baĢlamıĢ ve böylece çalıĢanların iĢ 

yerindeki olumlu ve olumsuz olaylardan etkilenmesi kaçınılmaz bir hal almıĢtır. Ayrıca 

çalıĢanların birbirlerine rakip olma düĢünceleri onların hem iĢ yaĢamını hem de iĢ dıĢı 

yaĢamlarını etkilemekte ve çalıĢanlar çıkarları için sürekli olarak çatıĢma ile mücadele ederek 

saldırganlaĢmaktadır. ÇalıĢanların yapısının demografik, psikolojik ve sosyal açıdan 

birbirinden farklı özelliklere sahip olması iĢ yerinde oluĢan etkileĢim sırasında olumlu ve 

olumsuz çeĢitli süreçlerden geçebilmektedir. Böylece çalıĢma ortamı bireyleri kötü 

etkileyerek iĢten ayrılmalarına yol açabilmektedir (Perçin vd., 2016: 431). Bu nedenle bu tür 

davranıĢlar, örgütler ve iĢgörenler üzerinde onarılması güç fiziksel ve psikolojik yıpranmalara 

neden olabilmektedir. 

Ayrıca turizm eğitiminin bir parçası olan mesleki eğitimin gereği, zorunlu staj 

uygulamaları öğrencilerin sektörle tanıĢmalarını sağlamakta ve staj dönemleri sonucunda, 

bazı öğrenciler sektöre karĢı olumsuz düĢünceler beslerken diğer bazıları olumlu düĢüncelerle 

staj sürecini tamamlamaktadırlar. Turizm eğitimi alan öğrenciler staj dönemlerini eğitim 

aldıkları okul uygun gördükçe oteller, seyahat acentaları, restoranlar ya da eğlence merkezleri 

gibi turizm sektörünün çeĢitli alanlarında gerçekleĢtirebilmektedirler. Bu iĢletmelerdeki çeĢitli 

departmanlarda mesleki eğitime uygun staj uygulamalarını gerçekleĢtirmeleri beklenmektedir. 

Öğrencilerin yaĢadıkları staj deneyimleri öğrencinin kendi yapısı baĢta olmak üzere, 

çalıĢtıkları iĢletmelerin farklılığı, departman farklılığı, bölge farklılığı gibi çok çeĢitli fiziksel 

unsurlardan etkilenmektedir. Ancak bu çalıĢmanın konusu olan öğrencilerin staj döneminde 

maruz kaldıkları yıldırma davranıĢları ve bu davranıĢların, öğrencilerin eğitimlerini 

tamamladıklarında, sektörde çalıĢma isteğine olan etkisi önemli görüldüğünden bu 

araĢtırmanın da amacını teĢkil etmektedir. Ayrıca bu konu ile ilgili literatür incelendiğinde 

yıldırma davranıĢına maruz kalan bireylerin, maruz kaldıkları bu durumları çevreleriyle açık 

bir Ģekilde paylaĢmamakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalıĢma tüm bu konulara 

açıklık getirmesi açısından önem kazanmaktadır. ÇalıĢma sonuçları sadece Kırklareli 

Üniversitesi öğrencileri için genellenebilecek ve sadece bu konuda çeĢitli önerilerde 

bulunulması mümkün olacaktır. AraĢtırmanın tüm turizm okullarını kapsayacak Ģekilde daha 

geniĢ bir örneklemde gerçekleĢtirilmesi halinde sonuçlar daha geniĢ bir çerçevede 

genellenebilecektir.    

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yabancı yazında ―mobbing‖ olarak bilinen ve yerli yazında da genellikle ―mobbing‖ 

olarak kullanılan sözcük bu çalıĢmada Türkçe anlamı olan ―Psikolojik Yıldırma‖ olarak 

kullanılmaktadır. Mobbing kelime anlamı itibariyle Latince kararsız kalabalık anlamına gelen 

―mobile vulgus‟ sözcüklerinden türeyen ve Ġngilizce‘de kanun dıĢı Ģiddet uygulayan düzensiz 

kalabalık ya da çete anlamına gelen ―mob‖ köküne dayanmaktadır. Mob kökünün eylem hali 

olan mobbing ise bu çalıĢmada kullanıldığı gibi psikolojik yıldırma, psikolojik baskı, Ģiddet, 

taciz gibi anlamlarda kullanılmaktadır (Filizöz & Ay, 2011). Psikolojik Yıldırma, iĢyerinde 

çalıĢan kiĢi ya da kiĢiler üzerinde sistematik bir Ģekilde baskı yaparak bunaltma, korkutma, 

tehdit etme gibi yöntemlerle iĢten ayrılma aĢamasına kadar gidebilen bir süreçtir. Eylemin; 

yıldırma sayılabilmesi için en az altı ay ve haftada bir kez tekrar edilmesi gerekir (ÇalıĢkan & 

Tepeci 2008). Psikolojik yıldırma konusundaki ilk çalıĢmalardan biri Leymann‘ın 1996 

yılında yaptığı çalıĢanların birbirine karĢı uyguladıkları psikolojik Ģiddet olarak belirttiği 

çalıĢmasıdır. Leymann (1996) yaptığı tanımlamada birinin veya birkaç kiĢinin bir veya daha 

fazla kiĢi tarafından her gün birkaç ay süre ile devamlı ve sistemli bir Ģekilde duygusal 

yönden zarar görmesi amacıyla yapılan davranıĢlar olarak tanımlamaktadır. Psikolojik 
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Yıldırma, örgütsel verimsizliğin en önemli nedenlerinden biri olmakla birlikte, dünyada ve 

Türkiye‘de tüm kamu ve özel kuruluĢlarda var olan, ancak tanımı üzerinde tam bir uzlaĢmaya 

varılamamıĢ, çerçevesi net olarak belirlenemeyen ve adı konulmamıĢ bir olay haline gelmiĢtir 

(Tınaz, 2008). Yıldırma rahatsız edici davranıĢlarla kendini belli eden, zaman geçtikçe acı 

vermeye baĢlayan ve olayların sarmal biçimde hız kazandığı; çeĢitli aĢamalardan oluĢan bir 

süreç olarak bilinmektedir. Bu davranıĢların bazılarının, tamamen negatif olarak 

görülebilmesine karĢın bazıları, sadece normal etkileĢim davranıĢları olarak da ortaya 

çıkabilmektedir. Bu tarz davranıĢlar, bir kez için hoĢ görülebilir ya da davranıĢı yapanın o gün 

kötü gününde olduğu düĢünülerek anlayıĢla karĢılanabilirler. Ancak bu davranıĢlar, sistematik 

olarak uzun bir süre içinde tekrarlanıp, devam ettirilirse anlamları değiĢir ve kasıtlı tacize 

dönüĢür. Bunun sonucunda iĢyerinde psikolojik tacizin nihai hedefi olarak birey, kendi 

isteğiyle veya kendi isteği dıĢında iĢ yaĢamından uzaklaĢır (Tınaz, 2006). BaĢka bir ifadeyle 

psikolojik yıldırma eyleminin gerçekleĢmesi için bazı Ģartların bulunması gerekmektedir. 

Örneğin iĢyerindeki çeĢitli olumsuz davranıĢlar birden fazla, sürekli, tekrarlı ve sistematik 

olarak kasıtlı yapıldığında psikolojik yıldırma davranıĢına dönüĢmektedir.  

Yavuz‘a (2007) göre; yıldırma davranıĢlarında bulunanlar genellikle, kendi eksik 

yönlerini, itibarlarına iliĢkin korku ve güvensizliklerini, bir baĢkasını küçük düĢürerek telafi 

etmeye çalıĢan, kendisinin ayrıcalıklı ve vazgeçilmez olduğuna inanan, kendilerinin 

baĢkalarından çok daha önemli olduklarını düĢünen, benmerkezci ve egoist oldukları için 

düĢmanlık yapmaktan kaçınmayan, kendi normlarını örgüt politikası haline getirmek için çaba 

gösteren kiĢilerdir. Yıldırma davranıĢlarının oluĢum süreci ve sonuçları incelendiğinde, 

mağdur durumundaki kiĢilerin bu davranıĢlardan oldukça fazla etkilendiği görülmektedir. 

Ancak davranıĢların sonuçlarının sadece mağdur durumundaki kiĢileri değil, aynı zamanda 

örgüt ve toplum açısından da olumsuz etkiler yarattığı; mağdurun hem iĢ baĢında hem de iĢ 

dıĢında bu davranıĢların etkilerini hissettiği görülmektedir (Tınaz, 2006). Yıldırma 

davranıĢının etkilerine bakıldığında, mağdurların iĢ baĢında yüksek derecede depresyon, stres, 

endiĢe yaĢadıkları görülmektedir. Yıldırma sonucunda mağdurların stres, depresif sendromlar, 

yorgunluk ve bitkinlik gibi sorunlar yaĢadıkları bilinmektedir. Yıldırma davranıĢının iĢ 

baĢında yarattığı etkilerden bir diğeri ise, motivasyon düĢüklüğü, konsantrasyon eksikliği ve 

iĢte zorlanmadır. Yıldırma davranıĢlarının, davranıĢa maruz kalan bireyin yaĢamını iĢ dıĢında 

da olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu bağlamda, yıldırma davranıĢlarına maruz kalan 

bireylerin önemli kısmı iĢ baĢında maruz kaldığı stres, gerilim, endiĢe gibi durumları iĢ 

dıĢında da yaĢamaya devam etmektedir. Yıldırmanın etkilerinin iĢ dıĢında devam etmesi, 

mağdurun fizyolojik açıdan ciddi sağlık sorunları yaĢamasına neden olmaktadır. Bu 

bağlamda, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) yaĢayan bireylerin iĢ dıĢında da giderek 

öfkeli, saldırgan ve konsantrasyon bozuklukları yaĢayan kiĢiler haline geldiklerini 

belirtmektedir (Avcı & Kaya, 2013). Leymann yaptığı çalıĢmada yıldırma süreci 

konusunda beĢ  aĢama  ve  beĢ  farklı  boyut  belirlemiĢtir (Leymann, 1996). Bu aĢamalar 

sırasıyla kritik olaylar, saldırgan eylemler, yönetimin devreye girmesi, dıĢlama ve iĢine son 

verilme olarak belirtilmektedir. Kritik olaylar altında genelde tetikleyici unsur olarak 

bir çatıĢma belirlenmekte ancak çatıĢmayı yıldırma davranıĢına çeviren 

unsurun ne olduğu kesin olarak belirlenememektedir. Ġkinci aĢama olan saldırgan eylemler 

altında sık ve düzenli hale gelen psikolojik saldırılar gerçekleĢtiğinde ve bunlar bir kiĢiyi 

psikolojik anlamda rahatsız etmeye ve yıldırmaya yönelik olduğu zaman psikolojik 

yıldırmanın baĢladığı belirtilmektedir. Yönetimin devreye girmesi aĢamasında yönetim bu ana 

kadar olaylara dahil değilken bu süreçte artık dahil olmuĢtur. Ancak bu ana kadar 

damgalanmıĢ ve örgüt nüfusunun çoğunluğu tarafından farklı hatalı ve psikolojik sorunları 

olan kiĢi olarak bilinen kiĢiyi yönetimin de yanlıĢ algılaması çok kolay olacaktır. DıĢlama 

aĢamasında psikolojik yıldırma davranıĢına maruz kalan kiĢi profesyonel yardım almaya 

baĢlamaktadır. Örgüt içinde bu duyulduğunda kiĢi hakkında zor insan, paranoyak kiĢilik veya 

akıl hastası gibi tanımlar yapılmaya baĢlanır. Bu süreç genellikle istifa ya da iĢten çıkarma ile 
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sonuçlanabilmektedir (Leymann, 1996). Son aĢama olan iĢine son verilme sürecinde ise 

iĢyerinden uzaklaĢtırıldıktan sonra yönetimin kiĢiye inanmaması sonucunda kiĢinin yaĢadığı 

duygusal gerilim ve bunula birlikte çeĢitli hastalıklar ortaya çıkar. Yıldırma davranıĢı 

sonrasında iĢine son verilen kiĢide Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 

görülebilmektedir (Tınaz, 2006). Bununla birlikte Leymann‘ın psikolojik yıldırma 

davranıĢlarını ortaya koymak üzere hazırlamıĢ olduğu ölçek beĢ boyuttan oluĢmaktadır. Bu 

boyutlar kendini gösterme ve iletiĢim oluĢumunu etkileme, sosyal iliĢkileri etkileme, kiĢinin 

itibarını etkileme, kiĢinin yaĢam kalitesini etkileme ve kiĢinin sağlığını etkileme olarak 

belirtilmiĢtir (Leymann, 1996). 

ÇeĢitli turizm iĢletmelerinde staj yapan öğrencilerin staj yaptıkları süreçte fiziksel ya 

da psikolojik farklı olumsuz durumlara maruz kaldığı bilinmektedir. Öyle ki bu durum onların 

iĢ hayatlarının devamında turizm sektörünü seçmemesine varan sonuçları beraberinde 

getirmektedir (KuĢluvan ve KuĢluvan, 2000). Turizm eğitiminin önemli bir parçasını 

oluĢturan mesleki eğitim Türkiye‘ de örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki Ģekilde 

gerçekleĢtirilmektedir. Örgün turizm eğitimi veren kurumlar; ortaöğretim ve yükseköğretim 

düzeyinde turizm eğitimi veren okullardan oluĢmaktadır. Yaygın turizm eğitimi veren 

kurumlar ise; kamu ve özel kurumlar tarafından verilen kısa süreli mesleki eğitim kursları 

niteliğinde görülmektedir (Avcıkurt ve Karaman, 2002). Turizm eğitimi gibi mesleki eğitime 

yönelik bölümlerde öğrencilerin eğitim hayatları sırasında onlara pratik yapma imkanı 

tanımak ve onların sektörü tanımalarını sağlamak için çoğunlukla yaz aylarında staj 

uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir.  Staj, Türk Dil Kurumunca; kiĢinin mesleki bilgisini 

artırmak için geçici olarak bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalıĢarak geçirdiği dönem 

olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). BaĢka bir çalıĢmada staj, kuramsal meslek bilgisine 

sahip kiĢilerin, aldıkları akademik bilgileri gerçek yaĢamda kullanma ve denemeleri Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifade ile staj, öğrenciye, iĢ yaĢamına dair sorunları tanıma, 

onlarla baĢa çıkma, iĢ arkadaĢları ve üstleri ile iyi iletiĢim kurabilme, tüketiciyi tanıma ve 

onların neler beklediklerini gözlemleme ve onlarla nasıl sağlıklı iletiĢim kurulacağına iliĢkin 

bilgileri kazandırmaktadır (Çetin, 2005). 

 Staj öğrencilerin eğitimleri devam etmekte iken onlara kariyer seçeneklerini test 

etmek için bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca staj deneyimleri okulda öğrenilen iletiĢim ve kariyer 

geliĢim becerilerini denemek için bir Ģans sunmaktadır. Staj programları uygun bir Ģekilde 

yapılandırıldığında öğrencilere kariyer geliĢimi, kariyer tercihleri hakkında değerli bilgi, 

kendinin farkında olma, iĢ öncesi hazırlık, Ģirket araĢtırması, iĢe heveslilik, kritik düĢünme 

becerilerini geliĢtirme, takım çalıĢması ve liderlik becerilerini öğrenme ve kendilerinin ve 

diğerlerinin iletiĢim tekniklerini anlama konularında yardımcı olabilmektedir (Stalberte, 

1996).   

Literatürde kamu ve özel sektördeki çeĢitli iĢletmelerde psikolojik yıldırma 

davranıĢları farklı çalıĢmalarla araĢtırılmaktadır (Berdahl & Moore, 2006). Bununla birlikte 

mesleki eğitim içerisinde staj uygulamalarına katılan öğrenciler üzerinde de yapılan 

araĢtırmalar mevcuttur. Ancak turizm eğitimi alan öğrencilerin staj uygulamalarında 

karĢılaĢtıkları yıldırma davranıĢlarına iliĢkin çokça araĢtırmaya rastlanamamıĢtır. Gündoğan 

ve Atabey (2012) staj yapan turizm öğrencilerine yönelik yaptıkları araĢtırmalarında 

öğrencilerin staj sırasında yaĢadıkları birçok sorunun yanı sıra onlara onur kırıcı davranıĢlarda 

bulunulmasını ortaya koymuĢlardır. Mkono (2010)‘nun Zimbambe‘de konaklama 

iĢletmelerinde staj yapan öğrenciler üzerine yaptığı bir çalıĢmada, araĢtırmaya katılanların 

birçoğunun cinsel tacize maruz kaldıklarını ve bunların çoğunun da kadınlar olduğunu 

belirttiği ortaya çıkmıĢtır. Tutan‘ın 2010 yılında Ankara‘da turizm eğitimi alan öğrencilerin 

stajları sırasında karĢılaĢtıkları yıldırma davranıĢlarını araĢtırdığı tez çalıĢmasında, 

öğrencilerin staj yaptıkları dönemde, mobbing davranıĢlarına farklı düzeylerde maruz kaldığı 

ve bu davranıĢlar sonucunda fiziksel ve/veya ruhsal rahatsızlıklar yaĢadığı tespit edilmiĢtir. 
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Ayrıca, turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin % 66‘ sı eğitimlerinin bitiminde sektörde 

çalıĢmayı isterken, % 34‘ ü eğitimlerini bitirdikten sonra, turizm sektöründe çalıĢmak 

istemediği tespit edilmiĢtir (Tutan, 2010). ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümünde Kırklareli 

Üniversitesinde turizm eğitimi alan öğrencilerin staj süreleri boyunca herhangi bir yıldırma 

davranıĢına maruz kalıp kalmadığı çeĢitli değiĢkenler açısından incelenerek araĢtırma 

sonuçlarının tartıĢılması amaçlanmaktadır.   

3. YÖNTEM 

Bu çalıĢmanın amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin, mesleki deneyim kazanmak 

için staj yaptıkları dönemde, yıldırma davranıĢlarına maruz kalma düzeyini belirlemekle 

birlikte, yıldırma davranıĢına maruz kalma durumunun çeĢitli değiĢkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini incelemektir. Bu kapsamda belirlenen hipotezler aĢağıda 

verilmektedir. 

H1: Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde maruz kaldıkları yıldırma 

davranıĢları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H2: Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde maruz kaldıkları yıldırma 

davranıĢını algılamaları yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

H3: Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde maruz kaldıkları yıldırma 

davranıĢını algılamaları eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H4: Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde maruz kaldıkları yıldırma staj 

departmana göre değiĢiklik göstermektedir. 

H5: Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde maruz kaldıkları yıldırma staj 

süresine göre değiĢiklik göstermektedir. 

AraĢtırmanın evrenini Kırklareli Üniversitesi‘nde turizm eğitimi alan ön lisans ve 

lisans öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya 2014 yılında staj uygulamalarını 

gerçekleĢtirmiĢ olan ön lisans programına kayıtlı birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile lisans 

programına kayıtlı ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılmıĢtır. Her iki 

programdan da Turizm ĠĢletmeciliği bölümü öğrencilerine anket formları dağıtılmıĢ ve stajını 

yapmıĢ olanların cevaplamaları istenmiĢtir. Lisans programından toplam 120 kiĢi önlisans 

programından ise toplam 40 kiĢinin staj yaptığı belirlenmiĢ elde edilen 135 anket ile analizler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece tam sayım örnekleme yöntemi ile elde edilen verilerin 

%84,3‘üne ulaĢılmıĢtır.  

Veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada 

kullanılan anket formu Leymann‘ın 1996 yılında çalıĢanların yıldırma davranıĢlarının 

belirlenmesine yönelik ve yine Tutan‘ın 2010 yılında staj yapan turizm öğrencilerinin maruz 

kaldığı yıldırma davranıĢlarının belirlenmesine yönelik hazırlamıĢ olduğu biçimlerinden 

yararlanılarak kullanılmıĢtır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerinin 

(cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu) yanı sıra staj yaptıkları departman ve staj süreleri ile ilgili 

ifadeler yer almaktadır. Ġkinci bölümde; staj yapılan sürede kiĢilerin iletiĢimine yapılan 

saldırılara yönelik, sosyal iletiĢim aktivitelerine yapılan saldırılara yönelik, özel yaĢam ve 

kiĢiliğine yapılan saldırılara yönelik, mesleğe yapılan saldırılara yönelik ifadeler ile mental 

sağlığına yönelik saldırılarla ilgili ifadeler yer almaktadır. Toplam 48 sorudan oluĢan anket 

formu ile elde edilen verilerin analizinde SPSS for Windows 22 paket programı kullanılmıĢtır.  

4. ANALĠZ VE BULGULAR 

AraĢtırmada verilerin analizi için öncelikle Alpha yöntemi ile güvenirlik analizi 

yapılmıĢ ve ölçek toplam güvenilirliği 0,93 olarak bulunmuĢtur. Cronbach Alpha sayısının 
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0,70 üzerindeki değerleri güvenilir kabul edildiğinden (DurmuĢ, vd., 2013) bu ölçeğin yüksek 

güvenilirlikte bir değere sahip olduğu söylenebilir.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılanların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; %47,4‘ 

ünü kadın, % 52,6‘ sını erkekler oluĢturmaktadır. Katılımcıların yaĢa göre dağılımını, en 

yüksek %97,8 ile 20-24 yaĢ aralığı oluĢtururken, en az ise; %0,7 ile 15-19 yaĢ aralığı 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılanların eğitim durumu incelendiğinde %73,4 ile ön lisans, 

%26,6 ile lise oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılanların staj yaptıkları departman 

incelendiğinde en yüksek %43,7 ile yiyecek-içecek oluĢtururken, en az ise; %2,2 ile 

animasyon ve satın alma oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılanların staj yaptıkları süre 

incelendiğinde en yüksek %69,6 ile 40 gün, en az %5,2 ile 80 gün olduğu görülmektedir. 

Tablo.1. AraĢtırmaya Katılanların ÇeĢitli Özelliklerine göre Dağılımı 

AraĢtırmaya Katılanlara ĠliĢkin 

Bulgular 

 f % 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

64 

71 

47,4 

52,6 

YaĢ 15-19 

20-24 

25-29 

30 ve üzeri 

1 

132 

2 

- 

0,7 

97,8 

    1,5    

- 

Eğitim Lise 

Önlisans 

36 

99 

 26,6                     

 73,4 

Staj Yapılan Departman 

 

Önbüro 

Ġnsan Kaynakları 

Muhasebe 

Kat Hizmetleri 

Animasyon 

Satın Alma 

Seyahat 

Acentası 

Yiyecek-Ġçecek 

Diğer 

30 

14 

14 

6 

3 

3 

40 

59 

12 

22,2 

10,4 

10,4 

4,4 

2,2 

2,2 

29,6 

43,7 

8,9 

Yapılan Staj Süresi 20 gün 

40 gün 

80 gün 

81 ve üzeri gün 

10 

94 

7 

24 

7,4 

69,6 

5,2 

17,8 

Hipotez testlerine geçmeden önce yıldırma davranıĢları ile ilgili boyutlar ortalamadan 

elde edilmiĢ ve bu boyutların normal bir dağılıma sahip olup olmadıkları incelenmiĢtir. Bunun 

için çeĢitli yöntemler bulunmakla birlikte son zamanlarda en sık kullanılan yöntemin 

Kolmogrov- Simirnov normal dağılım testi olduğu bilinmektedir. Dağılımın normal 

gerçekleĢmesi parametrik ölçüm tekniklerinin kullanılmasını; dağılımın normal 

gerçekleĢmemesi ise parametrik olmayan ölçüm tekniklerinin kullanımını gerektirmektedir 
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(Field, 2005). Buna göre kiĢilerin iletiĢimine yapılan saldırı, özel yaĢam ve kiĢiliğine yapılan 

saldırı ile mental sağlığına yönelik saldırı boyutları normal dağılım göstermezken sosyal 

iletiĢim aktivitelerine yapılan saldırı ve mesleğe yapılan saldırı boyutları normal dağılım 

göstermektedir. Bu durumda normal dağılım gösteren veri setleri için parametrik analizlerden 

yaĢ ve eğitim düzeyi gibi iki gruplu olanların arasındaki anlamlı farkları test etmek için t-test, 

ikiden fazla grup arasındaki farkların anlamlı olup olmadığını test etmek için Tek Yönlü 

ANOVA analizleri yapılırken; parametrik olmayan veri setleri için iki gruplu değiĢkenler 

arasındaki farkları ortaya koymak adına Mann Whitney-U, ikiden fazla grup arasındaki 

farkları ortaya koyabilmek adına ise Kruskal Wallis testleri uygulanmaktadır.  

Tablo 2‘ de görüldüğü üzere, yıldırma davranıĢını oluĢturan alt boyutlardan kiĢinin 

iletiĢimine yapılan saldırılar, özel yaĢam ve kiĢiliğine yapılan saldırılar boyutu ile araĢtırmaya 

katılanların cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık varken mental sağlığa yapılan saldırılarla 

cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

Tablo.2. Yıldırma DavranıĢı Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

Yıldırma 

Boyutları 

Cinsiyet N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U Z p 

ĠletiĢime 

saldırı 

Kadın 63 55,24 3480 1464 -3,153 0,002
* 

Erkek 68 75,97 5166    

Toplam 131      

Özel yaĢam 

ve kiĢiliğe 

saldırı 

Kadın 63 57,39 3615,50 1599,5 -2,152 0,031
* 

Erkek 68 71,39 4640,50    

Toplam 131      

Mental 

Sağlığa 

saldırı 

Kadın 63 61,78 3892 1876 -1,482 0,138 

Erkek 69 70,81 4886    

Toplam 132      

* (p < 0,05) 

AraĢtırmaya katılanların cinsiyetleri açısından sosyal aktivitelere yapılan saldırılar alt 

boyutu ile mesleki saldırılar alt boyutu arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olup 

olmadığına bakmak için parametrik test olan t-test sonuçlarına bakılmıĢ ve bu boyutlar ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (p > 0,05). 

Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde maruz kaldıkları yıldırma davranıĢını 

algılamalarının ikiden fazla gruba sahip olan yaĢ değiĢkenine göre farklılık gösterip 

göstermediğini incelemek için parametrik olmayan analiz yöntemlerinden, Kruskal Wallis 

testi uygulanmıĢ ve yaĢ grupları ile kiĢinin iletiĢimine yapılan saldırılar (p=0,074), özel yaĢam 

ve kiĢiliğine yapılan saldırılar (p=0,156) ve mental saldırılar (p=0,198) boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (p>0,05). Benzer 

Ģekilde araĢtırmaya katılanların yaĢ grupları açısından sosyal aktivitelere yapılan saldırılar alt 

boyutu ile mesleki saldırılar alt boyutu arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla parametrik test olan ANOVA sonuçlarına bakılmıĢ ve bu 

boyutlar ile yaĢ arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (p>0,05).  

Tablo 3‘ de görüldüğü üzere, yıldırma davranıĢını oluĢturan alt boyutlardan kiĢinin 

iletiĢimine yapılan saldırılar ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık varken özel 

yaĢam ve kiĢiliğine yapılan saldırılar boyutu (p=0,76) ve mental sağlığa yapılan saldırılar 

boyutu (p=0,62) ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  
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Tablo.3. Yıldırma DavranıĢı Alt Boyutlarının Eğitime Göre KarĢılaĢtırılması 

Yıldırma 

Boyutları 

Cinsiyet N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U Z p 

ĠletiĢime 

saldırı 

Lise 34 50,96 1732,5 1137,5 -2,438 0,015
* 

Ön Lisans 98 68,77 6395,5    

Toplam 132      

* (p < 0,05) 

AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeyleri açısından sosyal aktivitelere yapılan 

saldırılar alt boyutu ile mesleki saldırılar alt boyutu arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık olup olmadığına bakmak için parametrik test olan t-test sonuçlarına bakılmıĢ ve bu 

boyutlar ile eğitim arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (p > 0,05). 

AraĢtırmaya katılanların staj yaptıkları departman açısından iletiĢime saldırı 

(p=0,170), özel yaĢam ve kiĢiliğe saldırı (p=0,502) ve mental sağlığa saldırı (p=0,283) alt 

boyutları Kruskal Wallis testi ile analiz edildiğinde, bu üç alt boyut ile staj süreleri arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (p > 0,05). Benzer Ģekilde 

araĢtırmaya katılanların staj süreleri açısından sosyal aktiviteye saldırı (p=0,764) ve mesleki 

saldırı (p=0,168) alt boyutları ANOVA testi ile analiz edildiğinde, bu iki alt boyut ile staj 

yapılan departman arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (p 

> 0,05).   

AraĢtırmaya katılanların staj süreleri açısından iletiĢime saldırı (p=0,452), özel yaĢam 

ve kiĢiliğe saldırı (p=0,678) ve mental sağlığa saldırı (p=0,426) alt boyutları Kruskal Wallis 

testi ile analiz edildiğinde, bu üç alt boyut ile staj süreleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (p > 0,05). Benzer Ģekilde araĢtırmaya katılanların staj 

süreleri açısından sosyal aktiviteye saldırı (p=0,150) ve mesleki saldırı (p=0,112) alt boyutları 

ANOVA testi ile analiz edildiğinde, bu iki alt boyut ile staj süreleri arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (p > 0,05).   

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Turizm sektörü emek-yoğun bir sektör olması sebebiyle insanın dolayısıyla çalıĢanın 

önemi büyüktür. Bu nedenle iĢletmeler insana yatırım yaparak sektörde müĢterinin istediği 

hizmeti sunmayı hedeflemek durumundadır. Böylece ülkemizde birçok kamu ve özel eğitim 

kurumu tarafından örgün ya da yaygın Ģekilde turizm eğitiminin verilmesi önem 

kazanmaktadır. Turizm eğitimi veren özel kuruluĢlar ve kamu kuruluĢları, turizm sektöründe 

gerekli olan nitelikli personel ihtiyacını karĢılamak üzere eğitim planlarının sürekli olarak 

sektörün gereklerine göre düzenlenmesinden, sektörün gerektirdiği niteliklere sahip kalifiye 

personelin yetiĢtirilmesine kadar çok çeĢitli giriĢimlerde bulunmaktadır. Okul-sektör iĢbirliği 

ile bu ihtiyaçların giderilmesi mümkün olabilmektedir. Turizm gibi uygulama gerektiren 

meslek eğitiminin sadece okulda gerçekleĢtirilebilmesi ve tam anlamıyla yerine getirilmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle öğrencilerin sektörü daha yakından tanıyabilmeleri, bu 

doğrultuda kariyer planlarını doğru bir Ģekilde yapabilmeleri, öğrencilerin mesleğinde kariyer 

yapması için teĢvik edilmesi gibi unsurlar staj sürecinin etkin ve verimli bir Ģekilde iĢlemesini 

mümkün kılabilmektedir. Ancak gerek profesyonel iĢ yaĢamında gerekse de eğitim hayatının 

bir parçası olan staj sürecinde gerçek iĢleyiĢin bu Ģekilde olması mümkün olamamaktadır. 

ÇalıĢanlar özellikle turizm sektöründe hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çeĢitli 

olumsuzluklarla karĢılaĢabilmektedirler. Bu olumsuz davranıĢların özellikle psikolojik boyutu 

yıldırma davranıĢı olarak görülmektedir. Öğrencilerin stajları süresince maruz kaldığı bu tür 

davranıĢlar sektöründen soğumalarına ve baĢka sektörlere kaymalarına sebep olmakta bu da 

sektördeki kalifiye personel ihtiyacını karĢılayamayarak sektörün kalifiye personel ve kaliteli 

hizmet anlayıĢından mahrum kalmasına neden olabilmektedir. Bu durum birçok olumsuzluğu 
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beraberinde getirmekte, özellikle uluslararası getirisi yüksek olan turizm sektörünün bu 

anlamda yıpranması anlamına gelmektedir. 

ÇalıĢmada ilk olarak araĢtırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilere ait veri setini 

tanımlamaya yönelik frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiĢtir. Daha sonrasında cinsiyet 

ile yıldırma davranıĢına maruz kalma arasında araĢtırmaya verilen yanıtlar t-test ve Mann 

Whitney U testleriyle analiz edilmiĢ ve iletiĢime yapılan saldırı ile özel yaĢama yapılan saldırı 

boyutları ile kadın ve erkek grupları açısından farklılıklar olduğu tespit edilirken mental 

sağlığa saldırı, sosyal aktivite ve kiĢiliğe saldırı ile mesleki saldırı boyutlarının kadın ve 

erkekler arasında bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiĢtir. Diğer bir demografik özellik olan 

yaĢ ile yıldırma davranıĢına maruz kalma arasında araĢtırmaya verilen yanıtlar ANOVA ve 

Kruskal Wallis testlerine tabi tutulmuĢtur. Yapılan analizler sonucunda yıldırma davranıĢının 

tüm alt boyutları için katılımcıların yaĢ grupları açısından istatistiki olarak her hangi bir 

farklılık tespit edilmemiĢtir. Ardından eğitim düzeyi ile yıldırma davranıĢına maruz kalma 

arasında araĢtırmaya verilen yanıtlar da t-test ve Mann Whitney U testleri ile analiz edilmiĢtir. 

Analizlerin ardından sadece iletiĢime yapılan saldırı alt boyutu ile eğitim arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilirken diğer boyutlar ve eğitim arasında her hangi bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir. Staj yapılan departman ile staj yapılan süre grupları ayrı ayrı Kruskal Wallis ve 

ANOVA analizlerine tabi tutulmuĢ ve bu iki değiĢken grubunun da yıldırma davranıĢının tüm 

alt boyutları için anlamlı olarak farklılık göstermediği bulgusuna ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırmanın bulguları doğrultusunda öğrencilerin staj deneyimleri sırasında yıldırma 

davranıĢlarına maruz kalmaması için okullarda bu konularda çeĢitli eğitimler verilmeli ve 

hatta mümkünse öğrencileri sektöre hazırlayabilmek adına yıldırma ile ilgili çeĢitli dersler 

ders planlarının arasında yer almalıdır. Mevcut turizm iĢletmelerinde alaylı çalıĢan yerine 

kalifiye çalıĢanların bulunması da öğrenci ve çalıĢanların daha az yıldırma davranıĢına maruz 

kalmalarını sağlayabilecektir. Otel yöneticileri, departman yöneticileri ve insan kaynakları 

yöneticileri iĢbirliği ile iĢe alma, performans değerlendirme ve yükselme kriterlerinin objektif 

bir Ģekilde değerlendirilmesi de bu noktada önem kazanmaktadır. Ayrıca tüm bunların Kültür 

ve Turizm Bakanlığı ya da benzer bir otorite tarafından denetlenmesi de önem arz etmektedir.  

Sektörde karĢılaĢılan en önemli sorunlardan biri olarak da staj için okullara görüĢmeye 

gelen iĢletme yetkililerinin staj ile ilgili öğrencilere yanlıĢ bilgilendirmeler yapması olarak 

görülmektedir. Eğer iĢletme hakkındaki gerçekler ve öğrencileri staj sırasında bekleyen 

olumlu olumsuz durumlar ve iĢletmelerin öğrencilerden staj sırasındaki beklentileri açık bir 

Ģekilde ifade edilirse öğrenciler de kendilerini bu durumlara alıĢtırmıĢ olarak ve tüm bunların 

farkında olarak hareket edebileceklerdir. Böylece bazı davranıĢların yıldırma davranıĢlarından 

uzak bir Ģekilde değerlendirilmesi de mümkün olacaktır.  
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Berdahl, J. L. ve Moore, C. (2006). Workplace Harassment: Double Jeopardy for Minority 

Women. Journal of Applied Psychology, Vol.91, 426-436. 

ÇalıĢkan, O. ve Tepeci M. (2008). Otel iĢletmelerinde ortaya çıkan yıldırma davranıĢlarının iĢ 

tatmini ve iĢte kalma niyetlerine etkileri, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 

(2), 5 



  

 

53 

 

 

Çetin, ġ. (2005), Öğrenci stajlarında yararlanılan dersler üzerine ampirik bir değerlendirme: 

Mersin Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, Anatolia: Turizm 

Araştırmaları Dergisi, 6 (2),  153- 169 

DurmuĢ, B. vd., (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS‘le Veri Analizi, Ġstanbul: Beta Yayınları. 

Field, P.A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS, London: Sage Publications. 

Filizöz, B. ve Ay, A. (2011). Örgütlerde mobbing ve tükenmiĢlik olgusu arasındaki iliĢkilere 

yönelik bir araĢtırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2). 

Gündoğan, A. ve Atabey, S. (2012). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve 

Stajdan Beklentileri: Ortanca Örneği. Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara, 234-248. 
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ÖZET 

ÇalıĢma, Borsa Ġstanbul 30 Endeksi‘nde faaliyet gösteren Ģirketleri ve bu Ģirketlere 

iliĢkin 2009-2015 dönemine ait verileri içermektedir. ÇalıĢmada Ģirketlerin finansal 

performanslarını belirlemek ve performans sıralaması yapmak amaçlanmıĢtır. Finansal 

performansın belirlenebilmesi için çok kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS 

kullanılmıĢtır. Analiz sonucunda sektördeki firmalar arasında finansal performansı en 

istikrarlı ve en iyi olan Ģirketler, Türk Telekomünikasyon A.ġ., TüpraĢ-Türkiye Petrol 

Rafineleri A.ġ. ve Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.‘dir. Diğer taraftan performansı en düĢük 

olan Ģirketler ise Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. ve Doğan ġirketler Grubu Holding 

A.ġ.‘dir. Bununla beraber diğer Ģirketlerin, 2009-2015 dönemindeki finansal performans 

puanları ve buna iliĢkin sıralamalarında dalgalanmalar tespit edilmiĢtir.  

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

THE MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE WITH TOPSIS MULTI 

CRITERIA DECISION MAKING METHOD: APPLICATION ON BIST 30 INDEX 

ABSTRACT 

This study includes companies being traded in Borsa Ġstanbul 30 Index and the data of 

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

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

performance, TOPSIS, the method of deciding with many criteria, is used. Regarding the 

analyses, the most stable and the best performance companies are Türk Telekomünikasyon 

A.ġ., TüpraĢ-Türkiye Petrol Rafineleri A.ġ. and Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. On the 

other hand, companies with the lowest performance are Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. and 

Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. In addition to that fluctuations in other companies are 

detected in the financial performance points of 2009-2015 period and in parallel with these in 

the rating system. 

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

Hızlı ve sürekli geliĢim gösteren ekonomik, teknolojik ve sosyal faktörler, iĢletmeleri 

önemli derecede etkilemektedir. ĠĢletmeler bu değiĢim ve geliĢime adapte olabilmek için 

performanslarını ölçme ve geliĢtirme üzerine çalıĢmalar yapmak zorunda kalmaktadır 

(Karaman, 2009:414). Bunun yanı sıra iĢletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve büyümesi, 

rekabet gücüne bağlıdır. Bu nedenle iĢletmenin rakipleriyle baĢ edebilme yeteneğinin 

ölçülebilmesi için finansal performansının analiz edilmesi gerekmektedir.  

Performans ölçümü bir iĢletmenin faydalandığı kaynaklar, ürettiği ürün veya hizmetler 

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

ve raporlaması sürecini ifade etmektedir. Bu bağlamda finansal performans ile iĢletmelerin 

finansal pozisyonu, yatırımların verimliliği ve iĢletmelerin risk dereceleri 

belirlenebilmektedir. Finansal performans geçmiĢin değerlendirilebilmesi gelecek yatırımlar 

ve finansman kararlarının alınması için iĢletmeler için önemli bilgiler sağlamaktadır 

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

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

fazla kriterin değerlendirilmesi durumunda karar verici açısından optimal sonucun 

bulanabilmesi için bu yöntemlerden yararlanılmaktadır. Kriterlere verilen önem düzeyleri 

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

DeğiĢen ekonomik koĢullarda iĢletmelerin değerlendirilmesinde sadece finansal 

tablolar baz alınarak bulunan oranlar yeterli olmamaktadır. Bu nedenle çok kriterli karar 

verme yöntemleri, iĢletmelerin performanslarının belirlenmesinde geniĢ bir kullanım alanına 

sahip olmaktadır. AHP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROHEMETHEE vb. geliĢtirilen çok 

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

noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana prensibine dayanmaktadır. Yöntem, seçeneklerin 

belirli kriterler doğrultusunda, kriterlerin alacağı maksimim ve minimum ideal değerlerin 

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

ÇalıĢmada, Borsa Ġstanbul 30 endeksinde devamlı olarak faaliyet gösteren ve analize 

dâhil edilen 18 Ģirketin, 2009-2015 yılları arasındaki performansları TOPSIS yöntemi ile 

analiz edilerek baĢarı sıralaması yapılması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmada ilk olarak, konuya iliĢkin yerli ve yabancı literatürde 

yapılan önceki çalıĢmalara değinilmiĢ, sonrasında ise çalıĢmanın metodolojisi kapsamında 

ampirik bir uygulama yapılmıĢ ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuç 

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

olan çalıĢmalara tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

2. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Nicel verilere dayanan çok amaçlı karar verme tekniklerinden birisi olan TOPSIS 

yöntemi, ilk olarak Hwang ve Yoon (1981) tarafından ortaya atılmıĢtır. Daha sonra yöntem, 

Yoon (1987), Lai, Liu ve Hwang (1994) tarafından yapılan çalıĢmalar ile geliĢtirilmiĢtir. Yerli 

ve yabancı literatürde TOPSIS yöntemi kullanılarak birçok çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

çalıĢmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda çeĢitli sonuçlar ortaya çıkarılmıĢtır. Bu 

bağlamda araĢtırmamıza paralel olarak yapılmıĢ çalıĢmalar incelenecek olursa; 

Feng ve Wang (2000), Tayvan havayolu iĢletmeleri üzerine yaptıkları araĢtırmada, 

iĢletme performansını incelemek için TOPSIS yöntemini kullanmıĢlardır. Tayvan‘da faaliyet 

gösteren havayolu iĢletmelerinin ulaĢtırma ve finansal göstergeleri olarak 22 adet değiĢken 

kullanmıĢlardır. ÇalıĢmanın sonucunda iĢletmelerin performanslarının belirlenmesinde 

finansal göstergelerin diğerlerine göre daha ekili olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 
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Eleren ve Karagül (2008), 1986-2006 döneminde Türkiye ekonomisinin 

performansının değerlendirilmesi için yaptıkları çalıĢmada, 7 temel ekonomik gösterge 

kullanmıĢlardır. Bu göstergelerden hareketle TOPSIS yöntemi ile her yıla ait performans 

puanı belirlemeye çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmanın sonucunda 1999 yılı en kötü ekonomik 

performansı gösterirken, 1986 yılı en iyi ekonomik performansı gösteren yıl olmuĢtur. 

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

yapılan çalıĢmada, Ģirketlerin finansal performanslarını değerlendirmek için sekiz mali oran 

kullanılarak TOPSIS ve ELECTRE yöntemiyle kapsamında kullanılmıĢtır. ÇalıĢma 

neticesinde, Ģirketlerin performansını değerlendirilmesinde TOPSIS ve ELECTRE 

yöntemlerinin benzer ve doğru sonuçlar verdiği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Özer vd. (2010), 2007-2008 yılları arasında ĠMKB‘de iĢlem gören Gıda sektöründeki 

iĢletmeler üzerine yaptıkları çalıĢmada, iĢletmelerin performanslarını araĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmalarında, iĢletmelerin etkinliğini ölçmek için ilk olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) 

yöntemini kullanılmıĢtır. Ġkinci olarak kümeleme analizi yapılmıĢ ve daha sonra TOPSIS 

yöntemi ile iĢletmelerin performansları sıralamıĢlardır. ÇalıĢmanın sonucuna göre VZA‘ne 

göre etkin bulunan iĢletmelerin TOPSIS‘de performansları düĢük olarak bulunurken, 

kümeleme yöntemi ile diğer yöntemler paralel sonuçlar vermiĢtir. 

Uyguntürk ve Korkmaz (2012), 2006-2010 döneminde ĠMKB‘de iĢlem gören 13 ana 

metal sanayi iĢletmesi üzerine TOPSIS yöntemi kullanılarak iĢletmelerin performansları 

hesaplamıĢlardır. Sekiz oran kullanılarak yapılan çalıĢmanın sonucunda, iĢletmeler 

performanslarına göre sıralanmıĢ ve Ģirket sıralamalarının yıllara göre değiĢkenlik gösterdiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Ege vd. (2013), Borsa Ġstanbul‗da faaliyet gösteren 18 Ģirket üzerine yaptıkları 

çalıĢmada 9 oran kullanılmıĢ olup Ģirketlerin performanslarını belirlemek için TOPSIS 

yöntemi kullanılmıĢtır. ġirketlerin performansları ile kurumsal yönetim notlarını 

karĢılaĢtırarak Ģirket performansları sıralanmıĢtır. ÇalıĢma neticesinde Ģirketlerin performans 

sıralaması ile kurumsal yönetim notları esas alınarak oluĢturulan endeks sıralaması, pozitif 

yönlü iliĢki göstermemiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmada kurumsal yönetim endeksi notlarının 

Ģirketlerin performanslarına tam olarak yansımadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

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

düĢünülen gıda sektörünün performansı ölçülmüĢtür. Bu bağlamda, Borsa Ġstanbul Gıda, Ġçki 

ve Tütün sektöründe iĢlem gören 20 gıda iĢletmesinin, 2009-2012 dönemine ait verileri 

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

yöntemlerinden birisi olan TOPSIS ile performans sıralaması yapılmıĢtır. ÇalıĢmada 

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

ortaya koyulmuĢtur. 

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

TOPSIS yöntemini kullanarak, imalat sanayi ve bankalar üzerine bir karĢılaĢtırma 

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

gerçekleĢtirilmiĢtir. YapmıĢ oldukları ilk uygulamada, BIST 100 Endeksi‘nde bulunan imalat 

sanayi iĢletmelerinin verileri kullanılarak performansları belirlenmiĢtir. Ġkinci uygulamada ise 

Borsa Ġstanbul‘da faaliyet gösteren bankalar üzerine bir uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki 

uygulamada elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılarak, yöntemin aynı faaliyet kolundaki 

Ģirketlerde nasıl bir sonuç verdiği incelenmiĢtir. 

Topaloğlu (2014), 2000-2012 dönemini kapsayan çalıĢmasında, Borsa Ġstanbul Metal 

EĢya, Makina Endeksi‘nde faaliyet gösteren 18 Ģirketin performanslarını 2001 ve 2008 

finansal krizleri kapsamında incelemiĢtir. ÇalıĢmada performansı ölçmek için çok kriterli 

karar verme yöntemi olan TOPSIS kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda ise performansı 
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istikrarlı olan iki Ģirket bulunmuĢtur. Bunun dıĢında 2008 krizi ile oluĢan kırılganlığın,2001 

krizine göre daha az olduğu sonucuna da ulaĢılmıĢtır.  

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

sektöre ayrılan imalat sektörüne ait Ģirketlerin finansal performanslarını ortaya koyan çeĢitli 

finansal oranları kullanarak, TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile finansal açıdan 

değerlendirme yapmıĢlardır. ÇalıĢma neticesinde, Kok Kömürü ve Rafine EdilmiĢ Petrol 

Ürünleri, performans sıralamasında ilk sırada yer almıĢtır. 

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

iĢletmeler üzerine yapılan çalıĢmada, yirmi adet finansal oran kullanılmıĢtır. ÇalıĢma ile 

iĢletmelerin finansal performansları TOPSIS yöntemi ile ölçülmüĢ ve bu performanslarla 

hisse senedi getirileri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucuna göre sadece bir 

iĢletmenin performansı ile hisse senedi getirisi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Özçelik ve Kandemir (2015) tarafından yapılan çalıĢmada, turizm Ģirketlerinin finansal 

performanslarını ölçmek amacıyla Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören yedi turizm iĢletmesi 

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

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

orana göre değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre performans 

değerlendirmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı 

AraĢtırmada, BIST 30 Endeksi‘nde faaliyet gösteren Ģirketlerin finansal 

performanslarının belirlenerek, sıralanması amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırma, Borsa Ġstanbul (BIST) 30 Endeksi‘nde, 2009-2015 yılları arasında sürekli 

olarak faaliyet gösteren 18 Ģirketi ve bu Ģirketlere iliĢkin verileri kapsamaktadır. Analiz 

verileri, BIST ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) resmi internet sitelerinden elde 

edilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında incelenen Ģirketler Tablo 1‘de gösterilmektedir. 

Tablo 1: BIST 30 ġirketleri ve Kodları 

BIST KODU ġĠRKETLER 

AKBNK Akbank T.A.ġ. 

ARCLK Arçelik A.ġ. 

DOHOL Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ.  

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

GARAN Türkiye Garanti Bankası A.ġ.  

HALKB Türkiye Halk Bankası A.ġ.  

ISATR Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.  

KCHOL Koç Holding A.ġ.  

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

PETKM Petkim Petrokimya Holding A.ġ.  

SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. 

SISE Türkiye ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ.  

TCELL Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.  

THYAO Türk Hava Yolları A.O.  

TTKOM Türk Telekomünikasyon A.ġ. 

TUPRS TüpraĢ-Türkiye Petrol Rafineleri A.ġ. 

VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. 

Kaynak:www.kap.gov.tr 

 

http://www.kap.gov.tr/
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3.2. AraĢtırmanın Yöntemi  

BIST 30 Endeksi‘nde faaliyet gösteren 18 Ģirketin finansal performanslarının 

belirlenebilmesi için çok kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS kullanılmıĢtır. Yöntem 

kapsamında Ģirketlerin performans puanlarını ve sıralamalarını belirleyebilmek için yöntemin 

yapısına uygun olarak finansal değerler seçilmiĢtir. Seçilen bu değerler, Ģirketlerin sermaye 

yapısı kararları, karlılık durumları ve piyasa performansları doğrultusunda analize dâhil 

edilmiĢtir. ġirketlerin sermaye yapılarını, yabancı kaynak ya da özsermayeden oluĢturmaları, 

sermaye maliyetlerini ve dolayısıyla karlılık ve piyasa değerlerini etkilemektedir. Bu 

bağlamda Ģirketlerin finansal performanslarının genel olarak değerlendirilebilmesi amacıyla 

kullanılan finansal değerler aĢağıda Tablo 2‘de gösterilmektedir. 

Tablo 2: ÇalıĢmada Kullanılan Finansal Değerler 

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

(Özsermaye / Hisse Senedi Sayısı) 

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

FD Firma Değeri  Piyasa Değeri + Aktifler 

ROA Aktif Karlılık Net Kar / Aktifler 

ROE Özsermaye Karlılığı Net Kar / Özsermaye 

DVR Dönen Varlık Rantabilitesi Net Kar / Dönen Varlıklar 

B/Ö Borç/Özsermaye Oranı Borç / Özsermaye 

Ö/A Özsermaye/Aktif Oranı Özsermaye / Aktifler 

FK Finansal Kaldıraç Yabancı Kaynak / Aktifler 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS, alternatif seçeneklerin 

belirli kriterler doğrultusunda ve kriterlerin alabileceği maksimum ve minimum değerler 

arasında en uygun duruma göre karĢılaĢtırılması suretiyle uygulanmaktadır. TOPSIS yöntemi 

6 aĢamadan oluĢmaktadır ve yöntemin uygulanmasında izlenen aĢamalar aĢağıda 

gösterilmektedir (Demireli, 2010:104-106; Çonkar, ElitaĢ ve Atar, 2011:98-99; Korkmaz, 

2012:15; Türkmen ve Çağıl, 2012:64-67; Ege, vd., 2013: 105-107; Topaloğlu, 2014: 293-294; 

Özçelik ve Kandemir, 2015:103-106). 

AĢama 1: Karar Matrisi (Aij) OluĢturulması: Karar matrisi, karar verici tarafından 

meydana getirilen baĢlangıç matrisini ifade etmektedir. Değerlendirmede kullanılan ölçüt 

sayısı n ve karar noktaları m olmak üzere, oluĢturulan matris aĢağıdaki gibi 

gerçekleĢtirilmektedir: 

(Denklem 1) 

 

AĢama 2: Karar matrisindeki kriterlere iliĢkin puan veya niteliklerin kareleri 

toplamının karekökü alınarak matrise ait normalizasyon iĢlemi yapılmaktadır. 
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rij;  i: 1,2,….N; kriter sayısı         j: 1,2,….K; alternatif sayısı 

 

AĢama 3: Normalizasyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ karar matrisinin elemanları, 

kriterlere verilen önem doğrultusunda ağırlıklandırılır. 

                                                                     Xij=wj.rij       (Denklem 3) 

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

AĢama 4: a* ve a
-
 ideal noktaların tanımlanması: Bu aĢamada ağırlıklandırılmıĢ 

matriste (D) her bir kolonda maksimum ve minimum değerler tespit edilmektedir.  

    a
* 
= {x1

*
, x2

*
,......,xk

*
}  (maksimum değerler)           (Denklem 

4) 

   a
- 
= {x1

-
, x2

-
,......,xk

-
}    (minimum değerler)     (Denklem 

5) 

AĢama 5: Maksimum ve Minimum ideal noktaya olan uzaklık aĢağıdaki formüller 

aracılığıyla hesaplanmaktadır. 

   





n

j

jiji xxS
1

2** )(     (Denklem 6) 

 

     

                    (Denklem 7)

 i=1,....,n 

AĢama 6: Her bir alternatifin göreceli sıralaması ve puanı aĢağıdaki formül yardımıyla 

belirlenmektedir. 

    Ci
* 
= Si

-
 / Si

*
0 < = Ci

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

3.3. AraĢtırmanın Kısıtları 

AraĢtırmada, BIST 30 Endeksi‘nde faaliyet gösteren Ģirketlerin 2009-2015 yılları 

arasındaki finansal performansları analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmaya, ilgili dönemde sürekli olarak 

faaliyet gösteren 18 Ģirket dâhil edilmiĢtir. Bunun yanı sıra analiz dönemi, 2009 yılı Aralık ayı 

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

etkilerinden arındırmaktır. Ayrıca analiz sonucunda elde edilen bulgular, Ģirketlerin baĢarı ya 

da baĢarısız olduğuna değil sadece düĢük veya yüksek performansa sahip olup olmadığı 

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

sıralama ile Ģirketlere baĢarılı ya da baĢarısız gibi bir nitelendirme yapılmamaktadır.
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3.4. AraĢtırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi 

BIST 30 Endeksi‘nde ve 2009-2015 dönemi içerisinde faaliyet gösteren Ģirketlerin 

finansal performansları, TOPSIS yöntemi ile yıl bazında analiz edilmiĢtir. AraĢtırmada 18 

karar noktası (Ģirketler) ve 9 değerlendirme kriteri (finansal değerler) söz konusudur. 

Uygulama, 2009-2015 dönemi kapsamında her yıl için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. Ancak tekrara 

düĢmemek adına, yapılan analizlere örnek teĢkil etmesi için sadece 2015 yılına ait TOPSIS 

uygulamasına yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda ilk aĢamada, Denklem-1 kullanılarak (18×9) 

boyutlu standart karar matrisi oluĢturulmaktadır. 

Tablo 3: 2015 Yılı Ġçin Standart Karar Matrisi  

BIST 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ġkinci aĢamada ise Denklem-2 vasıtasıyla, karar matrisindeki kriterlere ait puan veya 

niteliklerin kareleri toplamının karekökü alınarak bulunan normalleĢtirilmiĢ karar matrisi, 

Tablo 4‘te gösterilmektedir. 
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Tablo 4: 2015 Yılı Ġçin NormalleĢtirilmiĢ Karar Matrisi  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NormalleĢtirilmiĢ karar matrisinin değerleri, araĢtırmada kullanılan kriterlere verilen 

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

%11 ile eĢit Ģekilde (küsurat değerleri ile %100‘e tamamlanmaktadır) ağırlıklandırılmıĢtır. 

AraĢtırmada finansal performansı ortaya çıkarmak üzere belirlenen kriterlere verilen ağırlıklar 

aĢağıdaki Tablo 5‘de gösterilmektedir. 

Tablo 5: Kriterlerin Ağırlık Değerleri 

 Kod                      Kriterler                                   Ağırlık 

W1 Piyasa Değeri /Defter Değeri 0,11 

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

Tablo 6‘da ve Tablo 7‘de, Denklem-4 ve Denklem-5 aracılığıyla ağırlıklandırılmıĢ 

matriste, her bir kolonda maksimum ve minimum değerler hesaplanmıĢtır. 
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Tablo 6: 2015 Yılı Ġçin Pozitif Uzaklık Değerleri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ağırlık 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Tablo 7: 2015 Yılı Ġçin Negatif Uzaklık Değerleri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablo 8‘de ve Tablo 9‘da, Denklem-6 ve Denklem-7 yardımıyla, ağırlıklandırılmıĢ ve 

normalleĢtirilmiĢ karar matrisindeki değerler ile ilgili kriterlerin ağırlıklarının çarpımından 

elde edilen maksimum ve minimum ideal noktaya olan uzaklıklar gösterilmektedir. 
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Tablo 8: 2015 Yılı Ġçin Ağırlıklı Pozitif Uzaklık Değerleri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YKBNK 0,0722 0,0525 0,0140 0,0496 0,0195 0,0151 0,0067 0,0396 0,0004 0,1125 

           

Tablo 9: 2015 Yılı Ġçin Ağırlıklı Negatif Uzaklık Değerleri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kullanılarak TOPSIS puanları (CC) hesaplanmıĢtır. Tablo 10‘da Ģirketlerin TOPSIS 

yöntemine göre tespit edilmiĢ finansal performans puanları ve sıralamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 10: 2015 Yılı Ġçin TOPSIS Analiz Sonuçları 

BIST KODU d+ d- CC Etkinlik Sırası 

AKBNK 0,1083 0,1512 0,5827 10 

ARCLK 0,0941 0,1619 0,6324 4 

DOHOL 0,1365 0,1206 0,4689 16 

EREGL 0,0966 0,1821 0,6533 3 

GARAN 0,1069 0,1539 0,5901 8 

HALKB 0,1080 0,1569 0,5923 7 

ISATR 0,1110 0,1510 0,5763 12 

KCHOL 0,1103 0,1507 0,5774 11 

KRDMD 0,1575 0,1250 0,4425 17 

PETKM 0,1003 0,1638 0,6202 5 

SAHOL 0,1161 0,1436 0,5530 15 

SISE 0,0763 0,1829 0,7055 1 

TCELL 0,1046 0,1505 0,5900 9 

THYAO 0,1591 0,1156 0,4208 18 

TTKOM 0,0902 0,1465 0,6190 6 

TUPRS 0,0902 0,1727 0,6570 2 

VAKBN 0,1136 0,1497 0,5684 14 

YKBNK 0,1125 0,1488 0,5695 13 

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

gösterilmektedir. 

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

BIST KODU 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sıralanmıĢtır. Analiz sonuçlarına iliĢkin değerlendirmeler ilgili yılda, en yüksek ve en düĢük 

performans gösteren 3‘er Ģirket esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda; 

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

sırasıyla, TTKOM, TCELL ve TUPRS olarak tespit edilirken; en düĢük performansa sahip üç 

Ģirket ise sırasıyla KRDMD, DOHOL ve EREGL olarak tespit edilmiĢtir. 

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

TCELL ve HALKB olarak belirlenirken; en düĢük performansa sahip üç Ģirket ise sırasıyla 

KCHOL, KRDMD ve SAHOL olarak belirlenmiĢtir. 2010 yılı analiz sonuçları bir önceki yıl 
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ile mukayese edildiğinde, TTKOM ve TCELL Ģirketlerinin en yüksek performansa sahip 

olduğu görülürken;  KRDMD ise en düĢük performansa sahip olan Ģirket olarak dikkat 

çekmektedir. 

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

Ģirket sırasıyla, TTKOM, TUPRS ve KRDMD olarak belirlenirken; en düĢük performansa 

sahip üç Ģirket ise sırasıyla DOHOL, THYAO ve SAHOL olarak belirlenmiĢtir. 2011 yılı 

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

performansı gösteren Ģirket olarak dikkat çekmektedir. Diğer taraftan KRDMD, ilk 2 yılda en 

düĢük performansa sahip Ģirketler içerisinde yer alırken, 2011 yılında en yüksek performans 

üçüncü Ģirket konumuna yükselmiĢtir. 

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

TCELL ve TUPRS olarak belirlenirken; en düĢük performansa sahip üç Ģirket ise sırasıyla 

DOHOL, SAHOL ve PETKM olarak belirlenmiĢtir. 2012 yılı analiz sonuçları önceki yıllar ile 

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

olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra DOHOL ve SAHOL Ģirketlerinin performansları 

önceki yıllarda olduğu gibi düĢük gerçekleĢmiĢtir. 

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

Ģirket sırasıyla, KRDMD, TTKOM ve TCELL olarak belirlenirken; en düĢük performansa 

sahip üç Ģirket ise sırasıyla DOHOL, PETKM ve SAHOL olarak belirlenmiĢtir. 2013 yılı 

analiz sonuçları önceki yıllar ile kıyaslandığında, en yüksek ve en düĢük performansa sahip 

olan Ģirketlerde genel olarak bir değiĢim gözlemlenmemiĢtir. Ancak KRDMD Ģirketi 2013 

yılında, performansını önceki yıllara göre artırarak birinci sıraya yükselmiĢtir. 

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

TUPRS ve EREGL olarak belirlenirken; en düĢük performansa sahip üç Ģirket ise bir önceki 

yılda olduğu gibi sırasıyla DOHOL, PETKM ve SAHOL olarak belirlenmiĢtir. 2014 yılı 

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

olduğu gibi en yüksek performansı gösteren Ģirket konumundadır. Bunun yanı sıra EREGL, 

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

Ģirket arasına girmiĢtir. 

Analizin döneminin son yılı olan 2015‘te ise, performansı en yüksek olan ilk üç Ģirket 

sırasıyla, SISE, TUPRS ve EREGL olarak belirlenirken; en düĢük performansa sahip üç Ģirket 

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

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

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

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

sergilemiĢtir. 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

ÇalıĢmada, BIST 30 Endeksi‘nde faaliyet gösteren 18 Ģirketin 2009-2015 yılları 

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

doğrultusunda TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Yapılan analiz 

neticesinde Ģirketlerin finansal performanslarının düĢük ya da yüksek oluĢuna göre sıralaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sıralama, Ģirketlerin baĢarılı olup olmadıklarına değil, sadece finansal 

performanslarının endeks içerisindeki konumu ve performansların mukayese edilmesi esasına 

dayanmaktadır. 

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

2015 dönemi itibariyle Ģirketlerin finansal performanslarında dalgalanmalar yaĢandığı 

söylenebilir. Ġlgili dönemde Ģirketlerin finansal performansları değerlendirilecek olursa, en 
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yüksek performansa sahip olan Ģirketin TTKOM olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 

TUPRS ve TCELL Ģirketlerinin de ilgili dönemde en yüksek performansa sahip olan diğer 

Ģirketler olduğu da belirtilebilir. Diğer taraftan analiz dönemde en düĢük performansa sahip 

olan Ģirketlerin, SAHOL ve DOHOL olduğunu söylemek mümkündür. BIST 30 Endeksi‘nde 

yer alan Ģirketler imalat sanayi, mali kuruluĢlar, ulaĢtırma, haberleĢme ve depolama sektörü 

gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Analiz sonuçları sektör açısından 

değerlendirildiğinde, üretimden ziyade hizmet sektöründe faaliyette olan Ģirketlerin, mali 

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

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

endeks kapsamında incelenmesinden dolayı değiĢkenlik gösterebileceği de düĢünülmektedir. 

ÇalıĢmanın, BIST 30 Endeksi‘nde faaliyet gösteren Ģirketlerin hissedarlarına, yönetim 

kuruluna, üst düzey yönetime ve endekste yer alan Ģirketlere yatırım yapmayı düĢünen 

yatırımcılara yol gösterici ve bilgi verici nitelikte olduğu düĢünülmektedir. 

Sonraki dönemlerde yapılacak çalıĢmalarda, TOPSIS gibi diğer çok kriterli karar 

verme yöntemleri kullanılarak diğer BIST endeksleri analize dâhil edilebilir. Böylelikle farklı 

yöntemler ve endeksler doğrultusunda elde edilecek bulgular, karĢılaĢtırmalı olarak analiz 

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

endekslerinde yapılabilecek finansal performans değerlendirmeleri ve ülkeler arası yapılan 

kıyaslamalar ile daha genel sonuçlara eriĢilebileceği düĢünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Borsa Ġstanbul 100 Endeksi‘nde 2010-2015 yılları arasında devamlı 

olarak faaliyet gösteren 37 firmanın finansal performansları ile makroekonomik faktörler 

arasındaki iliĢkiyi -incelemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın bağımlı değiĢkeni olan finansal 

performans ROA, ROE ve ROS ile temsil edilirken, bağımsız değiĢken konumunda olan 

makroekonomik faktörler ise ticari kredilere uygulanan faiz oranı, reel efektif döviz kuru, 

enflasyon oranı ve kamu altyapı harcamaları / GSYĠH oranı ile temsil edilmiĢtir. ÇalıĢmada 

finansal performans ile makroekonomik faktörler arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmak için 

panel veri analiz yönteminden yararlanılmıĢtır. 3 ayrı ekonometrik model aracılığıyla 

değiĢkenler arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Analiz sonucunda, makroekonomik faktörler ile 

finansal performans arasında faklı yönlerde ve seviyelerde istatistiksel olarak anlamlı iliĢkiler 

tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Faktörler, ROA, ROE, ROS, Borsa Ġstanbul. 

THE EFFECT OF THE MACROECONOMIC FACTORS ON THE FINANCIAL 

PERFORMANCE: AN ECONOMETRIC APPLICATION ON THE BORSA 

ISTANBUL COMPANIES 

ABSTRACT 

In this study, we were attempted to examine the relationship between the financial 

performance  and macroeconomic factors of 37 companies which are consistenly operate in 

the Borsa Istanbul 100 Index between 2010 and 2015. While financial performance, which is 

a dependent variable of the study, is represented by ROA, ROE and ROSS, macroeconomic 

factors which are independent variables of this study, are represented by commercial interest 

rate, real effective exchange rate, inflation rate and public infrastructure expenditure / GDP 

ratio. Panel data analysis was used to reveal the relationship between financial performance 

and macroeconomic factors in the study. The relationship between the variables was 

investigated through the three separate econometric models. As a result of the analysis, 

statistically significant relationships were determined in different directions and levels 

between macroeconomic factors and financial performance. 

Key Words: Macroeconomic Factors, ROA, ROE, ROS, Borsa Ġstanbul. 
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1. GĠRĠġ 

Firmaların mali durumlarının tespit edilmesinde, finansal performans ölçümü önem 

arz etmektedir. Finansal performans ölçümü ile firmalar, geleceğe yönelik planlamalarında 

sağlıklı kararlar alabilmektedir. Finansal performansı doğru ve etkin Ģekilde tespit edebilen 

firmalar, finansal performans yönetimini baĢarı ile gerçekleĢtirmekte ve bu durum da firmanın 

karlılığına ve piyasa değerine olumlu yönde etki edebilmektedir. Finansal yönetimin 

baĢarısına doğrudan etki eden içsel ve dıĢsal faktörler bulunmaktadır. DıĢsal faktörler olarak 

ifade edilen makroekonomik göstergelerin etkisi ve bu etkinin yönünün bilinmesi, firmanın 

baĢta yönetimi olmak üzere diğer paydaĢları açısından önemlidir (Aydeniz, 2009: 264). 

Literatürde, döviz kuru, enflasyon oranı, para arzı, faiz oranı, gayri safi yurtiçi hâsıla, altın ve 

petrol fiyatları makroekonomik faktörler olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada da 

döviz kuru, faiz oranı, enflasyon oranı ve yeni bir faktör konumunda olan kamu altyapı 

yatırımları, makroekonomik faktörler olarak ele alınmıĢtır. 

Döviz kuru, yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatını ifade etmekte iken, yabancı 

para biriminin ulusal para birimi cinsinden değeri ise nominal döviz kuru olarak 

adlandırılmaktadır. Nominal döviz kuru ile yurtdıĢı ve yurt içi fiyat düzeyleri arasındaki 

oranın çarpımı da reel efektif döviz kuru olarak nitelendirilmektedir. Döviz kurundaki artıĢ ya 

da azalıĢlar sonucunda ortaya çıkabilecek kar ya da zarar olasılığı, kur riski olarak ifade 

edilebilmektedir. Firmalar döviz kuru riskinden, iĢlem etkisi, faaliyet etkisi ve ekonomik etki 

olmak üzere üç Ģekilde etkilenebilmektedir (Doğukanlı, 2001: 149). ÇalıĢma kapsamında 

döviz kurunda yaĢanan değiĢimin firmalar üzerindeki ekonomik etkileri dikkate alınmıĢtır. 

Döviz kurundaki değiĢimler ihracat ve ithalat yapan firmaların karlılıklarına daha fazla etki 

edebilmektedir. Diğer taraftan döviz kurundaki değiĢim, ticaret hacminin azalmasına ve 

yatırımcılar için yüksek maliyetlere de neden olabilmektedir (Hooper ve Kohlhagen, 1978). 

Dolayısıyla reel döviz kurundaki değiĢim karlılığı ve finansal performansı etkilemektedir. 

ÇalıĢmada reel döviz kuru değiĢimi ile finansal performans arasında negatif bir iliĢki 

beklenmektedir. 

Piyasada faiz oranlarının yüksek olması, birikimlerin diğer bir ifadeyle tasarrufların 

faiz geliri elde etmek için kullanılmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla faiz oranlarının yüksek 

olması, karların yatırıma yönlendirilmesine engel teĢkil edebilmektedir. Buna ek olarak 

yüksek faiz oranları kredi ve yeni yatırımların maliyetlerini de arttırmaktadır. Bu bağlamda 

çalıĢmada, faiz oranı ile finansal performans arasında negatif bir iliĢki beklenmektedir. 

Fiyatlar genel düzeyindeki artıĢ olarak ifade edilebilen enflasyon, firmaların yatırım 

kararlarını, karlılıklarını ve verimliliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Enflasyon 

oranının yükselmesi, faiz oranlarının dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin artmasına, 

tasarrufların doğrudan yatırımlar yerine döviz, altın, gayrimenkul gibi alanlara 

yönlendirilmesine sebep olabilmektedir. Fiyatlar genel düzeyindeki artıĢın yatırım 

kararlarının olumsuz yönde etkilemesi de firmaların finansal performanslarını 

düĢürebilmektedir. Dolayısıyla çalıĢmada enflasyon oranının firmaların finansal 

performanslarına negatif yönde etki etmesi beklenmektedir. 

Kamusal yatırımlar, verimli ekonomik faaliyetlerin gerçekleĢmesini desteklemek 

amacıyla yapılan sabit yatırımların yanı sıra sosyal sermaye yatırımları Ģeklinde de 

olabilmektedir. Her iki yatırım türünün de firmaların finansal performanslarına olumlu yönde 

etki edeceği varsayımıyla çalıĢmada, kamu altyapı yatırımları olarak sabit ve sosyal sermaye 

yatırımlarının toplamının GSYĠH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) içindeki payı dikkate alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada kamu alt yapı yatırımları ile finansal performans arasında pozitif yönlü bir iliĢki 

beklenmektedir. 
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ÇalıĢmada, makroekonomik faktörler ile 2010-2015 döneminde Borsa Ġstanbul 100 

Endeksi‘nde devamlı olarak faaliyet gösteren firmaların finansal performansları arasındaki 

iliĢkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmada öncelikle, makroekonomik 

faktörlerin etkisini inceleyen önceki çalıĢmalara ve bu çalıĢmalarda elde edilen bulgulara yer 

verilmiĢtir. Sonrasında ise çalıĢmanın ampirik uygulaması kapsamında, araĢtırmanın amacı, 

önemi, sınırlılıkları, yöntemi, veriler ve değiĢkenleri, hipotezleri ve modelleri ve bulgularına 

iliĢkin bilgilere değinilmiĢtir. Son olarak ise sonuç, değerlendirme ve öneriler açıklanarak 

çalıĢma sonlandırılmıĢtır. 

2. MAKROEKONOMĠK FAKTÖRLERĠN ETKĠSĠNĠ ĠNCELEYEN 

ÇALIġMALAR 

Makroekonomik faktörlerin finansal performansa etkisi ile ilgili çalıĢmaların yer aldığı 

bu bölümde, ulusal ve uluslararası alan yazınında yer alan araĢtırmaların sonuçları üzerinde 

durulmuĢtur. Ġlgili çalıĢmalar kronolojik sıra temel alınarak özetlenmiĢtir.  

Türksoy vd. (2008) tarafından yapılan çalıĢmada Borsa Ġstanbul‘da petrol ürünleri, 

tekstil, kimya ürünleri, tütün, mobilya, kâğıt, metal ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 

firmaların getirileri ile faiz oranı makroekonomik faktörü arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢma neticesinde faiz oranı ile analize dâhil edilen bütün sektörlerin getirileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Aydeniz (2009), 1998-2007 yıllar arasında ĠMKB‘ye kote olan gıda ve içecek 

iĢletmelerinin finansal performansları ile makroekonomik faktörler arasındaki iliĢki doğrusal 

regresyon yöntemi ile analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada finansal performans, ROA, ROE, ROS, 

EBIT, EBITDA ve NOPAT ile ölçülürken, makroekonomik faktörleri ise IMKB 100 ortalama 

endeks getirisi, TÜFE, ÜFE, döviz kuru, faiz oranı, GSMH, imalat kapasite kullanım oranı ve 

dıĢ ticaret dengesi ile temsil edilmiĢtir. Analiz sonucunda ROE, ROA ve ROS değiĢkenlerini 

en fazla ÜFE ve TÜFE‘nin etkilediği belirlenirken, EBIT ve EBITDA‘yı ise kapasite 

kullanım oranının etkilediği belirlenmiĢtir. Ayrıca NOPATI en fazla etkileyen değiĢkenin faiz 

oranları olduğu da bulgulanmıĢtır. 

Alexiou ve Sofoklis (2009) tarafında yapılan çalıĢmada, makroekonomik faktörlerin 

bankaların karlılıkları ile olan iliĢkisi analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada Yunanistan‘da faaliyet 

gösteren 6 bankanın verileri panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelenmiĢtir. Analiz 

sonucunda enflasyon oranı ile karlılık arasında pozitif ancak düĢük düzeyde bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. Gayri safi yurt içi hâsıla ile karlılık arasında ise herhangi bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir. 

Ramadan vd. (2011), 2001-2010 döneminde Ürdün‘de faaliyet gösteren 10 bankanın 

karlılığı ile makroekonomik faktörler arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada bankaların karlılıkları ROA ile temsil edilirken, makroekonomik faktörler ise reel 

gayri safi yurtiçi hâsıla ve enflasyon oranı ile temsil edilmiĢtir. ÇalıĢma neticesinde, 

makroekonomik faktörler ile ROA arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Kanwal ve Nadeem (2013), 2001-2011 döneminde Pakistan‘da faaliyet gösteren 

bankaların karlılıkları ile makroekonomik faktörler arasındaki iliĢkiyi analiz etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada makroekonomik faktörleri, enflasyon oranı, reel gayri safi yurtiçi hâsıla ve faiz 

oranı temsil ederken, karlılık ise ROA, ROE ve özsermaye çarpanı ile temsil edilmiĢtir. 

Analiz sonucunda faiz oranı ile ROE, ROA ve özsermaye çarpanı arasında anlamlı ve pozitif 

bir iliĢki tespit edilirken, reel gayri safi yurtiçi hâsıla ile ROA, ROE ve özsermaye çarpanı 

arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. Diğer taraftan enflasyon oranı ile üç karlılık 

değiĢkeni arasında anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. 



  

 

71 

 

 

Kiganda (2014) çalıĢmasında, makroekonomik faktörlerin karlılığa olan etkisini 

belirlemeyi amaçlamıĢtır. Bu bağlamda Kenya‘da faaliyet gösteren bankaların 2008-2012 

yılları arasındaki verileri analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, reel gayri safi yurtiçi hâsıla, enflasyon 

oranı ve döviz kuru makroekonomik faktörler olarak analize dâhil edilirken, karlılık ise ROA 

ile ölçülmüĢtür. Analiz sonucunda makroekonomik faktörler ile karlılık arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

Cliff ve Willy (2014), makroekonomik faktörlere iliĢkin dalgalanmalar ile finansal 

performans arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmada, 2003-2012 döneminde Kenya 

borsasında faaliyet gösteren imalat sanayi firmaları analiz kapsamında incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada finansal performans, firmaların yıllık kazançları ve hisse baĢına ortalama piyasa 

değerleri ile ölçülmüĢtür. Makroekonomik faktörler ise döviz kuru, enflasyon oranı, faiz oran 

ve gayri safi yurt içi hâsıla ile temsil edilmiĢtir. Analiz sonucunda, faiz oranı ve döviz kuru ile 

finansal performans arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. Diğer taraftan enflasyon oranı ile finansal performans arasında ise anlamlı ve 

pozitif yönlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. Gayri safi yurt içi hâsıla ile finansal performans arasında 

anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

Zulfiqar ve Din (2015) tarafından yapılan çalıĢmada, enflasyon oranı, faiz oranı ve 

finansal performans arasındaki iliĢki analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, Pakistan tekstil sektöründe 

faaliyet gösteren 50 firmanın verileri, panel veri yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Analiz 

sonucunda enflasyon oranı ve faiz oranı ile ROA arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca ROE ile enflasyon oranı arasında anlamlı bir iliĢki belirlenmezken, 

faiz oranı ile ROE arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. 

Güngör ve Kaygın (2015), 2005-2011 döneminde Borsa Ġstanbul‘da faaliyet gösteren 

imalat sanayi firmalarının hisse senedi fiyatlarını etkileyen mikroekonomik ve 

makroekonomik faktörleri panel veri analiz yöntemini kullanarak belirlemeyi 

amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmada makroekonomik faktörler; döviz kuru, enflasyon oranı, para arzı, 

faiz oranı, GSYĠH, altın fiyatları, petrol fiyatları, dıĢ ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi 

ile temsil edilmiĢtir. Analiz sonucunda döviz kuru, para arzı, petrol fiyatları ve sanayi üretim 

endeksi ile hisse senedi fiyatı arasında pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilirken, enflasyon oranı, 

faiz oranı, GSYĠH, altın fiyatları ve dıĢ ticaret dengesi ile negatif yönlü bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. 

Özkul ve AkgüneĢ (2015) çalıĢmalarında, makroekonomik faktörler ile bankacılık 

sektörü getirileri arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamıĢlardır. Bu bağlamda 2010-

2014 döneminde BIST banka endeksinde iĢlem gören bankalar analize dâhil edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın bağımsız değiĢkeni konumunda olan makroekonomik faktörler; BIST 100 getiri 

endeksi, TÜFE, faiz oranı, para arzı, döviz kuru, sanayi üretim endeksi, altın, ihracat birim 

değer endeksi ve iĢsizlik oranı olarak belirlenmiĢtir. Bağımlı değiĢken olarak ise BĠST 10 

Banka getiri endeksi kullanılmıĢtır. Analizde elde edilen bulgulara göre endeks getirisi ile 

BĠST 100 getiri endeksinin pozitif; para arzı, sanayi üretim endeksi ve ihracat birim değer 

endeksi değiĢkenlerinin ise negatif yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

SarıtaĢ, Uyar ve Gökçe (2016) tarafından yapılan çalıĢmada, banka karlılığı ile 

finansal oranlar ve makroekonomik değiĢkenler arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 2002-2013 

yılları arasında Türkiye‘de faaliyet gösteren 11 ticari bankanın verilerinin dâhil edildiği 

analizde, panel veri yönteminden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada makroekonomik faktörler; 

TCMB 'nin gecelik borç verme faiz oranı, büyüme oranı, enflasyon oranı, 2008 krizi ve 

sanayi üretim endeksi olarak belirlenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre enflasyon oranı ile 

karlılık arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki belirlenirken, diğer değiĢkenler ile karlılık 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki belirlenmemiĢtir. 
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3. ARAġTIRMANIN AMACI ve ÖNEMĠ  

Bu çalıĢmada, ülkelerin ekonomik yapılarını etkileyen makroekonomik faktörler ile 

firmaların finansal performansları arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. Ayrıca 

çalıĢma ile finansal performansı analiz etme amacında olan firma yöneticileri, yatırımcılar ve 

bütün paydaĢlar açısından hangi faktörlerin dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda çalıĢmada, temel makroekonomik faktörlerin firmaların finansal 

performanslarına olan etkisinin belirlenmesi ile aĢağıda değinilen kritik unsurlar çalıĢmanın 

önemini oluĢturmaktadır. 

Makroekonomik faktörlerde meydana gelebilecek değiĢimlerin firmaların finansal 

performansları üzerindeki etkisi, gerek firma yöneticileri gerekse diğer paydaĢların 

performansa iliĢkin değerlendirmelerinde hangi parametleri göz önüne alacakları konusunda 

yol gösterici nitelikte olabilmektedir. Firma yöneticileri ve paydaĢların finansal performansa 

dair yapacakları hesaplamalarda ve tahminlerde çalıĢmada elde edilen bulguları dikkate 

almaları, firma açısından performansın ve piyasa değerinin artmasında etkin rol 

oynayabilmektedir. Makroekonomik beklentilerin finansal performansa olan etkisine yönelik 

bulgular, yatırımcılar ve diğer paydaĢlar açısından kaynak aktarımı yapacakları en doğru 

firmaların seçiminde ve sağlıklı karar vermelerinde etkili olabilmektedir. 

4. ARAġTIRMANIN KAPSAMI, SINIRLILIKLARI ve YÖNTEMĠ 

ÇalıĢmada, Borsa Ġstanbul 100 Endeksi‘nde iĢlem gören ve 2010-2015 döneminde 

sürekli olarak faaliyet gösteren firmalar analiz kapsamında incelenmiĢtir. Bu firmalar, Tablo 

1‘de gösterilmektedir. 

Tablo 1: 2010-2015 Döneminde BIST 100‟de Sürekli Olarak Faaliyet Gösteren Firmalar 

 BIST KODU ġĠRKETLER 

 AEFES ANADOLU EFES BIRACILIK 

 AFYON AFYON CIMENTO 

 AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM 

 AKSA AKSA AKRILIK 

 ARCLK ARCELIK 

 ASELS ASELSAN 

 AYGAZ AYGAZ 

 BAGFS BAGFAS 

 BFREN BOSH FREN SISTEMLERI 

 BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR 

 BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 

 DOAS DOGUS OTOMOTIV 

 ENKAI ENKA INSAAT VE BAYINDIRLIK 

 EREGL EREGLI DEMIR CELIK 

 FENER FENERBAHCE FUTBOL 

 FROTO FORD OTOMOTIV SANAYI 

 GOLTS GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO 

 GSRAY GALATASARAY 

 GUBRF GUBRE FABRIKALARI 

 KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC 

 KARTN KARTONSAN 

 KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 

 KRDMD KARDEMIR D GRUBU 

 MGROS MIGROS TICARET 

 NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM 

 NTTUR NET TURIZM TIC VE SAN 

 OTKAR OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SN 

 PETKM PETKIM 

 PRKME PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 

 TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 

 THYAO TURK HAVA YOLLARI 

 TOASO TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI 

 TRKCM TRAKYA CAM 

 TTKOM TURK TELEKOMUNIKASYON 

 TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL 

 ULKER ULKER BISKUVI SANAYI 

 ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 

                                      Kaynak: http://www.borsaistanbul.com/ 
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ÇalıĢmada, ilgili dönemde BIST 100 Endeksi‘nde faaliyet gösteren mali kuruluĢlar, 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları, holding ve yatırım Ģirketleri analize dâhil edilmemiĢtir. 

Dolayısıyla çalıĢmada endekste devamlı olarak faaliyet gösteren reel sektör firmaları analize 

dâhil edilmiĢtir. 2008 yılında baĢlayan ve 2009 yılsonuna kadar etkisi devam ettiği düĢünülen 

küresel finansal krizin olası etkilerinden veri setini arındırabilmek amacıyla çalıĢmada, 2010 

yılı öncesi analize dâhil edilmemiĢtir. 

ÇalıĢmada, makroekonomik faktörlerin finansal performans göstergelerini etkileyip 

etkilemediği ve etki söz konusu ise etkinin derecesi ve yönünü tespit edebilmek için panel 

veri analizi kullanılmıĢtır. Panel veri analizi, zaman boyutuna sahip yatay kesit verilerin, diğer 

bir deyiĢle panel verilerin kullanılarak oluĢturulan panel veri modelleri aracılığıyla ekonomik 

iliĢkilerin öngörülmesini içermektedir. Panel veri analizi, kesitlere iliĢkin verilerin zaman 

serileri ile bir araya getirilerek tek bir formda eĢ anlı olarak analiz edilmesi esasına 

dayanmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2012: 4). Analizde her bir finansal performans göstergesi 

bağımlı değiĢken olarak ele alınırken, makroekonomik faktörler ise bağımsız değiĢkenler 

olarak analize dâhil edilmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmada bağımlı değiĢkenler doğrultusunda 4 

farklı regresyon modeli oluĢturulmuĢ ve tahminleme yapılmıĢtır. 

5. ARAġTIRMADA KULLANILAN VERĠLER ve DEĞĠġKENLER  

ÇalıĢmada kullanılan veriler, Borsa Ġstanbul (www.borsaistanbul.com), Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye 

Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı veri tabanlarından elde edilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın bağımlı değiĢkeni konumunda olan finansal performans; ROA, ROE ve 

ROS ile temsil edilirken, bağımsız değiĢken konumunda olan makroekonomik faktörler ise ve 

döviz kuru, enflasyon oranı, faiz oranı ve kamusal yatırımlar ile temsil edilmektedir. Ayrıca 

finansal performansı etkilediği düĢünülen toplam varlıkların logaritması (firma büyüklüğü) ve 

finansal kaldıraç oranı da kontrol değiĢkenleri olarak analize dâhil edilmiĢtir. AraĢtırmada 

kullanılan değiĢkenler, notasyonları ve hesaplama Ģekilleri Tablo 2‘de gösterilmektedir. 

Tablo 2: AraĢtırma Kapsamında Kullanılan DeğiĢkenler 

Bağımlı DeğiĢkenler 

DeğiĢkenler Hesaplama ġekli Notasyon Literatür 

Aktif Karlılık Net Kar / Toplam Varlıklar ROA 

Ağca ve Kandemir (2008), Aydeniz (2009), Alexiou ve 

Sofoklis (2009), Ramadan vd. (2011), Alipour ve Amjadi 

(2011), Cenger (2011), Pervan, Pervan ve Todoric (2012), 

Kanwal ve Nadeem (2013), Kiganda (2014) Öncü vd. 

(2015), Zulfiqar ve Din (2015). 

Özsermaye 

Karlılığı 
Net Kar / Özsermaye ROE 

Kandır vd. (2007), Ağca ve Kandemir (2008), Aydeniz 

(2009), Alexiou ve Sofoklis (2009), Alipour ve Amjadi 

(2011), Cenger (2011), Kanwal ve Nadeem (2013), 

Zulfiqar ve Din (2015), Öncü vd. (2015). 

SatıĢların 

Karlılığı 
Net Kar / SatıĢlar ROS 

Kandır vd. (2007), Ağca ve Kandemir (2008), Aydeniz 

(2009), Cenger (2011), Öncü vd. (2015). 

Bağımsız DeğiĢkenler 

DeğiĢkenler Hesaplama ġekli Notasyon Literatür 

Döviz Kuru 

GeliĢmiĢ Ülkeler Birim ĠĢ 

Gücü Maliyeti Bazlı Reel 
Efektif Döviz Kuru 

DOVIZ 
Aydeniz (2009), Cliff ve Willy (2014), Kiganda (2014), 

Güngör ve Kaygın (2015), Özkul ve AkgüneĢ (2015). 

Enflasyon 

Oranı 
Yurtiçi Fiyat Endeksi ÜFE 

Türksoy vd. (2008), Aydeniz (2009), Alexiou ve Sofoklis 

(2009), Aydeniz (2009), Ramadan vd. (2011), Kanwal ve 

Nadeem (2013), Cliff ve Willy (2014), Kiganda (2014), 

Cliff ve Willy (2014), Güngör ve Kaygın (2015), SarıtaĢ, 

Zulfiqar ve Din (2015). 

Faiz Oranı TL Cinsinden Ticari Kredilere FO 
Güngör ve Kaygın (2015), Özkul ve AkgüneĢ (2015), 

Zulfiqar ve Din (2015), Uyar ve Gökçe (2016), 
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Uygulanan Faiz Oranı 

Kamusal 

Yatırımlar 

Kamu Alt Yapı Yatırımlarının 

GSYĠH (Gayri Safi Yurt Ġçi 
Hâsıla) Ġçindeki Payı 

KAMU  

Kontrol DeğiĢkenleri 

DeğiĢkenler Hesaplama ġekli Notasyon Literatür 

Finansal 

Kaldıraç  
FK 

Welch (2003), Alipour ve Amjadi (2011), Güngör ve 

Kaygın (2015). 

ġirket 

Büyüklüğü  TV 

Welch (2003), Kapopoulos ve Lazaretou (2007), 

Fazlzadeh, Hendi ve Mahboubi (2011), Pervan, Pervan ve 
Todoric (2012). 

 

6.ARAġTIRMANIN HĠPOTEZLERĠ ve MODELLER 

AraĢtırmanın teorik alt yapısı doğrultusunda test edilecek on altı temel hipotez söz 

konusudur.  

Tablo 3: Hipotezler ve ĠliĢki Yönü 

Hipotezler 

Beklenen 

ĠliĢkinin 

Yönü 

Hipotez 1: Döviz Kuru ile ROA arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 2: Enflasyon Oranı ile ROA arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 3: Faiz Oranı ile ROA arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 4: Kamusal Yatırımlar ile ROA arasında bir iliĢki vardır. + 

Hipotez 5: Döviz Kuru ile ROE arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 6: Enflasyon Oranı ile ROE arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 7: Faiz Oranı ile ROE arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 8: Kamusal Yatırımlar ile ROE arasında bir iliĢki vardır. + 

Hipotez 9: Döviz Kuru ile ROS arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 10: Enflasyon Oranı ile ROS arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 11: Faiz Oranı ile ROS arasında bir iliĢki vardır. - 

Hipotez 12: Kamusal Yatırımlar ile ROS arasında bir iliĢki vardır. + 

AraĢtırma hipotezlerini test edebilmek için panel regresyon analizi doğrultusunda iki 

model aĢağıdaki gibi kurgulanmıĢtır.  

ROA - Model 1 

Yit =  α0it + β1itDOVĠZit + β2itÜFEit + β3itFO it + β3itKY it + β4itFKit + β5itTVit + Ԑit 

ROE - Model 2 

Yit =  α0it + β1itDOVĠZit + β2itÜFEit + β3itFO it + β3itKY it + β4itFKit + β5itTVit + Ԑit 

ROS - Model 3 

Yit =  α0it + β1itDOVĠZit + β2itÜFEit + β3itFO it + β3itKY it + β4itFKit + β5itTVit + Ԑit 

 7. BULGULAR 

BIST 100 firmalarının finansal performansları ile makroekonomik faktörler arasındaki 

iliĢkinin belirlenebilmesi için yapılan panel veri regresyon analizine iliĢkin bulgular aĢağıda 

açıklanmıĢtır. AraĢtırma bulgularını değerlendirmeden önce, analiz kapsamındaki 

değiĢkenlere dair tanımlayıcı istatistiklere değinmek gerekmektedir. Ekonometrik modellerde 

bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢkenler arasında anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi için 

analizi gerçekleĢtirilecek serilerin durağan olması gerekmektedir (Gujarati, 2003).  Serilerde 



  

 

75 

 

 

yatay kesit sayısı (37) ile zaman boyutu (6) arasındaki uyumsuzluk nedeniyle birim kök 

testlerinin yapılmaması uygun görülmüĢtür. Literatürde yatay kesit sayısından az zaman serisi 

boyutu oldukça tartıĢmalı bir konudur. 
2
Dolayısıyla finansal performans ile makroekonomik 

faktörler arasındaki iliĢkiyi test edebilmek için kullanılan zaman serilerinin analiz için uygun 

olduğu kabul edilmiĢtir. Tablo 4‘te analizlerde kullanılan değiĢkenlere iliĢkin tanımlayıcı 

istatistikler yer almaktadır.  

Tablo 4: AraĢtırmada Kullanılan DeğiĢkenlere ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenlere iliĢkin tanımlayıcı istatistiki veriler incelendiğinde, 

çalıĢmanın bağımlı değiĢkenleri ve finansal performans göstergeleri konumunda olan ROA, 

ROE ve ROS değerleri arasında en yüksek ortalamaya sahip olan değiĢken, ROE olarak tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca ROA ve ROE değiĢkenlerinin de pozitif olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

BIST 100 Ģirketlerinin özsermayelerinden, aktiflerinden ve satıĢlarından kar elde ettikleri 

söylenebilir. Finansal performans verileri standart sapma açısından değerlendirildiğinde ise 

bütün değiĢkenlerde, yıllar itibariyle önemli ölçüde bir değiĢkenlik yaĢanmadığını söylemek 

mümkündür. ÇalıĢmanın bağımsız değiĢkeni konumunda olan ve makroekonomik faktörleri 

ifade eden değiĢkenler incelendiğinde DOVIZ dıĢında diğer değiĢkenlerin pozitif ortalamaya 

sahip olduğu görülmektedir. Ġncelenen dönemde en yüksek ortalamaya sahip olan değiĢken 

FAĠZ değiĢkenidir. Bu bağlamda FAĠZ değiĢkeninde yıllar itibariyle dalgalanma yaĢandığı 

standart sapma değerinin yüksekliğinden anlaĢılmaktadır. Kontrol değiĢkenleri konumunda 

olan TV ve FK değerleri incelendiğinde, ilgili dönemde firmaların yüksek düzeyde varlığa 

sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca bu firmaların sermayelerini finanse etmede ağırlıklı olarak 

yabancı kaynaklardan faydalandığı da söylenebilir. 

7.1. ROA Esas Alınarak OluĢturulan Model 1 Ġçin Analiz Sonuçları 

ROA ile makroekonomik faktörler arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek için sabit etkiler, 

rassal etkiler veya havuzlanmıĢ modellerden hangisinin kullanılacağına F testi, Breusch-

Pagan LM testi ve Hausman Testi ile karar verilmiĢtir. F testi sonuçlarına göre Prob değeri 

0.05‘ten küçük olduğu için temel hipotez olan havuzlanmıĢ etkiler modeli reddedilmekte ve 

sabit etkiler modeli kabul edilmektedir. Breusch-Pagan LM testi sonuçlarına göre Prob değeri 

0.05‘ten küçük olduğu için temel hipotez olan havuzlanmıĢ etkiler modeli reddedilir. BaĢka 

bir ifadeyle, rassal etkiler modeli, ROA esas alınarak oluĢturulmuĢ kapsamında geçerlidir. 

Diğer taraftan sabit etkiler modelinin mi yoksa rassal etkiler modelinin mi kullanılacağına 

karar vermek için Hausman Testi yapılmıĢtır. Hausman testi sonuçlarına göre, Prob değeri 

0.05‘ten büyük olduğu için temel hipotez olan rassal etkiler modeli kabul edilmiĢtir. Rassal 

                                                 
2 Baltagi, B. H., & Kao, C. (2000)., S. (2011). ,Bond, S. R., Nauges, C., & Windmeijer, F. (2005)., Kunst, R., Nell, C., & 

Zimmermann 

DeğiĢkenler 
Mean 

(Ort.) 
Std. Dev. 

(Standart Sapma) 
Minimum 

(En Küçük) 
Maximum 

(En Yüksek) 
OBS  

(Gözlem Sayısı) 
ROA 0.0346 0.1897 -1.38 0.51 222 

ROE 0.2102 0.6229 -0.72 7.57 222 

ROS 0.1230 0.6451 -1.08 6.45 222 

DOVĠZ -0.0180 0.0661 -0.12 0.09 222 

FAĠZ 12.04 1.9744 8.91 14.09 222 

ÜFE 0.0733 0.0256 0.04 0.11 222 

KAMU 0.1253 0.0069 0.11 0.13 222 

TV 21.477 1.5752 17.68 24.59 222 

FK 0.6263 0.5751 0.08 4.48 222 

Not: Tabloda; Aktif Karlılık Oranı (ROA), Özermaye Karlılığı (ROE), SatıĢların Karlılığı (ROS),  Reel Efektif Döviz 

Kuru (DOVIZ), Ticari Kredilere Uygulanan Faiz Oranı (FAIZ), Yurtiçi Fiyat Endeksi (ÜFE), Kamu Alt Yapı Yatırımları 

(KAMU), Toplam Varlıklar (TV) ve Finansal Kaldıraç (FK) ile gösterilmektedir. 
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etkiler modelinde değiĢken varyans testi için Levene-Brown ve Forsythe testi yapılmıĢtır. 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, değiĢken varyans yoktur boĢ hipotez reddedilmektedir. 

Yani modelde değiĢen varyans sorunu söz konusudur. Ayrıca modele iliĢkin regresyon 

tahminlemesi yapabilmek için zaman serilerinde otokorelasyon probleminin olup olmadığı, 

LM testi ile incelenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre modelde otokorelasyon sorunu olduğuna 

karar verilmiĢtir. ROA doğrultusunda oluĢturulan Model 1‘de, yapılan testler neticesinde 

değiĢen varyans ve otokorelasyon sorunları tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda Model 1, Panel 

EGLS ile tahminlenmiĢtir. Tahmin sonuçları Tablo 5‘te gösterilmektedir. 

Tablo 5: Model 1 (ROA) Ġçin Tahmin Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahmin sonuçları incelendiğinde, modelin anlamlı olduğu, modelde bağımsız 

değiĢkenlerin ve kontrol değiĢkenlerinin ROA bağımlı değiĢkeninin  %65,99‘unu açıkladığı 

belirlenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre ROA ile enflasyon oranı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle enflasyon oranında bir 

birim değiĢim ROA‘da 0.003‘lük bir azalıĢa neden olmaktadır. Bu bulgu Aydeniz (2009) ve 

Kanwal ve Nadeem (2013) tarafından yapılan çalıĢmalarda elde edilen bulgular ile benzerlik 

gösterirken, Kiganda (2014), Ramadan vd. (2011) ve Zulfiqar ve Din (2015) çalıĢmaları ile 

farlılık göstermektedir.  

ROA ile faiz oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. faiz oranındaki bir birim değiĢim ROA‘da 0.003‘lük azalıĢa sebep olmaktadır. Bu 

bulgu, Zulfiqar ve Din (2015) ve Kanwal ve Nadeem (2013) tarafından yapılan çalıĢmalarda 

elde edilen bulgular ile farklı yönde sonuçlar göstermektedir. 

ROA ile kamu altyapı yatırımları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 

yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Yani kamu altyapı yatırımlarındaki bir birim değiĢim 

ROA‘da 0.92‘lik bir artıĢa yol açmaktadır. Diğer taraftan ROA ile reel efektif döviz kuru 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki belirlenememiĢtir. 

Analiz sonuçları kontrol değiĢkenleri doğrultusunda incelendiğinde, FK ile ROA 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. Bu bağlamda 

firmaların sermayeleri içerisindeki yabancı kaynak oranı bir birim değiĢtiğinde ROA‘da 0.296 

birimlik düĢüĢ gerçekleĢmektedir. Bir diğer kontrol değiĢkeni olan TV ile ROA arasında 

anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Firmaların aktiflerinde yaĢanacak bir birim 

değiĢim ROA‘da 0.010‘luk bir artıĢa yol açmaktadır. 

7.2. ROS Esas Alınarak OluĢturulan Model 2 Ġçin Analiz Sonuçları 

DeğiĢkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği P>|t| 

DOVĠZ -0.04 0.02 -0.66 0.508 

ÜFE -0.003 0.08 2.04 0.04
**

 

FAĠZ -0.003 0.001 -2.82  0.005
***

 

KAMU 0.92 0.26 3.47 0.00
***

 

FK -0.296 0.037 -7.82 0.000
***

 

TV 0.010 0.005 1.92 0.055
*
 

c -0.079 0.11 -0.66 0.50 

R-squared 0.669139 

Adjusted R-squared 0.659906 
 

 Not 1: ***, **, ve * simgeleri katsayıların sırasıyla %1, %5 ve %10 önem 

düzeylerinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Not 2: Tabloda; Reel Efektif Döviz Kuru (DOVIZ), Ticari Kredilere Uygulanan 

Faiz Oranı (FAIZ), Yurtiçi Fiyat Endeksi (ÜFE), Kamu Alt Yapı Yatırımları 

(KAMU), Toplam Varlıklar (TV) ve Finansal Kaldıraç (FK) ile 

gösterilmektedir. 
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ROS ile makroekonomik faktörler arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek için sabit etkiler, 

rassal etkiler veya havuzlanmıĢ modellerden hangisinin kullanılacağına F testi ve Breusch-

Pagan LM testi ile karar verilmiĢtir. F testi sonuçlarına göre Prob değeri 0.05‘ten küçük 

olduğu için temel hipotez olan havuzlanmıĢ etkiler modeli reddedilmiĢ, sabit etkiler modeli 

kabul edilmiĢtir. Breusch-Pagan LM testi sonuçlarına göre ise Prob değeri 0.05‘ten büyük 

olduğu için temel hipotez olan havuzlanmıĢ etkiler modeli kabul edilmektedir. BaĢka bir 

ifadeyle, sabit etkiler modeli, ROS esas alınarak oluĢturulmuĢ kapsamında geçerlidir.  

Sabit etkiler modelinde değiĢen varyans testi için DeğiĢtirilmiĢ Walt testi yapılmıĢtır. 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, değiĢken varyans yoktur boĢ hipotez reddedilmektedir. 

Yani modelde değiĢen varyans sorunu söz konusudur. Ayrıca modele iliĢkin regresyon 

tahminlemesi yapabilmek için zaman serilerinde otokorelasyon probleminin olup olmadığı 

incelenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre Baltagi-Wu LBI ve Modified Bhargava et al. Durbin-

Watson test istatistikleri 2 civarında olduğundan modelde otokorelasyon sorunu olmadığına 

karar verilmiĢtir. Bu bağlamda Panel EGLS test sonuçları aĢağıdaki gibi tahmin edilmiĢtir. 

Tablo 6: Model 2 (ROS) Ġçin Tahmin Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6‘daki tahmin sonuçları değerlendirildiğinde, modelde bağımsız değiĢkenlerin 

ve kontrol değiĢkenlerinin ROS bağımlı değiĢkeninin %62,26‘sını açıkladığı belirlenmiĢtir. 

Analiz sonuçlarına göre ROS ile reel efektif döviz kuru ile istatistiksel olarak anlamlı ve 

negatif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Döviz kurunda meydana gelen bir birim değiĢim 

ROS‘da 0.15‘lik bir azalıĢa neden olmaktadır. 

ROS ile enflasyon oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. Enflasyon oranındaki bir birim değiĢim, ROS‘da 0.22 birimlik azalıĢa sebep 

olmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen bu bulgu Aydeniz (2009) tarafından yapılan 

çalıĢmada elde edilen bulgu ile paralellik göstermektedir. 

ROS ile faiz oranı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Faiz 

oranındaki bir birim değiĢim, ROS‘da 0.05 birimlik artıĢa yol açmaktadır. Diğer taraftan 

kamu altyapı yatırımları ile ROS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir. 

DeğiĢkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği P>|t| 

DOVĠZ -0.15 0.05 1.99 0.01
***

 

ÜFE -0.22 0.11 -1.03 0.05
**

 

FAĠZ 0.005 0.003 1.81 0.07
*
 

KAMU 0.6169 0.707 0.73 0.38 

FK -0.24 0.024 -4.80 0.00
***

 

TV 0.07 0.039 3.07 0.056
*
 

c -1.46 0.95 -2.49 0.12 

R-squared 0.694391 

Adjusted R-

squared 0.622684 
 

 Not 1: 
***

, 
**

,
 
ve 

*
 simgeleri katsayıların sırasıyla %1, %5 ve 

%10 önem düzeylerinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Not 2: Tabloda; Reel Efektif Döviz Kuru (DOVIZ), Ticari 

Kredilere Uygulanan Faiz Oranı (FAIZ), Yurtiçi Fiyat Endeksi 

(ÜFE), Kamu Alt Yapı Yatırımları (KAMU), Toplam 

Varlıklar (TV) ve Finansal Kaldıraç (FK) ile gösterilmektedir. 
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Analiz sonuçları kontrol değiĢkenleri doğrultusunda incelendiğinde, FK ile ROS 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. Firmaların 

borçluluk düzeyindeki bir birim değiĢim, ROS‘da 0.24‘lük bir düĢüĢe neden olmaktadır. TV 

ile ROS arasında ise anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Yani firmaların 

toplam varlıklarındaki bir birim artıĢ ROS‘da 0.07‘lik artıĢa yol açmaktadır. 

7.3. ROE Esas Alınarak OluĢturulan Model 3 Ġçin Analiz Sonuçları 

ROE ile makroekonomik faktörler arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek için sabit etkiler, 

rassal etkiler veya havuzlanmıĢ modellerden hangisinin kullanılacağına F testi ve Breusch-

Pagan LM testi ile karar verilmiĢtir. Breusch-Pagan LM testi sonuçlarına göre Prob değeri 

0.05‘ten küçük olduğu için temel hipotez olan havuzlanmıĢ etkiler modeli reddedilmektedir. 

BaĢka bir ifadeyle, havuzlanmıĢ etkiler modeli, ROE esas alınarak oluĢturulmuĢ kapsamında 

geçerlidir. F testi sonuçlarına göre ise Prob değeri 0.05‘ten küçük olduğu için temel hipotez 

olan havuzlanmıĢ etkiler modeli reddedilirken, sabit etkiler modeli ise kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla analizlere, sabit etkiler modeliyle devam edilmiĢtir. 

Sabit etkiler modelinde değiĢken varyans testi için DeğiĢtirilmiĢ Walt testi yapılmıĢtır. 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, değiĢken varyans yoktur boĢ hipotez reddedilmektedir. 

Yani modelde değiĢen varyans sorunu bulunmaktadır. Ayrıca modele iliĢkin regresyon 

tahminlemesi yapabilmek için zaman serilerinde otokorelasyon probleminin olup olmadığı 

incelenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre Baltagi-Wu LBI ve Modified Bhargava et al. Durbin-

Watson test istatistikleri 2 civarında olduğundan modelde otokorelasyon sorunu olmadığına 

karar verilmiĢtir. Bu bağlamda Panel EGLS test sonuçları aĢağıdaki gibi tahmin edilmiĢtir. 

Tablo 7: Model 3 (ROE) Ġçin Tahmin Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7‘deki tahmin sonuçları değerlendirildiğinde, modelde bağımsız değiĢkenlerin 

ve kontrol değiĢkenlerinin ROE bağımlı değiĢkeninin %71‘ini açıkladığı belirlenmiĢtir. 

Analiz sonuçlarına göre ROE ile enflasyon oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Enflasyon oranında meydana gelen bir birim değiĢim 

ROE‘de 0.065‘lik bir artıĢa yol açmaktadır. Elde edilen bu bulgu, Aydeniz (2009) tarafından 

yapılan çalıĢmada elde edilen bulgu ile benzerlik gösterirken, Zulfiqar ve Din (2015) ve 

Kanwal ve Nadeem (2013) çalıĢmalarındaki bulgular ile ters yönde iliĢkiler içermektedir. 

ROE ile kamu altyapı yatırımları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki 

belirlenmiĢtir. Kamu alt yapı yatırımlarındaki bir birimlik artıĢ, ROE‘de 3.31‘lik bir artıĢa yol 

açmaktadır. 

DeğiĢkenler Katsayı Standart Hata t istatistiği P>|t| 

DOVĠZ 0.177 0.76 -1.61 0.10 

ÜFE 0.065 0.10 1.66 0.09
*
 

FAĠZ 0.007 0.31 0.21 0.83 

KAMU 3.31 0.00 1.80 0.07
*
 

FK -0.085 1.22 2.69 0.00
***

 

TV 0.0456 0.07 -1.22 0.22 

c -1.228 0.03 1.50 0.13 

R-squared 0.765156 

Adjusted R-squared 0.710053 
 

 Not 1: ***, **, ve * simgeleri katsayıların sırasıyla %1, %5 ve %10 önem 

düzeylerinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Not 2: Tabloda; Reel Efektif Döviz Kuru (DOVIZ), Ticari Kredilere Uygulanan 

Faiz Oranı (FAIZ), Yurtiçi Fiyat Endeksi (ÜFE), Kamu Alt Yapı Yatırımları 

(KAMU), Toplam Varlıklar (TV) ve Finansal Kaldıraç (FK) ile 

gösterilmektedir. 
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Reel efektif döviz kuru ve faiz oranı ile ROE arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

bir iliĢki tespit edilememiĢtir. Analiz sonucunda elde edilen bu bulgular, Aydeniz (2009), 

Kanwal ve Nadeem (2013) ve Zulfiqar ve Din (2015) tarafından yapılan çalıĢmalarda elde 

edilen bulgular ile farklı yönde sonuçlar içermektedir. 

Analiz sonuçları kontrol değiĢkenleri doğrultusunda incelendiğinde, FK ile ROE 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. Firmaların 

borçluluk düzeyindeki bir birim değiĢim, ROE‘de 0.085‘lik bir düĢüĢe neden olmaktadır. TV 

ile ROE arasında ise anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

8. HĠPOTEZ SINAMA SONUÇLARI 

ÇalıĢmanın teorik altyapısı kapsamında oluĢturulan hipotezlere iliĢkin sınama 

sonuçları Tablo 8‘de gösterilmektedir. Bu doğrultuda finansal performans ile enflasyon oranı, 

faiz oranı, kamu altyapı yatırımları ve döviz kuru arasında istatistiksel olarak anlamlı ve farklı 

yönde iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda Hipotez 2, 3, 4, 8, 9 ve 10 kabul edilirken, 

hipotez 1, 5, 6, 7, 11 ve 12 ise reddedilmiĢtir. Analiz kapsamında oluĢturulan 3 farklı 

regresyon modeline göre hipotez sonuçları aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir. 

Tablo 4: Hipotez Sonuçlarının Özeti 

Hipotezler 

Beklenen 

ĠliĢkinin 

Yönü 

p>t 
Son

uç 

Hipotez 1: Döviz Kuru ile ROA arasında bir iliĢki 

vardır. 
- 

0.50

8 
Red 

Hipotez 2: Enflasyon Oranı ile ROA arasında bir iliĢki 

vardır. 
- 0.04 

Kab

ul 

Hipotez 3: Faiz Oranı ile ROA arasında bir iliĢki vardır. - 
0.00

5 

Kab

ul 

Hipotez 4: Kamusal Yatırımlar ile ROA arasında bir 

iliĢki vardır. 
+ 0.00 

Kab

ul 

Hipotez 5: Döviz Kuru ile ROE arasında bir iliĢki 

vardır. 
- 0.10 Red 

Hipotez 6: Enflasyon Oranı ile ROE arasında bir iliĢki 

vardır. 
- 0.09 Red 

Hipotez 7: Faiz Oranı ile ROE arasında bir iliĢki vardır. - 0.83 Red 

Hipotez 8: Kamusal Yatırımlar ile ROE arasında bir 

iliĢki vardır. 
+ 0.07 

Kab

ul 

Hipotez 9: Döviz Kuru ile ROS arasında bir iliĢki 

vardır. 
- 0.01 

Kab

ul 

Hipotez 10: Enflasyon Oranı ile ROS arasında bir iliĢki 

vardır. 
- 0.05 

Kab

ul 

Hipotez 11: Faiz Oranı ile ROS arasında bir iliĢki 

vardır. 
- 0.07 Red 

Hipotez 12: Kamusal Yatırımlar ile ROS arasında bir 

iliĢki vardır. 
+ 0.38 Red 

 

9. SONUÇ, DEĞERLENDĠRME ve ÖNERĠLER 

Makroekonomik faktörler ile finansal performans arasındaki iliĢkinin analiz edildiği 

bu çalıĢmada, 2010-2015 dönemi içerisinde BIST 100 Endeksi‘nde devamlı olarak faaliyet 

gösteren 37 firmanın verileri, panel veri yöntemi doğrultusunda analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada 
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makroekonomik faktörler; döviz kuru, enflasyon oranı, faiz oranı ve kamusal yatırımlar ile 

temsil edilirken, finansal performans ise ROA, ROE ve ROS ile temsil edilmiĢtir. Ayrıca 

çalıĢmada finansal performansı etkilediği düĢünülen FK ve TV analize kontrol değiĢkenleri 

olarak dâhil edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada, finansal performans bağımlı değiĢkeni doğrultusunda üç farklı model 

oluĢturulmuĢtur. Panel veri analizi kapsamında makroekonomik faktörler ile finansal 

performans arasındaki iliĢkinin tespit edilebilmesi için sabit etkiler, rassal etkiler veya 

havuzlanmıĢ modellerden hangisinin kullanılacağına, F testi, Breusch-Pagan LM testi veya 

Hausman testi kullanılarak karar verilmiĢtir. Bu bağlamda model 1‘de rassal etkiler modeli, 

model 2‘de ve 3‘te ise sabit etkiler modeli kullanılarak tahminleme gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Modellerde tahminleme yapabilmek için zaman serilerinde değiĢen varyans ve otokorelasyon 

sorunlarının olup olmadığı, değiĢen varyans için Levene-Brown ve Forsythe testi ve 

DeğiĢtirilmiĢ Wald testi ile; otokorelasyon ise LM Baltagi-Wu LBI ve Modified Bhargava et 

al. Durbin-Watson testi ile sınanmıĢtır. 

ROA bağımlı değiĢkeni esas alınarak oluĢturulan model 1‘de ROA ile enflasyon oranı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu bulgu 

Aydeniz (2009) ve Kanwal ve Nadeem (2013) tarafından yapılan çalıĢmalarda elde edilen 

bulgular ile benzerlik gösterirken, Kiganda (2014), Ramadan vd. (2011) ve Zulfiqar ve Din 

(2015) çalıĢmaları ile farlılık göstermektedir. ROA ile faiz oranı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu bulgu, Zulfiqar ve Din (2015) ve 

Kanwal ve Nadeem (2013) tarafından yapılan çalıĢmalarda elde edilen bulgular ile farklı 

yönde sonuçlar göstermektedir. ROA ile kamu altyapı yatırımları arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilirken, reel efektif döviz kuru ile anlamlı bir 

iliĢki belirlenememiĢtir. 

ROS bağımlı değiĢkeni esas alınarak oluĢturulan model 2‘de, ROS ile enflasyon oranı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu bulgu 

Aydeniz (2009) tarafından yapılan çalıĢmada elde edilen bulgu ile paralellik göstermektedir. 

Diğer taraftan ROS ile faiz oranı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilirken, 

kamu altyapı yatırımları ile ROS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir. 

ROE bağımlı değiĢkeni esas alınarak oluĢturulan model 3‘te, ROE ile enflasyon oranı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Elde edilen bu 

bulgu, Aydeniz (2009) tarafından yapılan çalıĢmada elde edilen bulgu ile benzerlik 

gösterirken, Zulfiqar ve Din (2015) ve Kanwal ve Nadeem (2013) çalıĢmalarındaki bulgular 

ile ters yönde iliĢkiler içermektedir. ROE ile kamu altyapı yatırımları arasında ise anlamlı ve 

pozitif yönlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. Reel efektif döviz kuru ve faiz oranı ile ROE arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. Analiz sonucunda elde edilen bu 

bulgular, Aydeniz (2009), Kanwal ve Nadeem (2013) ve Zulfiqar ve Din (2015) tarafından 

yapılan çalıĢmalarda elde edilen bulgular ile farklı yönde sonuçlar içermektedir. 

Bu çalıĢma, farklı makroekonomik faktörlerin dâhil edilerek veri setinin 

geniĢletilmesi, sektör, endeks veya ülke kıyaslaması yapılarak ve de farklı yöntemlerin 

uygulanması ile sonraki çalıĢmalarca geliĢtirilebilir. 
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ÖZET 

Son yıllarda yaygınlaĢan dijital analiz teknikleri (Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri - 

CAATs) denetim sürecinin kapsamının geniĢletilmesi, kolaylaĢtırılması ve hızlandırılması yönünde 

olanaklar sağlamaktadır. Bu tekniklerden biri olan Benford Analizi kolaylığı ve düĢük maliyetli 

oluĢuyla öne çıkmaktadır. Benford Kanunu, rastsal oluĢmuĢ sayılardaki rakmaların, her basamakta 

görülme sıklığının faklı olduğu tezine dayanmaktadır. Benford Kanunu‘na göre beklenen değerlerle 

uyumsuzluk durumu, sayılara müdahale edildiği sinyali olarak değerlendirilir. ÇalıĢmada Benford 

Analizi, BIST‘te iĢlem gören 500 Ģirketin, 2015 yılı bilanço verilerine uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın 

amacı Benford Analizi‘nin bir ön denetim yöntemi olarak kullanılabilirliğinin araĢtırılmasıdır. 

Seçilen bilanço verileri, Toplam Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar, Özsermaye ve Net Dönem Karı/Zararı olmak üzere 5 farklı kalemden oluĢmaktadır. Bu 

bilanço verilerine Benford Analizi kapsamında, 1.Basamak ve 2.Basamak testleri uygulammıĢ, 

gerçekleĢen sonuçlar ile beklenen değerler karĢılaĢtırılmıĢtır. Analiz sonucunda kabul edilebilir 

sınırlar dıĢında kalan noktalar hile Ģüphesi olarak kabul edilerek, denetimde odaklanılması gereken 

firmalar seçilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Benford Kanunu, Dijital Analiz, Bilgisayar Destekli Denetim 

Teknikleri 

THE APPLICATION OF BENFORD ANALYSIS ON BALANCE SHEET ITEMS OF 

COMPANIES TRADED IN BIST 

ABSTRACT 

In recent years, expanding digital analysis techniques and computer assisted audit 

techniques (CAATs) broadening the scope of the audit process, allowing the direction of facilitating 

and accelerating. One of these techniques, Benford Analysis, stands out for its simplicity and low 

cost. The Benford Law is based on the idea that the racial numbers are randomly different in each 

step. According to the Benford Law, the state of non-compliance with the expected values is 

regarded as a signal that the count is intervened. In the study Benford Analysis was applied to the 

balance sheet data for 2015 of the 500 companies traded in BIST. The purpose of the study is to 

investigate the usefulness of Benford Analysis as a preliminary audit method. Selected balance sheet 

data consist of 5 different items; Total Assets, Short Term Liabilities, Long Term Liabilities, Equity 

and Net Profit / Loss. The 1st and 2nd digit tests of Benford Analysis were applied to this balance 

sheet data and the expected results and the expected values were compared. As a result of the 

analysis, points that are outside the acceptable limits can be considered as fraud, and firms that need 

depth testing can be selected. 

Keywords : Benford‘s Law, Digital Analysis, CAATs 
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 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1. GĠRĠġ 

Amerikalı astronom ve matematikçi Simon Newcomb, rakamların sayı 

basamaklarındaki görülme sıklığı ile ilgili 1881 yılında American Journal of Mathematics‘de 

yayımladığı iki sayfalık makalesinde 10 rakamın (0-9) her basamakta görülme sıklığının eĢit 

olmadığı ortaya atmıĢtır (Newcomb, 1882;39). Newcomb yaptığı çalıĢma sonucu her rakamın, 

sayının farklı basamaklarında bulunma olasılığını hesaplamıĢ ve bir tablo oluĢturmuĢtur. Buna 

göre bir rakamın ilk basamakta bulunma sıklığı 1‘den 9‘a gidildikçe azalmaktadır. 3. 

Basamakta olasılıklar birbirine çok yakın olmakta, 4. basamaktan itibaren ise fark 

belirsizleĢmektedir. Bu kural büyük sayı kümeleri içinde doğal oluĢumla ilgili iĢaretler 

vermektedir (Newcomb, 1882;40). Newcomb sıfırdan farklı anlamlı bir rakamın, sayının ilk 

basamağında olma olasılığını aĢağıdaki Ģekilde ifade etmiĢtir: (Hill, 1998;358) 

Olasılık (ilk basamaktaki rakam=d)=log10 (1+1/d), (d=1, 2,…., 9) 

Newcomb‘un modeli 57 yıl boyunca Frank Benford isimli fizikçinin benzer gözlemler 

yapmasına kadar neredeyse unutulmuĢtur. Benford 1938 yılında Proceedings of The 

American Philosophical Society‘de yayımlanan ―The Law of Anamolous Number‖ baĢlıklı 

makalesinde 20.229 adet araĢtırmadan elde edilen veriler üzerinden bir rakamın sayının ilk 

basamağında bulunma sıklığını tablo üzerinde göstermiĢtir. Bu gözlemlerini; nehir 

uzunlukları, nüfus sayıları, gazete tirajları, futbol lig istatistikleri, atom ağırlıkları, ölüm 

oranları gibi coğrafi bilimsel ve demografik çeĢitli kaynaklardan topladığı veriler üzerinden 

yapmıĢtır (Benford, 1937;553). AĢağıdaki grafik bu bulgulara göre Benford‘un sonuçlarını 

göstermektedir. 

Tablo 1: Rakamların Birinci Basamakta Bulunma Sıklıkları 

 

              Kaynak : Benford, 1937;553 

Ġlk basamak Formülü        : Olasılık (D1=d1) = log(1+(1/d1)); d1= (1,2, 3…9) 

Ġkinci Basamak Formülü : Olasılık (D2=d2)= log(1 (1/ d1 d2 )); d2 (1,2,3... 0 ) 

Ġlk iki Basamak Formülü 

Olasılık (D1D2 = d1d2)=log(1+(1/ d1d2)) 

Olasılık (D2= d2 | D1= d1) = log(1+(1/ d1d2))/log(1+(1/ d1)) 

D1:Sayının ilk basamağı 

D2:Sayının ikinci basamağı (Durtschi, 2004;19) 

Atlanta Georgia Teknoloji Enstitüsü Matematik Profesörü Ted Hill, 1996 yılında 

Statistic Science‘da yayımlanan makalesinde, Benford Yasasını matematiksel olarak 
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kanıtlamıĢtır. Ted Hill Benford Yasasını kanıtlarken verilerin değiĢmezliği ölçüsünü 

kullanmıĢ, yasada sayıların ifade edildikleri birimden bağımsız olduklarını göstermiĢtir 

(Türkyener, 2007;114). Newcomb‘un denklemini basamak kombinasyonlarını içerecek 

Ģekilde geniĢletmiĢtir: 

P(d1,d2,d3…) = log10[1+(d1,d2,d3….dk)-1]  Örneğin, bir sayının 314 ile baĢlama 

olasılığı log10(1+(314)-1)=0,0014‘tür(Hill, 1999;29). 

Ġnsanların tesadüfi olarak sayı üretemeyeceği esasına dayanan Benford Yasası için 

Hill‘in denemesi örnek olarak gösterilebilir. Olasılık teorisi dersinde 2 gruptan birine 200 

denemede yazı tura sonuçlarını yazmaları istenir. Diğer guruba ise bu 200 atıĢın tahmini 

sonuçlarını yazmaları istenir. Pratikte 6 kez peĢ peĢe aynı yüz gelme durumu sıklıkla meydana 

gelmesine rağmen tahmin gurubu sonuçlarında hiç rastlanmamıĢtır (Hill, 1998;362). BaĢka bir 

denemede 742 öğrencisine rastgele 6 basamaklı sayılar oluĢturmalarını söylemiĢ, oluĢan 

sayıların Benford yasasıyla az uyumlu ya da uyumsuz olduğu tespit edilmiĢtir (Nigrini ve 

Mittermaier, 1997;56). 

Rakamların ortaya çıkıĢ sıklıkları Benford Yasası ile dikkate değer bir uyumsuzluk 

gösteriyorsa, bu sayıların doğal yolla oluĢmadığına iĢaret olabilir. Bu durum muhasebe 

verilerinde karĢımıza çıkarsa, insan müdahalesiyle verilerin doğal akıĢlarını bozma olasılığı 

akla gelecektir. Bu varsayımdan hareketle Muhasebe Profesörü Mark J. Nigrini, Benford 

Yasası ile muhasebe arasında bir iliĢki kurmuĢ ve bu logaritmik kanunun muhasebe hilelerinin 

ortaya çıkarılmasında bir yöntem olarak kullanılabileceğini düĢünmüĢtür (Nigrini, 2001;2). 

SatıĢlardan giderlere kadar birçok muhasebe verisinin, Benford Yasasına uyum gösterdiğini 

ve bu verilerdeki yasadan sapmaların, istatistiki testlerle ortaya çıkarılabileceğini göstermiĢtir 

(Türkyener, 2007;114). 

Boyle (1994) farklı kaynaklardan rastgele alınan rasgele veri setlerinin, çarpılmıĢ, 

bölünmüĢ ya da tamsayıya yükseltilmiĢ olsa dahi, Benford yasasını izler olduğunu 

göstermiĢtir. Bu durum genelde muhasebe verilerinin Benford Kanunu ile neden uyumlu 

olduğunu da açıklamaktadır (Durtschi, 2004;20). Verilerin Benford Kanunu‘na uygunluk 

testleriyle ölçülmesinde, muhasebenin normal verileri ve hileli verileri arasında büyük farklar 

ortaya çıkmıĢtır. Nigrini, bu modeli kullanarak New York Brooklyn Vergi Servisinde, New 

York‘taki yedi Ģirketin muhasebe hilelerini ortaya çıkarmıĢ, bunu takiben Amerika‘nın çeĢitli 

eyaletlerinin vergi servisleri bu modeli kullanmaya baĢlamıĢtır. (Alagöz ve Ay, 2001:5) Daha 

sonra denetim alanında önde gelen yazılım firmalarınca bu model veri analiz paketlerine 

eklenmiĢ ve Dijital Analiz adıyla dünyanın çeĢitli yerlerinde kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. 

AraĢtırmacıların elde ettiği bulgulara göre, Benford analizleri verilerin hileli olduğunu %68 

oranında, hilesiz olduğunu %67 oranında tespit edebilmektedir (Erdoğan, 2014:76). 

Although Varian adında bir ekonomist Benford kanununun sosyal bilimlerde verilerin 

geçerlilik ve güvenirliğini test etmede kullanılabileceğini önermesinden çok sonra yasanın ilk 

muhasebe uygulaması Carslaw tarafından yapılmıĢtır (Durtschi, 2004;21). ÇalıĢmada Ģirket 

gelirlerinin yöneticiler tarafından psikolojik sınırların üzerine yuvarlandığı sonucuna, 

verilerin Benford dağılımına uyumsuz olmasından yola çıkılarak ulaĢılmıĢtır (Drake, 

2004;21). Thomas net kar verileri üzerine yaptığı uygulamada ikinci basamakta 0 rakamının 

daha fazla bulunduğunu, zarar tutarlarında ise tersi durum olduğunu fark etmiĢ, ayrıca hisse 

baĢına kazançta 5 rakamının beklenenden fazla 9 rakamının ise az olduğunu gözlemlemiĢtir. 

Bunun kar rakamlarının yukarı zarar rakamlarının aĢağı doğru yuvarlanmasından 

kaynaklandığını tespit etmiĢtir (Nigrini ve Mittermaier, 1997;56). 

Mark Nigrini  1992 yılında bitirdiği ―Gelir Vergisi Kayıplarının Dijital Dağılım 

Yöntemi ile Analizi‖ baĢlıklı doktora tezinde amacı mükellefler tarafından bildirilen rakamlar 

ile vergi kaçırma aktiviteleri arasında muhtemel bağlantıyı araĢtırmaktı. Önerdiği modelde 
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satıĢlardan giderlere kadar birçok muhasebe verisinin yasaya uyduğunu, yasadan sapmaların 

istatistiki testlerle ortaya çıkarılıp incelenebileceğini savunmuĢtur (Çakır, 2004;85). 

Nigrini‘nin ifadesiyle yaklaĢık 50 yıllık ikinci unutulma döneminden sonra kendisi, Benford 

Kanunu‘nun muhasebe denetimi için güçlü ve değerli bir araç olduğunu ortaya koymuĢtur. 

(Nigrini, 2001;2) Diekmann muhasebe denetçilerinin ilk basamaklardan çok son basamaklara 

dikkat etmelerini önermiĢtir (Diekmann, 2007;321). 

Basitçe Benford kanunu rakamların sayı basamaklarında beklenen bulunma sıklığını 

ifade eder. Yapılan çalıĢmalarda Benford Kanunu‘nun, doğal yolla oluĢmuĢ; borsa kapanıĢ 

verilerinden gazete tirajlarına, ülkelerin GSMH değerlerinden, nehirlerin yüzölçümlerine, sera 

gazı salınım değerlerinden oy pusulası sayımına kadar çok farklı alanlardaki veri setlerinde 

geçerli olduğu ispatlanmıĢtır. Dolayısıyla beklenen sıklıktan farklı bir durum oluĢması 

rakamların insan müdahalesinden etkilendiğine iĢaret edeceğinden bu araç muhasebe 

denetiminde oldukça kullanıĢlı kabul edilmiĢtir. Bu teoriye göre Benford Kanunu vergi 

beyanlarında anormalliği ve planlanmamıĢ kaçağı tespitte etkilidir (Erdoğan,2014). Modelin 

oldukça kolay ve ucuz olması muhasebe denetimi alanında hile ve hataların tespitinde 

kullanımını yaygınlaĢtırmıĢtır. 

2. LĠTERATÜR 

Durtschi (2004) 2004 yılında yarım yüzyılda Benford Kanunu ile ilgili 150 den fazla 

çalıĢma yayımlandığını ifade etmiĢken, Nigrini (2012) 2012 yılında Benford ile ilgili 

yayımlanmıĢ 750 makale bulunduğunu bu sayısının 2015 sonunda 1500‘ yaklaĢacağını tahmin 

etmiĢtir (www.benfordonline.net). Özellikle muhasebe denetimi alanındaki çalıĢmalardan 

bazılarına aĢağıda değinilmiĢtir. 

Çakır (2004) yüksek lisans tez çalıĢmasında ĠMKB‘de iĢlem gören 288 hisse senedinin 

kapanıĢ fiyatlarının Benford yasasıyla uyumunu test etmiĢtir. Analiz sonuçlarının beklenen 

değerlerle; birinci basamak testi uyumsuz, ikinci basamak testi uyumlu, ilk iki basamak testi 

ise marjinal kabul edilebilir uyumlu çıktığını ifade etmiĢtir. AkkaĢ (2007) çalıĢmasında bir 

Ģirketin 12.194 adetlik Ticari Mallar kaydını dijital analize tabi tutmuĢtur. Sonuçların Benford 

Kanunuyla uyumsuzluk gösterdiğini ifade etmiĢtir. KocameĢe (2006) yüksek lisans tez 

çalıĢmasında bir firmanın 37.956 adet satıĢ faturasına dijital analiz uygulamıĢ; ilk rakam testi 

sonucunun Benford yasasıyla uyumlu çıktığını, ikinci rakam testinde bazı uyumsuzluklar 

bulunduğunu ifade etmiĢtir. Boztepe (2013) çalıĢmasında bir belediyeye ait gelir ve gider 

rakamlarının Benford Kanununa uyumunu test etmiĢtir. 1511 gelir rakamından oluĢan veri 

setinin test sonucu uyumlu çıkmıĢ, 703 adet gider rakamından oluĢan veri setinde ise 

uyumsuzluklar tespit edilmiĢtir. Uzuner (2014) makalesinde Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören 

bankaların konsolide bilançolarının Benford yasasına uygunluğu incelemiĢtir. Ġlgili bankaların 

bilançolarında yer alan hesapların tutarlarındaki ilk rakamların dağılımının büyük bir 

çoğunluğunun Benford yasasını izlediği, bazı hesapların tutarlarındaki ilk rakamların 

dağılımının ise, farklılık gösterdiği saptanmıĢtır. Demir (2014) yüksek lisans tezinde bir 

Ģirketin pazarlama satıĢ dağıtım giderlerinin ilk, ikinci ve ilk iki basamak dijital analizini 

yapmıĢ, sonuçta Benford Kanunu‘na göre beklenen değerlerden bazı uyumsuzluklar tespit 

etmiĢtir. Özdemir (2014) yüksek lisans tezinde bir Ģirkete ait 185.083 adet satıĢ faturasını TL 

ve USD karĢılıklarıyla ayrı ayrı dijital analize tabi turmuĢ. Birinci basamak ve ikinci basamak 

sonuçlarının her iki para biriminde de Benford ile uyumlu olduğunu ifade etmiĢtir. Yanık ve 

Samancı (2013) bir kamu iĢletmesine ait ―Genel Yönetim Giderleri‖ hesabının muavinine 

uyguladıkları Benford testinde sonuçları beklenen ile uyumlu olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Özer ve Babacan (2013) çalıĢmalarında Türkiye‘de faaliyet gösteren bankaların bilançolarının 

nazım hesaplarında Benford kanunu ile hile belirtisi araĢtırmıĢlar, sonuç olarak 2000-2010 

yılları arasında bir uyumsuzluğa rastlanmazken,  1999 yılında hile ve manipülasyon belirtileri 

bulmuĢlardır. ÇalıĢ vd.(2014) sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın satın alma 
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verilerine dijital analiz yöntemlerinden Benford Kanunu uygulamıĢ, analizin sonuçlarının 

yüksek hile olasılığını iĢaret ettiğini ifade etmiĢlerdir. 

Kanaatimizce Benford Kanununa uyum için analiz edilecek veriler insan 

davranıĢlarından etkilenme ihtimali olmayan verilerden seçilmelidir. Nitekim bir Ģirketin satıĢ 

faturası tutarları, ürünlerin sabit fiyatları, ıskonto veya yuvarlamalar nedeniyle insan 

davranıĢından etkilenmiĢ olabilir. Aynı Ģekilde miktar bazında yapılan bir satınalma verileri 

analizi de çeĢitli nedenlerle belirlenmiĢ tutarlarda sipariĢ verilmesi normal karĢılanması 

gerektiğinden sağlıklı sonuç vermeyebilir. 

2011 yılında bir analist Çin merkezli bir Ģirketin son 10 çeyrek gelir tablosu verilerini 

kullanarak Benford ilk ve ikinci basamak testlerini uygulamıĢ, sonuçta 5 ve 8 rakamlarına 

beklenenden fazla, 4 rakamına ise beklenenden az rastlandığını tespit etmiĢtir. Bu durumun 

Çin kültüründe 4 rakamının uğursuz 5 ve 8 rakamlarının ise uğurlu sayıldığından 

kaynaklanabileceği ifade edilmiĢ ve rakamlarla oynanmıĢ olabileceği Ģüphesi vurgulanmıĢtır 

(Özdemir, 2014;64). Carslaw (1988) 220 Ģirketin gelir rakamlarının Benford yasasıyla 

uyumlarını test ettiği çalıĢma sonucunda, ikinci basamakta 0 sayısının beklenenden fazla 9 

sayısının ise beklenenden az bulunduğunu tespit etmiĢtir. Quick ve Woltz (2005) Almanya‘da 

bulunan Ģirketlerin 1994-1998 yıllarına ait, 1820 adet finansal tablo verisi üzerinden Benford 

testlerini uygulamıĢ, sonuçlarda anormalliğe rastlanmadığını ifade etmiĢlerdir. Johnson (2013) 

Benford yasasını ABD‘nin 50 eyaletine ait seçilmiĢ bilanço kalemlerine uygulamıĢlardır. 

ACL yazılımı yardımıyla 3 yıllık finansal tablo verilerine uygulanması sonucu uyumlu ve 

uyumsuz kalemler tespit edilmiĢtir. ThamCo ce Gaines (2012) ABD seçim kampanyası 

harcamalarını yıllar itibariyle Benford‘a göre test etmiĢleridir. Rauch vd. (2011) 

çalıĢmalarında AB üyesi 27 ülkenin 1999-2009 yılları makroekonomik verilerini Benford 

yasası kapsamında analiz etmiĢlerdir. Sonuçta Yunanistan‘ın verilerinin Benford‘a göre 

büyük ölçekte uyumsuzluk sergilediğini ifade etmiĢlerdir. Nigrini ve Mittermaier yasayı 1995 

yılında Amerika BaĢkanı Clinton‘un vergi ödemelerine uygulamıĢ, 13 yılık vergi 

ödemelerinin Benford dağılımını izlediği ortaya çıkmıĢtır. Dünya üzerinde birçok Ģirket, 

denetim firması ve vergi idaresi Benford Kanunu‘nu kullanmakta, bazıları doğrudan 

Nigrini‘nin müĢterisi konumunda bulunmaktadır. Almanya Finans Bakanlığı ve Hollanda 

Maliye Bakanlığı Benford kullanımında Nigrini‘den danıĢmanlık almıĢtır. Dünyanın en büyük 

denetim firmaları Benford Kanunu‘nu yazılım olarak kullanmaktadır (Nigrini, 2012:xvi). 

Nigrini (2015) ABD borsasına kayıtlı Ģirketleri finansal tablolarının, 2000-2013 yılları 

arasındaki hisse senedi fiyatları, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu kalemleri ve 

dipnotlar üzerinden Benford yasasına uyumluluğunu test etmiĢtir. Sonuçta çoğu verinin 

Benford‘la yakın uyumlu çıktığını tespit etmiĢtir. Nigrini (1996) vergi kaçırma ile vergi 

mükelleflerinin beyan rakamları arasında bir iliĢkinin varlığını araĢtırmak için Benford 

yasasından faydalanmıĢtır.  

3. BENFORD KANUNUNUN UYGULANMASI 

Benford yasasının kullanımında beĢ önemli test bulunmaktadır. Bunlar; Ġlk basamak 

testi, Ġkinci Basamak Testi, Ġlk Ġki Basamak Testi, Ġlk Üç Basamak Testi ve Son Ġki Basamak 

testleridir. Ġlk ve Ġkinci basamak testleri verilerin seçiminde yüksek seviyeli uygunluk 

testleridir. Ġlk iki Basamak ve Ġlk Üç Basamak testleri denetim hedeflerinin seçiminde 

kullanılabilir. Son iki basamak testi türetilmiĢ rakamları tespit etmede güçlü bir testtir, 

yuvarlamalarını tespit etmekte kullanılabilir (Erdoğan, 2014:32) Veri setlerinin Benford ile 

zayıf uyumu, veri ile ilgili bir anormalliğin sinyali olabilir. Dolayısıyla elinde 4 veri seti 

bulunan bir araĢtırmacı, 3 set Benford ile uyumlu iken 1 set uyumsuzluk gösteriyorsa, 

stratejisi uyumsuz verilere odaklanmak olmalıdır çünkü hile riski yüksektir (Nigrini, 

2012:74). Benford yasasına uygunluğu test edilecek veri setlerinin aĢağıdaki Ģartları 

sağlamaları gerekmektedir (Quick, 2005:1290). 
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- Veri kümesi, benzer olguların büyüklüğünü tanımlamalıdır; Veriler aynı cinsten 

olayları ifade etmelidir. Örneği tümü Ģehir nüfusları veya tümü yıllık satıĢlar. 

- Veri kümesindeki değerlerin alt veya üst limitinin olmaması gerekmektedir. 

Maksimum ve minimum sınırlar dağılımı bozmaktadır. 

 - Veri kümesindeki değerlerin atanmıĢ sayılar olmaması gerekmektedir. Sayıların 

doğal yoldan rastsal oluĢmuĢ olması kanunun ana Ģartlarından biridir.(AkbaĢ, 2007;196) 

Benford Yasası en iyi Ģekilde büyük veri kümelerine uygulanabilmektedir. Veri 

kümesinin büyüklüğü arttıkça analizin verimliliği de artmaktadır. (Drake ve Nigrini :132) 

AraĢtırmalar 4 yada daha çok basamaklı sayıların Benford yasası ile uyum düzeyinin yüksek 

olduğunu göstermiĢtir. (Çakır, 2004; 77)  

Benford‘un AĢamaları (Erdoğan, 2014:84) 

1.Ana kütle / Veri seti belirlenir. 

2.Muhtemel eğilimler (maksimum-minimum değerler) göz önünde bulundurulur. 

3.Herhangi bir anormalliğin oluĢtuğu ilgili alanlar belirlenir. 

4. Yazılım programına veriler girilir. 

5.Dijital analiz yapılır. (ilk basamak, ikinci basamak, ilk iki basamak vd.) 

6.Beklenen değerlerle sonuçlar karĢılaĢtırılır. 

7.Dikkat çekici sapmalar belirlenir. 

8.Ki-Kare analizi ile uyumluluk test edilir. 

Negatif ve pozitif sayılar ayrı ayrı değerlendirilmelidir (Drake ve Nigrini, 2000;133) 

Ġlk basamak testi nispeten az veri sayısı bulunan kümeler (300 civarı) uygulanabilir (Nigrini, 

2012:74) Ġlk basamağın Benford‘la uyumluluğu test edilirken çıkan sonuçla beklenen değer 

arasındaki sapma (Ortalama Mutlak Sapma – MAD) aĢağıdaki sınırlara göre değerlendirilir. 

(Drake ve Nigrini, 2000;133) 

Tablo 2: Benford Kanunu Uyum Sınırları 

Ġlk Basamak Ġkinci Basamak Ġlk Ġki Basamak Sonuç 

0,000 – 0,004 0,000 – 0,008 0,0000 – 0,0006 Yakın Uyumlu 

0,004 – 0,008 0,008 – 0,012 0,0008 – 0,0012 Kabul Edilebilir Uyumlu 

0,008 – 0,012 0,012 – 0,016 0,0012 – 0,0018 Marjinal Kabul Ed. Uyumlu 

>0,012 >0,016 >0, 0018 Uyumsuz 

  Kaynak: Drake ve Nigrini, 2000;133 

4. VERĠ VE YÖNTEM 

ÇalıĢmada BĠST‘te iĢlem gören 500 Ģirketin 2015 yılı, yıllık finansal durum 

tablolarında bulunan ana kalemlerin, Benford kanununa göre beklenen basamak değerleri ile 

uyumluluğu test edilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan veriler Kamu Aydınlatma Platformu‘nun 

web sitesi (www.kap.gov.tr) ve Ģirketlerin resmi web sitelerinde yayınlanan bağımsız 

denetimden geçmiĢ finansal durum tablolarından alınmıĢtır. Seçilen veri setleri,  Toplam 

Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz sermaye ve 

Net Dönem Karı/Zararı olmak üzere her biri 500 veriden oluĢan 5 farklı kalemden 

oluĢmaktadır. (6 firmanın Uzun Vadeli Yabancı Kaynağı bulunmadığından bu gruptaki veri 

sayısı 494 adettir.) Bu kalemlerin rastsal rakamlardan oluĢması beklenir. ġirket verilerinin 

bilanço kalemleri bazında ayrı ayrı Benford Kanunu‘na göre; Ġlk Basamak ve Ġkinci Basamak 
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testleri yapılmıĢtır. Beklenen değerle ile gerçekleĢen değerler arasındaki sapma teoride MAD 

değerleri olarak verilmiĢ eĢik değerleri ile değerlendirilecektir. X
2
= ∑( f - f‘ )

2
 / f‘

  
(f:gerçek 

frekanslar, f‘: teorik frekanslar) formülü kullanılarak bulunan değerlerin, MAD değerleri 

sınırlarında uyum dereceleri belirlenecektir. Uyumsuz veriler hile Ģüphesi olarak kabul edilip, 

ayrıntılı denetim için odaklanılması gereken verilerin belirlenmesini sağlayacaktır. 

5. ĠLK BASAMAK TESTĠ 

5.1. Aktif Toplamı 

 Grafik 1‘de Aktif Toplam değerlerinin Benford Kanununa göre beklenen ve 

gerçekleĢen dağılımları gösterilmektedir. Grafikte görüldüğü üzere beklenen ve gerçekleĢen 

değerler birbirini yakından izlemekte, ancak 1, 3 ve 4 rakamlarının gerçekleĢen dağılımları 

beklenen dağılımları arasındaki hafif sapma dikkat çekmektedir. MAD değerleri ile yapılan 

analizde 3 rakamı ―Kabul Edilebilir Yakın Uyumlu‖ ve diğer tüm rakamlar ―Yakın Uyumlu‖ 

çıktığından, araĢtırmaya konu 1.Basamak değerlerinin Benford Kanunu‘nu izlediği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

 
 

5.2. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Grafik 2‘de Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ilk rakamlarının beklenen ve gerçekleĢen 

dağılım oranları karĢılaĢtırmalı olarak verilmektedir. Buna göre 1 rakamı hariç, diğer 

rakamların beklenen değerlere yakın seyrettikleri görülmektedir. Yapılan MAD değerleri 

analizi sonu 1 rakamı ―Kabul Edilebilir Yakın Uyumlu‖ ve diğer tüm rakamlar ―Yakın 

Uyumlu‖ çıktığından, bu veri setindeki 1.Basamak değerlerinin Benford Kanunu‘na uydukları 

söylenebilir.  
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Grafik 2: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.Basamak Analiz 

Sonuçları

 

5.3. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların 1.Basamak analiz sonuçlarına bakıldığında, 4 ve 5 

rakamlarının beklenen dağılımdan dikkat çekici bir farklılık sergilediği gözlemlenmektedir. 

Yapılan MAD değerleri analizi sonucunda 4 rakamı ―Marjinal Kabul Edilebilir Uyumlu‖, 5 

rakamı ―Kabul Edilebilir Uyumlu‖, diğer rakamlar ise ―Yakın Uyumlu‖ çıktığından verilerin 

1.Basamaklarının Benford Kanunu‘nu izlediği anlaĢılmaktadır. 

Grafik 3: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.Basamak Testi Analiz 

Sonuçları

 

5.4. Özkaynaklar 

Grafik 4‘te Özkaynaklar değerlerinin Benford Kanununa göre beklenen dağılımlarıyla, 

gerçekleĢen dağılımları gösterilmektedir. Görüldüğü üzere 2, 6 ve 7 rakamları Benford 

Kanunu‘ndan faklı dağılım göstermiĢtir. Yapılan MAD değerleri analizinde; 6 rakamı 

―Uyumsuz‖, 2 ve 7 rakamları ―Kabul Edilebilir Uyumlu‖, diğer rakamlar ise ―Yakın Uyumlu‖ 

çıkmıĢtır. Buna göre 6 rakamı ile baĢlayan verilerin Benford Kanunu‘na uymadıkları ortaya 

çıkmaktadır. Veri setinden 6 ile baĢlayan 18 veri bulunmaktadır. Uyumsuz bulunan bu veriler 

için ayrıntılı denetim teknikleri kullanılarak inceleme derinleĢtirilmelidir. 
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Grafik 4: Özkaynaklar 1.Basamak Testi Analiz Sonuçları 

 

5.5.Dönem Net Karı / Zararı 

Dönem Net Kazı / Zararı 1.Basmak analiz sonuçlarına bakıldığında, tüm rakamların 

beklenen sonuçlara yakın dağılım sergiledikleri görülmektedir. Yapılan MAD değerleri 

analizine göre veri setinin 1.Basamak testinde tüm rakamlar Benford Kanunu ile ―Yakın 

Uyumlu‖ çıkmıĢtır.  

Grafik 5: Dönem Net Karı/Zararı 1.Basamak Testi Analiz 

Sonuçları

 

6. ĠKĠNCĠ BASAMAK TESTĠ 

6.1. Aktif Toplamı 

Aktif Toplam rakamlarının 2. Basamak testi sonucunda, beklenen değerler ile 

gerçekleĢen değerler Grafik 6‘da verilmiĢtir. Buna göre değerlerin birbirine yakın izlediği 

görülmektedir. MAD değerleri analizi sonucu tüm rakamlar ―Yakın Uyumlu‖ çıktığından, 

verilerin Benford Kanunu‘nu izledikleri söylenebilir. 
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Grafik 6: Aktif Toplam 2.Basamak Testi Analiz Sonuçları 

 

6.2. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar veri setinin 2.Basamak testi sonuçları Grafik 7‘de 

gösterilmektedir. Buna göre tüm rakamların beklenen değerlerle yakın izlediği göze 

çarpmaktadır. Yapılan MAD analizi sonuçlarına göre tüm rakamların ―Yakın Uyumlu‖ 

çıkması, verilerin Benford Kanunu‘nu izledikleri anlamına gelmektedir. 

Grafik 7: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.Basamak Testi Analiz Sonuçları 

 

6.3. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Grafik 8‘de Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar veri setinin 2.Basamak testi sonuçları 

verilmiĢtir. Beklenen ve gerçekleĢen eğilimlerin yakın izlediği gözlenmektedir. MAD 

değerleri analizine göre 7 rakamı ―Marjinal Kabul Edilebilir Uyumlu‖, diğer rakamlar ise 

―Yakın Uyumlu‖ çıkmıĢtır. Veri setinde ikinci basamağı 7 olan 63 adet veri bulunmaktadır. 

Denetçi gerek görürse denetimi sinyal veren bu veriler üzerinde yoğunlaĢtırabilir. 
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Grafik 8: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.Basamak Testi Analiz Sonuçları 

 

6.4. Öz Kaynaklar 

Grafik 9‘da Özkaynaklar veri setinin 2.Basamak testi sonuçları görülmektedir. Buna 

göre beklenen ile gerçekleĢen değerlerin birbirine yakın izledikleri gözlemlenmektedir. MAD 

değerleri analizi sonuçlarına göre 9 rakamı ―Kabul Edilebilir Uyumlu‖, diğer rakamlar ise 

―Yakın Uyumlu‖ çıkmıĢtır. Buna göre veri setinin Benford Kanunu‘nu izlediği tespit 

edilmiĢtir. 

Grafik 9: Öz Kaynaklar 2.Basamak Testi Analiz Sonuçları 

 

6.5. Dönem Net Karı / Zararı 

Dönem Net Karı / Zararı veri setinin 2.Basamak testi sonuçları Grafik 10‘da 

verilmiĢtir. Buna göre beklenen ve gerçekleĢen değerlerin 2 ve 6 rakamları haricinde birbirine 

yakın izlediği görülmektedir. Yapılan MAD analizi sonucunda 2 ve 6 rakamı ―Kabul 

Edilebilir Uyumu‖, diğer rakamlar ise ―Yakın Uyumlu‖ çıktığından veri setinin Benford 

Kanunu‘na uyumlu olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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Grafik 10: Dönem Net Karı / Zararı 2.Basamak Testi Analiz Sonuçları 

 

7. SONUÇ 

ÇalıĢmada BĠST‘te iĢlem gören 500 Ģirketin 2015 bilanço verilerine Benford Analizi, 

1.Basamak ve 2.Basamak testleri uygulanmıĢtır. Amaç Benford Analizi‘nin muhasebe 

hilelerinin tespitinde kullanılabilirliğinin araĢtırılmasıdır. Her biri 500 veri (UVYK 494 veri) 

ve 5 farklı bilanço kaleminden oluĢan veri setlerine uygulanan analiz sonucu eĢik sınırları 

içerisinde değerlendirilmiĢ, sapma gösteren veriler bulunmuĢtur. Sonuçta çoğu verinin 

Benford Kanunu ile uyumlu,  bazı verilerin ise uyumsuz olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuca 

istinaden uyumsuz bulunan veriler hile Ģüphesi olarak kabul edilecek ve denetim Ģüphe sinyali 

veren firmalar ve veriler üzerinde yoğunlaĢtırılacaktır.  

Tablo 2: Benford Analizi 1.Basamak Testi Sonuçları 

 

1.Basamak Değeri 

Veri 

Seti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AKTĠF YU YU KEY YU YU YU YU YU YU 

KVYK KEY YU YU YU YU YU YU YU YU 

UVYK YU YU YU MKEY KEY YU YU YU YU 

ÖZK YU KEY YU YU YU USUZ KEY YU YU 

DNK/Z YU YU YU YU YU YU YU YU YU 

Tablo 2‘de 1.Basamak testi sonuçları topluca verilmiĢtir. Buna göre Özkaynaklar veri 

setinde 1.Basamağı 6 olan sayıların Benford Kanunu‘nu ile ―Uyumsuz‖ olduğu tespit 

edilmiĢtir. Veri seti içinde 6 ile baĢlayan veri sayısı 18‘dir. Denetçinin uyumsuzluk tespit 

edilen bu 18 veri üzerinden denetimi yoğunlaĢtırması gerekmektedir. Ayrıca Uzun Vadeli 

Yabancı Kaynaklar veri setinde 1.Basamağı 4 olan veriler ―Marjinal Kabul Edilebilir 

Uyumlu‖ çıkmıĢtır. Bu veri seti içinde ilk basamağı 4 olan 32 veri mevcuttur. Uyum sınırları 

dahilinde olmakla beraber denetçi gerekli görürse bu sapmayı araĢtırmalıdır.  

 

 

 

 

 



  

 

95 

 

 

Tablo 3: Benford Analizi 2.Basamak Testi Sonuçları 

 

2.Basamak Değeri 

Veri 

Seti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AKT YU YU YU YU YU YU YU YU YU YU 

KVYK YU YU YU YU YU YU YU YU YU YU 

UVYK YU YU YU YU YU YU YU MKEY YU YU 

ÖZK YU YU YU YU YU YU YU YU YU KEY 

DNK/Z YU YU KEY YU YU YU KEY YU YU YU 

Tablo 3‘te 2.Basamak testi sonuçları topluca verilmiĢtir. 2. Basamak testi sonuçları 

verilerin Benford Yasası ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar veri setinde , ikinci basamağı 7 olan sayıların ―Marjinal Kabul Edilebilir Uyumlu‖ 

çıktığı görülmektedir. Veri setinden ikinci basamağı 7 olan veri 63 adettir. Uyum sınırları 

dahilinde olmakla beraber denetçi gerekli görürse bu sapmayı araĢtırmalıdır.  

Sonuç olarak Benford analizinin muhasebe verilerinde hile denetiminde 

kullanılabilirliği olumlu sonuçlar vermektedir. Aynı firmalara ait veri setlerinin çoğunda 

Benford kanunu ile uyum bulunması, az sayıdaki uyumsuz verilerin anormal olabileceğini 

destekleyen baĢka bir unsurdur. Ġleride yapılacak çalıĢmalarda Benford analizinde bulunan 

diğer testler ve farklı muhasebe verileri uygulanarak araĢtırma geniĢletilebilir. 
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ÖZET 

Portföy seçim probleminin özünü optimum portföy bileĢimini belirli kriterler altında 

elde etmektir. Kriterler ve önem dereceleri yatırımcılara göre değiĢkenlik gösterebilmektedir. 

Fakat portföyün temel değerlendirme unsurunu getiri ve risk öğeleri oluĢturmaktadır. 

Markowitz tarafından, hisse senetleri getiri serilerinin normal dağıldığı ve karar vericilerin 

fayda fonksiyonunun kuadratik yapıda olduğu varsayımlarına dayanan ortalama-varyans 

modeli önerilmiĢtir. Ġlgili varsayımların geçerli olmadığı ve hisse senetlerinin çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin anlamlı olduğu, piyasalarda yapılmıĢ olan araĢtırmalar literatürde yaygın 

bir Ģekilde mevcuttur. Ayrıca ortalama-varyans modeli yatırımcıların stratejilerini 

kısıtlamaktadır. Son dönemde Ortalama-varyans-çarpıklık-basıklık modeli ve bu modelin 

çözümünde Polinomsal Hedef Programlama literatürde yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

BIST-30 Endeksi portföy seçim probleminde Polinomsal Hedef Programlama modeli ve 

önerilen Bulanık Hedef Programlama yaklaĢımı test edilip çeĢitli model sonuçları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Yatırımcı stratejilerine uygun portföy oluĢumu açısından önerilen modelin 

iyi sonuçlar verdiği gözlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu; Yüksek Dereceli Momentler; Bulanık 

Hedef Programlama 

PORTFOLIO SELECTION BASED ON FUZZY GOAL PROGRAMMING WITH 

HIGHER MOMENTS IN ISE-30 INDEX 

ABSTRACT 

The essence of the portfolio selection problem is to achieve the optimal portfolio 

composition under certain criteria. Criteria and its importance degree can vary according to 

investors. But basis of portfolio assessment is consist of return and risk elements. Mean-

variance model is proposed by Markowitz, based on the assumptions that the stock return 

series is normally distributed and decision makers have quadratic utility function. In literature, 

a number of study can be found that is done in market where these assumptions are not valid 

and skewness and kurtosis of asset return series are significance. Mean-variance model also 

restrict investors' strategies. Recently, the mean-variance-skewness-kurtosis model and 

polynomial goal programming approach in solving this model are used widely in the 

literature. Polynomial Goal Programming model and the proposed Fuzzy Goal Programming 

approach has been tested and solutions of various models are compared in an application at 

BIST-30 Index. It has been observed that the proposed model has promising results in terms 

of creating suitable portfolios for investors strategies. 

Keywords: Portfolio Optimization; Higher Moments; Fuzzy Goal Programming. 
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1. GĠRĠġ 

Portföy seçim problemi, her biri risk bulunduran hisse senetlerine belirli kriterler 

doğrultusunda farklı oranlarda yatırım yapılarak en iyi portföyün oluĢturulması bir baĢka adla 

portföy optimizasyon süreci olarak tanımlanabilir. Portföy optimizasyonunda riskli hisse 

senetleri arasında tercih yapılırken karar verici olan yatırımcının bakıĢ açısıyla farklı kriterler 

göz önüne alınabilmektedir. Bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin geliĢimiyle portföy 

modelleri sadece doğrusal modeller ve küçük boyutlu yapılar çerçevesindeki sınırlarını aĢmıĢ 

ve büyük boyutlu, karmaĢık fonksiyonlar barındıran, kuadratik ve doğrusal olmayan 

programlama ile modellenmeye ve çözülmeye baĢlanmıĢtır.  

Ġlk modern portföy modeli olan ve sonradan modern portföy teorisi olarak adlandırılan 

Markowitz‘in (1952) portföy optimizasyonunda dönüm noktası kabul edilen çalıĢması, 

ortalama-varyans modeli (OVM) portföy getirisi ve riskini sırasıyla portföy ortalaması ve 

varyansı olarak tanımlar. Portföy ortalaması portföyde bulunan hisse senetlerinin tarihsel 

getiri serisinin ortalamalarının ağırlıklı ortalaması iken, portfolio varyansı hisse senetlerinin 

tarihsel getiri serisinin ağırlıklı korelasyon fonksiyonundan oluĢmaktadır. Portföy riski, 

korelasyonu düĢük hisse senetlerinin portföyde birarada bulunmasıyla düĢmektedir. Sadece 

ortalama ve varyans gibi dağılım bilgilerine dayandırılan OVM piyasada bulunan hisse 

senetlerinin normal dağıldığı varsayımını içerir (Markowitz, 1991, s. 470). 

Steinbach (2001) portföy seçim probleminde OVM kullanan çok sayıda çalıĢmayı 

incelemiĢtir. Fakat bu çalıĢmalar sadece ortalama ve varyans momentlerini içermekte hisse 

senetlerinin getirileri normal dağılmadığında bu momentler tek baĢlarına yeterli 

olmamaktadır. (Arditti, 1971, s. 911; Simkowitz ve Beedles, 1978, s. 929; Konno ve Suzuki, 

1992, s. 94; Konno, Shirakawa ve Yamazaki, 1993, s. 94).  

Portföy seçiminde çarpıklığı bir amaç fonksiyonu olarak ortalama ve varyans ile 

birlikte kullanan, ortalama-varyans-çarpıklık modeli (OVÇM) ile portföy optimizasyonu 

gerçekleĢtiren çalıĢmalar artmaktadır. Bazı önde gelen araĢtırmalar, Samuelson (1970), Levy 

(1974), Arditti ve Levy (1975), Singleton ve Wingender (1986), Konno ve Suzuki (1995), 

Chunhachinda, Dandapani, Hamid ve Prakash (1997), Liu, Wang ve Qiu (2003), Prakash, 

Chang ve Pactwa (2003), Usta ve Kantar (2011), Wang ve Xia (2012) tarafından yapılmıĢtır. 

Portföy optimizasyon sürecine çarpıklığın katılımının yatırımcılara daha yüksek getiri 

kazandırabileceğine dair bulgulara ulaĢılmıĢtır. Negatif çarpıklık bulunan portföylerde büyük 

kayıplar az sıklıkla olsa da gözlenebilmekte, pozitif çarpıklıkta ise tam tersi büyük kazanç 

imkanı doğmaktadır (Harvey, Liechty, Liechty, and Müller, 2010, s. 470). 

Son dönemde basıklık portföy optimizasyon sürecine dahil edilmeye baĢlanmıĢ ve 

ortalama-varyans-çarpıklık-basıklık modeli (OVÇBM) portföy seçim probleminde 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Jurczenko, Maillet ve Merlin (2005), Lai, Yu ve Wang (2006), 

Maringer ve Parpas (2009), Mhiri ve Prigent (2010), Kemalbay, Özkut ve Franko (2011) ve 

Aracıoğlu, Demircan ve Soyuer (2011) çalıĢmalarında portföy optimizasyonu sürecine 

basıklığı dahil etmiĢler ve portföy seçiminde ortalama-varyans-çarpıklık-basıklık modelini 

(OVÇBM) önermiĢlerdir. Portföyde basıklığın 0‘dan büyük olması portföy getiri dağılımının 

normal dağılımdan daha fazla ĢiĢman kuyruklara sahip olmasına neden olmakta ve göreli 

yüksek kayıp ve kazanç risk problemini beraber doğurmaktadır.  

Portföy seçim probleminde çarpıklık ve basıklığın yer alması portföy etkin sınırının 

geometrik gösterimini zorlaĢtırmakta ve problem konveks olmayan çok amaçlı optimizasyon 

problemine dönmekte ve çözümü zorlaĢmaktadır. Toplamsal model ve fayda fonksiyonu 

temelli modeller OVÇBM portföy çözümünde kullanılsa da amaç fonksiyonu ölçek problemi 

ve yatırımcı tercihlerinin etkin bir Ģekilde modele aktarılma sorunu gibi nedenlerle bu tip 

modellerin yeterlilikleri tartıĢmalıdır (Jurczenko vd., 2005, s. 3-5; Kemalbay vd., 2011, s. 43-

44). 
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Portföy optimizasyonu OVÇM ve OVÇBM ile doğrusal olmayan birbiriyle çeliĢen 

hedeflere sahip çok amaçlı optimizasyon modelleri halini almıĢ ve her bir amacı aynı anda 

optimize etmeye uğraĢan yöntemler portföy seçim probleminde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Ortalama ve çarpıklık maksimizasyonu ile varyans ve basıklık minimizasyonunu birlikte etkin 

bir Ģekilde hedefleyen polinomsal hedef programlama (PHP) bu yöntemlerden birisidir. 

Hedef programlama (HP) ilk defa Charnes ve Cooper (1961) tarafından amaç 

fonksiyonunda yer alan hedefleri sağlayan uygun çözümleri araĢtırmak için önerilmiĢtir. Ijiri 

HP‘yi 1965 yılında geliĢtirdiği yeni çözüm yöntemiyle daha kullanıĢlı bir teknik haline 

getirmiĢtir. 1968 yılında, Contini HP‘yi belirsizlik içeren durumlara uyarlamıĢ, Jaaskelainen 

(1969) ise HP‘yi üretim planlama probleminde kullanmıĢtır. Lee (1972, 1973), Lee ve 

Clayton (1972), Lee, Clayton ve Taylor (1978) ve Ignizio (1978) tarafından yapılan 

çalıĢmalar HP‘nin popülaritesini artıran ilk çalıĢmalardır. HP‘nin popüler olması kolay 

anlaĢılabilir ve kolay uygulanabilir olmasından kaynaklanmaktadır. Charnes ve Cooper 

(1977), Zanakis ve Gupta (1985) ve Romero (1986)  geniĢ kullanım alanından çok sayıda 

çalıĢmanın incelendiği araĢtırmalar yayımlamıĢlardır.  Tamiz, Jones ve Romero (1998) 

HP‘nin, tüm zamanların en yaygın kullanılan çok kriterli karar verme tekniği olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Aouni ve Kettani (2001) HP yöntemiyle çeĢitli alanlarda yapılan araĢtırmalar 

hakkında detaylı bilgi veren oldukça geniĢ bir çalıĢma yayınlamıĢlardır.  

HP modelinin polinomsal fonksiyonlar için türetilmiĢ versiyonu olan PHP yüksek 

dereceden moment içeren portföy optimizasyon problemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Portföy optimizasyonunda PHP ile hedef veya en iyi amaç fonksiyonu değerlerinden toplam 

sapma polinomsal olarak minimize edilmeye çalıĢılır. Yatırımcı tipi ve stratejilere göre amaç 

fonksiyonlarına ağırlık atanabilmesi PHP‘nin önemli bir avantajıdır. Fakat veri setine bağlı 

olarak PHP‘nin ağırlıklandırma sürecinde sıkıntılar yaĢanabilmektedir. Varyans ve basıklık 

ağırlıklı OVÇBM, eĢit ağırlıklı OVÇBM‘ye göre daha yüksek varyans ve basıklık değerlerine 

sahip portföyler üretebilmekte veya ortalama ve çarpıklık ağırlıklı OVÇBM, basıklık ağırlıklı 

OVÇBM‘ye göre daha düĢük ortalama getirili portföy oluĢturabilmektedir. Bu olumsuz 

duruma Kemalbay vd. (2011) ve Aracıoğlu vd. (2011) tarafından yapılan BIST-30 endeksinde 

portföy seçimi çalıĢmalarında rastlanmaktadır. Bu nedenle veriler BIST-30 endeksinden 

seçilmiĢtir. 

Yatırımcının tercih önceliklerini daha iyi yansıtabileceği öngörülen ve tarafımızdan 

önerilen Bulanık Hedef Programlama (BHP) ile amaç fonksiyonlarının ağırlıklarına göre 

portföylerin türetilmesi hedeflenmiĢtir.  Bulanık hedefler içeren modelde en iyi amaç 

fonksiyon değerine en kötü amaç fonksiyonu değeri, bir baĢka isimle tolerans limiti 

eklenmiĢtir. 

Bulanık mantığın iĢleyiĢi bulanık küme ile açıkladığında, o nesnenin kümeye ait olma 

derecesinin 0 ile 1 arasında değerler aldığından söz edebiliriz. Bulanık kümelerde,  ‗0‘ değeri 

o nesnenin kümeye ait olmadığını, 1 değeri ise kümeye tam üyeliğinin olduğunu 

göstermektedir. Klasik kümelerdeki ikili mantık fonksiyonu  bulanık kümelerde 

   fonksiyonuna dönüĢür. Klasik kümede kesikli bir değer alırken bulanık 

kümede sürekli bir değer almaktadır (Bezdek, 1981: s. 11). 

Narasimhan BHP‘yi, 1980 yılında HP modelinde bulanık kümeleri kullanarak 

tanıtmıĢtır. Narasimhan‘ın bu çalıĢmasından sonra BHP ile ilgili çok sayıda çalıĢma yapılmıĢ 

ve çeĢitli yönleri literatürde araĢtırılmıĢtır (Yaghoobi ve Tamiz, 2007: s. 1581). Karar 

vericinin bulanık hedefler arasında tercih önceliklerini belirlemesi, bulanık hedeflerin farklı 

düzeylerde doyurulmasına imkan sağlamaktadır. Tiwari, Dharmar ve Rao (1987) yaptıkları 

çalıĢmada, bulanık hedeflere ait ortak doyum derecesine ulaĢmak yerine, hedeflerin ayrı ayrı 

doyum derecelerinin toplamını en çoklamaya çalıĢmıĢlardır. 
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Önerilen BHP modelinde, Tiwari vd. (1987) tarafından ortaya atılan toplamsal model 

ve PHP birlikte kullanılmıĢ ve portföy optimizasyonunda amaç fonksiyon değerlerinin 

büyüklüklerinden etkilenmeyen ve yatırımcı tercihlerini etkin bir Ģekilde çözüme yansıtan bir 

portföy optimizasyon yapısı oluĢturulmuĢtur.  

ÇalıĢmanın geri kalan kısmında PHP yönteminin portföy optimizasyonunda kullanımı 

aktarılmıĢ, BHP modeli ve portföy optimizasyonu için önerilen BHP modeli tanıtılmıĢ ve son 

olarak BĠST 30 endeksinde bulunan hisse senetleri için yöntemler uygulanmıĢ eĢit ağırlıklı ve 

yatırımcı tipine göre portföyler oluĢturulmuĢ ve çıkan sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

2. YÖNTEMLER 

3. POLĠNOMSAL HEDEF PROGRAMLAMA  

PHP ilk defa  Tayi ve Leonard (1988) tarafından bankacılıkta bilanço yönetiminde 

kullanılmıĢtır. Sonrasında PHP yüksek dereceden momentlerin bulunduğu portföy seçim 

modellerinde  çözüm yöntemi olarak sıklıkla kulanılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan bazıları 

Chunhachinda, vd. (1997), Lai (1991), Prakash vd. (2003), Leung, Daouk ve Chen (2001), 

Lai, Yu ve Wang (2006), Mhiri ve Prigent (2010), Kemalbay vd. (2011) ve Aracıoğlu vd. 

(2011) tarafından yapılmıĢtır. PHP modelinden önce portföy optimizasyonunda bulunan 

yapılar incelenmelidir. 

Portföy optimizasyonu çoğu zaman birbiriyle çeliĢen amaçlar içerir. Portföyde 

bulunan hisselerin ağırlık vektörü ),...,,( 21 n
T wwwW   Ģeklinde ifade edilebilir. Portföy 

getirisini R ile ve hisse senetlerinin ortalama getirisini T
ni mmM ),...,(   vektörü ile ifade 

edebiliriz. Portföy kovaryans, ortak çarpıklık ve ortak basıklık matrisleri V , S  ve  K  ile 

ifade edilmiĢ olsun. O halde portföyün ortalama, varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri 

aĢağıdaki gibi elde edilir; 
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sırasıyla S  ve K  matris elemanlarını oluĢturur. Kronecker çarpımı   sembolü ile ifade 

edilmekte ve portföy göreli çarpıklık ve basıklığı, sırasıyla,
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Ģeklinde hesaplanmaktadır. Portföy amaçları (1) - (4) çok amaçlı optimizasyon bakıĢ açısıyla 

aĢağıdaki gibi ifade edilebilir, 
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P(1) problemi tüm fonksiyonların toplamsal olarak ifade edildiği bir fayda 

fonksiyonuyla çözülebilir. Fakat bu durumda optimizasyon geniĢ değer aralığına sahip amaç 

fonksiyonunu gözetecek ve diğer amaçlar olumsuz etkilenecektir. PHP ile bu durumun önüne 

geçilebilmektedir. PHP çözüm süreci iki aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk önce her bir amaç için 

tekil optimum çözümler elde edilmeli ve ortaya çıkan bu değerlerden, 
*
peR ,

*
pV , 

*
pS ,

*
pK  ikinci 

aĢamada karĢılık gelen hedef değiĢkenleri 1d , 2d , 3d  ve 4d  sapmalar minimize edilmelidir. 

Hedef bir diğer adla en iyi değerler 4 tekil problem çözülerek aĢağıdaki gibi elde edilir, 
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SP(1) - SP(4) modelleri çözülerek her bir amaç için en iyi değerler elde edilir. Hedef 

değerlerimiz olan bu değerler PHP modeline Minkowski uzaklığı ile eklenebilir. Minkowski 

uzaklığı aĢağıdaki gibi tanımlanır (Lai vd. 2006, s. 295), 
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EĢitlik 10‘da kZ  k. hedefi normalize etmek için kullanılmaktadır. PHP modelinde ise 

hedef değerler kendilerine karĢılık gelen hedefleri normalize etmek için kullanılmaktadır. 

Yatırımcı önem değerleri ise i  ile portföy amaçları olan (1) - (4) için tercih ağırlığı 

oluĢturur. Eğer herhangi bir amacın ağırlığı 0‘a eĢit ise o amaç modelde yer almaz. PHP 

modele tercih öncelikleri ve hedef değerler belirleyerek model P(2) aĢağıdaki gibi elde edilir, 
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(11) 

 P(2) farklı i  değerleri için çözülerek senaryo bazlı portföy seçimleri yapılır ve her 

bir senaryo için en iyi W  hisse senedi ağırlık bileĢimleri elde edilir. 

4. BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA TOPLAMSAL MODEL 

Tiwari vd. 1987 yılında ortaya koydukları çalıĢma ile bulanık hedeflerin farklı 

düzeylerde doyurulmasına imkan veren toplamsal model yaklaĢımını önermiĢlerdir. 

Zimmermann tipi üyelik fonksiyonlarından oluĢan ve farklı önem değerlerine sahip hedefler 

barındıran BHP modeli aĢağıdaki gibi olsun (Özkan, 2003, s. 210), 

  

  

                                                                                                                                (12) 

(12)‘ de verilmiĢ olan bulanık hedeflere iliĢkin Tiwari, Dharmar ve Rao‘nun 

geliĢtirdiği BHP toplamsal model, bulanık hedeflere ait üyelik değerlerinin toplamı Ģeklinde 

aĢağıda gösterilmiĢtir  (Özkan, 2003, s. 211), 
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                                                                             (13) 

  

Yukarıdaki modelde, ωi hedeflere atanan ağırlık değerlerini belirtir.  bulanık hedefi 

ifade eder.  hedef değer,  ise tolerans aralığını belirtir. Kısıt   Ģeklinde 

olduğunda tolerans limiti , kısıt Ģeklinde ise tolerans limiti   ile 

hesaplanır. 

5. PORTFÖY OPTĠMĠZASYONU BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA 

YAKLAġIMI 

BHP toplamsal modelinde tolerans limiti, hedef değere ihtiyaç vardır. PHP modelinde 

ise çözümün ilk aĢamasında SP(1) - SP(4) modelleri çözülerek her bir amaç için en iyi 

değerler elde edilir PHP‘de ikinci aĢamada bu hedef değerler kullanılmaktadır. Önerilen BHP 

modelinde ise  birinci aĢamada SP(1) - SP(4) model çözümleri her bir amaç değeri için 

topluca incelenmekte ve (1) – (4) eĢitliğinde yer alan amaçlar için elde edilen en kötü değerler 

ikinci aĢamada ilgili amacın tolerans limiti olarak atanmaktadır. Hedef değerler PHP‘de 

olduğu gibi en iyi değerler olarak amacın kendisine karĢılık gelen fonksiyondan elde 

edilmektedir. Önerilen modelin matematiksel gösterimi aĢağıdaki gibidir, 
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PHP ile aynı Ģekilde hedef değerler eĢitlik (14) – (17) optimize edilerek oluĢturulan 

portföylerden elde edilir. Optimizasyon sonucunda dört ayrı portföy ortaya çıkmıĢtır. Önerilen 

BHP modelinde (14) – (17) eĢitliklerinin çözümünde ortaya çıkan her bir portföyün ortalama, 

varyans, çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılır ve en kötü değerler aĢağıdaki gibi belirlenir, 
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EĢitlik (18) – (21) ile hedef tolerans limitleri elde edilmiĢ olur. Ġkinci aĢamada ise P(3) 

modelinde olduğu gibi portföy seçim problemi BHP ile tanımlanıp çözülür ve amaç fonksiyon 

değerleri elde edilmiĢ olur. Hedef değerleri en iyi ve en kötü değerler olan hedef değerler ile 

tolerans limiti arasındaki fark bir baĢka isimle tolerans aralığı ile normalize edilmiĢ olur. 

Yatırımcı ağırlıkları ise ai parametresinin bulanık hedef değiĢkenlerine atanmasıyla 

gerçekleĢir. PHP‘de olduğu gibi herhangi bir ai değerinin 0‘a eĢit olması karĢılık gelen amacın 

optimizasyon sürecinde yer almadığı anlamına gelmektedir. 
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P(3) farklı
ia değerleri için çözülerek senaryo bazlı portföy seçimleri yapılır ve her bir 

senaryo için en iyi W  hisse senedi ağırlık bileĢimleri elde edilir. 

6. UYGULAMA 

ÇalıĢmada BIST-30 endeksinde ocak 2005 ve ekim 2015 aralığında devamlı bulunmuĢ 

ve iĢlem görmüĢ 21 adet hisse senedinin getiri serileri kullanılmıĢtır. Veriler BIST internet 

sitesinden temin edilmiĢtir. 130 aylık tüm getiriler hisse senedi kar paylarına ve sermaye 

oranlarına göre düzeltilmiĢtir. Getiri serilerinin dağılım istatistikleri ve Jarque-Bera normallik 

test istatistikleri tablo 1‘deki gibi gerçekleĢmiĢtir.  
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Tablo 1: Hisselerin Dağılım Ġstatistikleri 

HĠSSE ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK JARQUE-BERA P DK 

X1 0.006 0.014  0.689 5.008 31.88 0.00 19.69 

X2 0.013 0.016  0.375 4.861 21.64 0.00 10.05 

X3 0.020 0.025 -0.283 3.035 1.72 0.35 7.99 

X4 -0.004 0.017 -0.484 6.121 57.40 0.00 33.69 

X5 -0.001 0.016 -0.896 4.291 26.21 0.00 255.80 

X6 0.006 0.017 -0.590 3.922 12.06 0.01 22.95 

X7 0.013 0.009 -0.172 3.548 2.25 0.25 7.27 

X8 0.011 0.017 -0.172 5.015 22.46 0.00 11.36 

X9 0.003 0.014 -0.042 3.707 2.72 0.18 34.24 

X10 0.011 0.015 -0.049 3.619 2.11 0.28 11.27 

X11 0.009 0.020 -0.623 4.759 24.98 0.00 15.06 

X12 0.028 0.017 0.406 4.666 18.46 0.00 4.67 

X13 0.006 0.016 -2.108 15.363 917.06 0.00 20.11 

X14 0.011 0.015 0.466 4.482 16.48 0.01 10.97 

X15 0.007 0.016 -0.614 5.552 43.10 0.00 17.68 

X16 0.005 0.007 -0.057 3.739 3.01 0.16 17.50 

X17 0.013 0.019 -1.099 8.520 189.74 0.00 10.57 

X18 0.023 0.017 -0.162 4.588 14.12 0.01 5.65 

X19 0.017 0.009 -0.224 2.848 1.20 0.50 5.58 

X20 0.017 0.012 -0.019 3.770 3.19 0.14 6.68 

X21 0.005 0.015 -0.414 5.995 51.88 0.00 24.64 

Tablo 1‘deki Jarque-Bera testi sonuçları portföy seçim probleminde çarpıklık ve 

basıklık gibi yüksek dereceden momentlerin kullanımını anlamlı hale getirmektedir.  21 hisse 

senedinden 14‘ü %5 önem derecesine göre normal dağılmamaktadır. DeğiĢkenlik katsayısı 

(DK) değerlerine bakıldığında  X5 birim baĢına en yüksek riske sahip hisse senedi iken, X12 

birim baĢına en düĢük riske sahip hisse senedidir. DK değerleri riskli hisse senetleri 

bakımından yatırımcıya ön bilgi verebilmektedir. 

Portföy problemine ait tüm modeller MATLAB programlama dilinde kodlanmıĢ ve 

çözülmüĢtür. Kodlar ek 1‘de verilmiĢtir.  PHP ve BHP model çözümlerinden once, SP(1) - 

SP(4) tekil amaç fonksiyonuna sahip modeller doğrusal ve doğrusal olmayan programlama 

metotları ile çözülmüĢtür. Amaç yönüne göre amaçlarımız olan ortalama, varyans , çarpıklık 

ve basıklık değerlerinin en iyi ve en kötü değerleri elde edilmiĢtir. PHP‘de sadece en iyi 

değerler kullanılırken, BHP modellerinde en kötü ve fark değerleri kullanılmıĢtır ve değerler 

tablo 2‘de verilmiĢtir.  

Tablo 2: Amaçlar Ġçin Önemli Hedef Değerleri 

AMAÇLAR ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK
 
 

EN ĠYĠ 0.028 0.0045 0.0012 0.000058196 

EN KÖTÜ 0.0061 0.0171 -0.00013743 0.0013 

FARK 0.0219 -0.0126 0.00133743 -0.00124 

PHP model P(2)‘de en iyi değerler kullanılarak, ilk baĢta i  için 0-1 tam sayı 

değerleri ile OVM, OVÇM ve OVÇBM‘ ye göre portföyler oluĢturulmuĢ ve ortalama, 
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varyans, çarpıklık ve basıklık sonuçları elde edilmiĢtir. BHP model P(3)‘de en kötü ve fark 

değerlerinin kullanımı ile BOVM, BOVÇM ve BOVÇBM‘ye göre portföy sonuçları elde 

edilmiĢtir. Son olarak, karĢılaĢtırma yapmak adına eĢit ağırlıklı model (EAM) amaç fonksiyon 

değerleri bulunmuĢ ve tüm sonuçlar tablo 3‘te verilmiĢtir. OluĢturulan portföydeki hisse 

ağırlıkları Ek 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3‘teki sonuçlara göre BOVM ile elde edilen portföy en yüksek ortalama getiriye 

sahip iken, PHP modellerinden OVM en yüksek ortalama getirili portföyü oluĢturmuĢtur. En 

düĢük ortalamaya sahip portföy ise OVÇBM ile elde edilmiĢtir. Varyans değerlerine 

bakıldığında ise en düĢük ortalamalı OVÇBM en iyi varyans değerine sahiptir. BHP 

modellerinden ise BOVÇBM en iyi varyans değerine sahip olmuĢtur. En kötü varyansa ise 

BOVM sahiptir. Çarpıklık değerleri açısından en iyi değere EAM sahip iken en kötü değere 

BOVM sahiptir. EAM‘dan sonra en iyi çarpıklık değerini BOVÇM ve BOVÇBM elde 

etmiĢtir. PHP modellerinden ise en iyi çarpıklığa OVÇBM modeli sahip olmuĢtur. 

OVÇBM‘nin OVÇM‘den daha iyi çarpıklığa sahip olması, OVÇM‘nin daha çok çarpıklığa 

odaklanmıĢ bir model olması açısından ilginç bir sonuçtur. Basıklığa bakıldığında ise genel 

olarak OVÇBM en iyi değeri elde etmiĢ, BHP modellerinden ise beklenildiği gibi BOVÇBM 

en iyi basıklık değerini elde etmiĢtir. PHP ve BHP modelleri kendi içlerinde 

değerlendirildiklerinde BHP modellerinin amaçladıkları fonksiyonlarda daha iyi oldukları 

gözlenmektedir. 

Tablo 3: Modellerin Amaç Fonksiyon Değerleri 

AMAÇLAR ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK
 
(x10

-4
) BASIKLIK

 
(x10

-5
) 

EAM 0.01040 0.00750 -1.22 17.80 

OVM 0.01340 0.00480 -1.66 6.51 

OVÇM 0.01280 0.00471 -1.49 6.41 

OVÇBM 0.01120 0.00460 -1.43 5.88 

BOVM 0.02107 0.007567 -2.96058 17.61712 

BOVÇM 0.014133 0.005245 -1.3743 7.249865 

BOVÇBM 0.013878 0.00511 -1.3743 6.979436 

 

Tablo 3‘te yer alan modeller için performans analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Çarpıklık ve 

basıklık düzeltmeleri eĢitlik 3 ve 4‘ göre yapılarak göreli çarpıklık ve basıklık değerleri elde 

edilerek hesaplamalarda ortalama ve varyans değerleri ile birlikte kullanılmıĢtır. 

PHP modelleri için çeĢitli i  tam sayı değerlerine göre tercih ağırlıklı modeller ve 

BHP modelleri için ai tam sayı değerleri kullanılarak tercih ağırlıklı benzer modeller elde 

edilmiĢtir. Yatırımcı profiline göre portföy modelleme önemlidir. Üç tip yatırımcı; Agresif, 

normal ve defansif adıyla tanımlanmıĢtır. Agresif için hem PHP hem de BHP için ortalama ve 

çarpıklığın önemli olduğu i  ve ai  ağırlıklı modeller; (3,1,1,1), (1,1,3,1) ve (3,1,3,1) 

oluĢturulmuĢtur. Normal yatırımcı için tablo 3‘teki  i  ve ai  ağırlıklı modeller; OVÇBM (1, 

1, 1, 1) ve BOVÇBM (1, 1, 1, 1) kullanılmıĢtır. Defansif tipte yatırımcı için ise varyans ve 

basıklığın önemli olduğu (1,3,1,1), (1,1,1,3) ve (1,3,1,3) ağırlıkları kullanılmıĢtır. PHP ve 

BHP modellerinin sonuçları sırasıyla tablo 5 ve 6‘daki gibidir.  

Tablo 5‘e bakıldığında agresif model (3,1,1,1) ile defansif model (1,3,1,1) 

karĢılaĢtırıldığında agresif modelin ortalaması düĢük, varyansı düĢük çıkmıĢtır. Halbuki 

amaçlanan tam tersi durumdur. Basıklığın daha düĢük olması beklenen (1,1,1,3) modelinde 

basıklık değeri, normal model (1,1,1,1) basıklık değerinden daha yüksek çıkmıĢtır. Varyans 

ve basıklığın daha düĢük çıkması beklenen (1,3,1,3) modelinde (3,1,3,1) modeline göre bu 
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değerler daha yüksek çıkmıĢ, tam aksine ortalama yüksek çıkmıĢtır. Sonuç olarak veri setimiz 

açısından PHP modellerinde ağırlıklandırma, istenen sonuçları vermekten uzak kalmıĢtır. 

Tablo 6‘daki BHP modellerinin sonuçlarına bakıldığında agresif model (3,1,1,1) 

defansif modele (1,3,1,1) göre daha yüksek ortalama ve varyansa sahiptir. Basıklık ağırlıklı 

model (1,1,1,3) sonucunda normal modele (1,1,1,1) göre daha düĢük basıklık elde edilmiĢtir. 

Varyans ve basıklık ağırlıklı model (1,3,1,3) sonucunda ortalama ve çarpıklık ağırlıklı modele 

(3,1,3,1) göre ortalama,varyans, çarpıklık ve basıklık değerleri beklendiği gibi daha düĢük 

çıkmıĢtır. Sonuç olarak BHP modellerimizin ağırlıklandırması veri setimiz açısından anlamlı 

sonuçlar vermiĢtir. 

Tablo 5: i  Ağırlıklı PHP Model Sonuçları  

AĞIRLIKLAR ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK
 
(x10

-4
) BASIKLIK

 
(x10

-5
) 

1-1-1-1 0.0112 0.0046 -1.43 5.88 

3-1-1-1 0.011278 0.004569 -1.43353 5.892924 

1-3-1-1 0.011686 0.004627 -1.44933 5.942903 

1-1-3-1 0.010516 0.004571 -1.28653 5.886649 

1-1-1-3 0.012688 0.004687 -1.49433 6.338662 

3-1-3-1 0.01063 0.004578 -1.29109 5.895733 

1-3-1-3 0.014892 0.005199 -1.57872 7.303444 

 

Tablo 6:  ai Ağırlıklı BHP Model Sonuçları  

AĞIRLIKLAR ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK
 
(x10

-4
) BASIKLIK

 
(x10

-5
) 

1-1-1-1 0.013878 0.00511 -1.3743 6.979436 

3-1-1-1 0.025794 0.012746 1.926291 66.0191 

1-3-1-1 0.012595 0.004735 -1.3743 6.438411 

1-1-3-1 0.007092 0.013278 10.82562 85.04961 

1-1-1-3 0.01362 0.004997 -1.3743 6.786882 

3-1-3-1 0.01286 0.013092 7.507978 71.30687 

1-3-1-3 0.012384 0.004702 -1.3743 6.33609 

5. SONUÇ VE ÖNERĠ 

Portföyün getirisi ve riski genellikle ve OVM modelinde sadece portföy ortalaması ve 

varyansı ile tanımlanmaktadır. Hisse senetlerinin getiri serilerinin normal dağılmadığı 

koĢullarda ortalama sadece getiriyi tahminlemekte yeterli olmamakta, 3. dereceden moment 

olan çarpıklık pozitif uçtaki getiriye daha fazla odaklanarak yüksek getiri olasılığını 

arttırmaktadır. Benzer Ģekilde varyanstan daha fazla uç noktadaki yayılımlara odaklanan 

basıklık büyük kayıp olasılıklarını azaltmaktadır. OVÇBM için geliĢtirilen PHP modeli veri 

setimizde olduğu gibi bazı durumlarda ağırlıklandırılınca istenmeyen sonuçlar 

verebilmektedir. Bu nedenle önerilen BHP modeli ile portföy seçiminde ortalama, varyans, 

çarpıklık ve basıklık değerlerini birlikte ele alınmıĢtır.  

Sonuçlar topluca değerlendirildiğinde BHP modellerinde ağırlıklandırma sonucunda 

istenen sonuçlara daha çok ulaĢılmıĢ ve amaç fonksiyonlarında genel olarak değiĢim daha 

fazla gerçekleĢmiĢtir. Farklı tipteki yatırımcılar için arzulanan çıktı sağlanmıĢtır. Gelecek 

çalıĢmalarda farkılı veri setleri, farklı amaç fonksiyonları ve farklı bulanık hedef parametreleri 

ile çalıĢmalar yapılabilir ve ulaĢtığımız sonuçlar genellenebilir. 
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EKLER 

Ek 1: MATLAB Portföy Seçimi Bulanık Hedef Programlama 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','m'); 

m=tmp.('m'); 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','M2'); 

M2=tmp.('M2'); 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','M3'); 

M3=tmp.('M3'); 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','M4'); 

M4=tmp.('M4'); 

HS=length(m); 

gn=4; 

A=[zeros(1,HS) 1 0 0 0;zeros(1,HS) 0 1 0 0;zeros(1,HS) 0 0 1 0;zeros(1,HS) 0 0 0 1]; 

b=ones(1,gn); 

Aeq=[ones(1,HS) zeros(1,gn)]; 

beq=1; 

lb=[zeros(1,HS) zeros(1,gn)];  

ub=[ones(1,HS) inf(1,gn)]; 

optimopt=optimset('Algorithm','interior-point','TolFun',1e-10,'TolCon',1e-10,'TolX',1e-

10,'MaxFunEvals',100000,'MaxIter',10000); 

nonlcon=@fuzzymincongoal; 

i=0.1; 

wO=i.*ones(1,HS+gn); 

[w,fval] = fmincon(fuzzymingoalfun,wO,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,optimopt); 

di=w(:,HS+1:HS+gn); 
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w=w(:,1:HS); 

f1=  (m*w'); 

f2= (w*M2*w'); 

f3=  w*M3*kron(w',w'); 

f4=  w*M4*kron(kron(w',w'),w'); 

Ek 1 devamı: MATLAB Portföy Seçimi Bulanık Hedef Programlama 

function [c,ceq]= fuzzymincongoal(w) 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','m'); 

m=tmp.('m'); 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','M2'); 

M2=tmp.('M2'); 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','M3'); 

M3=tmp.('M3'); 

tmp=load('portise21-20052015m.mat','M4'); 

M4=tmp.('M4'); 

HS=length(m); 

c=[]; 

ceq(1)=(m*w(:,1:HS)')-0.0219*w(:,HS+1)-0.0061; 

ceq(2)=(w(:,1:HS)*M2*w(:,1:HS)')+0.0126*w(:,HS+2)-0.0171; 

ceq(3)=w(:,1:HS)*M3*kron(w(:,1:HS)',w(:,1:HS)')-0.001337*w(:,HS+3)+0.00013743; 

ceq(4)=w(:,1:HS)*M4*kron(kron(w(:,1:HS)',w(:,1:HS)'),w(:,1:HS)')+0.00124*w(:,HS+4)-

0.0013; 

end 

function f = fuzzymingoalfun 

HS=21; 

ld1=1;ld2=1;ld3=1;ld4=3; 

f=@(w)(zeros(1,HS)*w(:,1:HS)'-ld1*w(:,HS+1)-ld2*w(:,HS+2)-ld3*w(:,HS+3)-

ld4*w(:,HS+4)); 

end 
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Ek 2: EĢit Ağırlıklı PHP ve BHP Portföylerinde Hisse Oranları 

HĠSSELER EAM OVM OVÇM OVÇBM BOVM BOVÇM BOVÇBM 

X1 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X2 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X3 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X4 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X5 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X6 0.0476 0.0353 0.0096 0.0621 0 0 0 

X7 0.0476 0.0041 0.0111 0.0557 0 0 0 

X8 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X9 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X10 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X11 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X12 0.0476 0.1379 0.0976 0.0403 0.38365 0.087944 0.085405 

X13 0.0476 0.0559 0.0534 0.0903 0 0 0 

X14 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X15 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X16 0.0476 0.3191 0.3539 0.3415 0.010385 0.289097 0.308542 

X17 0.0476 0 0 0 0 0 0 

X18 0.0476 0 0 0 0.045253 0 0 

X19 0.0476 0.3321 0.3481 0.3028 0.454495 0.550495 0.511532 

X20 0.0476 0.1155 0.1263 0.1074 0.106215 0.072459 0.09452 

X21 0.0476 0 0 0 0 0 0 
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ĠġLETMELERĠNDE FĠNANSAL BAġARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESĠ: ALTMAN, 

SPRINGATE ve FULMER MODELLERĠ ile BĠST-100 UYGULAMASI
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Niğde Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, 
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ÖZET 

Bu çalıĢma, Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören iĢletmelerin finansal baĢarısızlıklarını 

öngörmek için baĢarısızlığı çeĢitli Ģekillerde tanımlayan Altman Z-Skor, Springate S-Skor 

değeri ve Fulmer H Modelleri kullanılarak kendi içerisinde karĢılaĢtırma amacıyla yapılmıĢtır. 

Bu amaçla,  yöntemde kullanılan modeller doğrultusunda analize, BIST-100 Endeksi‘nde 

iĢlem gören 100 iĢletmeden 2010-2015 yılları arasında sürekli olarak iĢlem gören 38 iĢletme 

dâhil edilmiĢtir. Her bir gözleme ait Z-Skor, S-Skor Değeri ve H Değeri kritik eĢik 

değerleriyle karĢılaĢtırılarak yıllar itibariyle 38 iĢletmeden hangilerinin iflasa ne derece yakın 

olduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal BaĢarısızlık, Altman Z-Skor, Springate S-Skor, Fulmer 

H Modeli 

PREDICTING FINANCIAL FAILURE IN OPERATING: ALTMAN, SPRINGATE 

AND FULMER MODELS WITH ISE-100 APPLICATION 

ABSTRACT 

In this study, the failure to foresee the financial failure of the company traded in 

various ways defines the Altman Z-Score, Springat Z value and Fulmar H models was 

conducted using its own in comparison. For this purpose, the models used in the method 

according to analysis BIST 100 index traded between 2010-2015 from 100 national business 

operations including 38 manufacturing enterprises are constantly seeing. Each observation of 

Z-score, Z value and H value which of the 38 years of business as compared with the critical 

threshold has been studied to determine the extent to which bankruptcy is imminent. In this 

way, which of the entities which are included in the analysis, which failed to succeed in this 

same direction to avoid each of the three models of business or it is determined that give 

different results. 

Key Words: Financial Failure, Altman Z-Score, Springate S-Score, Fulmer H Models 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1. GĠRĠġ 

KüreselleĢme ve artan rekabet gibi günümüz ekonomik koĢulları gereği iĢletmeler 

zaman zaman hedeflerini gerçekleĢtirmede çeĢitli finansal baĢarısızlıklarla karĢılaĢmaktadır. 

Finansal baĢarısızlık, bir iĢletmenin tüm gelirlerinin sermaye maliyeti de dâhil tüm 

maliyetlerini karĢılayamaması durumu olarak ifade edilmektedir (Civan & Dayı, 2014) 

Teknolojik geliĢmeler ile birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de emek yoğun iĢletmeler 

yerine teknolojik sermaye yatırımları yapan iĢletme sayısı artmıĢtır. Özellikle sanayi 

iĢletmelerinde büyük miktarlarda duran varlık yatırımı yapılmaktadır. Bu durumda iĢletmeler 

açısında kaynakların etkin kullanımı sermayenin erimemesi açısından önemli bir hal 

almaktadır. Sermaye yetersizliği, borç ve alacak yönetimindeki zaman uyumsuzluğu, nakit 

yönetimindeki aksaklıklar sonucunda nakit akıĢının iĢletmenin borçlarını ödemekte yetersiz 

kalması iĢletmeleri finansal baĢarısızlığa sürüklemektedir. ĠĢletmelerde finansal baĢarısızlık; 

―bazen geçici Ģekilde cari yükümlülüklerini yerine getirememe durumu ile olmakta, bazen de 

cari yükümlülüklerini yerine getirememe durumunun kalıcılık göstererek iĢletmenin 

varlıklarının yok olmasıyla oluĢmaktadır. Literatürde genel olarak iki tür finansal 

baĢarısızlıktan söz edilmektedir. Bunlar teknik baĢarısızlık ve iflas olarak belirtilmektedir. 

Teknik baĢarısızlık, iĢletmenin teknik likiditesini (ödeme gücünü) kaybetmesi ve vadesi gelen 

borçlarının ödenmemesi Ģeklinde tanımlanmaktadır‖ (Karakozak, 2012). (AltaĢ & Giray, 

2005) çalıĢmalarında finansal baĢarısızlığı iĢletmenin ilgili dönemini zararla kapatması 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ġflas ise; ülkeden ülkeye farklı Ģekilde tanımlanmaktadır. Türkiye‘de 

iflas, bir iĢletmenin borçlarını ödeyemeyecek duruma düĢmesi olarak (ĠĠK, md.179)
2
 

tanımlanırken, (Altman, 1968) çalıĢmasında iflası, finansal olarak tanımlayarak finansal 

baĢarısızlığa uğramıĢ iĢletmeleri yasal olarak iflas etmiĢ ya da iflas hükümlerine göre 

reorganizasyon verilmiĢ iĢletmeler olarak belirtmiĢtir. Ġflas, sonuç olarak varlıkların değer 

kaybı nedeniyle iĢletmelerin vadesi gelen borçlarını ödeyememesi durumunda iĢletmenin 

kredi verenlere devredilmesine izin veren yasal bir süreçtir. Bu süreç sonunda iĢletmeler ya 

yeniden yapılanarak faaliyetlerine devam edecek ya da varlıkları tasfiye edilerek faaliyetine 

son verilecektir (Yılmaz, 2009). Sermaye Ģirketlerinde ve kooperatiflerde iflasın 

ertelenmesinin
3
 iki temel Ģartı bulunmaktadır. Bunlar; borca batıklık

4
 ve mahkemeye 

sunulan borçların yeniden yapılandırılmasının mahkeme tarafından ciddi ve inandırıcı 

bulunmasıdır (Kayar, 2009). Bu çalıĢmada ise iĢletmelerin yaĢamıĢ olduğu finansal 

baĢarısızlık, iflas ya da iflas hükümlerine göre mahkeme kararınca iflas erteleme olarak kabul 

edilmektedir. Borsa Ġstanbul (BĠST) iĢletmeleri ile yapılan uygulamayla, analize dâhil edilen 

iĢletmelerin finansal baĢarısızlık durumlarının öngörülmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmanın 

ilerleyen bölümlerinde çalıĢmaya kaynaklık eden muhasebe temelli tahmin modellerinden 

Altman Z-Skor, Springate S-Skor ve Fulmer H Modeli ilgili literatüre yer verilmiĢtir. 

Uygulama bölümünde ise; 2010–2015 yılları arasında BĠST-100 endeksinde yer alan 

iĢletmelerden sağlıklı olarak verisine ulaĢılabilen 38 iĢletmenin finansal oranları kullanılarak 

Altman Z-Skor, Springate S-Skor ve Fulmer H Modelleri uygulanmakta ve modelin BĠST-

100 Ģirketleri açısından iflas olasılığının tespit edilmesindeki tahmin gücüne yönelik 

değerlendirmelere yer verilmektedir. 

1.1. Literatür Özeti 

ĠĢletmeler açısından iflaslar ya da yasal hükümlerce iflas erteleme karalarının hem 

iĢletme hem de endüstri ve alacaklılar açısından en aza indirmek, önceden alınan tedbirlerle 

iflasın önceden tahmin edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle 1960‘lardan bu yana 

                                                 
2
 Bu madde başlığı “Anonim, limited, kooperatif şirketlerinin iflası:” iken, 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunun 49 uncu 

maddesiyle “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı:” şeklinde, bu madde başlığı daha sonra 15/7/2016 tarihli ve 6728 

sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
3
 İflasın ertelenmesi TTK. m. 324‟de ve İİK. m. 179 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir.  

4
 İşletmenin aktiflerinin borçlarını karşılayamaz durumda olması 
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iĢletme baĢarısızlıklarının tahmin edilmesine yönelik birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalar, iĢletmelerin finansal tablo verileri ile hesaplanan bazı oranların, iflas eden ve 

etmeyen ya da finansal yükümlülüklerini karĢılamada zorlanan ve zorlanmayan iĢletmeler 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını araĢtırmıĢtır. 1966 yılında Beaver 

ile baĢlayan süreçte iflas riskini gösteren oranlar grubu ortaya koyan çalıĢmaların yanında; 

Altman‘ın baĢlattığı tek değer2 uygulaması ile Fulmer vd., 1984; Ohlson, 1980; Piotroski, 

2000; Springate, 1978; Zmijewski, 1984 farklı oranları diskriminat analizi ile çeĢitli 

ağırlıklarla birbirine bağlayarak her iĢletmenin iflas riskini tek değer (skor) olarak hesaplayan 

modeller ortaya koyulmuĢtur (Bozkurt, 2014). Günümüze geldikçe iĢletme baĢarısızlıklarının 

(iflas risklerinin) belirlenmesi için yapılan çalıĢmaların ise daha çok tek değer (skor) tahmin 

etmeye yönelik ve oranlar grubunun birbiri ile karĢılaĢtırılmasına yönelik olduğunu 

görmekteyiz. ÇalıĢmanın bu bölümünde günümüzde finansal baĢarısızlığın belirlenmesine 

yönelik yapılan çalıĢmalardan bazılarına yer verilmiĢtir. (Kulalı, 2016) çalıĢmasında, 2000-

2013 yıllarında Borsa Ġstanbul‘a kote olan iflasını açıklamıĢ 19 adet Ģirketin verilerini 

kullanarak Altman Z-Skor modelinin tahmin gücünü test etmiĢtir. Analiz sonucunda Z-Skor 

modelinin iflas eden Ģirketleri, iflastan bir yıl öncesinde %95 ve iki yıl öncesinde ise %90 

oranında tahmin ettiğini göstermiĢtir. (Büyükarıkan & Büyükarıkan, 2014) çalıĢmasında, 

Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören biliĢim sektörü firmalarının 2008-2013 dönemleri arası Altman 

Z-Score ve Springate finansal baĢarısızlık modelleriyle incelemiĢtir. Z-Score ve S-Score ile 

korelasyon iliĢkileri incelendiğinde; bazı bileĢenler ile her iki model arasında istatistiki olarak 

pozitif yönlü iliĢkiler tespit edilmiĢtir. BiliĢim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Altman 

Z-Score ve S-Score modellerinden elde edilen verilerden hareketle her iki modelinde finansal 

baĢarısızlığın tespitinde birbirleriyle benzer sonuçlar ortaya koyduğu saptanmıĢtır. Kamu 

Hastaneleri Birlikleri‘nin 6 aylık periyotlarla mali performanslarını ölçülmek ve 2013 

yılından itibaren hazırlanacak karnelere referans teĢkil etmesi hedeflenen (Civan & Dayı, 

2014) çalıĢmasında Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık iĢletmelerinin, 2008-

2012 dönemindeki mali baĢarısızlık seviyeleri Altman Z skoru ve Yapay Sinir Ağı modelleri 

tahmin edilmiĢtir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, Yapay Sinir Ağının mali baĢarısızlık 

tahmininde baĢarılı olduğu sonucuna varılmıĢtır. (Ghodrati & Moghaddam, 2012) tarafından 

yapılan çalıĢmada, Tahran Borsasında iĢlem gören Ģirketlerin finansal baĢarısızlıkları Altman, 

Shirata, Ohlson, Zmijewskly, Springate, CA Score, Fulmer, Farajzadeh Genetic, ve McKee 

Genetic modelleri ile tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Analiz sonucunda, kullanılan bu 

modellerin finansal baĢarısızlığı tahmin edebilmek için yeterli oldukları hipotezi kabul 

edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada, finansal baĢarısızlığı ortaya koyan bu modellerin klasik istatistik 

yöntemlerine göre daha doğru sonuç verdikleri belirlenmiĢtir. Sneidere ve Bruna (2011) 

çalıĢmalarında, Letonya‘da faaliyet gösteren 163 Ģirketin 2000-2009 yılları arasındaki finansal 

baĢarısızlık tahminlerini Altman, Bernstein, Beaver, Taffler, Tichow, Botheras, Fulmer, 

Springate ve Mackevičius modelleri ile yapmıĢtır. Analiz sonucunda altman ve fulmer 

modellerinin diğer modellere göre Letonya‘da faaliyet gösteren bütün Ģirketler için %80‘in 

üzerinde daha geçerli sonuçlar verdiği tespit edilmiĢtir. (Huo, 2006), 1993-2003 döneminde 

küçük iĢletme konumundaki 11 restoran firmasına finansal baĢarısızlık tahmini 

gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢmada Fulmer, Altman ve Springate modelleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢma 

sonucunda imalat sanayinde faaliyet göstermeyen Ģirketlerin finansal baĢarısızlıklarının 

tahmininde en doğru sonuçları Altman modelinin verdiği belirlenmiĢtir. 

1.2. AraĢtırma Yöntemi 

ĠĢletmelerde finansal baĢarısızlığın önceden belirlenmesinde kullanılan oranlar sistemi 

matematik, istatistik, test ve seçim yöntemlerine dayanmaktadır. ÇalıĢmada kullanılan 

iĢletmelerin finansal baĢarısızlığının ölçülmesi üzerine geliĢtirilen oranlar grubu çalıĢmaları, 

baĢarısızlığı nasıl tanımladıkları ve eĢik değerlerine Tablo 1. ‗de yer verilmiĢtir. 
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Tablo.1 ĠĢletme BaĢarısızlıklarının Ölçülmesinde Kullanılacak Oranlar Sistemi 

Yöntemleri 

ORANLAR 

GRUBU 

MODELLERĠ 

ARAġTIRMA 

TARĠHĠ 

FĠNANSAL 

BAġARISIZLIĞI 

NASIL TANIMLADIĞI 

ORAN GRUPLARI BAġARISIZLIK 

KRĠTERLERĠ 

Springate Modeli 1978 BaĢarısızlık 
S değeri ˂ 0,862 olan iĢletmelerin baĢarısız olduğu 

ve iflasa sürüklendiği belirtilmiĢtir 

Fulmer Modeli 1984 BaĢarısızlık 
H değeri ˂ 0 olan iĢletmelerin baĢarısız olduğu ve 

iflasa sürüklendiği belirtilmiĢtir. 

Altman Modeli 1968 BaĢarısızlık = Ġflas 
Z-Skor ˂ 1,81 iflas eden iĢletmelerin baĢarısız 

sayılacağı belirtilmiĢtir. 

Kaynak: (Bozkurt, 2014); (Karakozak, 2012). 

Bu çalıĢmada ise Borsa Ġstanbul‘da BĠST-100 Endeksi‘nde iĢlem gören imalat sanayi 

iĢletmelerinin geriye dönük son beĢ yıla ait mali tabloları kullanılarak Altman Z-Skor, 

Springate S-Skor ve Fulmer H çoklu oranlar grubu modelleri uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada 

kullandığımız oranlar grubundan literatürde en çok kullanılanı Altman Z-skor modelidir. 

(Altman, 1968) çalıĢmasında, 33 adet baĢarılı ve 33 adet baĢarısız olarak kabul edilen 

iĢletmelerin verilerini kullanarak analiz yapmıĢtır. Modelde öncelikle 22 adet finansal oran 

belirlemiĢ daha sonra diskriminant analizi uyguladığı oranlar içerisinden iĢletmelerin 

durumları hakkında en iyi sonucu veren 5 oran kullanılmıĢtır. Analiz sonuçları Altman 

modelinin iflası bir yıl önceden %96 oranında doğru tahmin etme baĢarısı göstermektedir 

(Kulalı, 2016).  Bu model iĢletmelerin halka açıklığı ve sanayi iĢletmesi olup olmadığına göre 

üç faklı denklemle ifade edilebilmektedir. (Civan & Dayı, 2014). Altman,  Z-Skor modelini 

1983 yılında halka açık olmayan firmaların iflas risklerinin ölçülmesi amacıyla yeniden 

düzenlemiĢtir. 1993 yılında ise iflas riski üzerindeki endüstri etkisini ortadan kaldırmak için 

yeni bir Z skor değeri oluĢturmuĢtur (Bozkurt, 2014) Bu çalıĢmada ise finansal baĢarısızlık 

öngörüsünde sıklıkla kullanılan Altman Z-Skor Modeli formülü aĢağıda verilmektedir (Aydın, 

BaĢar, & CoĢkun , 2007): 

Z-Skor= 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 +0.999X5 

Z-Skor= Bir iĢletmenin nokta değeri (genel endeks) 

X1= ÇalıĢma Sermayesi / Toplam Aktif 

X2= GeçmiĢ Yıl Karları / Toplam Aktif 

X3= Faiz ve vergiden Önceki Karlar/ Toplam Aktif 

X4= Hisse Senedi Piyasa Değeri/ Yabancı Kaynak Toplamı 

X5= SatıĢ Gelirleri / Toplam Aktif 

Z-Skor < 1,81 ise; ĠĢletme ciddi boyutta finansal baĢarısızlık riski taĢımaktadır, 

1,81< Z-Skor < 3 ise; ĠĢletmenin geleceği çok parlak değil ama finansal baĢarısızlık 

riski düĢük olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır. Altman çalıĢmasında bir kesim noktasını 

iĢaret ederek Z skor değeri 2,675‘in altında ve üstünde olması durumuna göre iflas riskinin 

artıp azaldığını söylemektedir (Boritz, Kennedy, & Sun, 2007). 

Z-Skor > 3 ise; ĠĢletme hiçbir finansal güçlüğün bulunmadığının ve finansal 

baĢarısızlık olasılığının olmadığının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır.  
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Altman‘ın yapmıĢ olduğu bu çalıĢma iĢletmelerin baĢarısızlıklarının öngörülebilir 

olması, yöntemin finansal tablo verileriyle kolayca uygulanabilir olması ve iĢletmelerin 

yaklaĢan tehlikeyi önceden belirleyip önlem alması açısından literatürde önemli bir yere 

sahiptir.  Altman Z-Skor modeli birçok çoklu oranlar grubu modeline temel teĢkil etmesi 

yönünden de ayrıcalıklıdır. 1978‘de Gordon Springate iĢletme baĢarısızlığını belirlemek için 

Altman‘ın belirlemiĢ olduğu 19 finansal oran içerisinden çoklu diskriminant analiziyle 

belirlediği 4 oranı Springate (S-Score) modeli olarak geliĢtirmiĢtir. Springate (1978), Kanada 

Simon Fraser Üniversitesi‘nde yalnızca imalat sanayinde faaliyet gösteren 20 baĢarılı ve 20 

baĢarısız iĢletmeyi eĢleĢtirerek yapmıĢ olduğu çalıĢmasında modelin %92,5 olasılıkla doğru 

öngörüde bulunduğunu kanıtlamıĢtır (Zuluaga, 2010) (Boritz, Kennedy, & Sun, 2007). S-Skor 

aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır:  

S-Skor = 1,03 X1 + 3,07 X2 + 0,66 X3 + 0,40 X4 

X1= ÇalıĢma Sermayesi / Aktif Toplamı 

X2= Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Aktif Toplamı 

X3= Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Kısa Vadeli Borçlar 

X4= SatıĢlar / Aktif Toplamı  

Hesaplama sonucunda S-skor değeri S < 0,862 ise iĢletmenin baĢarısızlık riski ile karĢı 

karĢıya olduğu söylenebilir. 

(Fulmer, Moon, Gavin, & Erwin, 1984) ―A Bankruptcy Classification Model for Small 

Firms‖ çalıĢması daha çok küçük iĢletmelerin baĢarısızlık tahminine yönelik oluĢturulmuĢ bir 

modeldir (Huo, 2006); (Ycharts, 2016). Fulmer, vd (1984) H model 60 iĢletme ile analiz 

edilmiĢ, analiz sonucunda iĢletmelerin yarısı baĢarılı yarısı baĢarısız (iflas riski) bulunmuĢtur. 

Model iĢletmelerin baĢarısızlık öngörüsünü bir yıl öncesi için %98 doğru tahmin ederken bir 

yıldan daha fazla bir süre için %81 oranında doğru tahminde bulunmuĢtur (Kovarik & Sarga, 

2014); (Huo, 2006); (Zuluaga, 2010).  Fulmer H modeli aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır:  

H Skor = 5.528 X1 + 0.212 X2 + 0.73 X3 + 1.27 X4 - 0.12 X5 + 2.335 X6 + 0.575 X7 

+ 1.083 X8 + 0.894 X9 - 6.075 

X1= DağıtılmamıĢ Karlar/Toplam Varlıklar 

X2= SatıĢlar/Toplam Varlıklar 

X3= Vergi Öncesi Kar/Özsermaye 

X4= Nakit /Toplam Borç 

X5= Borçlar/ Toplam Varlıklar  

X6= Kısa Vadeli Borçlar/ Toplam Varlıklar 

X7= Log(Maddi Varlıklar) 

X8= ÇalıĢma Sermayesi/Toplam Borçlar 

X9= (Log Faiz ve Vergi Öncesi Karlar)/Faizler 

Model‘de H < 0 ise iĢletme baĢarısız kabul edilmektedir. 

 

1.3. AraĢtırma Verisi ve Analizi 

ÇalıĢmada, yöntemde kullanılan modeller doğrultusunda analize, BĠST-100 

Endeksi‘ndeki 100 iĢletmeden 2010-2015 yılları arasında sürekli olarak iĢlem gören 38 

iĢletme dâhil edilmiĢtir. AraĢtırmadan beklenen faydanın alınabilmesi için iĢletmelerin 
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günümüzden geriye dönük son altı yılı analize dâhil edilmiĢtir.  Analizde kullanılan veri seti, 

Borsa Ġstanbul ve Kap (Kamuyu Aydınlatma Platformu‘ndan) elde edilmiĢtir. BaĢarısızlığın 

ölçüsünü iflas ve iflasa sürüklenmek (mahkeme kararınca iflas erteleme) olarak nitelendiren 

her bir model için, 2010-2015 yıllarını kapsayan 12 aylık bilanço ve gelir tablosu her bir 

iĢletme için oranlar grubuna göre yıllar itibariyle Microsoft Excell kullanılarak 

hesaplanmıĢtır. Her bir gözleme ait Z-Skor, S-Skor ve H Değeri kritik eĢik değerleriyle 

karĢılaĢtırılarak yıllar itibariyle 38 iĢletmeden hangilerinin iflasa ne derece yakın olduğu ya da 

iflas erteleme talebiyle mahkemeye baĢvurması muhtemel iĢletmeler tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan iĢletmeler literatürde yer alan baĢarısızlık modeli 

tahminlerinden farklı olarak mali açıdan iyi ya da kötü Ģeklinde kriterlerle ayrılmamıĢtır.  

1.4. AraĢtırma Bulguları  

BIST-100 iĢletmelerinin gelecekte baĢarısızlık (iflas) riski ile karĢı karĢıya olup 

olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılan çalıĢmada, her bir iĢletme için yıllar itibariyle 

Altman Z-Skor, Springate S-Skor ve Fulmer H değerleri hesaplanmıĢtır. Excell ortamında 

yapılan hesaplamalara Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4‘de yer verilmektedir. 

Tablo 2. 2010-2015 yılları BĠST ĠĢletmeleri Altman Z-Skor Değerleri 

ALTMAN Z-SCORE 

BIST KODU ġĠRKETLER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AEFES ANADOLU EFES BIRACILIK 3,999 3,516 3,551 4,235 2,003 1,688* 

AFYON AFYON CIMENTO 32,817 19,935 15,101 10,470 19,221 2,741 

AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM 1,120* 0,701* 1,094* 1,088* 0,653* 0,929* 

AKSA AKSA AKRILIK 2,728 2,761 3,065 3,522 3,011 3,233 

ARCLK ARCELIK 2,979 2,553 2,894 3,475 2,989 3,013 

ASELS ASELSAN 2,896 3,149 2,738 3,330 2,914 2,790 

AYGAZ AYGAZ 4,519 5,867 5,628 4,322 4,262 3,961 

BAGFS BAGFAS 7,374 5,303 5,303 4,016 1,749* 1,942 

BFREN BOSH FREN SISTEMLERI 6,575 4,712 11,061 5,200 11,796 15,584 

BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR 11,585 10,350 11,450 14,672 9,963 9,043 

BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 0,371* -0,794* 0,827* -0,965* 1,127* 2,911 

DOAS DOGUS OTOMOTIV 4,417 4,006 4,441 4,854 4,761 4,463 

ENKAI ENKA INSAAT VE BAYINDIRLIK 3,194 2,522 3,182 4,266 3,464 3,361 

EREGL EREGLI DEMIR CELIK 2,031 2,391 2,430 2,320 3,360 2,509 

FENER FENERBAHCE FUTBOL 37,643 3,881 2,761 18,671 1,220* 2,070 

FROTO FORD OTOMOTIV  5,437 5,048 5,022 6,017 4,267 4,352 

GOLTS GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO 3,008 2,394 2,955 2,895 2,538 2,153 

GSRAY GALATASARAY 2,593 0,882* 0,770* 0,973* 1,162* 1,533* 

GUBRF GUBRE FABRIKALARI 2,347 2,461 3,297 2,250 2,539 2,348 

KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC 2,514 3,196 1,689* 2,441 0,963* 1,437* 

KARTN KARTONSAN 18,071 15,053 15,563 19,085 6,816 8,152 

KONYA KONYA CIMENTO 19,946 16,161 18,436 19,682 14,187 15,328 

KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 5,176 3,628 7,152 4,919 2,980 2,109 

KRDMD KARDEMIR D GRUBU 1,931 2,484 2,313 2,501 2,188 1,296* 

MGROS MIGROS TICARET 2,261 2,105 2,254 2,195 2,510 2,451 

NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM 3,998 3,765 3,809 3,769 2,385 2,410 

NTTUR NET TURIZM TIC VE SAN 4,550 1,273* 0,887* 3,724 2,658 2,885 

OTKAR OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA 2,652 2,935 2,880 3,795 3,249 2,904 

PETKM PETKIM 3,990 3,712 3,750 4,157 3,260 3,081 

PRKME PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 14,140 9,546 12,324 17,521 7,846 3,898 

TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 4,153 3,453 4,244 4,478 4,424 2,382 

THYAO TURK HAVA YOLLARI 1,844 1,205* 1,635* 1,930 1,618* 1,314* 

TOASO TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI 2,881 2,673 3,077 3,295 2,977 2,728 

TRKCM TRAKYA CAM 3,915 3,360 3,490 3,651 2,397 1,569* 

TTKOM TURK TELEKOMUNIKASYON 3,187 3,102 3,021 3,048 2,932 2,222 

TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL 3,662 4,645 4,208 3,534 3,107 3,073 

ULKER ULKER BISKUVI SANAYI 2,334 3,202 2,960 4,520 4,083 2,876 

ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD  1,208 0,719* 1,015* 0,491* 0,783* 0,792* 

*EĢik Değer: Z-Skor  < 1,81 olan iĢletmeler 

2010-2015 dönemi için BIST 100 firmalarının Altman Z-Skorlarının yer aldığı Tablo 

2 yıllar itibariyle incelendiğinde, 2010 yılında kritik değer olan 1,81‘den düĢük değer alan 

diğer bir ifade ile finansal sıkıntı maliyetleri ve iflas riski ile karĢı karĢıya olması muhtemel 

firmalar risklilik durumuna göre sırasıyla; BJKAS (0,37), ZOREN (1,20) ve AKENR (1,12) 
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olarak tespit edilmiĢtir. 2010 yılında endekste yer alan diğer firmaların finansal olarak baĢarılı 

oldukları, finansal sıkıntı ve iflas risklerinin ise düĢük olduğu söylenebilir. 

2011‘de ise kritik değerin altında yer alan diğer bir deyiĢle finansal sıkıntı maliyetleri 

ve iflas riski ile karĢı karĢıya olması muhtemel firma sayısı 6‘dır. Bu firmalar risklilik 

durumuna göre sırasıyla; BJKAS (-0,79), AKENR (0,70), ZOREN (0,72), GSRAY (0,88), 

THYAO (1,20) ve NTTUR (1,27) olarak belirlenmiĢtir. 2011 yılında bu firmalar dıĢında 32 

firmanın finansal olarak baĢarılı oldukları, finansal sıkıntı ve iflas risklerinin ise düĢük olduğu 

söylenebilir.  

2012‘de kritik değerin altında yer alan firma sayısı 7‘dir. Bu firmalar sırasıyla; 

GSRAY (0,77), BJKAS (0,82), NTTUR (0,88), ZOREN (1,01), AKENR (1,09), THYAO 

(1,63) ve KARSN (1,68) olarak belirtilebilir. Bu firmalar dıĢında kalan 31 firmanın ise 2012 

yılında finansal olarak baĢarılı ve iflas riskinden uzak olduğu söylenebilir. 

2013‘te kritik değerin altında değere sahip olan firma sayısı 4 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

firmalar; BJKAS (-0,96), ZOREN (0,49), GSRAY (0,97) ve AKENR (1,08)‘dir. Bu firmalar 

dıĢındaki 34 firmanın Z-Skor değerleri ise kritik değerden yüksektir ve dolayısıyla bu 

firmaların finansal olarak iyi durumda ve baĢarılı oldukları ifade edilebilir. 

2014‘te firmaların Z-Skor değerleri incelendiğinde, kritik değerin altında yer alan 

firma sayısı 8 olarak tespit edilmiĢtir. Bu firmalar risklilik durumlarına göre sırasıyla; 

AKENR (0,65), ZOREN (0,78), KARSN (0,96), BJKAS (1,12), GSRAY (1,16), FENER 

(1,22), THYAO (1,61) ve BAGFS (1,75) olarak belirlenmiĢtir. Bu firmalar haricindeki 

endekste faaliyet gösteren 30 firmanın ise finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerinden uzak, 

finansal olarak ise baĢarılı oldukları söylenebilir. 

Analiz döneminin son yılı olan 2015‘te ise kritik değerin altında 8 firma yer 

almaktadır. Bu firmalar; ZOREN (0,79), AKENR (0,93), KRDMD (1,29), THYAO (1,31), 

KARSN (1,43), GSRAY (1,53), TRKCM (1,57) ve AEFES (1,68) olarak belirtilebilir. 

Endekste faaliyet gösteren bu firmaların dıĢında yer alan 30 firmanın ise Z-Skor değerleri 

kritik değerin üzerindedir. Dolayısıyla bu firmaların finansal olarak baĢarılı oldukları ve 

finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerinden uzak oldukları söylenebilir. 

Z-Skor değerleri 2010-2015 dönemi için genel olarak değerlendirilecek olursa, ilgili 

dönemde her yıl kritik değerden daha düĢük değere sahip ve finansal baĢarısızlığı en yüksek 

olan 2 firmanın AKENR ve ZOREN olduğu ifade edilebilir. Bu 2 firma dıĢında yine finansal 

olarak baĢarısız ve iflas riskine en yakın olarak nitelendirilebilecek firmalar ise GSRAY, 

BJKAS ve THYAO olarak söylenebilir. Diğer taraftan analiz döneminde endekste faaliyet 

gösteren firmaların büyük çoğunluğunun finansal olarak baĢarılı ve finansal sıkıntı, iflas 

maliyetleri ve riskinden uzak oldukları da bulgulamıĢtır. 
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Tablo 3. 2010-2015 yılları BĠST ĠĢletmeleri Springate S-Skor Değerleri 

SPRINGATE S-SCORE 

BIST 

KODU 
ġĠRKETLER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AEFES 
ANADOLU EFES 

BIRACILIK 
1,414 1,318 0,997 1,715 0,835* 1,063 

AFYON AFYON CIMENTO 0,915 0,028* 
-

0,453* 
1,182 2,145 0,958 

AKENR 
AK ENERJI ELEKTRIK 

URETIM 
0,281* 0,349* 0,735* 0,760* 0,214* 1,342 

AKSA AKSA AKRILIK 1,623 1,811 1,663 1,519 1,551 1,754 

ARCLK ARCELIK 1,628 1,571 1,517 1,710 1,657 1,891 

ASELS ASELSAN 2,222 2,639 1,361 1,160 1,204 1,024 

AYGAZ AYGAZ 1,828 2,408 1,818 1,467 1,537 1,964 

BAGFS BAGFAS 2,623 2,662 1,776 0,648* 0,788* 1,634 

BFREN 
BOSH FREN 

SISTEMLERI 
1,039 1,549 3,214 2,068 2,000 2,425 

BIMAS 
BIM BIRLESIK 

MAGAZALAR 
3,279 3,246 3,058 3,003 2,878 2,803 

BJKAS 
BESIKTAS FUTBOL 

YAT SAN VE TIC 

-

1,036* 

-

1,894* 

-

0,541* 

-

2,533* 

-

0,249* 
1,621 

DOAS DOGUS OTOMOTIV 1,977 2,054 2,067 2,152 2,185 2,240 

ENKAI 
ENKA INSAAT VE 

BAYINDIRLIK 
1,262 1,207 1,250 1,208 1,319 1,209 

EREGL EREGLI DEMIR CELIK 1,116 1,721 1,117 1,378 1,583 1,423 

FENER FENERBAHCE FUTBOL 5,679 0,929 0,922 
-

0,237* 

-

0,181* 
0,786* 

FROTO 
FORD OTOMOTIV 

SANAYI 
2,526 2,491 2,253 1,920 1,808 2,066 

GOLTS 
GOLTAS GOLLER 

BOLGESI CIMENTO SN 
0,769* 1,041 1,182 1,444 1,300 1,043 

GSRAY GALATASARAY 0,086* 0,327* 
-

0,018* 
0,126* 0,525* 0,809* 

GUBRF GUBRE FABRIKALARI 1,446 1,731 2,220 1,425 1,551 1,239 

KARSN 
KARSAN OTOMOTIV 

SAN TIC 
0,967 1,742 0,689* 1,228 0,127* 0,798* 

KARTN KARTONSAN 2,109 2,906 2,086 2,110 0,927 1,121 

KONYA KONYA CIMENTO 2,097 1,576 1,777 1,629 2,130 1,812 

KOZAA 
KOZA ANADOLU 

METAL MADENCILIK 
2,734 3,345 3,791 2,982 2,888 1,766 

KRDMD KARDEMIR D GRUBU 0,844* 1,660 1,354 1,142 1,385 0,797* 

MGROS MIGROS TICARET 1,033 1,306 1,068 1,059 1,120 1,075 

NETAS 
NORTEL NETWORKS 

NETAS TELEKOM 
1,276 1,008 1,490 1,245 1,324 1,351 

NTTUR 
NET TURIZM TIC VE 

SAN 
3,371 0,865 0,554* 2,322 2,748 1,390 

OTKAR 
OTOKAR OTOMOTIV 

VE SAVUNMA SANAI 
1,450 1,789 1,532 1,487 1,407 1,412 

PETKM PETKIM 1,566 1,674 1,292 1,244 1,131 1,836 
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PRKME 
PARK ELEKTRIK 

URETIM MAD SAN 
2,266 3,475 3,674 2,195 1,198 1,060 

TCELL 
TURKCELL ILETISIM 

HIZMETLERI 
1,523 1,306 1,472 1,587 1,533 1,216 

THYAO TURK HAVA YOLLARI 0,895 0,637* 0,990 0,754* 0,906 0,873 

TOASO 

TOFAS TURK 

OTOMOTIV 

FABRIKASI 

1,483 1,626 1,663 1,481 1,368 1,357 

TRKCM TRAKYA CAM 2,491 2,279 1,653 2,056 1,882 1,378 

TTKOM 
TURK 

TELEKOMUNIKASYON 
1,540 1,530 1,655 1,566 1,943 1,657 

TUPRS 
TUPRS TURKIYE 

PETROL 
1,919 2,466 2,022 1,736 1,531 1,716 

ULKER 
ULKER BISKUVI 

SANAYI 
1,564 2,542 1,437 1,733 1,908 1,646 

ZOREN 
ZORLU ENERJI ELEK 

URET OTOPRD GR 
1,293 0,732* 1,189 0,402* 0,645* 0,734* 

*EĢik Değer: -Skor < 0,862 olan iĢletmeler 

Analize dahil edilen iĢletmelere ait 2010-2015 yılları Tablo 3‘de incelendiğinde S-

Skor değerlerinin de Altman Z-skor sonuçlarını destekleyici yönde olduğunu söyleyebiliriz. 

2010 yılı S-skor sonuçları kritik değerle karĢılaĢtırıldığında eĢik değer olan 0,862‘nin altında 

kalan ve iflas riskiyle karĢı karĢıya kalması olası iĢletmeler risklilik durumlarına göre 

sırasıyla; BJKAS (-1,036); GSRAY (0,086); AKENR (0,281) ve KRDMD (0,844) olarak 

tespit edilmiĢtir. 2010 yılında endekste yer alan diğer firmaların finansal olarak baĢarılı 

oldukları, finansal sıkıntı ve iflas risklerinin ise düĢük olduğu söylenebilir. 

S-Skor değerleri 2011 yılı için incelendiğinde finansal baĢarısızlık yaĢayan iĢletme 

sayısı 6‘dir. Finansal olarak baĢarısız nitelendirebileceğimiz iĢletmelerin risklilik durumuna 

göre sırasıyla; BJKAS (-1,89), AFYON (0,02), GSRAY (0,32), AKENR (0,34), THYAO 

(0,63) ve ZOREN (0,732) olarak belirlenmiĢtir. 2011 yılında bu firmalar dıĢında 32 firmanın 

finansal olarak baĢarılı oldukları, finansal sıkıntı ve iflas risklerinin ise düĢük olduğu 

söylenebilir.  

2012‘de kritik değerin altında yer alan firma sayısı 6‘dır. Bu firmalar sırasıyla; BJKAS 

(-0,54), AFYN (-0,45), GSRAY (0,01), NTTUR (0,55), KARSN (0,68) ve AKENR (0,73) 

olarak belirtilebilir. Bu firmalar dıĢında kalan 32 firmanın ise 2012 yılında finansal olarak 

baĢarılı ve iflas riskinden uzak olduğu söylenebilir. 

2013‘te kritik değerin altında değere sahip olan firma sayısı 7 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

firmalar; BJKAS (-2,53), FENER (-0,23), GSRAY (0,12), ZOREN (0,40), BAGFAS (0,64), 

THYAO (0,75) ve AKENR (0,76)‘dir. Bu firmalar dıĢındaki 31 firmanın S-Skor değerleri ise 

kritik değerden yüksektir ve dolayısıyla bu firmaların finansal olarak iyi durumda ve baĢarılı 

oldukları ifade edilebilir. 

2014‘te firmaların S-Skor değerleri incelendiğinde, kritik değerin altında yer alan 

iĢletme sayısı 8 olarak tespit edilmiĢtir. Bu firmalar risklilik durumlarına göre sırasıyla; 

BJKAS (-0,24), FENER (-0,18), KARSN (0,12), AKENR (0,21), GSRAY (0,52), ZOREN 

(0,64), BAGFS (0,78) ve AEFES (0,83) olarak belirlenmiĢtir. Bu firmalar haricindeki 

endekste faaliyet gösteren 30 firmanın ise finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerinden uzak, 

finansal olarak ise baĢarılı oldukları söylenebilir. 

Analiz döneminin son yılı olan 2015‘de ise kritik değerin altında 5 iĢletme yer 

almaktadır. Bu firmalar; ZOREN (0,73), FENER (0,78), KARSN (0,79), KRDMD (0,79) VE 
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GSRAY (0,80) olarak belirtilebilir. Endekste faaliyet gösteren bu firmaların dıĢında yer alan 

33 firmanın ise S-Skor değerleri kritik değerin üzerindedir. Dolayısıyla bu firmaların finansal 

olarak baĢarılı oldukları ve finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerinden uzak oldukları 

söylenebilir. 

S-Skor değerleri 2010-2015 dönemi için genel olarak değerlendirilecek olursa, ilgili 

dönemde her yıl kritik değerden daha düĢük değere sahip ve finansal baĢarısızlığı en yüksek 

olan tek iĢletme GSRAY olmuĢtur.  Her dönem finansal risk altında olan GSRAY 

iĢletmesinin dıĢında S-Skor değeri en az üç yıl üs üste eĢik değerin altında diğer bir ifade ile 

finansal baĢarısızlık (iflas riski) ile karĢı karĢıya olan iĢletmeler BJKAS, AKENR, ZOREN 

VE FENER olmuĢtur. Diğer taraftan analiz döneminde endekste faaliyet gösteren firmaların 

büyük çoğunluğunun finansal olarak baĢarılı ve finansal sıkıntı, iflas maliyetleri ve riskinden 

uzak oldukları sonucuna da ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 4. 2010-2015 yılları Bist ĠĢletmeleri Fulmer H-Score Değerleri 

FULMER  H-SCORE  

BIST 

KODU 
ġĠRKETLER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AEFES 
ANADOLU EFES 

BIRACILIK 
18,275 18,185 18,041 18,282 18,734 18,209 

AFYON AFYON CIMENTO 17,513 16,689 14,877 14,776 15,648 15,786 

AKENR 
AK ENERJI ELEKTRIK 

URETIM 
19,634 17,011 16,496 16,768 16,663 17,188 

AKSA AKSA AKRILIK 17,105 17,124 17,322 17,540 17,415 17,479 

ARCLK ARCELIK 18,374 18,217 18,361 18,238 18,327 18,432 

ASELS ASELSAN 16,299 16,357 16,168 16,792 17,306 17,277 

AYGAZ AYGAZ 17,604 17,772 17,594 16,842 16,520 16,974 

BAGFS BAGFAS 18,227 17,586 16,372 15,206 15,647 16,087 

BFREN 
BOSH FREN 

SISTEMLERI 
14,564 14,120 14,895 16,558 16,750 16,793 

BJKAS 
BIM BIRLESIK 

MAGAZALAR 
13,393 16,765 13,799 16,145 13,569 15,327 

BIMAS 
BESIKTAS FUTBOL 

YAT SAN VE TIC 
18,448 18,796 18,990 18,832 19,162 19,231 

DOAS DOGUS OTOMOTIV 16,404 17,348 16,991 17,175 17,414 17,873 

ENKAI 
ENKA INSAAT VE 

BAYINDIRLIK 
18,184 18,432 18,596 19,331 19,423 19,958 

EREGL EREGLI DEMIR CELIK 19,374 18,985 19,994 19,188 19,823 20,017 

FENER FENERBAHCE FUTBOL 16,652 12,008 13,063 12,802 14,300 13,899 

FROTO 
FORD OTOMOTIV 

SANAYI 
18,472 18,436 18,077 18,423 18,829 19,022 

GOLTS 
GOLTAS GOLLER 

BOLGESI CIMENTO SN 
15,582 15,721 15,924 15,671 15,879 15,715 

GSRAY GALATASARAY 14,090 11,782 12,509 12,676 12,581 13,276 

GUBRF GUBRE FABRIKALARI 17,226 17,886 17,846 17,747 17,835 18,129 

KARSN 
KARSAN OTOMOTIV 

SAN TIC 
15,782 15,789 15,942 15,377 15,189 15,621 

KARTN KARTONSAN 20,939 22,779 23,241 20,505 16,108 16,338 

KONYA KONYA CIMENTO 24,540 22,262 21,322 19,139 20,926 21,037 

KOZAA 
KOZA ANADOLU 

METAL MADENCILIK 
20,401 23,052 26,624 26,700 27,016 26,633 



 

124 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

KRDMD KARDEMIR D GRUBU 16,376 16,595 17,053 16,577 16,951 17,681 

MGROS MIGROS TICARET 16,945 16,912 17,070 17,206 17,377 17,338 

NETAS 
NORTEL NETWORKS 

NETAS TELEKOM 
17,541 16,250 15,673 15,054 15,081 15,369 

NTTUR 
NET TURIZM TIC VE 

SAN 
18,006 13,882 13,987 14,273 18,256 20,650 

OTKAR 
OTOKAR OTOMOTIV 

VE SAVUNMA SANAI 
15,759 15,616 15,494 15,222 15,177 15,080 

PETKM PETKIM 18,184 18,440 18,422 18,177 18,448 18,626 

PRKME 
PARK ELEKTRIK 

URETIM MAD SAN 
24,480 22,656 23,793 19,323 19,560 16,369 

TCELL 
TURKCELL ILETISIM 

HIZMETLERI 
20,127 20,449 21,774 21,601 21,822 18,890 

THYAO TURK HAVA YOLLARI 18,655 18,822 18,875 19,286 19,514 19,946 

TOASO 
TOFAS TURK 

OTOMOTIV FABRIKASI 
18,003 18,005 18,248 18,093 18,313 18,408 

TRKCM TRAKYA CAM 18,680 19,355 18,592 17,707 18,015 18,079 

TTKOM 
TURK 

TELEKOMUNIKASYON 
18,690 18,748 18,584 18,586 18,752 18,797 

TUPRS 
TUPRS TURKIYE 

PETROL 
20,163 19,586 19,867 19,895 19,815 19,825 

ULKER 
ULKER BISKUVI 

SANAYI 
16,652 17,413 17,996 18,093 17,072 17,489 

ZOREN 
ZORLU ENERJI ELEK 

URET OTOPRD GR 
16,797 17,189 16,862 16,978 17,354 17,564 

Fulmer H modeli sonuçları ise yıllar itibariyle incelendiğinde kritik eĢik değerin  

(H < 0) altında herhangi bir iĢletme olmadığı yönünde sonuç vermiĢtir. Fulmer oranlar 

grubu analize dâhil edilen hiçbir iĢletmenin baĢarısızlık ya da iflas riskiyle karĢı karĢıya 

olamadığını ifade etmektedir. 

2. SONUÇ 

Türkiye‘de özellikle küresel krizin yoğun bir Ģekilde yaĢandığı 2008 yılından sonra 

günümüze kadar gelen süreçte birçok iĢletmenin iflas ettiği (finansal baĢarısızlık) ya da 

mahkeme kararıyla borç ödemelerini uzun dönemlere yaymak için iflas erteleme istediği 

görülmektedir. Ġflas erteleme; finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda zor 

durumda olan birçok iĢletme için bir çıkar yolu, iĢletme çıkar grubu ve kanun koyucu devlet 

açısından ise istihdamın sürekliliği ve ekonomik katkının devamlılığı açısından gerekli 

görülmektedir. Çünkü iĢletmelerin finansal açıdan baĢarısızlığa uğraması hem iç paydaĢları 

hem de dıĢ çıkar gruplarını yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bir iĢletmenin baĢarısız olması 

yalnızca iĢletme sahip ve ortaklarını ya da çalıĢanlarını etkileyen bir durum olmaktan çıkıp 

toplumu da etkileyen bir olgu haline gelmektedir. Bu nedenle iĢletmeler açısından finansal 

baĢarısızlığın önceden belirlenmesi, mikro ve makroekonomideki olumsuz etkileri 

engellemek ya da en aza indirmek açısından önemlidir. ÇalıĢmamız, günümüzde geniĢ bir yer 

tutan konu olma ve halka açık piyasa değeri 25 milyon TL‘nin üzerinde ve 100 M TL‘nin 

altında olan (www.borsaistanbul.com, E.T: 02.10.2016) ve Borsa Ġstanbul bünyesinde iĢlem 

gören iĢletmelerin finansal baĢarısızlığının araĢtırılması açısından önemlidir. ÇalıĢma 

bulguları gösteriyor ki Bist-100 endeksinde yaklaĢık %10 ‗luk bir iflas riski görülmektedir. 

Altman Z-Skor ve Springate S-Skor sonuçları incelendiğinde her iki yönteminde birbirini 

destekler sonuçlar verdiğini görebiliriz. Her iki yönteme göre 4 iĢletme (Akenr, Bjkas, Gsray 
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,Zoren), yalnızca S-skor sonuçlarına göre ise Altman Z-Skor‘dan farklı olarak Fener 

iĢletmesinin finansal olarak baĢarısız olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Bu iĢletmelerin 

önümüzdeki dönemlerde mahkemeye baĢvurup iflas erteleme talebinde bulunması ya da iflasa 

sürüklenmesinin muhtemel olduğu söylenebilir. 2010 yılından itibaren alacak sigortası olarak 

Türkiye‘de faaliyet gösteren Euler Hermes tarafından yapılan bir çalıĢmada Türkiye‘de 2016 

yılında iflasların %6 artacağı ve bu yıl içerisinde yaklaĢık 16.000 adet iĢletmenin iflas edeceği 

öngörüsü bu durumu destekler niteliktedir (Kulalı, 2016) (www.eulerhermes.com.tr, 

E.T:19.10.2016). Fulmer H skor‘una göre ise analiz edilen 38 iĢletmeden hiçbiri finansal 

baĢarısızlık riski ile karĢı karĢıya değildir sonucuna ulaĢılmıĢtır. ĠĢletmelerin finansal 

baĢarısızlığa uğramasıyla birçok sosyo-ekonomik sorun ortaya çıkmaktadır. Bunların 

önlenmesi ve iĢletmelerin baĢarısızlığa uğrama nedenleri bir sonraki çalıĢma konusu olarak 

belirlenebilir. 
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ÖZET 

Etkin piyasalar hipotezi, fiyat değiĢimlerinin menkul kıymet ve hisse senetleri 

üzerindeki etkisini incelemektedir. Rassal yürüyüĢ hipotezinin test edilmesine yönelik olarak 

ortaya atılan zayıf formda piyasa etkinliği, geçmiĢ fiyat hareketlerinin içinde bulunulan 

dönemden tamamen bağımsız olduğunu iddia etmektedir. Elde edilen tarihi bilgilerle 

normalin üzerinde bir kar elde edilemeyeceği ileri sürülmektedir. Yarı-güçlü formda piyasa 

etkinliği koĢullarında temel analizlere ek olarak yapılan teknik analizler bile kâr elde etme 

halini sağlamamaktadır. Güçlü formda piyasa etkinliğinde ise kamuya açık olan ya da 

olmayan tüm bilgilerin piyasaya yansıdığı, yapılacak hiçbir analizin kârlılığı artıramayacağı 

ileri sürülmektedir. Bu çalıĢmada Bist 100 Ulusal ve 14 BĠST sektörüne ait 01.01.2010-

30.09.2016 tarihleri arasındaki kapanıĢ fiyatlarından yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada 14 BĠST 

sektörünün etkinliğinin testi için ilk olarak ADF ve KPSS birim kök testleri, ikinci olarak 

Zivot ve Andrews(1992) tarafından geliĢtirilen Tek Kırılmalı Birim Kök Testi ve üçüncü 

olarak Kapetanios(2005) tarafından geliĢtirilen Çok Kırılmalı Birim Kök Testi uygulanmıĢtır. 

Uygulama sonucunda 14 BĠST sektöründe zayıf formda piyasa etkinliği olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Borsa Ġstanbul, Etkin Piyasalar Hipotezi, Zayıf Formda Etkinlik, 

Birim Kök Testi 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVE MARKET HYPOTHESIS ON ISTANBUL STOCK 

EXCHANGE WITH UNIT ROOT TEST: A SECTORAL REVIEW 

ABSTRACT 

The hypothesis of effective markets looks into the effects of the price variations on the 

securities and stocks. The weak form market efficiency suggested in order to test the random 

running hypothesis is, allegedly, entirely independent from the period which includes the 

previous price movements. Therefore the historical statistics suggest that no gains over the 

normal levels would be possible. Nor the technical analyses brought as a supplement to the 

basic analyses suggest any profitability on the semi-strong market efficiency conditions. On 

the other hand it is suggested that under the conditions of strong market efficiency the 

disclosure of all public or private information will not increase the profitability of any 

possible analysis.  The final quotations between 01.01.2010-30.09.2016 of 100 National Bist 

and 14 Bist sectors were used in this study. The study tested the efficiency of 14 Bist sectors 

primarily with ADF and KPSS unit root tests, secondarily with Single Break Unit Roof Test 

of Zivot and Adrews (1999) and thirdly with Multiple Breaks Unit Roof Test OF Kapetanios 

(2005). The test results indicated that 14 BIST sectors have weak form market efficiency. 

Key Words: Istanbul Stock Exchange, Effective Market Hypothesis, Weak Form 

Efficiency, Unit Roof Test 
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1. GĠRĠġ  

GeliĢen ekonomik koĢullar yatırımcılara, yapacakları menkul kıymet ve hisse senedi 

yatırımlarının gelecekte oluĢacak fiyat aralıklarının tahmin edilebilmesi fırsatını sunmaktadır. 

Rekabet Ģartlarının çok yoğun olduğu küresel pazarda yatırımcıların elde ettiği bu tüyolar, 

ekonomik anlamda hayat kurtarıcı niteliktedir. 

1970 yılında Fama tarafından ortaya atılan etkin piyasalar hipotezi, menkul kıymet ve 

hisse senetlerinin piyasadaki mevcut değerinin tahmin edilenin dıĢında değiĢtiğini iddia 

etmektedir.Etkin piyasalar, mevcut piyasa Ģartlarında yatırımcıların normalin üzerinde kar 

elde etmelerini engelleyen piyasalardır. Finans literatüründe üç tür etkin piyasa hipotezinden 

bahsedilmektedir. Zayıf Form (önceki fiyatlarla ilgili bilgi), Yarı Güçlü Form (halk tarafından 

serbestçe elde edilebilen bilgi) ve Güçlü Form (tüm bilgi). Etkin Piyasa Hipotezi, beklenen 

faydayı maksimize etmek için bilgiyi iĢleyerek yatırımcıların mantıklı olduğu inancına 

dayanır(Tufan ve Sarıçiçek, 2013: 59). 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde etkin piyasa hipotezinin literatürde ifade edilen 

tanımlarından, tarihçesinden bahsedilip bölümler halinde incelenmiĢtir. Rassal yürüyüĢ 

hipotezi, zayıf formda piyasa etkinliği ile iliĢkilendirilerek tanımlanmıĢ, yarı-güçlü ve güçlü 

piyasa etkinliği tanımları ile zenginleĢtirilmiĢ ve etkin piyasalar hipotezine karĢı yapılan 

eleĢtirilerden bahsedilerek hangi Ģartların piyasayı etkinlikten uzaklaĢtırdığı maddeler halinde 

belirtilmiĢtir. Ġkinci bölümde literatür çalıĢmasına yer verilmiĢtir. Son bölümde ise çalıĢmada 

kullanılan veriler ve araĢtırma yöntemleri anlatıldıktan sonra bulgular ve sonuç yer 

almaktadır. 

2. ETKĠN PĠYASALAR HĠPOTEZĠ 

Piyasalarda fiyat hareketlerinin rastgele oluĢtuğu ve tesadüfi dağılım gösterdiği, 

bundan dolayı önceden tahmin edilemeyeceği düĢüncesi E.Fama tarafından EPH adıyla 

literatüre kazandırılmıĢtır. Hipoteze göre menkul kıymet fiyatları ile bilgi arasında bir iliĢki 

bulunmakta ve menkul kıymet fiyatları her zaman açıklanan yeni bilgilere göre oluĢmaktadır. 

Piyasalar fiyatların yansıttığı bilgiye göre sınıflandırılmaktadır (Bayraktar, 2012: 38). 

Etkin piyasa hipotezi menkul kıymetlerin fiyat değiĢimlerinde menkul kıymet ile ilgili 

tüm bilgilerin etkisini incelemektedir. Herhangi bir bilgi borsadaki bütün yatırımcılara aynı 

zamanda ulaĢıyor ise ve tüm firmalar hakkındaki bilgiler piyasadaki bütün aktörler tarafından 

temin edilebiliyorsa söz konusu piyasa etkindir. Sonuçta bir piyasa etkin ise bilgi her 

yatırımcıya (aktöre) aynı anda ulaĢtığı ve fiyatlara aynı anda yansıdığı için hiçbir yatırımcı 

borsadan sürekli olarak normalin üstünde bir kazanç sağlayamaz (Atan vd., 2009: 34). 

Etkin piyasalar hipotezi aĢağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuĢtur (Yüksel, 2009: 6-

7): 

1. Yatırımcının temel amacı ekonomik faydasını en çoklamaktır. 

2. Yatırımcılar risk ve getiri temeline dayalı seçimler yaparlar. 

3. Yatırımcıların risk ve getiri beklentileri homojendir. 

4. Yatırımcılar birbirinin aynı zaman ufkuna sahiptir. 

5. Bilgi serbestçe elde edilebilir. 

"Etkin piyasa" terimi, 1961 yılında Fama tarafından "piyasanın yeni bilgilere hızlı 

uyumu" Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu tanım, daha sonra yine Fama tarafından "varlık 

fiyatlarının etkin piyasada mevcut tüm bilgileri yansıtması" Ģeklinde geniĢletilmiĢtir ve 

Fama'nın yaptığı ampirik çalıĢmalarda, firmaların kar payı politikalarındaki değiĢme, 

birleĢmeler vb. konularda, piyasada belirli bir fiyat ayarlama kalıbının olduğu tespit 
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edilmiĢtir(Güngör, 2003: 111). Fama 1970‘de yaptığı tartıĢma yaratan çalıĢmasını ―Rassal 

YürüyüĢ‖(random walk) hipotezine dayanarak teorik bir yapıya oturtmuĢtur(Ergün, 2009: 4). 

Fama, etkin piyasalar hipotesinde bilgilerin piyasaya yansıma seviyesine göre piyasa etkinlik 

seviyesini güçlü, yarı güçlü ve zayıf olarak sınıflandırmıĢtır(Altunöz, 2016: 1620). Fama, 

zayıf türde etkinliğin temelini rassal yürüyüĢ hipotezi testlerine dayandırdığı için öncelikle 

rassal yürüyüĢ kavramı üzerinde durulmalıdır. 

2.1. Rassal YürüyüĢ Hipotezi 

Rassal yürüyüĢ hipotezi, hisse senetlerinin fiyatlarının önceden tahmin 

edilemeyeceğini, tamamen rastlantısal ve geçmiĢ fiyatlardan tamamen bağımsız bir biçimde 

değiĢtiğini ileri sürer(Tunçel, 2007: 3). Etkin bir pazarda fiyat hareketleri gelen bilgiler 

doğrultusunda meydana geleceğinden; bir menkul kıymetin cari fiyatı mevcut tüm bilgileri 

tamamıyla yansıtmakla birlikte, ardıĢık fiyat değiĢikliklerinden veya ardıĢık bir dönemlik 

getirilerden bağımsız olacaktır(Fama, 1970: 386). 

Rassal yürüyüĢ hipotezi‘ne göre, mevcut bilgilerin kullanılması yoluyla geleceğe dair 

yüksek miktarlarda kazanç elde etmek mümkün değildir. Rassal yürüyüĢ hipotezi, bir hisse 

senedenin piyasada oluĢan fiyatlarını tesadüfi bir yürüyüĢe benzetir ve etkin bir piyasada 

birbirini takip eden fiyat ve getirilerin birbirinden bağımsız ve tasadüfi olarak dağıldığını 

öngörür(Çiloğlu, 2012: 70). Rassal yürüyüĢ hipotezine göre, bir menkul kıymetin fiyat 

seviyesi, kümülatif tesadüfi sayılar serisinin gösterdiği davranıĢ gibi tahmin edilebilecek bir 

Ģey değildir. Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan elde edilen geçmiĢ dönem bilgileri 

gelecekteki fiyat hareketlerinin tahmin edilmesinde kullanılamazlar(Demireli vd., 2010: 55). 

2.2. Zayıf Formda Piyasa Etkinliği 

Zayıf formda piyasa etkinliği, rassal yürüyüĢün test edilmesine yöneliktir. Zayıf 

formda piyasa etkinliğinde fiyat değiĢiklikleri tamamen rastlantısaldır. Bu yüzden herhangi 

bir dönemdeki fiyat dalgalanmaları istatistiki olarak diğer dönemlerdeki fiyat 

dalgalanmalarından bağımsızdır. Etkin piyasa hipotezinin zayıf formdaki etkinliğini test 

etmeye yönelik çalıĢmalar, menkul kıymet ile tarihi bilgilerin yüksek miktarda kar elde etmek 

için kullanılamayacağı görüĢünden hareket eder ve tarihi bilgileri kullanarak menkul kıymet 

fiyat değiĢimlerinin tahmin edilmesinin mümkün olup olmadığını araĢtırır(Kıyılar, 1998: 36). 

2.3. Yarı Güçlü Formda Etkinlik 

Yarı güçlü formda etkin piyasalar halka açılmıĢ; geçmiĢ fiyat hareketleri, firmaların 

muhasebe raporları, rakip firmaların raporları vb. tüm bilgilerin menkul kıymet fiyatlarına 

yansıdığı piyasadır. Yeni bilgilere piyadaki hisse senetleri hemen tepki vermektedir. Bu 

koĢullarda orta güçlü formda etkin bir piyasada tüm fiyatlar temel analize girdi olan tüm 

bilgileri yansıttığı için teknik analizin yanında temel analiz yöntemleri kullanılarak da 

fazladan kazanç elde edilemeyecektir. Ancak içerden bilgi edinebilen bazı kiĢiler kısa dönem 

faaliyetlerinden yararlanarak ekstra bir gelir elde edebilecektir(Eken, 2016: 13) 

2.4. Güçlü Formda Etkinlik 

Güçlü formda piyasa etkinliğinde fiyatlar, bilgiye ulaĢmada tek bir yapı olmadığından 

herhangi bir piyasa aktörüne beklenenin üzerinde getiri sağlamayacak Ģekilde mümkün olan 

bilgiyi içermektedir.Tüm bilgiler fiyatlara yansıdığından, herhangi bir bilgi piyasanın 

üzerinde bir getiri sağlanmasına yol açmayacaktır. Bu piyasada hiçbir analiz yöntemiyle aĢırı 

kazanç sağlamak mümkün değildir(Turan, 2010: 13).Güçlü etkinlikte bir pazarda, ortaklıkla 

alakalı yetkinlikleri olan yönetici ve personellerin dahi bu bilgilerden yararlanarak olağanüstü 

kar sağlamaları mümkün değildir. Tüm bilgiler piyasaya yansımıĢ olduğu için, özel bilgilerin 

hiçbir değeri yoktur(Kıyılar, 1998:36-37). 
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2.5. Etkin Piyasalar Hipotezine Yönelik EleĢtiriler 

Günümüz finans piyasalarında etkin piyasa hipotezinin geçerli olup olmadığı sürekli 

irdelenen bir tartıĢma konusu haline gelmiĢtir. Piyasaları etkinlikten etkinlikten uzaklaĢtıran 

ögeleri Ģu Ģekilde maddeleyebiliriz(Altunöz, 2016: 1621): 

 Finansal alanlarda karĢılaĢılan oynaklık 

 Finansal piyasalarda çokça karĢılaĢılan belirsizlik 

 Finansal balonlar 

 Çok kısa sürede iĢlem yapan ve ekonomik gerçekleĢmelerden ziyade 

piyasadaki psikolojiye, teknik analize, siyasi açıklamalara, likidite analizine ve tavsiye 

üzerine hareket eden, hareketleri birbirini etkileyen gürültücü iĢlemlerin varlığı(Noise Trader) 

 Kurumların içinden bilgi taĢıyıcılığı yapan inside traderların varlığı 

 Düzenleyici otoriteler 

 BeleĢçilik sorunu( Free rider problem) 

3. LĠTERATÜR TARAMASI 

Worthington ve Higgs (2005) Asya piyasasındaki zayıf formda etkinlik üzerine 

araĢtırma yapmıĢtır. GeliĢmekte olan Çin, Hindistan, Endonezya, Kore, Malezya, Pakistan, 

Filipinler, Sri Lanka, Tayvan ve Tayland ile geliĢmiĢ Avustralya, Hong Kong, Japonya, Yeni 

Zelanda, Singapur pazarları; ADF, PP ve KPSS birim kök testleri, F testi, seri korelasyon ve 

run testi uygulanarak rassal yürüyüĢ kuramı çerçevesinde incelenmiĢtir. Yapılan birim kök 

testlerinde Avustralya ve Tayvan haricindeki bütün ülkelerde, diğer testlerde ise bütün 

ülkelerde zayıf formda etkinliğin varlığı desteklenmiĢtir. 

Poshakwale (1996) yapmıĢ olduğu çalıĢmada, Bombay Borsası‘nın 1987-1994 yılları 

arasındaki zayıf form etkisi ve haftanın günleri etkisini incelemiĢtir. ÇalıĢmada yapılan run ve 

seri korelasyon testleri sonucunda haftanın günleri etkisi saptanmıĢ olup, piyasada zayıf 

formda etkinlik olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Buğan ve Kılıç (2016) tarafından yapılan çalıĢmada, BIST 30, BIST 50,BIST 100 ve 

BIST karmaĢık verilerini birim kök testleriyle incelenmiĢtir. Öncelikle Harvey ve benzeri 

doğrusallık testleri uygulanmıĢ olup, tüm endekslerde doğrusal olmayan davranıĢlar tespit 

edilmiĢtir. Daha sonra Kapetanios vd. (2003) ve Kruse (2011) tarafından geliĢtirilen doğrusal 

olmayan testler uygulanmıĢtır. Kapetanios vd. (2003) testi sonucunda varlığı kabul edilen 

etkin piyasa hipotezi daha güncel olan Kruse (2011) testi sonucunda reddedilmiĢtir. 

Khan ve Ikram (2010)‘ın yapmıĢ olduğu çalıĢmada Yabancı Kurumsal 

Yatırımcılar(FII)‘ın Hindistan sermaye piyasası üzerindeki etkisine bağlı olarak piyasadaki 

yarı güçlü form etkinliği araĢtırılmıĢtır. 2000-2010 yılları arasındaki aylık ortalama Ulusal ve 

Bombay Borsa Piyasa(BSE) değerleri ve FII‘ın net yatırımları baz alınarak Hindistan piyasası 

etkinliği araĢtırılmıĢtır. Basit korelasyon ve doğrusal regresyon testlerinin kullanıldığı 

araĢtımada FII‘ın Hindistan piyasaları üzerinde ciddi bir etkisi olduğu ve Hindistan 

piyasasının yarı güçlü etkin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Gürünlü  (2011) 1960‘larda ortaya ortaya çıkıĢından 1980‘lere değin teorik ve ampirik 

olarak baĢarı elde eden Etkin Piyasa Hipotezinin (EPH) temellerinin ve ve bu hipotezi 

eleĢtiren çalıĢmaları incelediği çalıĢmasında literatür taraması yöntemini kullanmıĢtır.Sonuç 

olarak EPH‘a alternatif görüĢ olarak ortaya çıkan ve piyasaların etkin olamayacağını ileri 

süren DavranıĢsal Finans‘ın EPH‘ın yerini tamamen alamadığını tespit etmiĢtir. 

Ahmed vd. (2010) 1 Ocak-30 Kasım 2006 döneminde Malezya piyasasındaki 120 

Ģirketin temettü ve kurumsal gelirlerinin borsa üzerindeki etkisi yarı güçlü formda 

incelenmiĢtir. Sonuçlar Malezya piyasasında yarı güçlü form etkinliğinin varlığını 

desteklemektedir. 

Çevik (2012) yapmıĢ olduğu çalıĢmada ĠMKB‘de etkin piyasa hipotezinin geçerli olup 

olmadığını parametrik ve yarı parametrik yöntemlerle araĢtırmıĢtır. Zayıf formda etkinlik 
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hipotezinin varlığını belirleyebilmek için 10 sektör endeksi dikkate alınmıĢtır. Ġmkb‘nin etkin 

bir piyasa olmadığı sonucuna varmıĢtır. 

Gupta ve Basu (2007) Hindistan piyasasındaki iki majör pazarın 1991-2006 yılları 

arasındaki hareketleri rassal yürüyüĢ hipotezi çerçevesinde test etmiĢtir. Sonuçlar her iki 

pazardaki otokorelasyonun zayıf formda etkinliği reddettiği yönündedir. 

4. VERĠ VE YÖNTEM 

Borsa Ġstanbul‘a üye olan 14 sektörde etkin bir piyasa olup olmadığının testi için birim 

kök testlerinden yararlanılmıĢtır. Dickey ve Fuller(1981) tarafından geliĢtirilmiĢ ADF ve 

Phillips ve Perron (1988) tarafından geliĢtirilen PP testlerine ek olarak Zivot ve 

Andrews(1992) ve Kapetanios (2005) birim kök testleri uygulanmıĢtır. 

Veri seti BĠST 100 Ulusal ve 14 BĠST sektörüne ait 01.01.2010-30.09.2016 tarihleri 

arasındaki kapanıĢ fiyatlarından oluĢmaktadır. Analizlerde tüm endekslerin doğal 

logaritmaları kullanılmıĢtır. Analizlerde kullanılan endeksler ve endekslere ait tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 1‘de yer almaktadır. ġekil 1‘de ise endekslerin fiyat serilerine ait grafikler 

yer almaktadır. 

ġekil 1: Fiyat Serilerinin Grafiksel Gösterimi 
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Tablo 1: Analizde kullanılan değiĢkenlerin tanımlayıcı istatistikleri 

Kodu Adı Ortalama Stan. Sap. Maks. Min. 

XU100 BIST100 ULUSAL 11.1526 0.1489 11.4423 10.7942 

XUSIN BIST SINAĠ 11.0333 0.2143 11.3926 10.5283 

XGIDA BIST GIDA, ĠÇECEK 11.5517 0.2249 11.8792 10.9206 

XTEKS BIST TEKSTĠL, DERĠ 9.5162 0.1649 9.7908 8.8988 

XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 10.4933 0.1545 10.8611 9.9422 

XKMYA BIST KĠMYA, PETROL, PLASTĠK 10.7312 0.2359 11.2289 10.2450 

XTAST BIST TAġ, TOPRAK 11.0830 0.1150 11.3895 10.7986 

XMANA BIST METAL ANA 11.2446 0.3137 11.8097 10.7173 

XMESY BIST METAL EġYA, MAKĠNA 11.1432 0.3698 11.7771 10.4293 

XUHIZ BIST HĠZMETLER 10.7649 0.1821 11.0700 10.3785 

XTRZM BIST TURĠZM 8.7520 0.2010 9.2349 8.3675 

XTCRT BIST TĠCARET 11.6035 0.2745 12.0423 10.8656 

XUMAL BIST MALĠ 11.4915 0.1276 11.8427 11.1266 

XBANK BIST BANKA 11.8111 0.1306 12.2023 11.4428 

XUTEK BIST TEKNOLOJĠ 10.2514 0.3941 11.0669 9.5341 

Tablo 1‘de verilen standart sapma değerleri, serilere ait volatiliteyi (oynaklık) 

göstermektedir. En yüksek standart sapma en istikrarsız ve volatilitesi yüksek sektörü temsil 

etmektedir. 

Tablo 2: ADF ve PP birim kök testi sonuçları 

Endeksler 

Sabitli Model Trendli ve Sabitli Model 

ADF PP ADF PP 

XU100 -2.3088 -2.3941 -3.0419 -3.0865 

XUSIN -1.8057 -2.0257 -3.2607* -3.5982** 

XGIDA -2.5419 -2.4743 -2.0324 -2.0825 

XTEKS -3.5041*** -3.5118*** -3.6430** -3.6497** 

XKAGT -2.1240 -2.2324 -2.3592 -2.3596 

XKMYA -1.5343 -1.7125 -2.8035 -3.0262 

XTAST -2.9123** -3.0736** -2.9944 -3.0898 

XMANA -1.2489 -1.2445 -2.3597 -2.3577 

XMESY -1.2608 -1.2290 -3.5881** -3.5248** 

XUHIZ -1.8038 -1.7899 -2.2497 -2.2276 

XTRZM -2.2265 -1.8109 -2.4748 -2.4049 

XTCRT -2.2437 -2.2523 -3.1428* -2.9661 

XUMAL -3.0351** -2.9777** -3.2336* -3.1909* 

XBANK -3.2168** -3.1111** -3.2027* -3.0953 

XUTEK -0.5730 -0.7324 -2.3209 -2.3925 

* %10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir. 

** %5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir. 

*** %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir. 

Tablo 2‘de kırılmasız klasik birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Tabloda *,** ve 

*** iĢaretlerinin ne anlama geldiği tablonun altındaki notta ifade edilmiĢtir. Tablonun yorumu 

Ģu Ģekilde yapılabilir: XU100 endeksi her iki test için ve her iki modelde de durağan değildir. 

XUSIN her iki testin trendli ve sabitli modelinde durağan göründüğünden bu seriye 

durağandır denebilir. Eğer bir endeks, herhangi bir testten ve herhangi modelden durağansa o 
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seriye durağandır denebilir. Yani Tablo 2‘ye göre XUSIN, XTEKS, XTAST, XMESY, 

XTCRT, XUMAL ve XBANK serileri durağandır. Dolayısıyla etkin piyasa geçerli değildir. 

XGIDA, XKAGT, XKMYA, XMANA, XUHIZ, XTRZM, XTCRT, XUTEK serileri ise 

durağan değildir. Dolayısıyla zayıf formda etkin piyasa geçerlidir. 

Tablo 3: Zivot ve Andrews tek kırılmalı birim kök testi sonucu 

 
Sabitli Model Sabitli ve Trendli Model 

 
Test Ġstatistiği Kırılma Tarihi Test Ġstatistiği Kırılma Tarihi 

XU100 -4.1723*** 24.07.2012 -4.2016*** 6.06.2012 

XUSIN -4.0119** 20.07.2015 -4.2414*** 4.05.2011 

XGIDA -3.4967*** 10.07.2015 -4.6056*** 19.02.2013 

XTEKS -3.9619 23.02.2015 -4.1190*** 14.06.2011 

XKAGT -4.4608*** 10.01.2012 -4.4337*** 10.01.2012 

XKMYA -4.3757*** 17.10.2014 -4.5793*** 5.05.2011 

XTAST -4.0460*** 31.03.2014 -4.0704*** 31.03.2014 

XMANA -3.5171*** 30.12.2013 -4.3351*** 25.03.2014 

XMESY -4.3835* 5.07.2011 -4.5084** 24.07.2012 

XUHIZ -3.6810*** 19.06.2012 -3.7902** 23.11.2012 

XTRZM -5.4632*** 15.07.2011 -5.4233*** 15.07.2011 

XTCRT -4.4772*** 1.02.2012 -4.3920*** 1.02.2012 

XUMAL -4.1860*** 24.07.2012 -4.3356*** 29.05.2012 

XBANK -4.2984*** 29.05.2012 -4.4696*** 29.05.2012 

XUTEK -4.3304*** 23.05.2013 -4.9403*** 28.05.2013 

* %10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir. 

** %5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir. 

*** %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir. 
Kaynak: Zivot ve Andrews(1992) 

Tablo 3 de tek kırılmalı Zivot ve Andrews (1992) birim kök testi sonuçları yer 

almaktadır. Test istatistiklerini yanındaki yıldız iĢaretleri serinin durağan olup olmadığını 

göstermektedir. Örneğin sabitli modelde XTEKS sektörü durağan değilken, sabitli ve trendli 

modelde %1 seviyesinde durağandır. Dolayısıyla XTEKS sektörüne durağandır denebilir. Tek 

kırılmayla beraber sektörlerin tamamı durağan görünmektedir. Zivot ve Andrews(1992) birim 

kök testi sonuçlarına göre piyasada etkin form geçerli değildir. 

Tablo 4: Kapetanios (2005) çok kırılmalı birim kök testi sonucu 

 
Test Ġst. 1. Kırılma 2. Kırılma 3. Kırılma 4. Kırılma 5. Kırılma 

XU100 -6.168 7.07.2011 23.07.2012 28.05.2013 24.03.2014 17.07.2015 

XUSIN -5.8749 15.07.2011 20.08.2012 28.05.2013 8.09.2014 17.07.2015 

XGIDA -5.3237 2.08.2011 25.07.2012 21.10.2013 2.09.2014 9.07.2015 

XTEKS -5.8933 29.10.2010 21.11.2012 11.04.2014 20.02.2015 14.12.2015 

XKAGT -4.8241 1.04.2011 9.01.2012 26.11.2013 2.02.2015 18.12.2015 

XKMYA -5.3142 15.07.2011 24.04.2012 21.05.2013 16.10.2014 23.12.2015 

XTAST -6.9879 13.07.2011 24.04.2012 28.05.2013 28.03.2014 21.07.2015 

XMANA -5.6765 28.07.2011 4.05.2012 13.02.2013 27.12.2013 20.05.2015 

XMESY -6.7074 7.06.2011 23.07.2012 16.12.2013 16.10.2014 20.05.2015 

XUHIZ -6.7062 19.08.2010 4.07.2011 31.01.2012 22.11.2012 13.11.2015 

XTRZM -7.2979 14.07.2011 27.03.2012 30.05.2013 25.03.2014 7.12.2015 

XTCRT -6.2948 10.09.2010 28.04.2011 31.01.2012 8.10.2012 28.05.2013 

XUMAL -6.3716 5.05.2011 23.07.2012 30.05.2013 24.03.2014 19.05.2015 
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XBANK -6.2241 5.05.2011 5.06.2012 19.06.2013 24.03.2014 19.05.2015 

XUTEK -6.5263 29.11.2010 18.07.2011 9.07.2012 22.05.2013 16.12.2014 

Not: %10 için kritik değer -7.398, %5 için kritik değer -7.636, %1 için kritik değer -8.248‘ dir 

Kaynak: Kapetanios (2005) 

Tablo 4 te çok kırılmaya izin veren Kapetanios (2005) birim kök test uygulanmıĢtır. 

Bu testte maksimum 5 kırılma görülebilmektedir. Serilerin tamamında da 5 kırılma 

görülmüĢtür. Tek kırılmayla durağan olan serilerin 5 kırılmayla durağan olmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla serilerin tamamı birim kök içermektedir. Kırılmalı birim kök 

testlerinden en güçlüsü bu son test olduğu için, nihai karar olarak seriler durağan değildir. 

Dolayısıyla BĠST‘te yer alan sektörlerin tamamının zayıf formda etkin olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

5. SONUÇ 

Fama(1970) tarafından ilk kez tanımlanmıĢ olan etkin piyasa hipotezi (EPH) , finansal 

piyasalarda bilgilerin hızlı ve etkin çalıĢtığını ve ticarete konu olan varlıkların bütün veriyi 

zaten yansıttığını, yaĢanacak fiyat değiĢikliklerine de olabilidiğince hızlı tepki verdiğini ileri 

süren bir tezdir. Etkin piyasa bir denge durumudur. Ticarete konu olan varlıklara yönelik 

oluĢan bilgi değiĢiklikleri piyasaya en kısa sürede yansıyarak denge hali korunur. Yatırımcılar 

piyasada hali hazırda bulunan bilgilerle ortalamanın üzerinde bir kazanç elde edemez. 

Fama(1970) etkin piyasa hipotezini zayıf form, yarı-güçlü form ve güçlü form olmak 

üzere üç baĢlıkta incelemiĢtir. Zayıf formda etkinliği finansal varlığın geçmiĢte sahip olduğu 

tüm bilgilerin mevcut fiyatlara yansımıĢ olduğu durumdur. Yarı-güçlü formda etkinlikte 

ticarete konu olan varlıkların  fiyatları kamuya açıklanmıĢ tüm bilgileri içermektedir. Bu 

piyasalarda içerden gelen bilgileri edinme yetkinliği olan yatırımcılar, kamunun elde 

edemeyeceği, ortalamanın üzerinde karlar elde edebilirler. Güçlü formda etkinlikte ise 

finansal varlıklara dair tüm bilgilerin piyasaya yansımıĢ olduğu düĢünülmektedir. Güçlü 

etkinlikteki bir firmanın ortaklıkla ilgili bilgilere sahip olan yöneticileri, personelleri bile 

içerden elde ettikleri, kamunun bilmediği bilgiler ile olağanüstü bir kar elde edemezler.  

YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada Borsa Ġstanbul‘a üye olan 14 sektörde etkin bir piyasa 

olup olmadığının testi için birim kök testlerinden yararlanılmıĢtır. Dickey ve Fuller (1981) 

tarafından geliĢtirilmiĢ ADF testi ve Phillips ve Perron (1988) tarafından geliĢtirilen PP 

testlerine ek olarak Zivot ve Andrews (1992) ve Kapetanios (2005) birim kök testleri 

uygulanmıĢtır.Veri seti BĠST100 Ulusal ve 14 BĠST sektörüne ait 01.01.2010-30.09.2016 

tarihleri arasındaki kapanıĢ fiyatlarından oluĢmaktadır. Analizlerde tüm endekslerin doğal 

logaritmaları kullanılmıĢtır.  

Yapılan farklı birim kök testlerine göre serilerin tamamının birim kök içerdiği tespit 

edilmiĢtir. BĠST100 Ulusal ve 14 BĠST sektörüne ait serilerin durağan olmadığı tespit 

edilmiĢtir. Sonuç olarak BĠST100 Ulusal ve 14 BĠST sektörünün zayıf formda etkin bir piyasa 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. GeçmiĢ fiyat hareketlerine iliĢkin bütün bilgiler hisse 

senetlerinin cari fiyatlarına yansımaktadır. Yalnızca uygulanan etkinlik dönemini yansıtmakta 

olan bu çalıĢmanın, gelecek dönemlerin değerlendirilmesi ve analizi için araĢtırmacılara ve 

yatırımcılara bilgi sağlayıcı bir rol üstleneceği düĢünülmektedir. 

KAYNAKLAR 

Ahmed, A., Hussin, B. M. and Ying, T. C. (2010). Semi-Strong Form Efficiency: Market 

Reaction to Dividend and Earnings Announcements in Malaysian Stock Exchange. 

IUP Journal of Applied Finance, 16(5), 36-60. 

Altunöz, U. (2016). Borsa Ġstanbulda Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin Testi: 

Bankacılık Sektörü Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1619-

1625. 



  

 

135 

 

 

Bayraktar, A. (2012). Etkin Piyasalar Hipotezi. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 37-

47. 

Buğan, M. F. ve Kılıç, Y. (2016). The Efficient Market Hypothesis: Evidence from Turkey. 

International Journal of Academic Research in Business and Social Scieces, 6(10), 

262-272. 

Çelik, T. T. ve TaĢ, O. (2007). Etkin Piyasa Hipotezi ve GeliĢmekte Olan Hisse Senedi. İTÜ 

Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 11-22. 

Çevik, E. Ġ. (2012). Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘nda Etkin Piyasa Hipotezinin Uzun 

Hafıza Modelleri ile Analizi: Sektörel Bazda Bir Ġnceleme. Journal of Yasar 

University, 26(7), 4437- 4454. 

Çiloğlu, T. (2012). Ġzmir Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası‘nda Hisse Senedine Dayalı Futures 

ĠĢlemlerinin Spot Piyasa Etkinliğine Katksı: Ġmkb 30 Endeksi Ġçin Bir Uygulama. 

(Yayı 

lnmamıĢ yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Ġzmir. 

Demireli, E., Akkaya, G.C. ve ĠbaĢ E. (2010). Finansal Piyasa Etkinliği: S&P 500 Üzerine Bir 

Uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 53-67. 

Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time 

series with a unit root. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1057–1072. 

Duman Atan, S, Özdemir, Z. A. ve Atan, M. (2009). Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda 

Etkinlik: ĠMKB Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 33-48. 

Ergün, B. (2009). Piyasa Anomalileri ve AĢırı Tepki Hipotezinin Ġmkb‘de AraĢtırılması. 

(YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. 

Fama, E. F. (1970). Efficent Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The 

Journal of  Finance, 25(2), 383-417. 

Gupta, R. and Basu K. P. (2007). Weak Form Efficiency In Indian Stock Markets. Business & 

Economics Research Journal, 6(3), 57-64.  

Güngör, B. (2003). Finans Literatüründe Anomali Kavramı ve Etkin Piyasalar Hipotezi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2), 109-133. 

Gürünlü, M. (2011). Finansal Piyasaların Etkinliği Teorisinden DavranıĢsal Finansa: Finans 

Teorisinin Evrimi. Maliye Finans Yazıları Dergisi, (92), 31-50. 

Kapetanios, G. (2005). Unit-root testing against the alternative hypothesis of up to m 

structural breaks. Journal of Time Series Analysis, 26(1), 123–133. 

Khan, A. Q. and Ikram, S. (2010). Testing Semi-Strong Form of Efficient Market Hypothesis 

in Relation to the Impact of Foreign Institutional Investors‘ (FII‘s) Investments on 

Indian Capital Market. International Journal of Trade, 1(4), 373-379. 

Kıyılar, M. (1998). Etkin Pazar Kuramının Ġmkb‘de Test Edilmesi. İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, (29), 34-41. 

Phillips, P. C. ve Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. 

Biometrika, 75(2), 335–346. 

Poshakwale, S. (1996). Evidence on Weak Form Efficiency and Day of the Week Effect in 

the Ġndian Stock Market. Finance İndia, 10 (3), 605-616. 

Tufan, C ve Sarıçiçek, R. (2013). DavranıĢsal Finans Modelleri, Etkin Piyasa Hipotezi ve 

Anomalilerine ĠliĢkin Bir Değerlendirme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

15(2), 159-182. 

Tunçel, A. K. (2007). Rassal YürüyüĢ(Random Walk) Hipotezi‘nin Test Edilmesi: KoĢu Testi 

Uygulaması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 1-18. 

Turan, ġ. (2010). Davranışsal Finans Perspektifinden Döviz Piyasasında Etkin Piyasalar 

Hipotezinin Test Edilmesi.(YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Ġstanbul Üniversitesi, 

Ġstanbul. 



 

136 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

Yüksel, N. D. (2009). Ġmkb‘de Yatırımcı DavranıĢı ve Örnek Bir Uygulama.(YayımlanmamıĢ 

yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Ġzmir. 

Zivot, E. ve Andrews, D. W. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price 

Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 

251–270. 



  

 

137 

 

 

PERAKENDE MARKALARIN ALGISI ÜZERĠNE PĠLOT BĠR ARAġTIRMA
1
 

Yrd.Doç.Dr.Gülberk GÜLTEKĠN SALMAN 

BahçeĢehir Üniversitesi,ĠĠSBF, Lojistik Yönetimi 

gulberk.salman@eas.bau.edu.tr 

ArĢ.Gör.Burçak PERKER 

BahçeĢehir Üniversitesi,ĠĠSBF,Uluslararası Ticaret ve ĠĢletmecilik 

burcak.cebeci@eas.bau.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, perakende markaların ortaya çıkıĢına etki eden unsurlar araĢtırılarak, 

tüketiciler tarafından algılanan marka imajı incelenmiĢtir. Öncelikli olarak markanın önemi, 

marka tarihi, marka fonksiyonları, marka ismi ve markanın etkisi  gibi konular irdelenmiĢtir. 

Ardından  perakende marka, marka imajı, algı ve algı süreçleri analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada 

amaç iki temel konu olan perakende marka ve tüketici algısını inceleyerek,  perakende 

markaların tüketici algısındaki önemini ortaya koymaktır. Son aĢamada odak grup 

çalıĢmalarından elde edilen bilgiler derlenerek  analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Perakende Marka, Marka, Marka Ġmajı, Algı, Tüketici 

THE PERCEPTION ON RETAIL BRAND A PILOT STUDY 

ABSTRACT 

In this study, consumers' perception about the brand image were examined through 

investigating the factors that influence the emergence of retail brands. Firstly, the issues such 

as the importance of brand, brand history, brand functions, the impact of the brand name and 

trademark are examined. Then, retail brand, brand image, perception and perception processes 

are analyzed. The aim of the study is to demonstrate the importance of consumer perceptions 

of the brand retail by examining the two main issues namely the retail brands and consumer 

perception. Furthermore, in order to obtain convenient data for research, one of the qualitative 

research techniques which is ‗‘focus group‘‘ is  used. Consequently, the data collected 

through focus group are analyzed.   

Key Words: Retail Brand, Brand, Brand Image, Perception, Consumer 
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1.GĠRĠġ 

Hızlı geliĢim ve yeniklikler ile iĢletmeler, sürekli rekabetin içinde bulunmaktadır. 

DeğiĢen ve artan farklı tüketici kimliği, tüketicilerin farklılaĢan istek ve beklentileri, her 

geçen gün zorlaĢan müĢteri tatmini, ürün ve hizmetlerin rakiplerden farklılaĢmasını zorunlu 

kılmaktadır. ĠĢletmelerin iç ve dıĢ çevrelerindeki değiĢimleri, teknoloji yeniliği, yaĢam tarzı 

yani farklılık gösteren çevre Ģartları iĢletmelerin, geleneksel yapılardan uzaklaĢıp yeni 

yapılanmalara gitmesini zorlamaktadır. Bu değiĢim ve yeniliğe örnek olarak da 

perakendecilik sektörünü verebiliriz. 

Sektörde yaĢanan yapısal değiĢimler ile perakendeciler nihai tüketicilerin 

ihtiyaçlarının tatmin edilmesinde etkin bir rol oynar konumdadırlar. Ülkemizde de yabancı 

kökenli hiper ve süper marketler ardı ardına pazara girmiĢtir ve halen girmektedir. Bu 

giriĢimler ile perakendecilik sektöründe oldukça yoğun bir rekabet ortamı doğmuĢ ve hızlı bir 

değiĢim süreci baĢlamıĢtır. Üreticiler ve tüketiciler arasındaki dağıtım zincirinin son halkası 

olan perakendecilik gün geçtikçe dünyanın her yanına yayılmakta ve önemli bir endüstri kolu 

olmaktadır. Perakendeciler, imalatçı ve üretici firmalardan daha fazla mevcuttur. 

Büyük ölçekli perakendecilik çağının baĢlangıcının ülkemizde 90‘ lı yılların baĢında 

geliĢmeye baĢladığı bilinmektedir. Zaman ilerledikçe perakendecilik gözle görülür bir Ģekilde 

daha da büyümüĢ ve ciddi ilerlemeler göstermiĢtir. Modern perakendecilik, bakkal, manav, 

kasap ve benzerleri gibi kiĢisel hizmete dayalı klasik perakendecilerin dıĢında kalan ölçek, 

yani satıĢ hacmi, büyüklük, hizmet ve fonksiyonlar vb. bakımından farklılık gösteren 

kuruluĢları ifade etmektedir. Perakendecilik, perakendeciler tarafından tüketicilere sunulan 

hizmet ve ürünlerin; bir toplumdaki pazarlama, dağıtım ve ekonomik etkinliklerin tüketiciler 

tarafından görünen diğer yüzüdür yani baĢka bir yan koludur. Bunlar; bölümlü mağazalar, 

süpermarket, hipermarket ve zincir mağazalar, alıĢveriĢ merkezleri vb. olarak 

sayılabilmektedir. Perakendeci kuruluĢlar, ürün ve hizmetlerin üretim- yapım noktalarından 

son tüketicilere kadar olan akıĢın etkinliklerin, kapısı olarak tanımlanabilir ve bu kuruluĢlar 

son çıkıĢ kapısı olarak görülebilir.  

Hızlı geliĢim ve değiĢim ile perakendeciler kendilerini farklılaĢtırmaktadır. 

Perakendecilerin tüketiciler tarafından tercih edilmelerini sağlamak için ilk olarak pazarlama 

alanında baĢarılı olmalıdırlar ve markalarını tüketicilere sindirmeyi baĢarmalıdırlar. 

Perakendeciler birçok alanda yeni stratejiler geliĢtirilmeye baĢlamıĢtır bunlara örnek olarak 

üye kartları, perakendeciye ait kredi kartları, internet üzerinden satıĢlar ve buna benzer 

çalıĢmalar gösterilebilir. Bu geliĢim ya da stratejilerden baĢka perakendecilerin kendi 

etiketleri ile satılan ‗‗private label‘‘ olarak adlandırılan ‗‗özel markalı‘‘ ürünlerin ve üretici 

marka isminde farklı olan bu markalar literatürde perakendeci markaları, özel markalar ( 

private brand; özel marka, store brand; mağaza markası, own brand; sahip markası, retail 

brand; perakendeci markası) olarak adlandırılmaktadırlar. 

Genellikle büyük üretici firmalar tarafından üretilen bu ürünlerde markaya dair her 

türlü hak perakendeci üzerinde toplanmaktadır. Ayrıca perakendeci bu ürünler ile ilgili tüm 

pazarlama politikalarından tek baĢına sorumlu olmaktadır.  Bu tür markaların kullanımı 

aslında yeni bir olgu değildir. A&P olarak bilinen Amerika‘ nın en büyük 

perakendecilerinden biri olan iĢletme 1800‘ lü yılların ikinci yarısında ‗‗Great Atlantic and 

Pasific Tea‘‘ adıyla ilk perakendeci markasını piyasaya sunmuĢtur. Perakendecilikte Avrupa‘ 

da daha büyük bir geliĢme görülmektedir. Özellikle Ġngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya‘ da 

süpermarketlerin satıĢlarının bir kısmını bu tür markalar oluĢturmaktadır (SavaĢçı, 2002). 

Daha çok üretim hatlarında büyük yenilik ve yatırımların gerekmediği alanlarda 

geliĢtirilen perakendeci markaları önceleri sadece markalı ürünlere karĢı ciddi fiyat avantajları 

yaratmak suretiyle pazarda konumlandırılmıĢtır. Ancak bunun yanında kalite ve ürün 
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çeĢitliliği açısından oldukça yetersiz bir durum mevcut olmuĢtur. Bugün ise, geliĢen ve 

üreticilere karĢı daha da kuvvetlenen perakendeciler Ģu adımları uygulamaktadırlar; ürün 

kalitesini artırarak, ürün yelpazesi portföyünü geliĢtirmek suretiyle markalarını farklı bir 

konuma getirmiĢlerdir. DeğiĢik ürün kategorilerinde ve değiĢik fiyat düzeyleri ile tüketicilere 

tatmin edici kaliteyi uygun fiyata sunma politikaları izleyen perakendeciler için, bu tür 

markaların stratejik önemi büyüktür. Söz konusu markalar perakendeciyi rakiplerinden farklı 

kılmayı, müĢteri bağlılığını ve kar marjlarını artırmayı, mağazada raflar üzerinde önemli 

hakimiyetler sağlamayı, üreticilerin pazar güçlerinin artması gibi birçok avantajı beraberinde 

getirmektedir.   

Perakendecilik satıĢa sunulan mal ve hizmetlerin  tüketiciye satıĢ ve pazarlama ile 

ilgili faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilir.Diğer bir anlatımla perakendecilik; farklı 

kurumlar tarafından üretilen ürünler ile hizmeti nihai tüketicilere arz eden ve bu özellikleri 

nedeniyle alım yapan müĢteri ile doğrudan iliĢki içerisinde olan bir sektördür. Bu tanımdan 

yola çıkarak ; üretici ve tüketici arasındaki arz-talep zincirinin son noktasına perakendecilik 

denilmekte olup çoğunlukla Ģu Ģekilde ifade edilmektedir üreticiden, dağıtıcıya, dağıtıcıdan 

perakendeciye ve perakendeciden tüketiciye ulaĢmasını sağlayan halkadır.  

Bu sektördeki ilerlemeler müĢteri  tarafından sürekli izlenmekte ve fark 

edilmektedir.Sektörde yer alan değiĢmeyi,  geliĢmeyi yakından izleyen tüketici, 

perakendecilik sektörünün kendisine sunduğu ürünlerin gerçek üreticisi olan diğer 

sektörlerdeki  geliĢmeleri de izleme Ģansına sahip olmaktadır.  Tüketiciye yakınlığın 

sağlandığı, izlenme, eleĢtirilme ve geri bildirim sağlama avantajını iyi değerlendiren 

perakendecilik sektörünün diğer sektörlerin de üretim ve kalitesine etki ederek geliĢmeyi 

hızlandıran bir niteliği olduğu tartıĢmasızdır. Perakende ticaretin yapısı ve karakteristik 

özellikleri,  yine içinde bulunduğu ortamın genel anlamda geliĢme düzeyine ve kültürel 

özelliklerine bağlı olarak farklılaĢabilmektedir. Bu kriterler arasında en belirleyici olanlarının; 

nüfusun yaĢı, nüfus artıĢı,  gelir düzeylerindeki farklılık ile birlikte kentsel geliĢme olduğu 

öne çıkmaktadır.   

 Bu açıklamalar doğrultusunda;  ―perakendecilik mal ve hizmetlerin direkt olarak nihai 

tüketiciye arz edilmesiyle ilgili eylemler bütünüdür‖ Ģeklinde de tanım bulmaktadır. ―SatıĢ 

mal ve/veya hizmetlerin talep sahibi tüketicilere arz edilmesi ve bunun neticesinde sahip 

değiĢikliği Ģeklinde tanımlanabilmektedir.‖  ―Mağaza ise; satıĢ ve perakende tanımlarında söz 

edilen mal ve  hizmetlerin talep sahiplerine arz edildiği mekanlardır. Perakende sektöründe 

önemli değiĢimler oluyor ve rekabet giderek kızıĢıyor ise de sektör ülkemizde adeta cazibe 

merkezi olma özelliğini devam ettirmektedir. Bunların yanında artık perakendeciler karlarını 

artırmak için kendi ürünlerini üretmekte ve raflarında kendi özel markalı (perakendeci 

markası) olan ürünlerini bulundurmaktadır ve bu ürünlerin fiyatları düĢük olmasından ötürü 

perakendeciler sürümden kar etme stratejisi ile yollarında ilerlemektedirler. Buna göre, önemi 

gittikçe artan bu markaların tüketiciler tarafından satın alınmaya ve tüketicilerin beyninde 

yaratılan imajı etkileyen faktörleri, tüketicilerin satın alamaya sebep olan davranıĢlarını 

bulmamız açısından önemlidir.  

Perakendecilik sektörü değiĢen tüketici profili, satın alma davranıĢı ve 

alıĢkanlıklarından fazlasıyla etkilenmektedir. Yeni stratejilerin geliĢtirilmesi kaçınılmaz bir 

zorunluluk halini almaktadır, özellikle kanal yapısı içinde üreticinin ürettiği ve 

perakendecinin sattığı geleneksel yaklaĢım yerine, perakendecilerin ve tüketicilerin 

ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik rekabet ortamı doğmuĢtur. Gerek ulusal gerekse 

uluslararası alandaki sektörel rekabetin yoğunluğu firmaların sürekli olarak kendilerini 

diğerlerinden farklı kılacak uygulamalara yönelmelerini gerekli kılmaktadır. Bu 

farklılaĢtırmayı perakendeciler kendi etiketli ürünleri satıĢa sunarak oluĢturmaktadırlar. 
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2. MARKA 

Ürün kategorisindeki baĢlıca konu markadır. Marka olmuĢ bir ürünün geliĢtirilmesi 

özellikle reklam, promosyon, tutundurma ve paketleme gibi evrelerle olan uzun vadeli büyük 

yatırım gerektirir. Markaya yönelik pek çok Ģirket imalatlarını diğer Ģirketlere yaptırırlar buna 

fason üretim denir. Dünyada giyim, eĢya, elektronik vb. gibi ürünleri yüksek imalatçılar yapsa 

da bu imalatçıların isimleri yerine markalaĢmıĢ isimlerini kullanırlar. Ġmalatçılar pazar 

gücünün,  kendi markalarının kendileri tarafından yapılması gerektiği inancındadırlar. 

Bunlara en güzel örnek, Japon ve Güney Koreli Ģirketler Sony, Toyota, Goldstar ve Samsung 

gibi isimleri markalaĢtırmak için çok emek ve çok para harcamıĢlardır. Bu Ģirketlere dahil 

olmak üzere bir çok firma kendi ürünlerini dıĢarıda fason yaptırmaktadırlar. Buradan da 

anlaĢılacağı gibi marka adı, müĢteri sadakatinin baĢlıca unsurudur (Kotler, 2000).  

Marka, üreticilerin veya satıcıların malını tanıtan, onu baĢkalarının mallarından 

ayırmaya yarayan isim, terim, sembol, Ģekil veya bunların bileĢimidir. Marka, bir teĢebbüsün 

mal ve hizmetini bir baĢka teĢebbüsün mal ve hizmetinden ayırt etmeyi sağlamak koĢuluyla 

harf, logo, Ģekil olabilen her türlü iĢarettir. Amerikan pazarlama derneğinin tanımına göre 

marka; ürünleri satıĢa sunan kiĢilerin söz konusu bu ürünleri tanımlamak ve piyasadaki diğer 

emsalleri ayırabilmek için kullandıkları isim, sembol, tasarım veya bunların çeĢitli 

kombinasyonlarıdır (Dereli ve Baykasoğlu, 2007). 

Profesyonel pazarlamacıların en belirgin özelliği markaları yaratma, ürünü muhafaza 

etme, ürünü ve markayı koruma, ürün ve markanın değerini artırmaktır. Pazarlamacılar, 

markalamanın bir ‗‗sanat ve pazarlamanın temel taĢı‘‘ olduğunu söylerler. Amerikan 

Pazarlama Derneği bir markayı Ģöyle tarif etmektedir; bir marka,  satıcının veya grup satıcının 

ürün ve hizmetlerinin belirlenmesini ve onların rakiplerinden ürün ve hizmetlerinden ayrı 

tutulmasını sağlayan bir isim, terim, iĢaret, sembol, veya bütün bunların bileĢimidir (Kotler, 

2000). 

Marka, ürünün benzerlikleri arasından fark edilmesini sağlayan özelliktir. Marka çoğu 

zaman tüketici için malın bir çeĢit sigortası yani malın güvencesidir. Marka özünde,  satıcının 

veya pazarlamacının, ürünü yapanın kimliğini belirleyen temel bir taĢtır. Marka, bir isim 

olabilir, bir tanıtım iĢareti, bir logo veya bir sembol olabilir (Sattler, 2001).  

Markalar, sona eriĢ tarihi olan patentler ve telif hakları gibi ürünlerden farklıdır. Bir 

marka esas olarak, satıcının, satın alıcılara yani müĢterilere belirli özellik, yarar, fayda, güven 

ve hizmetlerin kalıcı yani devamlı bir Ģekilde sunulacağının vaadidir. En iyi markalar, 

beraberinde bir kalite garantisi taĢırlar. Fakat marka daha çok bir semboldür. Kotler‘ e göre 

bir marka altı anlamda sunulmaktadır (Kotler, 2000) : 

Özellikler: Marka, aklımıza belirli özellikleri getirir. Mercedes pahalı, iyi yapılmıĢ, 

mühendislik açısından kaliteli, yüksek prestijli, dayanıklı, otomobili anımsatır veya hatırlatır. 

Yararlar: Özellikler, hissi ve fonksiyonel yaralara dönüĢtürülmelidir. ‗‗Dayanıklı‘‘ 

özelliği, ‗‗uzun sene baĢka otomobil almayacağım‘‘ gibi fonksiyonel yarara dönüĢebilir. ‗‗ 

Pahalı‘‘ özelliği,  ‗‗ bu otomobil beni önemli ve hayranlık duyulan bir kimse yapıyor‘‘ hissi 

yararına dönüĢtürebilir.  

Değerler: Marka, aynı zamanda üreticinin değerleri hakkında da bir Ģeyler söyler. 

Mercedes, yüksek icraat, güven, ve prestij demektir.   

Kültür: Bir marka, bir kültürü ifade edebilir. Mercedes, Alman kültürünü temsil eder; 

organize olmuĢ, randımanlı, yüksek kalite. 

ġahsiyet: Marka, bir Ģahsiyeti açığa çıkarabilir. Mercedes, aslan olan hayvanın 

hükümdarlığını; sade ve ihtiĢamlı bir sarayı akıllara getirip bir çağrıĢım yada benzetme 

yapabilir. 
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Kullanan: Marka, ürünü satın alan veya kullanan tüketici veya kiĢilerin ne tür bir 

insan karakterine sahip olduğunu yansıtır. 55 yaĢındaki bir yöneticinin Mercedes 

kullanabileceğini düĢünürken, 20 yaĢındaki bir sekreterin ise asla.  

Zamanla iĢletmeyle tüketici arasında bir antlaĢmaya dönüĢen marka, ürünlere bir 

anlam yükler, ürünlerin geliĢtirilmesinde yön gösterici rol oynar ve geçmiĢ ile geleceği ifade 

eder (Kapferer, 1994). Eğer bir Ģirket, markayı sadece bir isim olarak ele alırsa yanılır. 

Markanın baĢarılı olabilmesi için tüketiciyle derin çağrıĢımlar yapması gerekir. 

Pazarlamacılar, markanın kimliklerini hangi seviyede yerleĢtireceklerine karar vermelidirler. 

Yapılan hatalardan biride, promosyonlarda sadece marka özelliklerinin önde tutulmasıdır. 

Ġkincisi ise rakipler tarafından özelliklerin kopya edilebilir olması ve bulunan marka 

özelliklerinin ileriki dönemlerde önemini kaybetmesidir (Kotler, 2000). Aeker‘ e göre en 

alttan en üste doğru bir marka için beĢ seviyede müĢteri tutumuna dikkat edilir (Aaker, 1998) 

:  

1.  MüĢteri, bilhassa fiyat sebebi ile markaları değiĢtirecektir. Burada marka 

sadakati yoktur.  

2. MüĢteri, tatmin olmuĢtur. Markayı değiĢtirmek için bir sebep yoktur. 

3. MüĢteri, tatmin olmuĢtur ve markayı değiĢtirmekle masrafa girecektir. 

4. MüĢteri, markaya değer verir ve ona bir dost gözü ile bakar. 

5. MüĢteri, markaya sadıktır.  

2.1. Markanın Önemi   

DeğiĢen piyasa koĢullarının beraberinde geliĢen ürünler, farklılaĢan iletiĢim ve dağıtım 

kanalları, tüketici beklentileri ve yönetim anlayıĢları sayesinde son yıllarda marka kavramının 

önemini gittikçe artırmaktadır (Sattler, 2001). Kavram, özellikle pazar odaklı iĢletmeler 

açısından baĢarıya giden yolda en değerli anahtarlardan biri olarak görülmektedir (Meffert, 

2002). Bunun nedeni, söz konusu markaların iĢletmelerin önemli finansal varlıkların arasında 

sayılabilmesinden kaynaklanmaktadır (Sattler, 2001). Bir markanın finansal değeri, 

tüketicilerin o markayı tercih etme ve satın alma kararları üzerindeki etkisi Ģeklinde ortaya 

çıkmaktadır (Meffert, Burman ve Koers, 2002). Bir baĢka tanıma göre de marka değeri 

tüketici zihninde marka hakkındaki olumlu çağrıĢımların finansal gücünü yansıtmaktadır 

(Gröppel ve Klein, 2002). 

Yukarıda ki tanımlara örnek olarak; Pepsi ve Coca- Cola ile marka adları verilmeden 

yapılan bir test sonucunda teste katılanların yüzde 51‘ i Pepsi‘ yi tercih ederken yüzde 44‘ ü 

Coca- Cola‘ yı tercih etmiĢlerdir. Aynı araĢtırma yine aynı tüketicilere markalar gösterilerek 

yapıldığında ise katılanların bu sefer sadece yüzde 23‘ü Pepsi‘ yi ve yüzde 65‘i Coca- Cola‘ 

yı tercih etmiĢtirler. Yukarıda ki ve buna benzer örnekler ile tüketiciler açısından markanın 

değeri ve satın alma davranıĢları üzerindeki etkisi açıkça görülebilmektedir.  Tüketici 

açısından markanın baĢarısı sözü edilen bu olumlu çağrıĢımlar ile yakından ilgilidir. Bu 

evrelerden sonra marka bilinirliliği artırılarak ve marka imajı pozitif yönde geliĢtirilerek 

markanın değerini artırmak mümkün olacaktır ( Gröppel ve Klein, 2002). 

Gün geçtikçe önemi ve anlamı artan marka kavramını literatürde birbirinden farklı 

bakıĢ açıları ile tanımlanmaktadır. Bunlardan birisi markanın formal bir simge, diğeri ise 

psikolojik bir obje olarak algılanmasından yola da çıkılmaktadır (Dumke, 1996). Önce marka 

birinci tanımlamasıyla, bir ürün veya hizmetin nereden geldiğini belirten kelimeler (örn. 

Malboro), harfler (örn. BMW ) veya bunların kombinasyonlarından ( örn. Golf VR6) oluĢan 

iĢaret, Ģekil ve semboller olarak görülmektedir (Dumke, 1996). Bu algılamalar doğrultusunda 

1960 yılında AMA (Amerikan Marketing Association) tarafından bir marka tanımı 

yapılmıĢtır: ‗‗Marka, bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini 
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belirlemeye, tanımaya ve rakiplerinden farklılaĢtırmaya yarayan isim, iĢaret, sembol (simge), 

tasarım (logo) veya bunların farklı kombinasyonlarıdır‘‘. 

Markanın psikolojik obje olarak tanımlanması aĢamasında ise yine literatürde 

‗‗markalanmıĢ ürünler‘‘ olmak kaydıyla iki farklı kavram üzerinde durulmaktadır (Dumke, 

1996).                ‗‗markalaĢmıĢ ürünler‘‘ tüketici tarafından anonim olarak görülmeyen bir adı, 

bir iĢareti olan ürünlerdir. Ancak ‗‗markalaĢmıĢ ürünler‘‘ psikolojik etkinin daha yüksek 

olduğu, tüketiciler açısından farklı bir konumda algılanan ürünlerdir. Bu algılamada markaya 

ait özellikler, faydalar, değerler ve tüketicinin içinde bulunduğu kültür önemli rol 

oynamaktadır (Findeisen, 1924).  

Markaya ait özellikler dendiğinde, ilk olarak markanın tüketici zihnindeki konumu 

akla gelmektedir. Örneğin, Mercedes otomobil, tüketicide genellikle kaliteli, pahalı ve yüksek 

prestij kavramlarını çağrıĢtırmaktadır. ĠĢte bu tür özellikler sıklıkla ürünün/ markanın diğer 

ürün/markalardan farklılaĢtırılabilmesi amacıyla seçilen kriterler olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Ancak burada önemli olan tüketicilerin, ürün/marka özelliklerini değil 

faydalarını satın almaktadırlar. Tanımlanan özellikler mutlaka tüketici açısından fonksiyonel 

ve duygusal faydaya dönüĢmeli veya dönüĢtürülmelidir (Kotler, 1997). 

Bu tanımlar ıĢığında marka, psikolojik açıdan anlamı daha büyük önem taĢımaktadır. 

Yukarıda değinilen, Pepsi ve Coca- Cola örneğinde olduğu gibi tüketici zihninde oluĢan bir 

takım algılamalar sayesinde markalanmıĢ ürünlerden markalı ürünler yaratabilirler. Bu 

örnekte marka imajının büyük etki ve önemi de gözden kaçmamalıdır. Tüketicinin zihninde 

yer eden marka imajı da önemli bir unsurdur (Kelemci, 2000).   

Marka aynı zamanda üretici değeri hakkında bilgi vermenin yanında belli kültürleri de 

temsil etmektedir. Mercedes örneğine dönersek marka Alman kültürünü temsil etmektedir. 

Düzenli, verimli ve yüksek kaliteyi çağrıĢtırmaktadır. Bunların yanında genel anlamda 

markalar ayrıca kullanıcı ile marka arasında ayrı bir bağ oluĢturmak amacıyla bir takım 

tüketici gruplarını ve kiĢilik özelliklerini de temsil edebilmektedir (Kotler, 1997). 

Kavramın geliĢimini ‗‗eski çağ, orta çağ endüstrileĢme dönemi ve modern çağ olarak 

dört dönemde‘‘ incelemek mümkünüdür (Baumgarth, 2001; Dichtl,1992). Eski çağlarda, 

marka çoğunlukla iletiĢim fonksiyonu gören iĢaretler sistemi olarak görülmekte ve özellikle 

altın veya gümüĢ için garanti tekniği olarak kullanılmakta ve mülkiyetin korunması yerine 

getirmekteydi (Baumgarth, 2001; Dichtl,1992). 

Bir kısmı halen günümüzde de varlığını sürdürdüğü gerçek anlamda olan markalar, 

lonca sistemi sırasında orta çağda oluĢmuĢtur. O dönemde pazardaki tüm faaliyetler, loncalar  

tarafından denetlenmekte ve bir takım kurallara bağlanmakta idi. Bu kurallar çerçevesinde bir 

ürünün markalaĢması ‗‗ustalık‘‘ ve ‗‗iyilik simgesi‘‘ olarak iki Ģekilde gerçekleĢmekteydi. 

Ustalık simgesi, loncalar tarafından belirlenen bir takım Ģartları yerine getirmiĢ, testten 

geçirilmiĢ ürünlere verilir ve bu ürünün üreticisi ile kimliklendirilirken, iyilik simgesi ise 

herhangi bir teste tabii tutulmadan sadece bakıĢta performans kalitesi değerlendirilmiĢ 

ürünlere verilmekteydi (Baumgarth, 2001). 

Markanın bugünkü anlamına doğru ilerleyiĢ 19. yy. ın ikinci yarısından itibaren 

endüstrileĢme dönemiyle gerçekleĢmektedir. Bu dönem içinde üretim boyutunda yaĢanan 

değiĢimler ile üretici markaları önem kazanmıĢ ve günümüzde de halen bilinen kuvvetli 

markalar ( Coca- Cola, Maggi, Nivea, Persil vd.) ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra yeni 

ambalajlama tekniklerinin geliĢmesi ve reklam faaliyetlerinin oluĢmaya baĢlamasıyla bu tür 

markalar çoğalmaya baĢlamıĢtır (Low ve Fullerton, 1994). Bu markaların baĢarısı üretici 

markalarını taklit eden ürünler anlamını taĢıyan ‗‗me- too‘‘ (bende) stratejileri geliĢmesini 

sağlamıĢtır. Perakendeci markalarının ilk olarak oluĢmaya baĢlaması da bu döneme 

rastlamaktadır (Meffert ve Burman, 2002). Markanın geliĢimi sırasındaki son aĢama, modern 
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dönem olarak nitelendirilmekte ve 20. yy. ın baĢlarına rastlamaktadır. Bu dönemde kendi 

içinde birkaç aĢama kapsamında değerlendirilmektedir.  

AraĢtırmalardan, yazılanlardan, kaynaklardan ve yaĢamımızdan da anlaĢılacağı gibi 

marka, tüm tüketicileri derin bir Ģekilde etkilemektedir. Marka sadece isim, sembol, simge ve 

logo alarak algılanmamaktadır. Tüketiciler sunulan markalar ile kendi içlerinde bir duygusal 

bağ hissetmelidir ki o markayı benimseyip, alıp, kullanıp ve bu kullanımın memnuniyeti ve 

güveni sonucunda alımların tekrarının oluĢması sağlansın. AnlaĢılacağı gibi marka 

yaĢamımızda önemli bir etki unsurdur. 

Tablo 2.1: Modern Dönemde Markanın GeliĢim AĢamaları 

Kaynak: Baumgarth 2001, s:8. 

Genel olarak bakıldığında marka ve marka yönetimi zaman içinde arz odaklı iĢlevsel 

bakıĢ açısından, talep veya baĢka ifadeyle tüketici odaklı stratejik nitelik taĢıyan kavramalar 

Ģeklinde dönüĢtüğü görülebilmektedir (Meffert, 2006; Meffert, Twardawa, Wildner, 2000). 

3. PERAKENDECĠ MARKA 

Zaman içinde perakendecilik sektöründe yaĢanan değiĢimler neticesinde güçlenen 

aracılar kendi markalarına göre daha düĢük fiyatlı ancak aynı kalite düzeyinde olan kendi 

markalarını yaratmaya baĢlamıĢlardır. Bu tür ürünler büyük üreticilerin atıl kapasitelerinin 

kullanılması suretiyle üretilmekte ve markalaĢtırılması, markanın yönetilmesi ve her türlü 

pazarlama aktiviteleri aracı kuruma ait olan markalar olarak pazara sunulmaktadır.  
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Kavram literatür ve pratikte farklı Ģekillerde tanımlanmaktadır. Ancak standart tanıma 

göre perakendeci markaları (private label), toptancının ya da perakendecinin kendi etiketiyle 

satılan ve üretici marka isminden farklı olan markalardır (Burt, 2000). Buna benzer bir baĢka 

tanımda da perakendeci markaları, mülkiyeti ve her türlü tasarımın perakendeci iĢletmeye ait 

olduğu markalar olarak tanımlanmaktadır (Bruhn, 2001). 

DeğiĢen kanal dengeleri çerçevesinde perakendeciler ürün gamlarını geniĢletmek, 

mağaza ve müĢteri sadakati yaratmak, yeni tüketiciler kazanmak, karlılık oranlarını ve 

üreticilerle arasındaki ticari faaliyetlerindeki gücünü artırabilmek, rakipler arasındaki farklılık 

yaratabilmek vb. nedenleriyle kendi markalarını yaratmaktadırlar (Ahlert, Kenning ve 

Scheider, 2000).  

GeliĢmiĢ ülkelerde, perakendeci markaların satıĢ paylarının oranının yüzde 70‘ lere 

ulaĢması, artan perakendeci gücünün ve tüketici karĢında üstlendikleri sorumluluk boyutunun 

bir göstergesi olarak yorumlanabilmektedir (KurtuluĢ, vd. 2000). Üretici markaları ile 

kıyaslandığında bu tür markaların tüketici açısından daha fazla fiyat avantajlarına sahip 

olduğu ve kar marjlarının perakendeci markalarında, düĢük pazarlama giderleri nedeniyle, 

daha yüksek olduğu saptanmıĢtır.  

Her iki markanın da üretim ve ürün manipulasyonu maliyetinde herhangi bir farklılığa 

rastlanmamaktadır. Maliyetler arasındaki farklılık pazarlama faaliyetlerinde karĢımıza 

çıkmaktadır. Perakendeciler genellikle sadece kendi mağazalarında sattıkları bu markalar için 

üretici markalarında olduğu gibi büyük pazarlama yatırımları yapmak yerine daha çok 

promosyon aktivitelerine yönetilmekte ve mağaza içinde kullanılan broĢür ve pankartlar ile 

tanıtım yapılmaktadır (Meffert ve Bruhn, 1984). 

Böylelikle perakendeci markaları için, tüketiciye doğrudan uygun fiyat olarak 

yansıtılabilecek bir avantaj ortaya çıkmaktadır. Perakendeci markalarının kullanımı esasında 

yeni bir olgu değildir. Özellikle Amerika‘ da 19. yy. ın 2. yarısında baĢlayan çalıĢmalar daha 

sonra hızla Avrupa‘ ya da yayılmıĢtır. Özellikle Ġsviçre ve Ġngiltere birçok sektörde 

perakendeci markalarının önemli pazar payına sahip olduğu iki Avrupa ülkesidir. Güney 

Avrupa ve Ġskandinav ülkelerinde (Ġsveç dıĢında) bu akım çok fazla bir ses getirmemiĢtir. Son 

on yıl içinde Pazar paylarında ki büyük geliĢmeler Ġtalya ve Finlandiya‘da meydana gelmiĢtir. 

Perakendeci markaları pazar paylarının yüksek olduğu diğer ülkeler sırasıyla; Almanya, 

Belçika, Fransa ve Hollanda‘ dır (Dumke, 1996).  

Perakendeci markalarının 20. yy. a kadar olan geliĢim süreci literatürde üç temel 

model olarak incelenmektedir. Bunlardan ilki perakendeci markalarının konjonktüre bağlı 

olarak geliĢme gösterdiğini savunan model yaklaĢımı, diğeri geliĢimi tüketici 

davranıĢlarındaki değiĢimlere bağlanan tüketiciye bağlı model yaklaĢımıdır. Son model 

yaklaĢımı ise pazardaki diğer üyelerden ve özellikle toptancı ve perakendecilerden etkilenmek 

sureti ile bu tür markaların geliĢim gösterdiği açıklanmaktadır ( Ahlert, Kenning ve 

Schneider, 2001). 
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Tablo 2.1: Perakendeci Markaları GeliĢimini Etkileyen Temel Model YaklaĢımlar 

Model YaklaĢım Hipotezler Temsil Eden Yazarlar 

Konjonktüre Bağlı 

Model YaklaĢımı 

Perakendeci markalarının 

pazar payları, konjonktüre 

bağlı olarak geliĢmektedir. 

 

Kornobis (1994) 

Reidel (1998) 

Tüketiciye Bağlı Model 

YaklaĢımı 

Perakendeci markalarının 

pazar payları, tüketici 

davranıĢlarına  

bağlı olarak geliĢmektedir. 

Michael (1994) 

Zellekens ve Herbert (1998) 

 

Rekabete Bağlı 

Model YaklaĢımı 

Perakendeci markalarının 

pazar payları, pazardaki diğer 

birimlerin davranıĢlarına ve 

özellikle aracıların davranıĢ ve 

tutumlarına bağlı olarak 

geliĢmektedir. 

Zellekens ve Herbert (1996) 

Meffert ve Burman (1997) 

Dumke (1996) 

 

Kaynak: Ahlert, Kenning ve Schneider 2001, s:246 

Bu yaklaĢımlar kapsamında perakendeci markalarının zaman içindeki geliĢimi bazı 

araĢtırmacılara göre dört dönem olarak ele alınırken diğer araĢtırmacılar beĢ dönem halinde 

incelemiĢtir (Dumke, 1996). Bu çalıĢmada dört dönem olarak ele aldık.. ÇalıĢma kapsamında 

söz konusu süreç jenerik ürünler ile (markasız ürünler, no-names) baĢlayıp 21. yy. a kadar 

tanımlanan ve Bostan Consulting Group tarafından geliĢtirilmiĢ olan (Sattler, 2001) dörtlü 

dönem ile açıklanmıĢtır. 

Süreç içinde ilk dönem jenerik ürünlerin (markasız ürünler, no-names) 

geliĢtirilmesiyle baĢlamaktadır. Bu dönemde jenerik ürünler daha çok temel gıda ürünlerinde 

ve özellikle kalitenin, fiyatın üretici markalarına oranla daha çok daha düĢük olduğu ürünler 

için kullanılmıĢtır.  O dönemlerde gıda perakendecileri ve üretici markaları arasında fiyat 

konusundaki Ģiddetli rekabet, buna ek olarak yükselen ‗‗indirim mağazaları‘‘ (discounter) 

yaklaĢımı tamamen jenerik ürünlerin yayılmasını desteklemiĢtir (Böcker, 1984). Ancak 80‘ li 

yılların baĢına kadar devam eden bu sistem, geliĢen tüketim kültürü anlayıĢı, bilinçlenen, 

kaliteye gereken önemi vermeye baĢlayan tüketiciler ve üretici markalarının Ģiddetli fiyat 

düĢürme politikaları ile yavaĢ yavaĢ gündemden düĢmeye baĢlamıĢtır (Meffert ve Bruhn, 

1984) 
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Tablo 2.2: Perakendeci Markası Jenerasyonları- GeliĢim Süreci 

 Birinci Dönem Ġkinci Dönem Üçüncü Dönem 

Dördüncü 

Dönem 

Marka No- Name Yarı Markalar 

Aracılara ait 

ġemsiye 

Markalar 

Farklı Pazar 

bölümleri içim 

geliĢtirilen farklı 

perakendeci 

markaları 

Ürünler 

Temel gıda 

ürünü 

Perakende 

ürünlerde geniĢ 

hacim 

Büyük bir 

Kategori 

Ġmaj oluĢturan 

ürünler 

Teknoloji 

Temel 

teknolojiler 

Pazar liderlerini 

yakalama 

çalıĢmaları 

Pazar liderine 

daha yakın 

Yenilikçi ve 

yaratıcı 

Kalite/ Ġmaj 

Üretici 

markalarına göre 

daha düĢük Orta düzeyde 

Lider markalar 

gibi aracıların 

kalite garantisi 

Lider markalar 

kadar iyi yada 

daha iyi kalitede 

belli imaja sahip 

Satın alma 

Motivasyonu Fiyat Fiyat 

Ürün kalitesi 

Fiyat Daha iyi ürün 

Üretici  

Çoğunlukla 

uzmanlaĢmamıĢ 

ulusal üreticiler 

Bir kısmı 

perakendeci 

markalarının 

üretimi 

konusunda 

uzmanlaĢmıĢ 

ulusal üreticiler  

Çoğunlukla 

perakendeci 

markaları 

üretiminde 

uzmanlaĢmıĢ 

ulusal üreticiler 

Çoğunlukla 

perakendeci 

markaları 

üretiminde 

uzmanlaĢmıĢ 

uluslar arası 

üreticiler 

Kaynak: Sattler 2001, s:41 

Bir sonraki dönem  ‗‗Yarı Markaların‘‘  geliĢimi aĢamasıdır. Bu aĢamada üreticilerin 

ikincil veya üçüncül markalarına rakip olarak çıkarılan kalite ve fiyat açısından jenerik 

ürünlerden daha iyi ve pahalı olan markalar geliĢtirilmiĢ ve pazara sunulmuĢtur (Bruhn, 

2001). 

Üçüncü döneme kadar perakendeci markalarının açık marka politikaları çerçevesinde 

ele alındığı gözlemlenmiĢ (Kornobis, 1994). Ancak üçüncü döneme gelindiğinde artık 

perakendeci markaları gerçek anlamda bir marka Ģeklinde yönetilmeye baĢlamıĢtır ve bu 

yönde stratejiler geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda söz konusu ürünlerin kalitesi artırılmıĢ, 

teknolojiye ağırlık verilmiĢ ve ambalajlar geliĢtirilmiĢ ayrıca üretici markaları ile rekabet 

edilebilir duruma getirilmiĢtir. Ancak tüm bu yeniliklere rağmen fiyat düzeyi yine üretici 

markalarına oranla düĢük tutulmuĢtur. Böylelikle tüketiciler, söz konusu markaları  sadece 

fiyat avantajı  yüzünden değil, kalitesi nedeniylede satın almayı istemiĢlerdir. Yine bu dönem 

içinde perakendeci markaları için Ģemsiye markalar geliĢtirmiĢ ve bir marka birden çok ürün 

grubu veya iĢletmenin tüm ürünleri için kullanılmıĢtır (Dumke, 1996). 

Son dönem, perakendeci markalarının 20. yy. sonunda ve 21. yy. içinde nasıl bir önem 

ve özellik arz edeceğini vurgulamaya yönelik dönemdir. Bu aĢamada artık perakendeci 

markaları da üretici markaları gibi belirli bir imaja ve yaratıcılığa sahip ve farklı pazar 

dilimlerinde farklı ihtiyaçlar için üretilmiĢ ürünler haline gelmiĢtir (Bruhn, 1997).  
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3.1. Perakendeci Markaların Türleri 

Temelde perakendeci markalarının türleri geliĢim süreçleri içinde ortaya çıkmıĢtır (bu 

konu daha detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢtır). Perakendeci marka türleri geliĢim süreçleri 

içinde ortaya çıkmaktadır; jenerik ürünler, klasik perakendeci markaları, prim perakendeci 

markaları (Ahlert, Kenning ve Schneider, 2000). Bazı yazarlar bu gruba lisanslı markalar ve 

indirim mağazaları- discounter tipi perakendecilerin çıkarttıkları markaları da eklemektedir 

(Bruhn, 2001). Literatürde daha çok üçlü ayrıma yer verilmiĢtir. Lisanslı markalar, üretici ve 

perakendeci markaların dıĢında incelenmiĢtir. 

Daha öncede belirtildiği gibi literatürde bir grup yazar tarafından jenerik ürünler 

(markasız ürünler,no- names) perakendeci markalarının oluĢan ilk türü olarak belirlenmiĢ 

diğer ifade ile benimsenmiĢtir. Jenerik ürünler, genellikle düz beyaz ambalaj içinde, siyah 

yazı karakteriyle kategorize edilmekte ve yüksek kaliteyi garanti etmedikleri gibi çok ucuz 

olarak üretilip, satılan ürünlerdir (Zikmund ve d‘ Amico, 1993). Üretici firmalar tarafından 

üretilip, aracılar tarafından kontrol edilen bu markalar, genellikle üretici markalarından yüzde 

40, perakendeci markalarından ise yüzde 15- 20 oranında daha ucuza pazarda 

konumlandırılmıĢtır (Assael, 1993). 

Klasik perakendeci markaları, perakendeci iĢletme tarafından her türlü ürün ve fiyat 

politikalarına ait kontrolün üstlendiği, kalitesi ikincil veya üçüncül üretici markalarıyla 

kıyaslanabilecek ölçüde düzgün, fiyatı yine bu markalara göre fark edilir düzeyde daha uygun 

ürünlerdir. Bu markalar için ürün ve fiyat politikaları pazarlama faaliyetleri kapsamındaki en 

önemli araçlardır (Bruhn, 2001). 

Prim perakendeci markaları, gerçek anlamda markalı ürünler ile rekabet edebilecek 

düzeyde olan fiyatları klasik perakendeci markalarından daha yüksek ürünlerdir. Burada fiyat 

ve ürün politikalarının haricinde iletiĢim politikaları (tutundurma faaliyetleri) önemli bir 

nitelik kazanmaktadır. Böylelikle perakendeci markaları tüketici için temel ve yan faydalar 

açısından tercih nedeni olabilecek ve memnuniyet durumunda marka ve mağaza sadakati 

yaratabilecek ürünler olarak tanımlanabilmektedir (Fitzell, 1995: 80; Bruhn, 2001). Bu 

markaları diğer perakendeci markalarından ayıran en önemli özellik pazardaki bazı boĢlukları 

hedef almıĢ olmalarıdır. Örneğin Alman perakendeci mağazası Rewe, yüksek kaliteli gıda 

ürünleri için ‗‗ Füllhorn‘‘ markasını geliĢtirmiĢtir (Bruhn, 2001). 

Ayrıca kuruluĢlar bahsedilen üç türden sadece birini veya hepsini bir arada 

kullanabilmektedir. Perakendeci markalarından bahsedilen biri marka ile yaĢanan herhangi 

olumsuz bir durumun doğrudan perakendeci kuruluĢ imajına etki etmesidir (Ahlert, Kenning 

ve Scheider, 200). 

Perakendeci organizasyonlarından çeĢitli ve yeni formlar çıkmaktadır. Mağaza 

perakendecileri, mağaza perakendecileri olmayan ve perakendeci organizasyonları olanları 

vardır. Günümüzün tüketicileri, çok çeĢitli mağazalarda ürün ve hizmet alıĢveriĢlerini 

rahatlıkla yapabilmektedirler. En iyi bilinen perakendeci tipi, department store‘dır diğer tabir 

ile büyük mağaza olarak adlandırılmaktadır. Department store‘ lar çok katlı binalardan 

oluĢmaktadır. Otomobil dıĢında hemen hemen her Ģey bu mağazalarda satılır. New York‘taki 

Macy‘s departmen store‘nın satıĢ sloganı Ģöyledir ‗‗iğne, iplikten fil etine kadar her Ģey‘‘. 

Japonya‘ daki Takashimaya ve Mitsukoshi gibi department store‘ lar, her yıl milyonlarca 

insanı kendilerine çekmektedir. Bu mağazalarda sanat galerileri, yemek piĢirme dersleri ve 

çocuklar için oyun sahaları bulunmaktadır (Kotler, 2000).        

Perakendeci mağazaların büyüme ve gerileme safhaları, perakendeci hayat evresi 

(dönüĢümü) diye tarif edilebilir. Perakendecinin hayat evresi Ģu Ģekildedir; perakendeci ortaya 

çıkar, hızla büyüme periyodundan geçer, olgunluğa eriĢir ve sonunda gerilmeye baĢlar. Eski 

perakendecilerin olgunluğa eriĢmeleri yıllar sürerken, yeni perakendeciler ise olgunluğa daha 
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çabuk eriĢebilir. Department store‘ ların olgunluğa ermeleri 80 yıl sürerken; perakendeci 

mağazalarının olgunlaĢması 10 yıl sürmektedir. Yeni perakendecilik geliĢimi ile eski tip 

perakendecilik yok olmaya yüz tutmuĢtur. Bu da rekabetin artmasına sebep olur. AlıĢkanlık 

haline gelmiĢ perakendeci mağazası, masrafını karĢılamak için ürün fiyat ve servis hizmetini 

yükseltir. Bu yüksek masraflarda karĢılamak gayesiyle, düĢük fiyatlar ve daha az servis teklif 

ederek yeni mağaza formları çıkarma fırsatları verirler (Kotler, 2003). 

Perakendeciler dört servis teklif etmektedir (Kotler, 2000) : 

Self- Service; hizmetin, tüketici tarafından kendisi yapması anlamındadır. Bu yöntem 

indirimli olan hizmetlerde kullanılır. Bir çok tüketici düĢük fiyatlamadan ötürü self- servisi 

tercih eder. 

Self- Selection; tüketicilerin kendinin seçmesidir. Tüketiciler satın alacakları ürünleri 

kendileri seçer ve ödemeyi yapıp almasıdır. 

Sınırlı Servis; burada, perakendeciler daha fazla ürün bulundurur. Bu da tüketicinin 

yani müĢterinin daha fazla bilgi ve enformasyona ihtiyaç duymasını sağlar. Burada, 

tüketicilere kredi verilmesi (taksit vs..) ve ürün iadeleri imkanı tanınmaktadır.  

Tam Servis; satıĢ personelleri tüketiciye her noktada yardım etmeye hazırdır. 

Kendilerine hizmet yani servis yapılmasından hoĢlanan yada haz alan tüketiciler bu tür 

mağazaları tercih ederler. Bu da maaĢ ve masrafları artırdığından ücretleri yükseltmekte ve 

masraflı (yüksek fiyatlı ) perakendeciliği doğurmaktadır.  

BaĢlıca Perakendeci Tipleri (Kotler, 2000) : 

Özellik Mağaza; giyim- eĢya mağazaları, spor mağazaları, mobilya mağazaları, 

çiçekçiler, ve kitapçılar gibi farklı ürün hatları olan mağaza türleridir. Bir giyim mağazası, tek 

hatlı mağazalardır. Mağazada, sadece erkekler için gömlek bulunuyorsa süper-özellik 

mağazasıdır. Örnek olarak, Athlete‘s Foot, Tall Men, The Limited, The Body Shop. 

Department Store;  bir çok ürün hattı  içerir, giyim, kuĢam, ev döĢemesi, ev eĢyaları 

vd.. bulunup her biri ayrı bir bölümdür. Yöneticiler, satıcılar, satın alıcılar, ticari satın 

alıcıların tümü tecrübelidir. Örnek olarak, Sears, JCPenny, Nordstrom, Bloomingdale‘s. 

Süpermarket; gıda, çamaĢır ve ev eĢyaları bakımında bütün ihtiyaçları karĢılamak 

için tasarlanan büyük, düĢük masraflıdır. Ürünleri, raflardan tüketiciler alır. Süpermarketler, 

satıĢlarda sadece takriben yüzde 1 operasyon karı ve net değerde de yüzde 10 kar yaparlar. 

Örnek olarak, Kroger, Safeway, Jewel. 

Kolay Mağazalar; bu mağazalar diğerlerine oranla daha küçüktür. YerleĢim bölgeleri 

civarlarındadır. Haftada yedi gün uzun saatler boyunca açıktırlar. Çok kullanılan, kolaylık 

sağlayan sınırlı hat ürünlerini yüksek bir fiyatta bulundururlar. Bir çoğu, sandviç, kahve, çay, 

pasta vb.. ürünler satmaktadır. Örnek olarak, 7- Eleven, Circle K. 

Ġndirimli Mağazalar; düĢük fiyat ve düĢük kar marjinleri ile yüksek hacimlerde 

standart ürünler satan mağazalardır. Orijinal indirimli mağazalar, ürünlerin muntazam ve 

gerçek (makul) düĢük fiyatla satılır ve satılan ürünlerin çoğu üretici markalardır. Ġndirimli 

perakendecilik, indirimli spor eĢyaları mağazaları, elektronik mağazalar, kitapçılar vb gibi 

spesialite eĢya mağazalarına kayıĢ yapılmaktadır.  

Fiyat DıĢı Perakendeci; ürün ve eĢyalar normal toptancı fiyatlarından daha az 

ödenerek satın alınır ve perakendecinin fiyatlarından daha düĢük fiyatlar ile satılır bu ürünler 

satılamamıĢ, stoklarda çok olan, zaman aĢımına uğramıĢ, vb. ürünlerdir.  

Süperstore; rutin bir Ģekilde satın alınan hemen tüketilen veya tüketilemeyen tüm 

ürünleri ile tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karĢılamak amacı ile açılan mağazalardır. 35000 
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metre kare gibi geniĢ bir alanda kurulurlar. Genelde çamaĢır yıkama, kuru temizleme, 

ayakkabı tamiri, çek bozdurma ve fatura ödeme servisleride bulunmaktadır. Bilgili kimselerin 

çalıĢtığı ve çok çeĢitli kategorilerin içerdiği mağaza türleridir. Örnek olarak, Border Books 

and Music, Petsmart, Staples, Home Depot, ĠKEA.  

Katolog Sergi Salonu; geniĢ çapta yüksek fiyatlı, çok sık satılan markalı ürünlerin, 

indirimli ürünler ile satıldığı mağazalardır. MüĢteriler satın almak istedikleri ürünleri sergi 

salonlarındaki bir katalogdan sipariĢ eder, teslimi de mağazanın içindeki teslim bölgesinden 

(paket servis) alırlar. Örnek olarak, Service Merchandise verilebilir. 

Yukarıda bahsedilen perakendeciler dört Ģekilde konumlandırılır (Kotler, 2000) : 

1- Bloomingdale‟s; yüksek değer ilave edilmiĢ, geniĢ ürün çeĢitlilikleri sunan 

mağazalardır. Bu konumlandırma bölümünde yer alan mağazalar, mağaza tasarımına (mağaza 

iç dizayn), ürün kalitesine, servise ve imajına  dikkat edilir. Mağazaların kar marjinleri 

yüksektir ve satıĢ hacimleri yüksek olur ise çok kar yapma imkanı elde edilir. 

2- Tiffany; yüksek değer ilave edilmiĢ, dar ürün çeĢitlilikleri bulunduran 

mağazalardır. Bu mağazalar, kendilerine mahsus bir imaj geliĢtirir ve operasyonlarını yüksek 

marjinli ve düĢük hacimli olarak sürdürürler.  

3- Sunglass Hut; dar bir ürün hattı ve düĢük değer ilave edilen ürünler 

bulunduran mağazalardır. Bu mağazalar, birbirine benzeyen mağazalar olmaktadır. Satın 

alıĢlar, satılan eĢyalar, reklamlar ve dağıtımlar merkezleĢtiğinden, masraf ve giderler düĢük 

olmaktadır.  

4-  Wall-  Mart; az değer eklenmiĢ geniĢ hat ürünlerini satan mağazalardır. Bu 

mağazalar iyi ve çok alıĢveriĢ için fiyatların düĢük tutulduğu mağaza imajı taĢırlar. DüĢük kar 

marjinlerini, yüksek satıĢ hacmi ile telafi ederler. 

Perakendeci mağaza sahipleri, bağımsız olarak gözükmüĢ olsada, gün geçtikçe sayıları 

artan mağaza bulunmaktadır. Bu da Ģirket mağazacılık formunu değiĢtirmekte ve 

parçalamaktadır. ġirket perakendecilik organizasyonları, büyük ölçekli ekonomiye sahiptir. 

Satın alma güçleri daha büyüktür, tanınmıĢ markalara daha geniĢ yer verirler ve her çalıĢanı 

daha iyi yetiĢtirilmiĢtir. ġirket Perakendeci Organizasyonların BaĢlıca örnekleri aĢağıda 

olduğu gibidir (Kotler, 1997) :  

1- ġirket Mağaza Zinciri; bir Ģirketin sahipliğindeki ve kontrolündeki ürünleri 

aynı yerlerden satın alan, benzeri ürünleri satan bir veya daha fazla satıĢ yerlerinden ve 

mağazalarından oluĢan zincirdir. En güzel örnekleri department store (büyük mağazalar) dır. 

Tuhafiye mağazaları, drugstores, ayakkabı mağazaları, kadın giyim ürünleri satılan yerler vb.. 

satıĢ alanları büyük olduğundan, düĢük fiyatlar ile büyük niceliklerde ürün satın alınabilirler. 

Promosyon, fiyatlama, satılacak olan ürün ve eĢyaların seçimi, envanter kontrolü ve satıĢ 

tahminleri için Ģirket uzmanları çalıĢabilirler. Örnek olarak, Tower Records, Fayva, Pottery 

Barn. 

2- Gönüllü Zincirler; bir toptancının sponsorluğunda büyük boyutlarda ve 

müĢterek ürünleri satın alan bir grup bağımsız perakendecidir. Örnek olarak, Assocaited 

Grocers Alliance, True Value Hardware. 

3- Perakendeci Kooperatifi; merkezi bir satın alma organizasyonu kuran ve 

promosyon gayretlerini birlikte yürüten bağımsız perakendeciler. Örnek olarak, Associated 

Grocers, ACE Hardware. 

4- Tüketici Kooperatifi; müĢteri sahipliğindeki perakendeci bir firmadır. 

Tüketici kooperatifleri üyeleri, mağazalarını açmak için para katkılarında bulunur. 
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Kooperatifin politikası, oylar ile belirlenir ve kooperatifi yönetecek bir grup seçilir ayrıca 

kooperatifin karından hisse alınır. 

5- Franchise Organizasyonu; bir frençizör (imalatçı, toptancı, servis 

organizasyonu) ve franchise (franchise sisteminde, bir veya daha fazla birimi satın alarak 

onların operasyonunu yürütme hakkında sahip bağımsız iĢ insanlarıdır) düzineler ile ürün ve 

servis sahasında frençizing‘ in hakim durumda olduğu görülmektedir. Örnek olarak, 

McDonald‘s, Subway, Pizza Hut, Jiffy Lube, Meineke Mufflers, 7- Eleven. 

6- AlıĢveriĢ ġirketleri; serbest bir Ģirket formu olup müteaddit farklı 

perakendecilik hatlarını ve formlarını, merkezi bir sahiplik altında birleĢtiren, dağıtım ve 

yönetimi bir ölçüde bütünleĢtirmiĢ bir organizasyon. Örnek olarak, Allied Domeq PLC, 

Dunkin Donut‘s (çörek) ve Baskin- Rubbins (dondurma) gibi bir çok sayıda Ġngiliz 

perakendecisini ve bir Ģarap ve içki grubunu iĢletmektedir. 

3.2. Perakendeci Markaların Fonksiyonları 

Son yıllarda üretici markalarına göre daha hızlı büyüdüğü ve gelecekte de satıĢlardaki 

artıĢın üretici markalarına göre daha yüksek oranlarda olacağı ileri sürülen bu markalar 

üretici, tüketici ve aracılar olarak üç farklı grup için değiĢik fonksiyonları yerine getirmektedir 

(Bruhn, 2001). 

Üreticiler açısından perakendeci markaların birincil fonksiyonu gereksinim duydukları 

bir ürünü üretici markalarına oranla daha uygun bir fiyat- performans iliĢkisi içinde satın 

alınabileceğidir. Ayrıca tercih seçeneklerinin artırılması ve uygun fiyatlı deneme 

alıĢveriĢlerine imkan verilmesi söz konusu markaların diğer fonksiyonlarındandır (Bhurn, 

2001). Tüketiciler açısından perakendeci markalarının birincil fonksiyonu gereksinim 

duydukları bir ürünü üretici markalarına oranla daha uygun bir fiyat- performans iliĢkisi 

içinde satın alınabileceğidir. Aracılar açısından konun son yirmi yıldır artan önemi öncelikle 

karlılığın artırılması amacıyla ortaya çıkmıĢtır. Perakendeci iĢletme açısından bu tür 

markaların sırasıyla diğer fonksiyonları, müĢteri sadakati yaratmak, gelirleri artırmak, firma 

imajının desteklenmesi, üreticilerle pazarlık gücünün artırılması ve sunulan ürün gamı 

içindeki eksiklerin tamamlanması olarak tanımlanmıĢtır (Ahlert ve Kenning, 1999). 

AĢağıda kısaca belirtilen fonksiyonların yanında bu tür markaların perakendeciler 

açısından bir diğer fonksiyonu da uluslar arası olma çabasıdır. Perakendecilerin geliĢtirdikleri 

markalar ile uluslararası pazarlara girdiklerinde de izleyecekleri politikalarla güçlerini daha da 

artırabilmektedirler (Gröpple ve Klein, 2002). Her bir grup için tanımlanan bu fonksiyonların 

aslında birbirleriyle sıkı iliĢki içinde olduğu görülmektedir. Bir grubun amacı gerçekleĢirken 

diğer grup için bir diğer fonksiyon kendiliğinden gerçekleĢmektedir (Bruhn, 2001). 

Üretici BakıĢ Açısıyla 

 Alt kapasitelerin kullanımı 

 Ġndirim mağazaları üzerinden olası muhtemel satıĢlar 

 Daha fazla üretim stratejilerinin geliĢtirilebilmesi  

 SatıĢ potansiyelinin artırılması 

 Sabit giderlerin düĢürülmesi 

 Öğrenim eğrisi avantajlarından faydalanma 

 Üretici ve aracı arasındaki iliĢkilerde pozisyonun düzeltilebilmesi 

(Bruhn, 2001) 

Aracı Kurum BakıĢ Açısıyla 
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 Uygun fiyat- performans iliĢkisine sahip ürün üretebilme ve üretici markaları 

ile rekabet edebilme 

 Kendine ait bir ürün portföyünün sunulması sureti ile üreticiler ile iliĢkilerin 

daha kuvvetli konuma gelmesi 

 Rakiplerine göre farklılaĢma 

 Kar marjının garanti altına alınması ve gelir artıĢı 

 Yeni ürünlerin geliĢtirilme olasılığı  

 Tüketiciye sunulacak çeĢitlerin çoğaltılması 

 Markaya ait her türlü hukuki hakkın mülkiyeti  

 Mağaza sadakatinin kolaylaĢtırılması 

(Bruhn, 2001) 

Tüketici BakıĢ Açısıyla 

 Ġyi bir fiyat performans iliĢkisi içinde sunulmuĢ ürünlerin varlığı  

 Seçim imkanlarının artırılması  

 Markalı ürünlerin yerine tercih edilebilecek alternatiflerin artması  

 Uygun fiyatlı denme alıĢveriĢlerine imkan tanınması (Bruhn, 2001) 

4. MARKA ĠMAJI VE ALGI 

4.1. Marka Ġmajı  

Marka imajı, tüketicilerin ürünle özdeĢleĢtirdikleri anlam ya da tüketicilerin üründen 

anladıklarının toplamı olarak tanımlanabilir. Marka imajı tüketicinin bir markayla ilgili çeĢitli 

kaynaklardan edindiği izlenimlerin sonucunda oluĢur. Bu kaynaklar arasında markalı ürünü 

denemek, üretici firmanın ünü, ürün ambalajı, marka ismi, kullanılan reklam formatı ve 

içeriği ve reklamın sunulduğu medya gibi pek çok faktör yer almaktadır (Akkaya, 1999). 

Tüketicinin markayı bilmesi için markanın algılanması gerekir. Bu noktada tüketicilerin 

uyarılar konusunda geliĢtirdiği seçici algılama geliĢtirilir ve marka konusunda algı baĢlar. 

Algı; beĢ duyu organı, çevreden ve içten gelen gözlem ve duygular ile oluĢmaktadır.  

Marka imajı, markaya iliĢkin inançlar bütünüdür ve ürün kiĢiliği, duyular ve zihinde 

oluĢan çağrıĢımlar gibi unsurlar içermektedir. Marka, ürünü tanımlayan, temsil eden fakat bir 

isimden daha fazla anlam içeren bir kavramdır. Marka imajı, markaya anlam katan unsurların 

toplamıdır. Tüketiciler, ürünleri ve markaları oluĢturdukları imaja göre değerlendirirler ve 

ürünü değil imajı satın alırlar. Dolayısıyla marka imajı, marka çağrıĢımlarının hafızada 

tutulması ile yansıtılan marka hakkındaki algılamalarla tüketici zihninde oluĢmaktadır. Marka 

imajının yapısal karakteristikleri aĢağıdaki gibidir (www.markayaratma.html):  

a. Marka imajı, tüketici zihninde markaya iliĢkin bir kavramdır. 

b. Marka imajı, tüketicinin zihninde duygusal ve veya bir sebebe dayanan 

yorumuyla oluĢan sübjektif ve algısal fenomendir. 

c. Marka imajı, ürünün teknik, fonksiyonel veya fiziksel niteliğiyle iliĢkili 

değildir. Tüketici özellikleri doğrultusunda planlanan pazarlama aktiviteleri ile 

oluĢturulmaktadır. 

d. Marka imajı söz konusu olduğunda, gerçeğin kendisinden ziyade algılanması 

önemlidir. 

http://www.markayaratma.html/
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Marka imajı, o kadar ince bir çizgidir ki bazen birkaç ufak hata firmanın üretimine 

veya satımına son vermesine kadar götürebilir. Bu nedenle marka imajı hassas bir Ģekilde 

kurulmalı ve yapılandırılmalıdır. Diğer bir tanımla, üretilen bir malın imajı, kalite, müĢteri 

memnuniyeti, reklam, rekabet gibi çeĢitli faktörlere bağlı olmakla birlikte, bu konuda 

yaptığımız her türlü çaba tüketici gözünde tek bir kelimede toplanmaktadır. Bu da 

―marka‖dır. Marka reklam ve tanıtım iĢlerine haizdir (Akkaya, 1999). Zaten reklamı markasız 

düĢünmek imkansızdır. Ayrıca tanınmıĢlık düzeyi yüksek bir marka, iĢletme için de en önemli 

reklam ve bunun sonucunda müĢteri kazanma aracıdır. Marka imajı, gerek tüketici ve gerekse 

firma yönünden stratejik önem taĢıyan bir kavramdır. Firmaların ürünlerini tanıtmada, pazara 

yerleĢtirme ve tutundurmada ürüne bir kimlik kazandırmak giderek önem kazanmaktadır 

(Bedük, 2001). 

Reklamcılar ve pazar araĢtırmacıları marka imajını firmaların baĢarısının temeli olarak 

görmektedirler. Doğru iletilmiĢ marka imajı hem markanın karĢıladığı ihtiyaçların tüketici 

tarafından daha iyi anlaĢılmasına yarar, hem de markayı rakiplerinden ayırır. Marka imajının 

oluĢturulmasında önemli pay sahibi olan reklam kampanyaları ve de pozisyonlandırma 

stratejileri oluĢturulurken, marka imajını belirleyen ürün özelliklerine, kullanıcı ve kullanım 

Ģekline ait özelliklere, marka ismine, firma ismine ve de ülke kökenine önem verilmelidir. Bu 

değiĢkenlerden hangisinde ürün kuvvetli ise bunlar stratejilerde ve kampanyalarda 

vurgulanmalı, zayıf olan yönler ise kuvvetlendirilmeye ya da tüketicinin bu konudaki 

düĢüncelerinin değiĢtirilmesine çalıĢılmalıdır. Marka imajı, tüketicilerin satın alma olasılığı, 

memnuniyet ve eminlik dereceleri ile ilgili olduğundan rakiplerden farklı, tutarlı ve tüketiciye 

uygun bir marka imajı oluĢturmak satıĢları da olumlu etkilemektedir (Akkaya, 1999). 

Marka imajı artık hayatımızın neredeyse vazgeçilmezlerinden olan bir unsuru 

olmuĢtur. Kurumsal olarak devam edebilmek için markalaĢmanın  vazgeçilemez olduğu 

gerçeği, pazarlama iletiĢimli ve bir çok stratejilerde artık ürün yerine marka imajı üzerinde 

duruĢ önemsenmekte ve gözlemlenmektedir. Sektörde marka imajı olgusunun yaratılmaya 

çalıĢılmasının önemi, kurumsal olarak söylendiği gibi, uygulama esanasında firmalar 

açısından gerçekleĢtirilmesi gereken zorunlu bir marka imajlı odaklı pazarlama stratejisinin 

planlanması gerekmektedir (Denli, 2007). 

Ġmaja örnek olarak; Almanya, ABD, Rusya Federasyonu, Ġngiltere, Fransa ve en fazla 

tekstil ihracatının yapıldığı Ġtalya, Ġngiltere, Almanya ve Fransa‘da Türk ürünlerinin imaj 

profillerinin çıkarılması ile Türk üreticileri hedef pazarları hakkında önemli bilgiler elde 

etmiĢlerdir (Varinli ve Babayiğit, 2000). Bu ülkelerde olumlu bir Türkiye imajının olup 

olmadığını bilen üreticiler, ülke orijinini vurgulayıp vurgulamayacaklarına karar verilmiĢtir ve 

Türk üreticilerin hedef ihracat pazarlarında güçlü pazarlama imajları oluĢturmaları ve bunu 

takip altında tutmaları lehlerine olmuĢtur. Ġmaj izleme ve yönetim sistemi ile elde edecekleri 

bilgiler firmalara hedef pazarları ile ilgili önemli veriler sağlamıĢ ve tüketiciler üzerinde 

olumlu bir ülke imajı geliĢtirmenin yanında üreticilerin satıĢlarını olumlu etkilemiĢtir. 

Tüketicilerin sevdikleri ve hayran oldukları ülkelerin ürünlerini satın almaya daha uygun ve 

eğilimli oldukları tespit edilmiĢtir (Johanson, 1989).  

Marka imajını anlamak için önce markanın ne olduğunu anlamamamız gerekmektedir. 

Marka kapsamlı bir terim olduğundan ürünün simgesi, ismi, veya ambalajı dıĢında, taĢıdığı 

anlamlarda marka kapsamına girmektedir. ĠĢletmeler, ürünleri markalarken bunu tercih 

edemeyebilirler. Firma açısından markalama yapmanın amacı talep isteği uyandırmak, talep 

yaratmak, ve ürün kalitesini sürekli uzun vadeli kılmak isteğidir (Johnson, 2006). Bunlara ek 

olarak ürün ile ilgili özelliklerin diğer ürünler ile benzer olabilmesi ihtimali ile farklılığı 

kavramla yaratma düĢüncesi de vardır. Bu amaçları benimsemeyen veya buna yeterli olanak 

bulamayan iĢletmeler, ürünlerini markalamazlar (marka ismi kullanmazlar). Bundan dolayı 

bir ürünün markalanma kararının verilemesi çok önemlidir. Buna ek olarak marka simgesi, 
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marka isminin  yanı sıra markanın bilinirliğinin sağlanması, marka değerinin oluĢturulması ve 

bunun için markaya iliĢkin politikaların ve stratejilerin geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

MarkalaĢmada marka imajı önemli bir farklılaĢma aracı olmuĢtur. Ayrıca ürünlerin 

fiziksel boyutları; ambalaj tasarımı, paketlenmesi yani bir malın kabını veya örtüsünü 

belirleme ve üretme iĢi, logosu, renk, Ģekil gibi imajı oluĢturan grafik unsurlar marka imajını 

etkilemektedir. Marka kiĢiliği yaratmak marka imajı üzerinde önemli olabilmektedirMarka 

yaratma konusunda öncelikle söz konusu ürünün, markanın, çevrenin iyi etüt edilmesi 

gerekmektedir. ĠĢletmeler gerekli saha araĢtırmasını yaptıktan sonra sektörde, markası ile fark 

yaratabileceği vaatlerde bulunarak, markasını ön plana çıkarmaya çalıĢırlar. Ancak 

günümüzde seçeneğin yoğun ve çok olduğu bir dönem olduğundan tercihler içerisinde bu 

farkı oraya koymak ve bunu sürekli kılmanın zorluğu da unutulmamalıdır. Bu farkı yaratmak 

ve korumak için fiziksel üstünlükleri sürekli kılmak mümkün olmadığından marka imajını 

sağlam ve kalıcı bir Ģekilde oluĢturmak Ģarttır (Denli, 2007). 

Marka imajı, markaya iliĢkin çağrıĢımların hafızada tutulması ile ortaya çıkan marka 

hakkındaki algılamalar ile tüketici zihninde oluĢmaktadır. Marka imajı, markaya iliĢkin 

inançların bütünündür ve ürün kiĢiliği, duygular ve zihinde oluĢan çağrıĢımlar gibi unsurları 

içerebilmektedir.  Marka imajı, markaya değer katan unsurların bütünüdür. Tüketiciler, 

ürünleri ve markaları oluĢturdukları imaja göre değerlendirirler ve ürünü değil imajı satın 

alırlar. Markalı ürünün bir imajının olabilmesi için ürünün niteliklerini ve sağladığı yararlar 

oldukça önemli unsurlar olarak kabul edilebilmektedir.  Bu noktada, marka imajı ile ürün 

imajı arasında bir bağlantı olmasına karĢın, yinede farklılıkları olduğunu da belirtmek 

gerekmektedir. Ürün imajı ile belirli bir ürün grubuna yönelik tüketicideki tutum ve 

düĢünceler açıklanmaya çalıĢılır. Marka imajı ise ürün grubu içerisindeki belirli bir markaya 

yönelik anlam ve değerleri ifade eder (Denli, 2007). 

Üründen çok markayı satın almakta olan tüketici için, özellikle imaj yaratmayı 

amaçlayan reklamlar vasıtasıyla markaya güçlü, unutulmaz bir kiĢilik yaratma yoluna 

gidilebilmektedir. Oysaki marka denilince gözümüzde bir isim, logo, ambalaj veya bazı 

semboller canlanır ayrıca da reklamlardaki slogan ve müziği de hatırlarız. (Borça, 2006). 

Markaya yüklediğimiz insani özellik, marka kiĢiliği kavramını ortaya çıkarmıĢtır. 

Markaya ruh katmasından dolayı marka kiĢiliği,  önemlidir. Çünkü ürünlerin fazla 

farklılaĢmadığı durumlarda, marka kiĢiliği, farklılaĢmayı sağlaması açısından tüketici 

tarafından kullanılan, en önemli unsurlardan biridir. Markanın farklılaĢtırılmasında, duygusal 

özelliklerinin vurgulanmasında ve tüketici için anlam ve değer ifade etmesinde, marka kiĢiliği 

etkili olabilmektedir. Birer uyarıcı olarak kabul edilen reklam ve pazarlama çalıĢmaları 

aracılığıyla, marka kiĢiliği, tüketicinin markaya anlam vermesi ile  oluĢturulabileceği gibi 

dolaylı olarak da oluĢturulabilinir (Aaker, 1990).  Bunun için insani özellikler markaya 

aktarılır ve dolaylı olarak ürünün anlamından kiĢiliği çıkartılabilir. Tüketiciler markalara 

genelde insan kiĢiliği aktarmaktadırlar. Mesela, markanın yararı baĢarı ise marka kiĢiliği 

baĢarılı olarak ifade edilebilir. Marka kiĢiliği ile ürün arasında iliĢki kuran tüketici, kendisi ile 

marka kiĢiliği arasında bir özdeĢleĢtirme yaptığında, marka tüketicide bir anlam ve değer 

kazanır. (Denli, 2007).  

Ayrıca bazı ürünlerin imajları, tüketicinin için yüksek kaliteyi çağrıĢtırmaktadır. 

Tüketiciler, bazen ürünü deneyerek  algılayabilirler ya da tüketiciler arasında reklamı çok 

yapılan ürünün kaliteli olduğu görüĢüne sahip olanları da olabilir. Ancak bu her zaman doğru 

olmayabilir. Tüketicinin, markaya yüklediği kiĢilik ve anlam doğrultusunda, zihinde oluĢan 

marka imajı ile satın almaya ve tercih etmeye karar vermesi, marka değerinin yaratılmasını da 

etkileyebilir (Johanson, 1989).  
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4.2. Algı 

Algı; çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve 

renklerin gözlemlenmesi ile ilgilidir. Duyumları yorumlama, onları anlamlı biçime getirme 

sürecidir. Duyum ıĢığın parlaklığı, sesin yüksekliği, tencerenin sıcaklığı gibi deneyimleri 

içerir. Bununla birlikte, algılama sadece fizyolojik bir olay değildir. Eğer sadece fizyolojik 

olsaydı, farklı geçmiĢleri, deneyimleri ve özellikleri olan kiĢiler aynı nesneyi benzer biçimde 

algılayacaklardı. Bunun en klasik örneğini ‗‗bardağın yarısını dolu görenler‘‘ ile ‗‗bardağın 

yarını boĢ görenler‘‘ oluĢturur (OdabaĢı ve BarıĢ, 2005). Algı, fizyolojinin yanında kiĢinin ruh 

yapısıyla da ilgilidir.  

4.3. Algılama Süreci 

Algılamada daha önceki yaĢantı ve deneyimlerin etkisi büyüktür. Bu yüzden, algılama 

son derece öznel bir süreçtir. KiĢi, tıpkı bilgisayardaki gibi, girdileri alır ve depolar. Ancak 

bilgisayarlar gibi pasif konumda değildir. Beklentileri, deneyimleri ve güdüleri ile paralel 

olan girdileri yani uyaranları alıp, algı sürecine dahil ederken, kendisine ulaĢan pek çok 

uyaranı süreç dıĢı bırakır. Uyarıcı, duyularımıza gelen girdilerin birisidir. Ürünler, markalar, 

ambalajlar, reklamlar, mağaza dizaynları uyarıcı olarak görev yaparlar. Maruz kalma, 

tüketicinin uyarıcı ile fiziksel olarak kontak kurmasıdır. Girdilere ulaĢmamıza, yani maruz 

kalmamıza, duyu organlarımız (göz, kulak ağız ve deri) yardımcı olur (OdabaĢı ve BarıĢ, 

2005). 

Ġki tür uyarıcının varlığından söz edilebilinir. Çevreden gelen fiziksel uyarıcılar ve 

kiĢinin içinden gelen yani kiĢinin kendisi tarafından ortaya çıkarılan uyarıcılar (beklentiler, 

güdüler, deneyimler ve benzerleri gibi). Her iki tür girdinin birlikteliği, algılamanın kiĢinin 

kendine özgü olmasına yol açan ana nedenlerden birini oluĢturmaktadır. Bir duyu organın 

uyarılabileceği en düĢük uyarıcı Ģiddetine mutlak eĢik denir. Örneğin, köpeklerin koku alma 

da mutlak eĢikleri insanların mutlak koku alma eĢiğinden 400 kat daha düĢüktür, bizim maruz 

kalıp algılayamadığımız kokuları algıladıkları içinde güvenlik güçleri ya da sivil savunma 

ekiplerince kullanılırlar. Uyarıcının sabit kaldığı, değiĢmediği ya da tekrarlandığı durumlarda 

mutlak eĢik yükselir ve uyarıcılara dikkat edilmemeye baĢlanır. ‗‗sıkıcı oldu, alıĢtım‘‘ gibi 

sözcükleri günlük yaĢamımızda sıkça kullanırız. Böylece ‗‗duyum uyumu‘‘ kavramı ortaya 

çıkar. Bu kavram ise belirli bir süre sonra, maruz kaldığımız ve önceden algıladıklarımızı 

artık algılamamaya baĢladığımız ifade eder (OdabaĢı ve BarıĢ, 2005). 

ġekil 3.1: Algılama Süreci 

Çevreden gelen fiziksel uyarıcılar      

Görüntüler, sesler, tatlar, kokular, dokunmalar     

          

 MARUZ-KALMA- DUYUM- ĠLGĠLENĠM- ANLAM- EYLEM 
          

UYARICI 
 

Duyum Organları 
 

Dikkat 
 

Yorum 
 

Tepki 

          

         Bellek 

KiĢisel Uyarıcılar 

Beklentiler, güdüler, deneyimler 
      

  Kısa/ Uzun Süreli Bellek 

          

Kaynak: OdabaĢı ve BarıĢ 2002, s:129. 

Bilginin kaynağı ve geçerliliği konusundaki sorular nedeniyle algılama öteden beri 

felsefenin konusu olmuĢtur. Bilgi felsefesi kuramcıları, insan deneyiminden bağımsız, gerçek 

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=853
http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=2413
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bir dünyanın varlığını, böyle bir dünya varsa insanın onun özelliklerini nasıl öğrenebildiğini 

ve bu deneyimin gerçekliğini ya da doğruluğunun nasıl saptanabileceğini araĢtırmıĢlardır.  

Algılamanın bilimsel temellerinin araĢtırılması ise büyük ölçüde psikolojinin konusu 

olmuĢtur. AraĢtırmacılar dıĢ dünyanın, fiziğin özellikle eloktromagnetik enerji, optik ve 

mekanik dallarının tanımladığı anlamda veri olarak kabul etmiĢlerdir.  

5. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 

5.1. AraĢtırmanın Amacı 

Perakendeci markalara karĢı tüketicilerin tercihine etki eden faktörlerin belirlenerek 

perakendeci markalar yönelik tüketici algılarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

5.2. AraĢtırmanın Önemi 

Perakendeci markaların günümüzde giderek artan popülaritesi ve tüketiciler arasında 

yaygınlaĢması bunları üretici markaların karĢısına ayrı bir rakip olarak değerlendirilmesini 

gündeme getirmiĢtir. DeğiĢen ekonomik Ģartlar üretici markaları marka çeĢitlendirme yoluyla 

farklı özellikteki ve farklı gelir grubundaki tüketicilere yöneltmekteyken diğer taraftan 

perakendecilerde kendi markaları ile özellikle daha alt gelir grubundaki tüketici pazarına 

yönelik olarak ürünler pazara sunmaktadır bu çerçevede tüketicilerin ulusal ve perakendeci 

markalar arasında yapacağı tercihlerde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve bunlara uygun 

stratejilerin geliĢtirilmesi büyük önem arz etmektedir.  

5.3. AraĢtırmada Veri Toplama Tekniği 

Bu çalıĢmada kalitatif araĢtırma tekniklerinden focus grup çalıĢması yapılmıĢtır. Bu 

çerçevede daha önceden belirlenmiĢ iki ayrı gruptan focus grup çalıĢması yöntemi ile 

perakende markalarına yönelik görüĢleri alınmıĢtır. Birinci focus grup; Ġstanbul Asya yakası 

Maltepe semtinde düĢük ve orta gelir grubu olarak alıĢveriĢte aktif rol sahibi olan sekiz kiĢilik 

bir focus grup çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ġkinci focus grup; Ġstanbul Avrupa yakası Bahçelievler ÇalıĢlar semtinde orta ve 

yüksek gelir grubu olarak alıĢveriĢte aktif rol sahibi olan altı kiĢilik bir focus grup çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki focus gruba sorular sorulup cevapları alınmıĢtır. 

5.4 AraĢtırmanın Kısıtları 

KeĢfedici nitelikteki bu araĢtırmadan çıkan değiĢkenler çerçevesinde tanımsal 

araĢtırmaların yapılabilmeside mümkündür. AraĢtırma evreni çok geniĢ olmakla birlikte proje 

çalıĢması kapsamında zaman ve maliyet unsurları nedeni ile çok daha dar ama spesifik iki 

adet seçilmiĢ örnek grup üzerinde focus grup çalıĢması yapılmıĢtır.  

5.5. AraĢtırma Bulgularının Yorumu 

AĢağıda yer alan sorular sorulmuĢ ve cevapları aĢağıdaki gibi yanıtlanmıĢtır: 

1. Migros, Carrefour, Bim, ġok, ve benzeri zincir marketlerden alıĢveriĢ yapılıp 

yapılmadığı sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1.Focus Grup 2. Focus Grup 

 Bim 

 ġok 

 Carrefour 

 Migros 

 A-101 

 

 Bim 

 ġok 

 Migros 

 Metro 

 A-101 

 

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=2413
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2. Zincir marketlerin tercihinde nelere dikkat ediyorsunuz sorusuna; focus gruplardan 

alınan cevaplar Ģu Ģekildedir: 

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Evlere yakınlık (mesafe) 

 Yaz aylarında klima 

kullanımı 

 Temizlik ve hijyen  

 Raf düzeni 

 Fiyatların ucuz olması  

 ÇalıĢanların ilgisi 

 Kasaların hızlı çalıĢması ve 

çok olması 

 Tüketici memnuniyeti  

 Ürün çeĢitliliğinin olması  

 Evlere yakınlık (mesafe)  

 Yaz aylarında klima kullanımı  

 Temizlik ve hijyen  

 Sebze ve meyvelerde taze ürünlerin 

bulunması 

  Raf düzeni  

 Fiyatların ucuz olmasından  

 ÇalıĢanların ilgisi 

 Kasaların hızlı çalıĢması ve çok olması 

 Ürün iadesinin yapılması  

 Tüketici memnuniyeti 

 Mağazanın sessizliği ve rahatlığı  

3. Zincir marketlerden alıĢveriĢ yapma nedenlerinin genel sebepleri sorulmuĢtur; focus 

gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Ġhtiyaçların alınması 

 Ürünlerin daha kolay bulunması 

 

 Ġhtiyaçların alınması 

 Ürünlerin daha kolay bulunması 

 Zaman tasarrufu (Migros sanal 

marketin tercihi) 

 

4. AlıĢveriĢ yapılmıyorsa nedenleri sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu 

Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Herkesin alıĢveriĢ yaptığı ortaya 

çıkmıĢtır 

 Herkesin alıĢveriĢ yaptığı ortaya 

çıkmıĢtır 

5. Zincir marketlerden hangi ürün kategorilerinin (gıda, temizlik, kozmetik vb.) tercih 

edildiği ve alındığı sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Gıda 

 Temizlik 

 Kozmetik 

 Gıda 

 Temizlik 

 Kozmetik 

6. Bu tür marketlerden alıĢveriĢ yapma sıklığı sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan 

cevaplar Ģu Ģekildedir: 

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Her gün 

 Ġhtiyaç duyuldukça 

 Haftada bir 

 Ayda bir (stok) 

 Her gün 

 Ġhtiyaç duyuldukça 

 Haftada bir 

 Ayda bir (stok) 
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7. Ürünler alınırken markalı ürünlerin tercih edilip edilmediği ve nedenleri 

sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Bir kısım markalı ürünleri 

tercih etmekte 

 Herkes markalı ürünleri 

tercih etmekte 

8. Perakendeci markalı ürünlerden haberdar olunup olunmadığı sorulmuĢtur; focus 

gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Herkes haberdar  Herkes haberdar 

9. Perakendeci markalı ürünlerin alınıp-alınmadığı, alma ve almama sebepleri 

sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Bir grubun bu markaları aldığı, bir 

kısımın ise almadığı tespit edilmiĢtir (yarı 

yarıya) 

Alma sebepleri: 

 Fiyatın düĢük olması 

 Denenip memnun kalınması ve 

alım devamının gelmesi 

 Bazı kiĢilerin tavsiyesi 

   Almama sebepleri: 

 Diğer markalara olan bağımlılık 

ve alıĢkanlık 

 Perakendeci markaların kalitesine 

güvenilmemesi 

 Çok az bir kısım bu markaları 

almakta büyük bir çoğunluk ise 

almamaktadır.  

Alma sebepleri: 

  Denenip memnun kalınması ve 

alım devamının gelmesi 

 Tavsiye üzerine alım 

  Almama sebepleri: 

  Diğer markalara olan bağımlılık 

ve alıĢkanlık  

 Yerel markaların yıllardan beri 

olması daha fazla kalite ve güven vermesi 

  Perakendeci markaların kalitesine 

güvenilmemesi 

 Gıda da damak tadının yaratmıĢ 

olduğu alıĢkanlıklar  

 Aile bireylerinin marka tercihine 

olan etkisi 
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10. Perakendeci markalı ürünlerin kullanılıp kullanılmadığı ve nedenleri sorulmuĢtur; 

focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Bir kısım perakendeci markaları 

kullanmaktadır 

Sebebi: 

 Fiyat ucuzluğu  

 AlıĢkanlık (Bim‘ in dost yoğurdunun 

dıĢında bir ürünün tercih edilmediği 

söylenmiĢtir) 

Kullanılmama sebepleri: 

  Yerel markalara olan bağımlılık ve 

alıĢkanlık (Tat salça dıĢında bir salçanın 

hemen damak tadında hissedildiği 

belirtilmiĢtir) 

 

 Bir kısım perakendeci markaları 

kullanmaktadır 

Sebebi: 

 AlıĢkanlık yaratması (Bim‘ in dost 

yoğurdunun dıĢında bir ürünün tercih 

edilmediği söylenmiĢtir) 

 Metronun perakendeci markalarının 

kullanıldığı söylenmiĢtir Metronun 

tercih edilme sebebine gelince tavsiye 

ve metro hakkında olan olumlu kalite 

imajının, kendi ürünlerini etkilediği 

bulunmuĢtur. 

Kullanılmama sebebi: 

 Diğer markaların alıĢkanlık yaratması 

 Yerel markaların güven vermesi 

11. Perakendeci markaların hangi ürün kategorilerinde (gıda, temizlik, kozmetik vb.)  

tercih edildiği sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

 

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Gıda  

 Temizlik  

 Kozmetik 

 Temizlik 

 

12. Perakendeci markaların nasıl bir imaj yarattığı sorulmuĢtur; focus gruplardan 

alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Grubun büyük bir kısmı: ucuz ve kaliteli 

 Diğer kısım, ucuz ve kalitesiz imajı olarak 

görmekte 

 Grubun büyük kısmı, ucuz ve kalitesiz 

 Diğer kısmı, ucuz ve normal kalite imajı 

olarak görmekte 

13. Üretici markalar ile Perakendeci markalar arasındaki farkların neler olduğu 

sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:  

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

Üretici markalar: 

 

 Daha tanınmıĢ olması eskilere 

dayandığı için gıdada damak tadına hitap 

etmiĢ olduğu tespit edilmiĢtir ve daha 

Üretici markalar: 

 

 Yıllardır olması ve bilinmesi daha 

fazla güven vermiĢ ve kalite açısından 

daha cazip gelmektedir. 
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fazla tecrübe sahibi olduğu inancı 

bulunmuĢtur. 

 

Perakendeci markalar: 

 

 Daha ucuz fiyatla sunulmasından 

ötürü cazip olduğu ve en büyük tercih 

sebebinin de fiyat olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Daha uzun ömürlü (kullanım ve 

üretim açısından) olmasından ötürü 

alıĢkanlık yaratmaktadır (focus grubundan 

bir kiĢi yıllardır annesi Omo kullandığı 

için o kiĢide Omo kullandığını 

belirtmiĢtir) 

 Büyük bir oranın, perakendeci 

markaların kalite ve bilinirlilik açısından 

daha düĢük olduğunu söylemiĢtir. 

14. Üretici markaların, Perakendeci markalara tercih edilme sebepleri sorulmuĢtur; 

focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Güven 

 AlıĢkanlıklar (ariel dıĢında deterjanın 

çamaĢırları beyazlatmadığı inancı 

bulunmuĢtur) 

 Kalite 

 Üretici firmaların tecrübesi 

 Aile bireylerinin etkisi (eĢin sadece 

Sızma zeytin yağı tercih etmesi) 

 Güven 

 AlıĢkanlıklar (TikveĢli dıĢında yoğurt 

kullanamadıkları söylenmiĢtir) 

 Damak tadı 

 Marka bağlılığı 

 Kalite    

 Aile bireylerinin etkisi (çocukların sadece 

Danone süt içmesi) 

 

15. Perakendeci markaların, üretici markalara tercih edilme sebepleri sorulmuĢtur; 

focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Ürünlerin düĢük fiyatla pazara sunulması  

 Ürünlerin kullanılıp denenmesi ve 

alıĢkanlık yaratması (grupta tesadüfen 

Bim ‘ den alınan temizlik maddesinden 

memnun kalınmıĢ ve bu alım ve 

kullanımın devamı gelmiĢtir) 

 Çok fazla tercih edilmemesi 

 Tavsiye  

 Tesadüfen deneme sonucunda üründen 

memnun kalındı ise, satın alımın 

devamının geldiği belirtilmiĢtir  

16. Perakendeci markaların baĢarılı olması için ileriye dönük neler yapılması gerektiği 

sorulmuĢtur; focus gruplardan alınan cevaplar Ģu Ģekildedir:   

1. Focus Grup 2. Focus Grup 

 Kalitenin artırılması 

 Tanıtım ve reklamın yapılması 

 Çok düĢük fiyatla değil ama orta bir 

fiyatın kullanılması (tüketicilere cazip 

geleceği belirtilmiĢtir) 

 Kalitenin arttırılması 

 Üretici firmaların bilinir firmaların 

olması (ġok sütün, Mis süt tarafından 

yapılması),  

 Çok düĢük fiyat yerine orta fiyatın 

olması ile güven verileceği (düĢük 

fiyatın kalitesiz imaj vermesi) 

 Reklam, promosyon ve tanıtımın önemi 

belirtilmiĢtir 
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5.6. AraĢtırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Maltepe‘ de yapılan focus çalıĢması ile Bahçelievler‘ de yapılan çalıĢma arasındaki 

farklar ve benzerlikler Ģu Ģekilde bulunmuĢtur. Maltepe düĢük ve orta gelir grubunu 

oluĢturmasından dolayı market seçiminde ucuzluk, evlere yakınlık ve mahalle arası marketleri 

ön planda tutarken, Bahçelievler  ÇalıĢlar orta ve yüksek bir popülasyon olduğundan ötürü 

fiyattan çok kalite ve ürün çeĢitliliğine ön planda tutmaktadır. Örneğin taze satılan meyve ve 

sebzelerin fiyatına bakılmadan o marketin tercih edildiği söylenmiĢtir. 

Bunlara ek olarak Maltepe bölgesinde, zincir marketlerden alıĢveriĢ yaparken her ürün 

kategorisinin tercih edildiği fakat ürünlerin sadece bir markete bağlı kalınmadığı, ürün 

tercihlerinde marketlerin etkisinin büyük olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tercihleri en çok fiyatın, 

kalitenin ve ürünlerin kolay bulunurluluğunun (marketlerdeki ürün seçenekleri) etkilediği 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca yazın marketlerin soğutma sistemi önemsenmektedir (klima 

bulunması). 

Bahçelievler‘ da ise her ürün kategorisinin tercih edildiği fakat ürünlerin sadece bir 

markete bağlı kalınmadığı, ürün tercihlerinde marketlerin etkilerinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu tercihleri fiyatın, kalitenin, kolay bulunurluluğun, taze ürün olmasının, ürün çeĢitliliğinin 

bol olması, market alıĢkanlığı, ortamın sessizliği, marketlerde çalıĢan kiĢilerin ilgisi ve 

benzeri durumların etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Maltepe bölgesinde alıĢveriĢ yapan tüketicilerin bazıları her gün markete gitmeyi 

tercih ederken, bazıları ihtiyaç duydukça gitmekte, çok az bir kısım ise ayda bir veya haftada 

bir defa gidip stok yapmakta olduğunu çıkmıĢtır. Bahçelievler bölgesinde ise tüketicilerin bir 

kısmı her gün markete gitmeyi tercih ederken, bazıları ihtiyaç duydukça gitmekte, büyük bir 

kısım az gidip ve stok yapmayı tercih ettiklerini belirtmiĢlerdir, stok yapma sebeplerin 

baĢında bebekli annelerin ve yoğun çalıĢan tüketicilerin zaman tasarrufu yapmak istemesidir. 

Maltepe‘ de zincir marketlerin tercihini fiyat ve diğer promosyonlar etkilerken bir 

kısım tüketicinin de kalite ve güvenirliliği önemsediğini vurgulamıĢtır. Bunun yanında 

Bahçelievler‘ da kalitenin ön planda olması ile beraber bir kısım tüketici promosyonları 

önemsemekte ve fiyat farkını da göz önüne alıp alıĢveriĢ tercihinde düĢük fiyat sunan 

marketlerin tercih edildiğini vurgulamıĢlardır. Örneğin ġok markette Mis süt fiyatı, Bim 

marketten daha ucuz ise ġok marketin tercih edildiği vurgulanmıĢtır. Bu tercih Maltepe içinde 

aynı Ģekilde geçerli olmaktadır. 

Market tercihinde Bahçelievler da oturanlar için öncelikle bu faktörlere bakılmaktadır, 

sessizliğe, kaliteye, sebze ve meyvelerin tazeliğine, ürün iadesine, ortamın sıcaklığına ve 

market atmosferine (Bim ne kadar ucuz olursa olsun ortam sıcak bir atmosfer içermediği için 

alıĢveriĢ yapmadıklarını söyleyen bir grup olmuĢtur), ürün çeĢitliliğine, kasaların hızlı 

çalıĢmasına, raf düzenine, market geniĢliği, konfor ve bunlar gibi etkileyici unsurlara 

bakarken, Maltepe bölgesi ihtiyaca ve en çok fiyata bakmaktadır çok az bir kısımda 

Bahçelievler gibi ince ve ayrıntılı özellikleri talep etmekte ve tercih sırasında bu faktörleri göz 

önüne almaktadır 

Marka tercihinin, Bahçelievler‘ de Maltepe‘ ye oranla daha çok ön planda tutulduğu 

tespit edilmiĢtir. Bunun sebebini gelir ile doğru orantılı olduğu, çevre ve yaĢam tarzının 

etkisinin büyük bir önem teĢkil ettiği bulunmuĢtur. AlıĢveriĢte Maltepe ve Bahçelievler olsun 

her iki yerde oturanların alıĢveriĢ yaparken ruh hallerinin yani psikolojik yapılarının 

alıĢveriĢlerini etkilediğini belirlenmiĢtir. Her iki grubunda alıĢveriĢ yapmanın ve marka 

tercihinin bir alıĢkanlık olduğu ve alıĢveriĢte en önemli etkinin kulaktan kulağa iletiĢimin 

(world of mouth)  olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Ürün tercihinde Bahçelievler bölgesi daha çok bilinmiĢ yani üretici markaları tercih 

ederken, Maltepe bölgesinin büyük çoğunluğu fiyat farkından dolayı perakendeci markaları 

tercih etmektedirler. Bahçelievler bölgesi, marka tercihinde ailenin yaĢam tarzına paralel bir 

tercih yaptığını belirtmiĢtir örnek olarak bebeği olan anne yoğurt alırken sadece SütaĢ aldığını 

ve alıĢveriĢlerini zaman tasarrufu için toptan yaptığını belirtmiĢtir. Maltepe bölgesinde ise 

daha düĢük gelirli ve bebekli bir annenin ise markaya değil fiyata öncelikle baktığını 

belirtmesi yaĢam tarzının, ailenin yapısının, aile bireylerinin, gelirin ve bunlar gibi bir çok 

faktörün etkisini daha rahat gösterebilmektedir. 

Marka ismi, üretici firma, damak tadı, aile bireylerinin isteği; her iki focus 

çalıĢmasında çocuk ve eĢlerin tercihlerinin de alıĢveriĢte çok önemli bir faktör olduğu tespit 

edilmiĢtir (Maltepe deki çalıĢmada eĢin tercihi ile sadece Sızma zeytin yağı kullanımı 

gerçekleĢirken, Bahçelievler daki çalıĢmada çocukların isteği ile sadece Mis süt alındığı 

belirtilmiĢtir) bu gibi etkilerin alıĢkanlık ve alıĢveriĢte olan etkisini ortaya koymuĢtur. 

Bahçelievler bölgesinde bir kısım Yörsan yoğurt kullanırken, Maltepe bölgesinde bir kısın 

sadece Pınar et ürünleri kullanmaktadır bu da alıĢkanlığı ve alıĢılagelmiĢ bir yaĢam tarzını 

ortaya koymaktadır. Bunu yanında her iki bölgede de Bim ürünü olan Dost yoğurt kullanım  

alıĢkanlığı ve damak tadını göstermektedir. 

Perakendeci markaların kullanımı açısından Maltepe bölgesinde yapılan tüketicilerin 

büyük bir kısmı bu markaları kullandıklarını açıklamıĢlardır, kullanım sebebinin baĢını 

fiyatların cazipliği oluĢturmaktadır. Bunların yanında;  alıĢkanlık, ürünlerin tesadüfen veya 

tavsiye üzerine kullanılıp memnun kalınması sonucunda bu kullanımın devamının gelmesidir. 

Küçük bir kesimde perakendeci markaları tercih etmemektedir sebebi ise yerel markalara olan 

bağımlılık ve alıĢkanlığı ön planda olduğu görülmüĢtür örneğin, tat salça dıĢında bir salçanın 

hemen damak tadında hissedildiği belirtilmiĢtir.  

Bahçelievler bölgesinde ise, çok az bir kısım bu markaları almakta ve kullanmakta 

olduğunu gördük büyük bir çoğunluk ise perakendeci markalara sıcak bakmamakta ve 

almamakta. Alanların alma sebepleri ise denenip memnun kalınması ve alım devamının 

gelmesi, tavsiye üzerine alınması gibi nedenler ortaya çıkarken. Kullanımların alıĢkanlık 

yarattığı bulunmuĢtur örnek olarak; Bim‘ in dost yoğurdunun dıĢında bir ürünün tercih 

edilmediği söylenmiĢtir. Bunun yanında Metronun perakendeci markalarının kullanıldığı 

söylenmiĢtir Metronun tercih edilme sebebine gelince tavsiye ve Metro‘ nun tüketiciler 

üzerinde yaratmıĢ olduğu olumlu kalite imajının, perakendeci ürünlerin alımlarını etkilediği 

bulunmuĢtur. Diğer markaların alıĢkanlık yaratmasından, kaliteli olması ve güven 

vermesinden ötürü perakendeci markaları almamaya sebep olarak gösterilmiĢtir. Almama 

sebeplerinin baĢını diğer markalara olan bağımlılık ve alıĢkanlık ön planda bulunmuĢtur, yerel 

markaların yıllardan beri olması daha fazla kalite ve güven vermiĢ olduğu bulunmuĢtur ve 

perakendeci markaların kalitesine pek güvenilmediği tespit edilmiĢtir. Gıda da damak tadının 

yaratmıĢ olduğu alıĢkanlıklar tespit edilmiĢtir. Aile bireylerinin tercihinin de etkisi göz ardı 

edilmeyecek kadar etkilidir. 

ġunu görmekteyiz ki, perakendeci marka tercihinde Bahçelievler bölgesi bu tür 

markalara pek sıcak bakmazken perakendeci markaların alım ve kullanım sebebi olarak 

sadece deneme ile meydana geldi ise kullanım ve satın alım devamının geldiği belirtmiĢtir 

örneğin Bim‘ in dost yoğurduna alıĢıldığı için vazgeçilmediği vurgulanmıĢtır. Alma 

sebeplerinden bir diğeri de referansı güçlü (aile bireyi, bilir kiĢi, komĢu vb..) kiĢilerin 

tavsiyesi (world of mouth) ile perakendeci markaların kullanılabileceği vurgulanmıĢtır. Metro 

ürünlerinin kaliteli olma sebebi referansların güçlü olması ve marketin olumlu imaj yarattığı 

tespit edilmiĢtir. Maltepe de ise genellikle ucuz olmasından ötürü perakendeci marka 

kullanımı gerçekleĢmektedir. Her iki bölgede de perakendeci markalar bilinmekte ama 
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kullanım ve tercih farkı yukarıda belirttiğimiz gibi bölgeden bölgeye, gelirden gelire, yaĢam 

tarzı ve alıĢkanlıklara bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. 

Her iki bölgede de reklamların, promosyonların (ürünleri deneme imkanının 

sağlanması), fiyat indirimlerinin (belirli günlerde yüzde 40 indirimlerin olması), 

paketlemenin, kullanım kolaylığının (dıĢ ambalaj konusunda Cappy‘ nin yapmıĢ olduğu son 

ambalaj ile tüm meyve suyunun tümünü boĢaltmayı kolaylaĢtırmasından ötürü tercih edildiği 

söylenmiĢtir), tavsiyenin (world of mouth) ve benzeri durumların etkisini ciddi bir Ģekilde 

ortaya koymaktadır. Ġndirimlerin stok yapılmasına yol açıldığı söylense de memnun kalınması 

halinde yeniden satın almaların olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Perakendeci markaların imaj algısında ise Maltepe bölgesinde grubun bir bölümünde 

ucuz ve kaliteli imajı yaratırken diğerlerinde ucuz ama kalitesiz imajı yarattığı tespit 

edilmiĢtir. Bahçelievler da ise grubun büyük bölümünde ucuz ve düĢük kaliteli imajı 

yaratırken alıĢkanlık ve denemiĢ olan ürünlerde ucuz ve normal kalite imajı tespit edilmiĢtir. 

Kısaca, perakendeci markaların imaj algısı Bahçelievler grubu için kalitesiz ve ucuz imajı 

verirken bazı ürünler için bu imajın geçerli olmadığı bulunmuĢtur bu ürünlerde kullanılan ve 

denen ürünler olarak tespit edilmiĢtir. Maltepe bölgesi ise perakendeci markaları ucuz ve az 

kaliteli görmekte fakat fiyat farkından ötürü bu bölgede kullanımın daha fazla olduğu 

belirtilmiĢtir. Ġleriye dönük ise her iki grupta perakendeci markaların daha kaliteli ürünler 

yapması gerektiğini, ürünlerinin güvenilir firmalar tarafından yapılması gerektiğini 

vurgulamıĢtırlar (ġok sütün Mis fabrikası tarafından yapılması gibi), reklam ve tanıtımın 

yardımı ile perakendeci markaların tanıtılması ve kullanım imkanı sağlanarak promosyonların 

desteği ile satın almaların belkide ileride gerçekleĢebileceğini vurgulamıĢlardır. Verilen 

reklam ve ürünlerin uyumluluğu ile de tutundurmanın gerçekleĢebileceği vurgulanmıĢtır.  

Üretici markaların, daha tanınmıĢ olması üretimlerinin yıllara dayanmasından ötürü  

gıdada damak tadına hitap etmiĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Temizlikte, gıdada ve bir çok ürün 

kategorisinde daha fazla tecrübe sahibi olduğu inancı bulunmuĢtur. Perakendeci markaların 

daha ucuz fiyatla sunulmasından ötürü cazip olduğu ve en büyük tercih sebebinin de fiyat 

olduğu tespit edilmiĢtir. Yerel markaların yıllardır bilinir olması ve denenmesi ise 

tüketicilerde daha fazla güven vermektedir ve kalite açısından daha cazip gelmektedir. Daha 

uzun ömürlü (kullanım ve üretim açısından) olmasından ötürü alıĢkanlık yarattığı tespit 

edilmiĢtir, örneğin focus grubundan bir kiĢi yıllardır annesi Omo kullandığı için kendisinin de 

Omo kullandığını belirtmiĢtir.  Büyük bir oranın, perakendeci markaların kalite ve bilinirlilik 

açısından daha düĢük olduğunu söylemiĢtir.  

Yerel markalar perakendeci markalara oranla tüketicilere daha fazla güven vermesi 

açısından kullanım ve tercih açısından ön planda olmaktadır. AlıĢkanlığın etkisi de önemli bir 

unsurdur örneğin; Ariel dıĢında deterjanın çamaĢırları beyazlatmadığı inancı söylenmiĢtir. 

Kalite açısından daha kaliteli güvenin daha çok ön planda olması, alıĢkanlıkların ön planda 

olması örneğin TikveĢli dıĢında yoğurt kullanamadıkları vurgulanmıĢtır. Damak tadı, marka 

bağlılığı, kalite en önemli faktörler olarak tespit edilmiĢtir. Aile bireylerinin etkisi de 

gözlemlenmiĢtir. 

Maltepe bölgesinde fiyat konusunda düĢük görüp alanların perakendeci markaların 

ileriye dönük yapmaları gereken fikir ve önerileri hakkında ön bir tercihleri yokken, 

perakendeci markalara sıcak bakmayanlar ve kullanmayan tüketiciler ise kalitenin daha da 

artırılması gerektiğini vurgulamıĢ, biraz daha fazla tanıtım ve reklamın gerekliliği tespit 

edilmiĢtir. Bunların yanında çok düĢük fiyatla değil ama orta bir fiyatın kullanılmasının 

tüketicilere cazip geleceği belirtilmiĢtir bunun sebebi yerel ve perakendeci markalar arasında 

oluĢan ciddi fiyat farkının güvensizlik yaratmasıdır. 
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Bahçelievler bölgesindeki tüketiciler ise, kalitenin artırılmasının gerektiğini ileri 

sürerken, üretici firmaların bilinir firmaların olması (ġok sütün, Mis süt tarafından yapılması 

gibi), çok düĢük fiyat yerine orta bir fiyatın olması ile güven verileceği (düĢük fiyatın 

kalitesiz imaj verdiği inancı bulunmaktadır), reklam, promosyon ve tanıtımın önemi 

belirtilmiĢtir. Ürünlerin ambalajlarının önemsenmesi biraz daha tüketicilerin dikkatinin 

çekilmesi gerektiği önerisi ileri sürülmüĢtür. Her iki grupta kalite, reklam, promosyon, fiyat 

konusunda aynı fikir ve önerileri savunmaktadır.   

6. SONUÇ 

Teknolojik geliĢmeler, küreselleĢme ve bazı düzenlemeler ile pazar yerleri ciddi 

değiĢikliklere maruz kalmıĢtır. Bu değiĢim ve rekabet yeni stratejiler geliĢtirilmesini 

tetiklemiĢtir. Bu yeni geliĢim veya değiĢimlerden biri de perakendeci markaların ortaya 

çıkması olarak gösterilebilir. Tüketiciler, gün geçtikçe daha yüksek kalitede hizmet 

beklemektedirler ve bu kalitenin yanında uygun bir fiyatlama politikası istemektedirler. 

Ürünler arasında farklar azalmakta ve markalar tüketicilerin sadakatini koruyabilmek için 

kalite ve imajlarını devam ettirmek zorundadırlar. Tüketiciler makul alıĢveriĢler yapabilmek 

için Internet‘ten ve benzeri diğer kaynaklardan enformasyon ve bilgi edinerek ürünlerin 

kalitesi, kullanım avantajı,  fiyat  ve benzeri bilgileri daha çabuk öğrenebilmekte ve daha hissi 

davranmaktadırlar. Yani karĢılaĢtırma Ģansı ellerinde bulunmaktadır. 

Marka üreticileri ise, ulusal ve yabancı markaların yoğun rekabeti ile 

karĢılaĢmaktadırlar. Bu da promosyon ve masrafları artırmakta, kar hedefini zorlaĢtırmakta ve 

bazı kısıtlamalara sebep olmaktadır. Buna ek olarak güçlü perakendeciler, bu markalar için 

(tehdit unsuru taĢıyan markalar) raflarda sınırlı yer ayırmaktadır. Üretici markalar ile rekabet 

edecek olan kendi özel markalı ürünlerini (private label) yani perakendeci markaları raflara 

koymaktadırlar. Her geçen gün marka ve markalaĢma önem kazanmakta ve markanın vermiĢ 

olduğu imaj ve kalitenin sunulan ürün ve hizmetle tutarlı bir Ģekilde algılanması tüketicilerin 

güvenirliliği açısından önemli bir yer teĢkil etmektedir 

Perakendecilik, ürünlerden tutun hizmetin kiĢisel iĢler için olan ticari iĢlerde 

kullanılmayan, nihai tüketicilere direk olarak (doğrudan doğruya) ürün ve hizmetlerin 

satılmasının ve sunulmasının tüm faaliyetlerini ihtiva eden bir pazarlama sistemidir. Herhangi 

bir iĢ teĢebbüsündeki bir perakendecinin veya perakendeci mağazasının satıĢ hacmi esas 

olarak perakendecilikten gelmektedir. Nihai tüketicilere satıĢ yapan ve hizmet sunan bir 

organizasyon (üretici, toptancı veya perakendeci olsun) perakendecilik iĢi yapmaktadır. 

Ürünlerin ve hizmetlerin nasıl satılıp (Ģahsi, posta, telefon, yüz yüze, internet satıĢı vs. ) nasıl 

sunulduğu (servis edildiği) veya nerede satıldıkları önemli bir unsurdur.  

Bu çalıĢmada yukarıda saymıĢ olduğumuz geliĢim ve değiĢimlerin paralelini ve 

sebeplerini araĢtırmak ve anlamak üzere, marka tarihi incelenmiĢ ve markanın yüz yıllardır 

insanların alım- satım, kullanım ve benzeri bir çok rolde aktif ve etkileyici bir unsur olduğu 

tespit edilmiĢtir. Daha sonra perakendeci (private label) marka tarihi incelenmiĢtir ve bu 

markaların 1800 yıllarda Amerika‘ da ilk olarak çıktığı ve daha sonra Avrupa ve diğer 

ülkelerde yayıldığı araĢtırmalarla tespit edilmiĢtir. Türkiye‘ de ilk perakendecilik ilk 1954 

yılında Migros ile baĢlamıĢtır ve 90‘lı yıllarda Migros perakendeci markasını çıkarmıĢtır. 

Perakendeci markaların çıkma sebeplerinin baĢında perakendeciler raflarında kendi üretmiĢ 

oldukları ürünleri koyup sürümden düĢük fiyatla satıp kar etmek olarak belirlenmiĢtir.  

Bu incelemelerden sonra marka ve marka imajı araĢtırılmıĢ ve algı ile imajın 

arasındaki kavram anlayıĢı incelenmiĢtir. Marka imajı markaya ait inançlar bütünü olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Ürün kiĢiliği, duyular ve zihinde oluĢan çağrıĢımlarında marka imajı için 

önemli olduğu bulunmuĢtur.  Marka, ürünü tanımlayan, temsil eden fakat bir isimden daha 

fazla anlam içeren bir kavram yani sembol, imge, simge ve benzeri durumlar ve anlamalar 
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taĢıdığı tespit edilmiĢtir. Marka imajının da markaya anlam katan unsurların toplamı olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Tüketicilerin, ürünleri ve markaları oluĢturdukları imaja göre 

değerlendirdiklerini ve ürünü değil imajı satın aldıklarını ortaya koymuĢlardır. Dolayısıyla 

marka imajı, marka çağrıĢımlarının hafızada tutulması ile yansıtılan marka hakkındaki 

algılamalarla tüketici zihninde oluĢturduğunu algının; çevre, insanlar, nesneler, kokular, 

sesler, hareketler, tatlar ve renklerin gözlemlenmesi ile ilgili duygusal ve zihinsel bir 

doğrultuda olduğu bulunmuĢtur. Algının, duyumları yorumlayıp ve onları anlamlı biçime 

getirme süreci olduğu ve bu kiĢisel algıyla beraber markaların imajı bir arada yoğrulup 

tüketicilerin zihninde yer ettiği bulunmuĢtur. Algının sadece fizyolojik değil içten (ruhtan) 

gelen bir olay olduğunu tespit edilmiĢtir. 

Marka imajını, tüketicilerin alıĢveriĢ yaparken ve alıĢveriĢ tercihinde bulunurken 

büyük bir  etkisinin bulunduğu tespit edilmiĢtir. Marka imajı algısı tüketiciden tüketiciye 

değiĢmekte,  bu etki demografik, psikolojik, sosyal ve benzeri etkilerin aynında alıĢkanlıklara 

paralel oluĢmakta ve geliĢmektedir. 

BelirtmiĢ olduğumuz tespitlerin doğruluğunu ve geçerliliğini araĢtırmak üzere farklı, 

spesifik yer ve gelir grubu içeren focus grup çalıĢması yapıp sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Focus 

grup çalıĢmasında görüldüğü gibi perakendeci markaların imajının algılanması bölgeden 

bölgeye, kiĢiden kiĢiye, aile yaĢam tarzından, aile sayısına, gelire, alıĢkanlıklara, marka 

sadakatine, çevreye, psikolojiye, algılamaya (algı kiĢiden kiĢiye değiĢen bir kavramdır ve bu 

tüketiciler üzerinde önemli bir etki unsurudur) ve benzeri durumlarda bağlı bir faktördür. 

Focus  grup çalıĢmasında, geliri ve yaĢam standartları yüksek olan kiĢilerin perakendeci 

markaları pek tercih etmediği ortaya çıkarken, gelirleri ve yaĢam kaliteleri düĢük olan 

kiĢilerin bu markaları tercih etme sebeplerinin baĢında ürünlerde olan düĢük fiyatın etkisi ve 

cazipliği en etkili faktör olarak tespit edilmiĢtir.  

Ġki grubunda zincir marketlerden alıĢveriĢ yaptığı ortaya çıkmıĢtır, fakat marketleri 

tercih etme sebepleri kiĢiden kiĢiye değiĢmekte bu değiĢim; gelire, ihtiyaca, kiĢinin ruh haline 

ve algısına, alıĢkanlığına, ailesine, öğrenilmiĢ ve edinilmiĢ olan tecrübeye, tavsiyeye (world 

of mouth), mağaza atmosferi ve tüketicilerin beklenti ve isteklerine bağlıdır.  Bu etkilerin 

yanında marketlerin sunmuĢ oldukları hizmet ve yaratmıĢ oldukları mağaza imajının da, 

market tercihine etkisi oldukça büyüktür.  

Grup çalıĢmamızda düĢük gelirli tüketiciler perakendeci markaları tercih etmektedir, 

bu tercihin sebebi ise ürün fiyatlarının düĢüklüğü ve gelirin yetersizliği olarak bulunmuĢtur. 

Orta gelirli ve yüksek gelirli tüketicilerde ise perakendeci marka tercihi veya kullanımın 

olduğu  gözlemlenmiĢtir bu marka tercihi ve kullanımın sebeplerinin baĢında; tavsiye ile 

(world of mouth), denenip kullanım aktivitesi; tavsiye ile deneme, alıĢveriĢ sırasında baĢka 

alternatiflerin olmamasından ötürü bir nebze zoraki alım (focus çalıĢmasındaki bir 

tüketicimizin temizlik maddesine olan ihtiyacı sebebi ile hiç bilmediği markayı alması ve 

memnu kalıp alım ve kullanımın devam etmesi), tesadüfen veya içten gelen bir dürtü ile 

olmaktadır. Fakat her iki grubun genelinde de, perakendeci markalar düĢük bir kalite imajı 

yaratmaktadır, bu imajın yaratılmıĢ olma sebepleri genel olarak Ģu Ģekilde sıralanabilir; yerel 

ve perakendeci markalı ürünler arasındaki yüksek fiyat farkı kalitesiz imajını doğurmaktadır, 

perakendeci markaların üretilmiĢ olduğu firmalar bilinmemekte ve tanınmakta. Yerel 

markaların üreticileri yıllardır pazarda yer etmektedir ve tüketicilerin bu markalara olan 

güveni, kalite imaj algısı perakendeci markalara oranla çok daha fazladır. Yerel markaların 

uzun zamanlardan beri bilinip kullanılması, tüketicilere bir alıĢkanlık yaratmıĢtır. Bu da 

perakendeci markalara karĢı bir güvensizlik ve kalitesiz ürün imajı vermektedir. Bu 

güvensizlikte tüketicileri psikolojik açıdan tatmin etmememekte ve perakendeci markalara 

soğuk bakılmasını sağlamaktadır.  
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Tüketicilerin ürün alırken; fiyattan, promosyondan, reklamlardan, market veya 

sunulan mağazanın atmosferinden, hizmet sunan personelden, servis kalitesinden, ambalaj ve 

paketlemeden, çevreden gelen tavsiye ve referanslardan (world of mouth etkisi burada 

oldukça yüksek çıkmıĢtır), alıĢkanlıklardan, aileden, yaĢam tarzı ve yaĢam standardı gibi 

verilebilecek içsel ve dıĢsal, etki ve faktörler üzerinde değiĢmektedir. Ürünlerin marka ismi, 

marka imajı v tüketiciler ile marka arasındaki psikolojik bağ çok önemli bir etki unsurudur. 

Sonuç olarak çalıĢmamızda perakendeci markaların algılanması genel olarak düĢük bir 

kalite imaj algısının içinde olduğu bulmuĢtur. Tüketicilerin bu markaları bilmemesi, 

kullanmaması, tanıtılmaması, yerel ve perakendeci markalı ürünler arasında oluĢan ciddi fiyat 

farkı, ürünlerin denenmemesi veya denetilme fırsatının oluĢmaması perakendeci markalar 

üzerinde kalitesiz imajını oluĢturmakta buda tüketicilere güvensizlik vermektedir. Üretici 

markaların geçmiĢten bugüne uzun yıllardan beri bulunması, tüketicilerin yerel markalara 

olan bağlılığı bu bağlılığın yanında zamanla geliĢen ve tabulaĢmaya yüz tutmuĢ alıĢkanlıklar 

yerel markaların perakendeci markalardan daha güvenilir ve daha kaliteli imajını 

doğurmuĢtur. Marka tercihinin, marka sadakatinin ve marka kullanımının etkisi ve alıĢkanlığı 

da bireylerin tüketim alıĢkanlığına, tüketicilerin istek ve beklentilerine paralel bir Ģekilde 

geliĢmekte ve oluĢmaktadır. 

Perakendeci markalar, kendi zincir market imajına paralel bir Ģekilde geliĢmektedir. 

Buna örnek olarak perakendeci markalardan Metro sadece tüketicilerde olumlu bir imaj 

yaratmıĢtır. Bunun sebebi ise Metronun kaliteli ürün satar ve yapar imajının yanında 

tüketiciler ve çevreden gelen olumlu tavsiye ve sözlerdir (world of mouth). Denenen ve 

tesadüfen kullanılan perakendeci markalar da tüketicilerin memnun kalmasından sonra 

tüketicide satın alımları tekrarlatır. Tavsiye ve referansın (world of mouth) tüketiciler ve 

tüketim üzerinde etkisinin yüksek olduğu bulunmuĢtur.  Demek oluyor ki perakendeciler 

kendi yapmıĢ oldukları markalı ürünleri sadece kendi raflarına koymakla kalmayacak 

belirlemiĢ oldukları  hedef kitleye ürünlerini tanıtma ve denetme yöntem ve fırsatlarını 

araĢtırıp en güzel reklam olan tavsiye (world of mouth) ile kendi ürünlerini denetip, 

kullandırıp bu alım ve kullanımın devamını getirmek  için saba sarfetmeleri gerekmektedir. 

Kısaca, perakendeci markalar bir çok tüketicide ucuz ve kalitesiz imajı yaratmakta ve 

algılanırken de bu markalara pek sıcak bakılmamaktadır. Bir çok tüketicinin bu markaları 

cazip olan düĢük fiyattan ötürü aldığı tespit edilmiĢtir. Bunların doğrultusunda,  perakendeci 

markaların, ileriye dönük yapması gereken ve dikkat etmesi gereken hususları Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz; düĢük kalite ve düĢük fiyat yerinde orta bir fiyat uygulaması ile  tüketicilerde 

gerçekçi ve güvenilir fiyat imajı yaratarak tüketiciyi çekebilir. Biraz daha fazla reklam, 

promosyon ve tanıtım ile perakendeci markalar tanıtılır ve bunlara paralel bir Ģekilde 

tutundurma gerçekleĢtirilir (reklamlar ile ürünlerin geçerliliği ve gerçekliği aynı olmalıdır). 

Ürünlerin denenmesi sağlanıp, tavsiye (world of mouth) ile alımlar artırılabilinir. Paketleme 

ve dizayn biraz daha fazla önemsenebilir, ürünler cazip konuma gelir. Ürünlerin üretiminin 

daha bilinir firmalar tarafından yapılması sayesinde tüketicilerin kalite ve güvenirlik algısı 

oluĢturulabilinir. Marketlerin mağaza atmosferi ve imajları hedeflenen kitlenin doğrultusunda 

en iyi Ģekilde belirlenip ürünlerin güvenirliliği ve kalite inancı oluĢturulup perakendeci 

markaların imaj algısı pozitif yöne geliĢtirilebilinir. Bu gibi strateji ve taktiklerle perakendeci 

markalar, daha kaliteli bir marka imaj algısıyla tüketiciler tarafından algılanabilir. 

KAYNAKLAR 

Aeker, D. and Keller, K.L., (1990). Customer Evaluations of Brand Extension.  Journal of    

Customer Research, 13: 90. 

 



 

166 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

Aaker, D.,  (1998)., Mit der Marke in einen neuen Markt. Harvard Business Manage, 3:43- 

52.  

Ahlert, D., Kenning, P. and Schneider, D., (2000). Markenmanagment im Handel Von der 

Handelsmarkenführung zum integrierten Markenmanagment in Distributionsnetzen. 

Gabler Verlag. Wieabaden. 

Ahlert, D.; Kenning, P. ;Schneider, D., (2001). Das Wachstum der Handelsmarken- Ursachen 

und Zukunftsperpektiven, in: Bruhn, M(Hrsg); Handelsmarken und Perspektiven der 

Handelsmarkenpolitik, 3. überbearbeitete und erweiterte Auflahe, Schaffer- Poeschel 

Verlag, Stuttgart. 

Akkaya, Ebru. “Marka İmajı Bileşenleri, Otomobil Sektöründe Bir Uygulama‖, 4.Ulusal 

Pazarlama Kongresi, 18-20 Kasım 1999, Hatay. 

Asseal, H., (1993). Marketing Principles and Strategy. 2th Edition. The Dryden Pres., 

Orlando. 

Baumgarth, C., (2001). Markenpolitik: Markenwirkungen- Markenführung- 

Markenforschung. Gabler Verlang, Wiesbaden. 

Bedük, A., (2001). Marka İmajı ve İhracata Etkileri. Selçuk Üniversitesi. Karman.  

Berkowitz, E. N., (1997). Marketing. 5 Edition. Boston. 

Borça, G., (2006).  Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar. MediaCat. 8. Baskı., Ġstanbul. 

Böcker, F. (1984). Gattungsmarken aus Verbrauchersicht. Markenartikel Jahrgang, 46(1) : 

15- 23. 

Bruhn, M. (1997). Das Konzept des Markentypenlebnszyklus, in: Bruhn, M. (Hrsg.); 

Handelsmarken Entwicklungstendenzen und Zukunftsperpektiven der 

Handelsmarkenpolitik, 2. Auflage, Srurrgart. , 117- 152. 

Bruhn, M. (2001). Bedeutung der Handelsmarke im Markenwettbewerb- eine Einführung, in:  

Handelsmarken Zukunftsperpektiven der Handelsmarkenpolitik, 3. Überbearbeitete Auflage, 

Schaffer- Poeschel Verlag, Stuttgart., 2- 49. 

Burt, S., (2000). The Strategic Role of Retail Brands in British Grocery Retailng. European 

Journal of Marketing,  34(8): 875- 890. 

Denli, N., 2007, Giyim Sektöründe Marka İmajı Odaklı İletişim Stratejileri. Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım 

Anabilim Dalı. 

Dereli, T. ve Baykasoğlu, A., (2007). Toplam Marka Yönetimi. Hayat., Ġstanbul. 

Dichtl, E., (1992). Grundidee, Varianten und Funktionen der Markierung von Waren und             

Dienstleisyungen, in: Dichtl, E.; Eggers, W. (Hrsg.); Make und Markenartikel als 

Instrumente des Wettbewerbs., München., 1-23. 

Dumke, S., (1996). Handelsmarken, S+W. Steuter und Wirtschaftsverlag., Hamburg.  

Findeisen. F.,  (1924). Der Markenartikel im Rahmen der Absatzökonomik der  Betriebe., 

Berlin.  

Fitzell, P., (1992). Private Label Marketing in The 1990‟s: The Evaluation of Price Price 

Labels into Global Brands., Newyork. 



  

 

167 

 

 

Gröppel, A. and Klein, A., (2002). Handelsmarkenstrategien aus Konsumentensicht, in: Esch, 

F.R. (Hrsg.); Moderne Markenführung. 2., Auflage, Gabler Verlag., Wiesbaden., 875- 

893. 

Johanson, D. and Johny, K., (1989). Determinants and Effect of The Use of  Made In Labels. 

International Marketing Review, 6(1): 9. 

Johnson, D. (2006). Trademarks What is it. 

Kapferer, J. N.,  (1994). Strategic Brand Management. Free Press. 

Kelemci, G., 2000, Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satın Alma 

Davranışlarında Türk Alman Toplumu Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik 

Gıda Sektöründe Bir Uygulama , YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı.  

Kornobis, P., (1994). Renaissance der Handelmarke.  Lebensmittelzeitıng, 16: 16-17. 

Kotler, P., (1997). Matketing Management Analysis, Planing, İmplementation and Control.; 

Prentice Hall., New Jersey. 

Kotler, P., (2000). Pazarlama Yönetimi. 10. Baskı. BetaĢ., Ġstanbul. 

Kotler, P., (2003). Kotler ve Pazarlama. Sistem Yayıncılık., Ġzmir. 

KurtuluĢ, K.; KurtuluĢ, S.; Yeniçeri, T.; YaraĢ, E., (2000). Tüketicilerin Perakendeci Markası 

Tercihleri Üzerine Bir Pilot Çalışma.;  DeğiĢen Tüketici KarĢısında Pazarlamada Yeni 

YaklaĢımlar: 5. Ulusal Pazarlama Kongresi. Bildiri: Akdeniz Üniversitesi Turizm 

AraĢtırma, GeliĢtirme ve Uygulama Merkezi.; Antalya; 349- 371. 

Low, G. S. ve Fullerton, R. A., (1994). Brands, Brand Management, and the Brand Manager 

System. Journal of Marketing Research, 31: 173- 190. 

Meffert, H. and Burmann, C., (2002). Wandel in der Markenführung- vom insrumentellen zum 

identitaetsorientierten  Markenverstadnis, in: Meffert, H; Burman, C.; Koers, M. 

(Hrsg); Markenmanagement Grundfragen der identitasorientierten Markenführung. 

Mit Best Pratice- Fallstudien., Gabler Verlag, Wiesbaden; 18- 33. 

Meffert, H., (2002). Strategische Optionen der Markenführung, in: Meffert, H.; Burman, C.; 

Koers, M. (Hrsg); Markenmanagement Grundfragen der İndentitatsorientierten 

Markenführung Mit., Best Pratice- Fallstudien., Gabler Verlag., Wiesbaden; 136- 162. 

Meffert, H.; Bruhn, M., (1984). Markenstrategien im Wettbewerb.; Gabler Verlag, 

Wiesbaden. 

OdabaĢı, Y. ve  BarıĢ, G., (2002). Tüketici Davranışları. 5. Baskı. MediaCat., Ġstanbul. 

Sattler, H. (2001). Marka Politikası, Stuttgart. 

SavaĢçı, Ġ., 2002, Tüketicinin Perakendeci Marka Tercihleri; İzmir Hipermarketleri 

Kapsamında Bir Araştırma. BasılmamıĢ Yüksek Lisans, Tezi Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġzmir. 

Varinli, Ġ. ve Babayiğit, S. “Tüketicilerin Türk ve Yabancı Orijinli Hazır Giyim Ürünlerine 

Yönelik Karşılaştırmalı İmaj Çalışması”, 5.Ulusal Pazarlama Kongresi, 16-18 Kasım 

2000, Antalya. 

Zikmund, W.G. and  d‘ Amico, M.,  (1993). Marketing. 4. Edition. West Publishing 

Company. 



 

168 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

TÜRKĠYE‟DE EFEKTĠF DÖVĠZ KURU – PĠYASA KAPĠTALĠZASYONU ĠLĠġKĠSĠ: 

AMPĠRĠK BĠR ANALĠZ
1
 

Doç.Dr.Hasan Ayaydın 

GümüĢhane Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F  ĠĢletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD 

hayaydin61@gumushane.edu.tr. 

Öğr. Gör.Abdulkadir Barut 

Harran Üniversitesi, Siverek MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

kadirbarut@harran.edu.tr. 

Ar. Gör. Sadık Karaoğlan 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme Bölümü 

karaoglan8912@gmail.com 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘de 2003: 01-2015: 10 döneminde aylık verilerle efektif döviz 

kuru ile piyasa kapitalizasyonu arasındaki iliĢki geleneksel birim kök testlerinden ADF birim 

kök testleri, VAR modeline dayalı etki-tepki analizi, Granger nedensellik analizi ve Johansen-

Juselius EĢ-BütünleĢme Testi ile incelenmiĢtir. Analiz sonuçları efektif döviz kuru 

yükseldikçe, piyasa kapitalizasyonunun azaldığını göstermektedir. Ayrıca, Granger 

nedensellik analizi sonucunda efektif döviz kurundan BĠST ulusal piyasa değerine doğru bir 

nedensellik iliĢkisi bulunulamazken, BĠST ulusal piyasa değerinden efektif döviz kuruna 

doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Piyasa kapitalizasyonu, Efektif döviz kuru, VAR, Granger 

nedensellik, Johansen-Juselius EĢ-BütünleĢme Testi 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EFFECTIVE EXCHANGE RATE- STOCK 

MARKET CAPITALIZATION IN TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the effect of the period 2003M1-2015M10 stock  

market capitalization and effective exchage rate. Johansen-Juselius Cointegration study, 

Impulse Responses, variance decomposition and Granger causality analysis were used.The 

analysis results, there was negative relationship  between stock  market capitalization and 

effective exchage rate. Stock  market capitalization between effective exchage rate. In 

addition, there was no causality  effective exchange rate to stock market capitalization, but it 

was found unidirectional causality from  stock market capitalization to effective exchange 

rate. 

Key Words: Stock Market Capitalization, Effective Exchange Rate, VAR, Granger 

Causality, Johansen-Juselius Co-Integration Test. 
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1.GĠRĠġ 

1960‘lı yıllardan itibaren dünyada baĢlayan liberalizasyon hareketleri ülkeler arasında 

sermaye akıĢlarının olmasına neden olmuĢtur. Bu bağlamda ülkeler arasında sermaye 

akıĢlarını yasaklayan engeller ortadan kalkmıĢ ve bu durum 1990‘lı yıllardan itibaren daha da 

hız kazanmıĢ ve günümüze kadar bu süreç hızlanarak gelmiĢtir. Liberalizasyonun hızlanması 

ülkelerin ulusal borsalarının geliĢmesine yardımcı olmuĢtur. Diğer yandan ise yine 

liberalizasyonun etkisi ile ülkelerin serbest dalgalanan döviz kurunu benimsemesi yatırımcılar 

açısından risk oluĢturan bir durum olmuĢtur. Sermaye piyasalarında yatırım yapan kiĢilerin 

yatırımlarını etkileyen bir durum olan döviz kuru ve borsa kapitalizasyonu araĢtırmacıların 

dikkatini çeken önemli bir konu olarak günümüze değin gelmiĢtir. 

Hisse senedi fiyatı ve hisse senedi sayısının çarpılmasıyla iĢletmenin toplam piyasa 

değeri hesaplanabilir. ĠĢletmenin toplam piyasa değeri piyasa kapitalizasyon değeri olarak 

adlandırılmaktadır Borsa kapitalizasyonu borsa iĢlem gören Ģirketlerin hisse senetlerinin 

toplam değeri olarak ifade edilmektedir (Dağlı, 2000: 204).  Bu bağlamda borsa 

kapitalizasyonu ve hisse senetlerinin değeri birbiri ile doğrudan bağlantılı olan iki konudur. 

Bu doğrultuda hisse senetlerinin değerini ve döviz kuru iliĢkisini inceleyen ve temelde en çok 

desteklenen iki görüĢ mevcuttur. Bunlar; geleneksel yaklaĢım ve portföy yaklaĢımlarıdır. 

Geleneksel yaklaĢım;  Döviz kurunda meydana gelen değiĢimlerin, Hisse senedi 

fiyatlarında meydana gelen değiĢimleri etkilediği varsayımına dayanmaktadır. Bu yaklaĢıma 

göre; döviz kurunda meydana gelen değiĢimler, firmaların girdi/çıktı maliyetlerini ve rekabet 

gücünü etkilemektedir. Bu bağlamda bu durum firmaların karlılığında bir etkiye neden 

olacak, firma karlılığında meydana gelen etki ise hisse senetlerinin değerini etkileyecektir 

(Doğru ve Recepoğlu,2013; Dornbusch and Fischer ,1980). 

Portföy yaklaĢımına göre ise; hisse senedi fiyatlarında meydana gelen bir artıĢ veya 

azalıĢ, para talebini etkileyecek, para talebi ise faiz oranlarını etkileyecek ve sonuç olarak bu 

durum kiĢilerin servetlerini etkileyecektir. Bu bağlamada para arzına meydana gelen bir azalıĢ 

faiz oranlarını düĢürecek, düĢen faiz oranları ile yatırımcıların daha yüksek faiz elde etme 

güdüsü nedeni ile baĢka borsa yönelirler ve sonuç olarak bu durum borsanın değerini azaltıcı 

etki yaratmaktadır. Tersi durumda ise faiz oranları yüksek olursa yabancı yatırımcı ulusal 

borsaya yatırım yapar ve bu durum borsanın değerini artırır. Yani, portföy yaklaĢımı, hisse 

senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru nedensellik olduğu varsayıma dayanmaktadır 

(Branson,1983;Frankel,1983;Mutluay ve Turaboğlu,2013;Jorion.1990). 

Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye için 2003:01-2015:10 dönemi için geliĢmekte olan 

ülkeler için oluĢturulan efektif döviz kuru ve BĠST toplam değeri arasındaki iliĢkiyi 

araĢtırmak ve bu iki değiĢken arasındaki nedensellik yönünün belirlenmesidir. Diğer yandan 

ise uzun süredir tartıĢıla gelen bir konu olan döviz kuru, hisse senedi iliĢkisi konusuna 

ampirik yanıtlar bulma isteği bizi yazmaya iten motivasyon olmuĢtur. 

2.LĠTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelendiğinde döviz kuru ve hisse senetleri arasındaki iliĢki uzun zamandır 

tartıĢılan bir konu olmasına karĢın bu konuda araĢtırmacılar arasında ortak bir görüĢ ortaya 

çıkmamıĢ ve  bu durum çalıĢmaların devam etmesine neden olmuĢtur.  Bu bağlamda giriĢ 

kısmında bahsedilen geleneksel yaklaĢımı hem de portföy yaklaĢımını destekleyen çalıĢmalar 

mevcut olup,  yapılan çalıĢmaların bazıları aĢağıda özetlenmiĢtir. 
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AraĢtırmayı Yapan(lar) 

Zaman 

Aralığı Yer(ler) Yöntem(ler) Sonuç(lar) 

Qiao Y. (1997) 1983-

1994 

Hong-Kong 

,Tokyo ve 

Singapur 

Nedensellik Honkong ve Singapur için döviz 

kurundan borsa değerine tek 

yönlü iliĢki, Tokyo için ise çift 

yönlü nedensellik tespit 

edilmiĢtir. 

Bhattacharya ve Mukharjee 

(2002) 

1990-

2001 

Hindistan Nedensellik Döviz kuru ve hisse senedi 

piyasası arasındaki nedensellik 

bulunamamıĢtır. 

Fang ve Miller (2002) 1997:01-

2000:12 

Kore GARCH-M Döviz kuru ve hisse senedi 

piyasası arasındaki çift yönlü 

nedensellik tespit edilmiĢtir. 

HatemiandIrandoust(2002) 1993-

1998 

Ġsveç Nedensellik Hisse senedi fiyatlarından döviz 

kuruna doğru tek yönlü iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Nath ve Samanta (2003) 1993-

2002 

Hindistan Nedensellik Döviz kuru ve hisse senedi 

piyasası arasındaki nedensellik 

bulunamamıĢtır. 

Misra (2004) 1982-

2002 

Hindistan  Nedensellik Hisse senedi fiyatlarından döviz 

kuru arasında nedensellik tespit 

edilmemiĢtir. 

PhylakisandRavazollo 

(2005) 

1980–

1998 

Pasifik 

ülkeleri 

havzası 

GrangerNedensellik ve 

EĢ bütünlenĢme 

Borsa ve döviz kurları arasında 

iliĢki olduğu ve bu iliĢkinin, 

borsa dan döviz kuruna doğru 

tek yönlü olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Tabak (2006) 1994-

2002 

Brezilya Nedensellik Hisse senedi fiyatlarından döviz 

kuru arasında çift yönlü 

nedensellik tespit edilmiĢtir. 

Ayaz (2006) 1991:01-

2004:12 

Türkiye Granger Nedensellik Döviz kuru ve hisse senedi 

değeri arasında iki yönlü iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Aydemir ve  Demirhan 

(2009) 

2001-

2008 

Türkiye Granger Nedensellik Hisse senedi fiyatları ve döviz 

kuru arasında çift yönlü 

nedensellik tespit edilmiĢtir. 

Kutty (2010) 
1989-

2006 

Meksika Granger Nedensellik Kısa vadede hisse senedinden 

döviz kuruna doğru tek yönlü 

iliĢki bulunuyor olup, uzun 

vadede bir iliĢki bulunamamıĢtır 

Kapusuzoğlu ve Ġbicioğlu 2001:7- Türkiye Granger Nedensellik Dolar kurundan BĠST 100 borsa 
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(2010) 2010:2 endeksine doğru tek yönlü iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Zia and Rahman (2011) 1995-

2010 

Pakistan Granger Nedensellik Karaçi borsası 100endeksi ve 

döviz kuru arasında iliĢki 

bulunamamıĢtır. 

 

SavaĢ ve Can (2011) 2000-

2009 

Türkiye Çoklu regresyon analizi 

ve Granger Nedensellik 

ĠMKB 100 Endeksi‘nden Euro-

Dolar Paritesinden reel efektif 

döviz Kuru endeksi ‘ne doğru 

bir nedensellik tespit edilmiĢtir. 

Berke (2012) 2002-

2012 

Türkiye Nedensellik Hisse senedi fiyatlarından döviz 

kuruna doğru tek yönlü 

nedensellik tespit edilmiĢ olup, 

değiĢkenler arasında negatif 

iliĢki bulunmuĢtur. 

Ray (2012) 1990-

2011 

Hindistan Granger Nedensellik Borsa toplam değeri ve döviz 

kuru arasında iliĢki tespit 

edilememiĢtir. 

Paramati and Gupta (2013) 1992-

2011 

Hindistan VAR model, 

Nedensellik 

Döviz kuru ve faiz oranından 

borsa getirisine doğru tek yönlü 

bir nedensellik iliĢkisi tespit 

edilmiĢtir. 

Ceylan ve ġahin (2015) 2006:1-

2015:4 

Türkiye Granger Nedensellik Döviz kurundan hisse senedi 

fiyatlarına doğru tek yönlü iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Akinlo and Awolowo 

(2015) 

1981-

2011 

Nijerya Granger Nedensellik Borsa toplam değeri ve döviz 

kuru arasında iki yönlü iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Kendirli and Çankaya  

(2015) 

2009:01-

2014:12 

Türkiye Granger Nedensellik Dolar kurundan BĠST 30 borsa 

endeksine doğru tek yönlü iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Ajayi et. all(1998), 1985-1991 döneminde geliĢmiĢ 7 ülke  (Kanada, Almanya, Fransa, 

Ġtalya, Japonya, Ġngiltere ve ABD) ve geliĢmekte olan 8 ülke (Tayvan, Kore, Filipinler, 

Malezya, Singapur, Hong Kong, Endonezya ve Tayland) için araĢtırma yapılmıĢtır.  Sonuç 

olarak; GeliĢmiĢ 7 ülkede (Kanada, Almanya, Fransa, Ġtalya, Japonya, Ġngiltere ve ABD) 

hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna, tek yönlü iliĢki bulunmuĢ olup, geliĢmekte olan 8 

ülke için(Tayvan, Kore, Filipinler, Malezya, Singapur, Hong Kong, Endonezya ve Tayland ) 

her hangi bir nedensellik tespit edilememiĢtir. 

Kanas (2000), GeliĢmiĢ ülkeler olan; ABD, Ġngiltere, Japonya, Almanya, Fransa ve 

Kanada için yaptıkları çalıĢmada; ABD, Ġngiltere, Japonya, Fransa ve Kanada‘da döviz 

kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü iliĢki, Almanya‘da ise hisse senedi 

fiyatından,  döviz kuruna doğru tek yönlü iliĢki bulunmuĢ olup,  hisse senedi fiyatı ve döviz 

kuru arasında negatif ve anlamlı iliĢki tespit edilmiĢtir. 
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 Granger et. all (2000), 1986:01-1998:06 döneminde, 9 Asya ülkesi; için 

çalıĢma yapılmıĢ olup çalıĢma sonucunda; Honkong, Malezya, Singapur, Taylan, G.Kore ve 

Tayvan‘da döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasında çift yönlü, Filipinler‘de, hisse senedi 

fiyatından borsa değerine doğru tek yönlü, Endonezya ve Japonya‘da ise döviz kuru ve hisse 

senedi fiyatı arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Muhammed ve Rasheed (2002) 1994-2000 dönemini kapsayan aylık verileri 

kullanarak, 4 Güney Asya ülkeleri ( Pakistan, Hindistan, BangladeĢ ve Sri Lanka)  döviz kuru 

ve hisse senetleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda; BangladeĢ ve Sri 

Lanka‘da döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasında çift yönlü, Pakistan, Hindistan için ise 

bu değiĢkenler arasında hem uzun hemde kısa dönemde bir nedensellik bulunamamıĢtır. 

Kasman (2003), Türkiye için 1990-2002 döneminde döviz kuru ve hisse senedi 

endeksleri arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda sadece döviz kuru ve borsa 

endüstri endeksi hisse senedi arasında nedensellik bulunmuĢ ve bu nedensellik döviz 

kurundan borsa endüstri endeksi hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü olmuĢtur. 

Doong et.all (2005), 1989-2003 döneminde 6 Asya  ülkesi; Endonezya, Malezya, 

Filipinler, Güney Kore, Tayland ve Tayvan için araĢtırma yapmıĢlardır. Yapılan araĢtırma 

sonucunda; Endonezya, Kore, Malezya ve Tayland için borsa değeri ve döviz kuru arasında 

çift yönlü iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Pan et. all (2007), 1988-1990 döneminde, Hong Kong, Japonya, Kore, Malezya, 

Singapur, Tayvan ve Tayland için araĢtırma yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmanın sonucunda; 

1997 Asya krizinden önce Hong Kong, Japonya, Malezya ve Tayland için döviz kurundan 

borsa değerine doğru tek yönlü iliĢki tespit edilirken, Hong Kong, Kore ve Singapur‘da ise 

borsa değerinden döviz kuruna doğru tek yönlü iliĢki tespit edilmiĢtir. Asya krizi süresince 

ise; döviz kurlarından ve borsa değerine doğru iliĢki bulunamazken, borsa değerinden döviz 

kuruna iliĢki ise Malezya dıĢında tüm ülkelerde bulunmuĢtur. 

Özmen (2007),  Türkiye‘de 1989-2006 dönemi için hisse senedi fiyatları ile döviz 

kurları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda ise, 1989-1994 ve 1994-1999 

dönemleri dıĢında, hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasında çift yönlü bir nedenselliğin 

olduğu tespit edilmiĢ, ayrıca kriz öncesi ve 2000 yılı analiz dıĢında bırakıldığında ise, döviz 

kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi görülmüĢtür. 

Pekkaya ve Bayramoğlu (2008 ),  Türkiye‘de 1990-2007 dönemi için YTL/Dolar 

döviz kuru, ĠMKB100 ve S&P 500 endeks verilerini kullanarak aralarındaki nedensellik 

iliĢkisini incelemiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda ĠMKB100 ve S&P 500 endekslerinden 

YTL/Dolar döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir. Bunun yanı sıra ĠMKB 

100 ve Döviz kuru arasında çift yönlü, döviz kuru ve S&P 500 arasında tek yönlü nedensellik 

tespit etmiĢ olup, kriz dönemleri hariç bu iliĢkide belirleyicinin S&P 500 endeksi olduğu 

görülmüĢtür. 

ĠĢcan (2011), Türkiye için ,2001-2009 döneminde Amerikan Doları ve Euro kurları ve 

hisse senedi piyasası arasındaki etkileĢim araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın sonucunda ise; 

hisse senedi fiyatlarından döviz kurlarına doğru tek yönlü nedensellik bulunmuĢtur. 

Elmas ve Esen (2011), 1999-01-2010-03 döneminde, Türkiye, Almanya, Fransa, 

Hollanda, Rusya, Hindistan için araĢtırma yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonucunda; Türkiye, 

Almanya, Fransa, Hollanda için,  döviz kurundan hisse sendi fiyatına doğru tek yönlü iliĢki, 

Rusya ve Hindistan‘da ise hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru tek yönlü iliĢki tespit 

edilmiĢtir. 

Ayaydın ve Dağlı (2012), GeliĢmekte olan piyasalarda hisse senedi fiyatlarını 

etkileyen faktörleri araĢtırmıĢ ve çalıĢmanın sonucunda;  hisse senedi getirisinin, S&P 500 
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endeksinin pozitif yönde etkilendiği, döviz kurundan ise, 1998 Asya krizi ve 2008 küresel 

finans krizinden negatif etkilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca, çalıĢma kapsamında yer 

alan bütün geliĢen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin mevduat faiz oranından 

etkilenmediği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Doğru ve Recepoğlu (2013), Türkiye için 1980-2012 dönemi için hisse senedi fiyat 

endeksi ile Euro/TL ve Dolar/TL döviz kurları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır ÇalıĢma 

sonucunda döviz kurundan hisse senedine doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir. 

Büberkökü (2013),  ÇalıĢmada geliĢmiĢ ülkeler olan; Japonya, Kanada Ġngiltere, 

Ġsviçre, Almanya ve Avustralya ve geliĢmekte olan ülkeler; Singapur, G.Kore ve Türkiye için 

1998 -2008 verileri analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda GeliĢmiĢ ülkeler olan Kanada ve 

Ġsviçre için hisse senedi fiyatlarından döviz kurlarına doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi 

tespit edilirken, Japonya, Almanya, Ġngiltere ve Avusturalya‗da herhangi bir nedensellik 

iliĢkisi bulunamamıĢtır. Diğer yandan geliĢmekte olan ülkelerde ise; Singapur ve G.Kore‘de 

döviz kurlarından hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi tespit 

edilirken Türkiye‘de hisse senedi fiyatlarından döviz kurlarına doğru bir nedensellik iliĢkisi 

tespit edilmiĢtir. 

ġentürk ve Dücan (2014), Türkiye için 1997:01-2013:05 dönemine ait faiz oranı ve 

döviz kuru değiĢkenlerinin borsa getirisi üzerindeki etkisini VAR model kullanarak 

incelemiĢlerdir. Bulgulara göre döviz kuru ve faiz oranları artıkça borsa endeksinin getirisinin 

azaldığı, ayrıca döviz kurundan borsa getirisine ve faiz oranından da döviz kuruna doğru tek 

yönlü nedensellik iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir.  

Öncü vd.(2015),  Türkiye‘de 2002:01-2013:11 dönemi için BĠST 100 hisse senedi 

endeks değeri, altın ve reel döviz kuru (dolar) arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmanın 

sonucunda Reel Döviz Kurunun ve altının, Borsa Ġstanbul 100 Endeksinin Granger nedeni 

olduğu, ayrıca altının, reel döviz kurunun Granger nedeni olduğu tespit edilmiĢtir. 

3.VERĠ SETĠ VE METODOLOJĠ 

ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenlerden olan efektif döviz kuru (DK) T.C Merkez 

Bankası veri tabanından alınmıĢ olup geliĢmekte olan ülkeler için hazırlanan efektif döviz 

kuru kullanılmıĢtır. Diğer bir değiĢken olan Borsa Ġstanbul Ulusal Piyasa değeri (UPD)  

verileri ise Borsa Ġstanbul‘un web sitesinden temin edilmiĢ olup değiĢkenlerin 2003M1 -

2015M10 döneminde ait aylık verileri kullanılmıĢtır. Ġstatistiki testlerin uygulanmasında ise 

Eviews7.0 paket programından yararlanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kullanılan analizler ise Ģunlardır; 

 ADF birim Kök Testi 

 VAR model (Vektör Otoregresif Model)  

 Johansen EĢ –BütünleĢme Analizi 

 Etki-Tepki Analizleri 

 Granger Nedenselik  

ADF birim Kök Testi ; ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenler arasındaki iliĢkinin 

ekonomimetrik olarak incelenebilmesi ve doğru modelin seçilebilmesi için değiĢkenlerin, 

durağanlık göstermesi gerekmektedir (Dickey ve Fuller, 1981).  Bu bağlamda değiĢkenler 

arasındaki durağanlıklarının incelenmesi için  ADF birim kök testi yapılmıĢtır. 
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(1) numaralı denklemde;  ilgili değiĢkenleri,  birinci fark değerlerini, p gecikme 

uzunluğunu;  ise hata terimini ifade etmektedir. =0 boĢ hipotezinin kabul edilmesi serilerin 

durağan olmadığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda durağanlık sorunu çözüldükten sonra 

VAR model oluĢturulmuĢtur. 

VAR model (Vektör Otoregresif Model) ; Christopher Sims  tarafından geliĢtirlen 

model eĢanlı modellerin meydana getirdiği karıĢıklıklara çözüm sunmak amacı ile 

geliĢtirilmiĢtir  (Keating, 1990: 453 – 454). 

 

 

Yukarıdaki modelde;  a,b,c ve de sabit sabit terim,  p , gecikme sayısını, ,rassa hata 

terimleriniifade emektedir. 

Johansen  -Juselius Eş Bütünleşme Analizi ; Seriler arasında eĢ bütünleĢme iliĢkisini 

ilk kez literatüre kazandıran isim  Engle-Granger‘dir. Ancak bu modelin kendisi ile birlike 

getirdiği bir takım sorunlar vardır ve  iĢte bu sorunların çözümü için Johansen-Juselius (1990) 

tarafından bu sorunların çözümü için alternatif bir model geliĢtirilmiĢtir. 

 

 

EĢ bütünleĢmenin olabilmesi için 1 ve2 numaralı denklemlerden elde edilen hata 

terimlerinin durağan olması beklenmektedir. Bu durum için aĢağıdaki denklemler tahmin 

edilmektedir; 

 

 

Burada Δ= 0 olması durumunda  değiĢkenler arasında eĢ bütünleĢme yoktur anlamına, 

aksi durumda ise değiĢkenler arasında eĢ bütünleĢme vardır anlamına gelir.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Christopher_A._Sims
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Etki-Tepki Analizleri; değiĢkenlerden birinde meydana gelen bir standart hata kadarlık 

Ģok karĢısında her bir değiĢkenin gösterdiği dinamik tepkilerin izlenmesine olanak 

tanımaktadır (Lütkepohl,1993:56-57).  

 

Granger Nedenselik; bir değiĢkenin değerleri ile diğer değiĢkenin değerleri arasında 

bir iliĢkinin olup olmadığını ve iliĢkinin yönünü tespit etmeyi amaçlamaktadır. (Durkaya-

Ceylan, 2006: 87).  

 

 

Xt ve Yt değiĢkenlerinin  durağan  ve sıfır ortalamaya sahip olduğu, ,  hata 

terimlerinin otokoralesyonsuz olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ilk birinci 

denklemdeki  bj değerleri sıfırdan farklı oldukları zaman; Yt , Xt ‗nin Granger nedenidir 

denilmektedir. Aynı Ģekilde Cj değerleri sıfırdan farklı iseler; Xt , Yt‘nin Granger nedenidir 

denilir. Bahsedeilen durum her ikisinde varsa Xt , Yt arasında çift yönlü nedensellik vardır 

denilir. Bj ve Cj sıfırdan farklı olmadıklarında ise, Xt ve Yt arasında nedenselik yoktur Ģeklinde 

söylenmektedir (Granger ve Newbold,1986: 220-221). 

4.BULGULAR 

Analizlere baĢlamadan önce çalıĢmada kullanılan değiĢkenler mevsimsel 

etkilenlenmelerden arındrılmıĢ olup  bu değiĢkenlere  ait tanımlayıcı istatistikler Tablo:1‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 1: Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 Max. Min. Ortalama Medyan Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera 

DK 5820.969 -12181.92 -157.4765  3234.412  67779.16 0,56 262,38(0,00) 

UPS  67779.16 -68433.10  100.5963 5226.226 -68433.10 4,83 29,43 (0,00) 

Bir serinin normal dağılım gösterebilmesi için; çarpıklık değerinin sıfır (0) olması 

gerekmektedir, ayrıca negatif çarpıklık sağa çarpık dağılma, pozitif çarpıklık ise sola çarpık 

dağılmayı ifade etmektedir. Basıklık değerinin ise 3 olması gerekmektedir. Jarque-Bera 

değerinin olasılık değerinin ise 0.05‘ten büyük olması gerekmektedir (Gujarati,1995:700). Bu 

bağlamda tanımlayıcı istatistikleri değerlendirdiğimizde değiĢkenlerin normal dağılıma sahip 

olmadığı görülmektedir. 

ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenler arasındaki iliĢkinin ekonomimetrik olarak 

incelenebilmesi ve doğru modelin seçilebilmesi için değiĢkenlerin, durağanlık göstermesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda Tablo:2‘de değiĢkenlerin durağanlıkları incelenmiĢtir. 
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Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢkenler 

SeviyeDeğerleri 1. FarkDeğerleri 

Sabitli Sabitli/Trendli Sabitli Sabitli/Trendli 

DK -0,89
 

-5,04
(a) 

-9,11
(a) 

-9,11
(a) 

UPD -1,04 -2,82 -12,23
(a) 

-12,20
(a)

 

Kritik Değerler %1 

%5- 

%10 

-3,47 

2,88 

-2,57 

-4,01 

-3,44 

-3,14 

-3,47 

-2,88 

-2,57 

-4,01 

-3,43 

-3,14 

*
a
 %1 önem seviyesinde durağandır 

Yapılan ADF birim kök testi analizi sonuçlarına göre; efektif döviz kuru değiĢkeni 

seviye değerlerinde, sabitli ‘de durağan olmadığı ancak sabitli ve trendli‘de durağan hale 

geldiği görülmektedir.  BĠST ulusal piyasa değerinin ise seviye değerlerinde durağan olmadığı 

görülmektedir. Bu bağlamda değiĢkenlerin birinci farkları alınmıĢ ve durağan hale 

getirilmiĢtir. 

VAR model tahmininde bulunurken dikkat edilmesi gereken önemli bir durum ise 

uygun gecikme uzunluğunun seçilmesidir. Tahmin edilen gecikme uzunluğu olması gereken 

gecikme uzunluğundan uzun olursa, değiĢkenler daha yüksek değerler almakta ve bu durum 

aĢırı parametreleĢme sorununu doğurmaktadır (Katos et.all,2000:300). Bu bağlamda uygun 

gecikme uzunluğunun seçilmesi için gereken iĢlemler Tablo:3‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 3: VAR Modeli Uygun Gecikme Uzunluğu Kriterleri 

 

 

 

 

 
 

 

Bu amaçla (LR), (FPE), Akaike (AIC), (SC) ve (HQ) kritik değerlerini en küçük yapan 

düzey tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Tablo 3 incelendiğinde ise;  SC FPE, AIC ve HQ 

kriterleri, 1. gecikmeyi, LR kriteri ise 14. gecikmeyi göstermektedir. Birinci gecikmelerde 

oto-korelasyon sorunu ortaya çıktığından uygun gecikme uzunluğu olarak 14. gecikme 

seçilmiĢtir. Seçilen gecikmede oto-korelasyonun olup olmadığı Tablo:4 ‗te incelenmiĢtir. 

 

 

 

 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  468.5569 NA   3.97e-06 -6.761694 -6.719270 -6.744454 

1  485.5976  33.34049   3.28e-06*  -6.950690*  -6.823418*  -6.898970* 

2  489.1518  6.850906  3.31e-06 -6.944230 -6.732110 -6.858029 

3  489.8922  1.405634  3.47e-06 -6.896989 -6.600021 -6.776308 

4  491.1028  2.263262  3.61e-06 -6.856562 -6.474746 -6.701402 

5  493.4411  4.303826  3.70e-06 -6.832480 -6.365816 -6.642839 

6  494.8210  2.499817  3.84e-06 -6.794507 -6.242996 -6.570386 

7  495.6688  1.511382  4.03e-06 -6.748824 -6.112464 -6.490223 

8  497.8666  3.854122  4.14e-06 -6.722705 -6.001498 -6.429624 

9  500.6707  4.836043  4.21e-06 -6.705373 -5.899318 -6.377812 

10  503.5710  4.917822  4.28e-06 -6.689435 -5.798531 -6.327394 

11  505.9467  3.959441  4.39e-06 -6.665894 -5.690142 -6.269372 

12  510.6419  7.689238  4.36e-06 -6.675969 -5.615370 -6.244968 

13  512.8519  3.555245  4.48e-06 -6.650027 -5.504580 -6.184546 

14  519.0080   9.724969*  4.35e-06 -6.681276 -5.450981 -6.181314 

15  519.7271  1.114987  4.58e-06 -6.633725 -5.318582 -6.099284 

LR: Likelihood Ratio  FPE: Final Prediction Error AIC: Akaike Ġnformation 

Criteria  SC: Schwarz Ġnformation Criteria HQ: Hannan Quinn 
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Tablo 4: Otokorelasyon LM Testi Sonuçları 

Gec. LM-Ġst. Olasılık 

1  1.393250  0.8454 

2  2.465542  0.6508 

3  2.578306  0.6307 

4  2.428956  0.6574 

5  3.056420  0.5484 

6  6.143380  0.1887 

7  7.129467  0.1292 

8  1.804606  0.7716 

9  4.098826  0.3928 

Yapılan LM (LagrangeMultiplier) bütün değerlerin 0.05 ten büyük olduğu, yani oto-

korelasyon sorunun olmadığı görülmektedir. . Bu bağlamda LR, kriterleri ile belirlenen 

gecikme uzunluğu LM analizi ile de desteklenmiĢtir. 

Tablo 5: White DeğiĢen Varyans Testi Sonucu 

 

 

Tablo 5‘eincelendiğinde, hata terimleri varyansının  tüm gözlemler için değiĢmediği, 

kısacası değiĢen varyans sorununun olmadığı gözlemlenmektedir (p=0.24≥ 0,05). 

ġekil 1: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember Konumu 

 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

ġekil 1‘de görüldüğü üzere tahmin edilen modele ait AR karakteristik polinomun ters 

köklerinin birim çember içerisindeki konumu, modelin durağanlık açısından herhangi bir 

sorun taĢımadığını göstermektedir. Efektif döviz kuru ve BĠST ulusal piyasa değiĢkenleri 

arasındaki varyans ayrıĢtırma sonuçları ise Tablo 6 ve Tablo 7 de verilmiĢtir. 

Tablo: 6: VAR Model Tahmin Sonuçları 

 DK UPD 

DK(-14) -0,112 -0,432 

UPD(-14) 0,084 0,280 

R
2 

0,38 

 

DüzeltilmiĢ R
2 

0,22 

F-istatistik 2,46 

Durbin Watson 1,99 

Tahmin edilen VAR modelde, bağımlı değiĢken olarak BĠST ulusal piyasa değeri 

(UPD) olarak alınırsa, model matematiksel olarak Ģöyle yazılabilir; 

DK = 0,084(UPD)- 0,112(DK) 

OluĢturulan model %10 önem düzeyinde anlamlı olup kısa dönemde Borsa Ġstanbul ve 

döviz kuru arasında negatif iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Ki-Kare df Olasılık 

180,25 168 0,24 
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Tablo 7: Efektif Döviz Kuru ve BĠST Ulusal Piyasa Değeri ĠliĢkisinde 

Efektif Döviz Kuru DeğiĢkeninin Varyans AyrıĢtırma Sonuçları (%) 

Dönemler Standart Hata DK UPD 

1  2250.458  100.0000  0.000000 

2  2417.634  91.40647  8.593530 

3  2453.452  91.59754  8.402456 

4  2454.494  91.59788  8.402116 

5  2463.810  90.95277  9.047226 

6  2486.214  90.98998  9.010025 

7  2495.460  90.75783  9.242167 

8  2525.052  90.76248  9.237523 

9  2528.903  90.71832  9.281682 

10  2533.766  90.46953  9.530473 

Tablo:7‘de yer alan verilere bakıldığında efektif döviz kuru değiĢkeninin ilk dönemde 

kendi dinamikleri tarafından belirlendiği görülmketedir. Ġkinci dönemden itibaren  BĠST 

ulusal piyasa değeri değiĢkeninden etkilenmeye baĢlamıĢ ve bu oran yaklaĢık olarak %9 

olarak gerçekleĢmiĢtir.beĢinci dönem itibariyle bu oran %9 ‗un üzerine çıkmıĢ ve benzer 

Ģekilde etkilenmeye devam etmiĢtir. 

Tablo 8:  Efektif Döviz Kuru ve BĠST Ulusal Piyasa Değeri ĠliĢkisinde 

BĠST Ulusal Piyasa Değeri DeğiĢkeninin Varyans AyrıĢtırma Sonuçları (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo:8‘e bakıldığında BĠST ulusal piyasa değeri değiĢkeninin %86‘ lık kısmının 

kendi dinamikleri tarafından belirlendiği görülmektedir. Ancak üçüncü dönem itibariyle 

efektif döviz kurundan etkilenme oranı artmıĢ (%16)  ve bu durum benzer Ģekilde devam 

etmiĢtir. 

Tablo:2‘de efektif döviz kuru ve BĠST ulusal piyasa değeri değiĢkenlerinin 

durağanlıklarını incelemiĢ ve bu iki değiĢkenin 1. seviyede durağan hale geldikleri 

görülmüĢtür. Bu bağlamda incelenen değiĢkenler arasında, uzun dönemli bir iliĢkinin olup 

olmadığı yani eĢ bütünleĢmenin olup olmadığı Johansen-JuseliuseĢ-bütünleĢme testi ile 

incelenmiĢ olup, sonuçlar Tablo:9‘de sunulmuĢtur. 

Tablo:9: Johansen-Juselius EĢ-BütünleĢme Testi Sonuçları 

DeğiĢkenler 

H0 

Hipotezi 

H1 

Hipotezi 

Öz 

Değerler 

Ġz 

Ġstatistiği 

Max Özdeğer 

Ġstatistiği 

Kritik 

Değerler 

%5 

Max %5 

DK 

UPD 

r=0 

r≤1 

r≥1 

r≥2 

0,13 

0,15 

37,74
(a) 

17,36
(a) 

20,37
(a) 

17,36
(a) 

15,49 

3,84 

14,26 

3,84 

Dönemler Standart Hata DK UPD 

 1  20879.66  13.62451  86.37549 

 2  20943.13  13.63121  86.36879 

 3  21334.06  16.42123  83.57877 

 4  21538.31  16.21069  83.78931 

 5  21585.99  16.56773  83.43227 

 6  21857.31  16.33934  83.66066 

 7  21883.09  16.35238  83.64762 

 8  22075.94  17.52546  82.47454 

 9  22097.52  17.68568  82.31432 

 10  22234.61  18.10869  81.89131 
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Efektif döviz kuru ve BĠST ulusal piyasa değeri değiĢkenleri arasında yapılan eĢ 

bütünleĢme analizi sonucunda,  eĢ bütünleĢmenin olmadığını kabul eden HO hipotezi 

reddedilmiĢ olup alternatif H1 hipotezi yani eĢ bütünleĢmenin olduğunu kabul eden hipotez 

kabul edilmiĢtir. Yani değiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢkinin olduğu ve bu iliĢkinin kısa 

dönemde olduğu gibi uzun dönemde de negatif olduğu tespit edilmiĢtir. DK= -0,0766 (UPD) 

+C modeline göre Borsa Ġstanbul‘da meydana gelen bir birimlik artıĢ, döviz kurunda  0,0766 

birimlik azalma meydana getirmektedir. 

  Ayrıca Engle-Granger (1987)‘a göre değiĢkenler arasında eĢbütünleĢme olması 

aralarında bir nedensellik iliĢkisinin olduğunun göstergesidir. Diğer yandan incelenen 

değiĢkenlerin aynı seviyeden durağan olmaları ve değiĢkenler arasında eĢbütünleĢme 

iliĢkisinin mevcut olması nedeniyle çalıĢmada, değiĢkenler arasındaki kısa ve uzun dönem 

ayarlanma surecini gösteren ve dinamik bir modele uygulanan hata düzeltme mekanizması 

oluĢturulmuĢtur. 

Tablo:10: VAR Hata Düzeltme Modeli 

DeğiĢken Katsayı St.Hata t-Değeri 

Dk(-10) 0.036204  (0.08286) [ 0.43693 

UPD (-10)   0.010647  (0.01130) 0.064375 

Coniteq -0.386812(0,00) 0.12335 [-3.13582 

Hata düzetme modelinde hata katsayısının negatif ve istatistiki olarak  0.05 ≥0,00 

olması değiĢkenler arasında uzun dönemde iliĢkinin olduğunu göstermektedir (Çetinkaya ve 

Türk,2014:55). Bu bağlamda model incelendiğinde değiĢkenler arasında uzun dönemli 

iliĢkinin olduğu ve kısa dönemde ortaya çıkan aksaklıkların uzun dönemde  %38 oranında 

düzeldiğini görmekteyiz. 

Granger nedensellik analizi gecikme uzunluğuna karĢı oldukça duyarlı olduğundan 

uygun gecikme uzunluğunun seçilmesi VAR modelin gerçekçi yansıtabilmesi açısından 

oldukça önemlidir. ÇalıĢmamızda gecikme uzunluğu LR, kriterine göre 14 olarak belirlenmiĢ 

ve nedensellik analizi de bu doğrultuda yapılmıĢtır. 

Tablo 11: Granger Nedensellik Analizi Sonucu 

*%5 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

Yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda efektif döviz kurundan BĠST ulusal 

piyasa değerine doğru bir nedensellik iliĢkisi bulunulamazken ( 0,20≥0,05), BĠST ulusal 

piyasa değerinden efektif döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir 

(0,05≥0,002). 

 

 

 

 

 

 

ĠliĢkinin Yönü Ġstatistik (χ
2
) p-değeri Ho Hipotezi H1 Hipotezi Kabul/Ret 

DK      UPD 
6,82 0.20 Granger nedeni değildir Granger nedenidir 

HO: Kabul 

H1:Ret 

UPD      DK 
19,16 0.002* Granger nedeni değildir Granger nedenidir 

HO: Ret 

H1:Kabul 
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ġekil 2:  Efektif Döviz Kuru ve BĠST Ulusal Piyasa Değeri ĠliĢkisi Ġçin Etki Tepki 

Fonksiyonları 
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ġekil:2 ‗de yer alan etki-tepki fonksiyonları sonuçlarına göre; efektif döviz kuru 

değĢkeni kendisinin  bir birimlik Ģokuna karĢı üçüncü dönemden itibaren düĢüĢ yönünde tepki 

verirken, altıncı dönemden sonra artıĢ yönünde, sekizinci dönemden itibaren ise tekrar düĢüs 

yönünde tepki vermiĢtir. Efektif döviz kuru değiĢkeni, BĠST ulusal piyasa değeri değiĢkeninin 

bir birimlik Ģokuna karĢı ikinci döneme kadar pozitif azalan yönde olup zamanla dalgalanma 

göstermiĢtir. Diğer taraftan BĠST ulusal piyasa değeri değiĢkeninde meydana gelen bir 

birimlik standart sapmalık Ģoka karĢı efektif döviz kuru değiĢkeni ilk dönemlerde düĢüĢ 

yönünde tepki verirken, zamanla artan ve azalan yönde tepkiler vermiĢtir. BĠST ulusal piyasa 

değeri değiĢkeni kendisinin bir birimlik standart sapmalık Ģokuna karĢı tepkisi, yükseliĢ ve 

azalıĢlar Ģeklinde olmuĢtur. 

5.SONUÇ 

Türkiye için yapılan çalıĢmada; BĠST ulusal piyasa değeri ve geliĢmekte olan ülkeler 

için düzenlenen efektif döviz kuru iliĢkisine iliĢkin 2003:01-2015:10 dönemine iliĢkin veriler 

öncelikle mevsimsel etkilerden arındırılmıĢtır. Daha sonra ise değiĢkenlerin durağan olup 

olmadıkları ADF birim kök testi ile analiz edilmiĢ, ardından model için uygun gecikme 

uzunluğu belirlenmiĢ ve VAR model oluĢturulmuĢtur. Ardından değiĢkenlerin arasında uzun 

dönem iliĢkisi olup olmadığı Johansen eĢbütünleĢme testiyle ortaya koyulmuĢtur. DeğiĢkenler 

arasında uzun dönemli iliĢki olduğundan VAR hata düzeltme modeli uygulanmıĢtır. Düzeltme 

modelinden sonra ise Granger nedensellik  analizi yapılmıĢtır.  Bulunan sonuç (Berke,2012; 

Kanas,2000) çalıĢmalarına benzer Ģekilde hem kısa dönemde hem de uzun dönemde 

değiĢkenler arasında negatif iliĢki bulunmuĢtur.  Yapılan nedensellik analizi sonucunda ise 

BĠST ulusal piyasa değerinden efektif döviz kuruna tek yönlü nedensellik tespit edilirken, 

döviz kurundan BĠST ulusal piyasa değerine doğru nedensellik tespit edilememiĢtir. Bu 

bağlamda bulunan sonuç Türkiye için yapılan;  Büberkökü (2013), SavaĢ ve can (2011), 

ĠĢcan(2011), Pekkaya ve Bayramoğlu (2005) ile aynı doğrultuda iken,  Öncü (2015), Ceylan 

ve ġahin(2015), Kadirli ve Çankaya (2015), ġentürk ve Dücan (2014), Doğru ve Recepoğlu 

(2013), Elmas ve Esen (2011), Kapusuzoğlu ve Ġbicioğlu (2010), Ayaz (2006), Kasman 

(2003) ile çeliĢmektedir. 
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ÖZET 

Kentsel Altyapı Sistemleri; bir ülkenin geliĢmiĢliğinin en büyük göstergesi olmakla 

birlikte günlük yaĢantımızı her yönüyle etkileyen unsurlardandır. Kentsel altyapı hizmetleri, 

bir alanın yerleĢime açılması ve sonrasında, mekânsal ve toplumsal olarak sağlıklı ve  

sürdürülebilir bir kentsel çevre için gerekli olan tüm iletim kanalları ve bunlara bağlı 

tesislerden oluĢmaktadır. BaĢka bir ifadeyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevrenin 

varlığı; kentlerde altyapı hizmetlerine iliĢkin yaĢanmakta olan sorunların en aza indirilmesi, 

ortadan kaldırılması ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası sorunların önüne geçilmesi, yani bu 

sorunların doğru analizi ve sorunun çözümüne yönelik geliĢtirilecek stratejiler ile olanaklı 

hale gelebilecektir.  Bu noktada, altyapıya sistemlerine iliĢkin sorunların tespiti, analizi ve 

elde edilen bilgiler ve veriler doğrultusunda söz konusu sistemlerin yeniden planlanması, 

yönetilmesi, iĢletilmesi ve çözümlenmesi açısından önem arz etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kentsel Altyapı Sistemleri, Mekansal Planlama, Sürdürülebilir 

Çevre,Sürdürülebilir Kalkınma 

PLANNING, MANAGING AND OPERATING PROBLEMS OF URBAN 

INFRASTRUCTURE IN TURKEY, AND SOLUTIONS FOR THESE PROBLEMS 

ABSTRACT 

In addition to being the biggest indicator of the development of a country, Urban 

Infrastructure Systems are some of the factors that affect every aspect of our daily lives. 

Urban infrastructure services consist of transmission channels and facilities attached to them 

which are necessary for a spatially and socially healthy and sustainable urban environment 

following the opening of a residential area, In other words, the existence of a healthy and 

sustainable urban environment may become possible by minimizing the problems being 

experienced on the infrastructure services in urban areas, eliminating them and avoiding the 

potential problems that may arise in the future; that is through the correct analysis of the 

problems and developing a strategy for the solution of the problems.At this point, the 

identification of the problems related to infrastructure systems are important for the analysis, 

and re-planning, management and operation of the systems with the help of obtained data. 

Keywords: Urban Infrastructure Systems, Spatial Planning, Sustainable Environment 

Sustainable Development 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Son yüzyılda dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaĢaması sürdürülebilir 

kalkınmada ve kentleĢmede temel sorunları gündeme taĢımıĢtır. Bu sorunlardan biri hiç 

kuĢkusuz kentsel altyapı yetersizliğinden kaynaklanan sorunlardır.  KentleĢme sürecinde, kent 

planlaması ile kentsel altyapı yatırımlarının ayrıĢtığı,  bütüncül ve kapsamlı planlamaların 

yerini ise stratejik ve parçacıl planlama pratiklerinin aldığı görülmektedir.  Kentsel 

kaynakların kullanımı, kent planlama ile kentsel altyapı planlaması arasındaki doğrudan 

iliĢkinin önemini ortaya koymaktadır. Planlama ile altyapı yatırımlarının birbirinden 

kopukluğu kaynakların verimli ve etkin kullanılamamasına, nihayetinde de kentsel sistemlerin 

olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.  

Günümüzde kentsel altyapı sistemlerinin planlanması ve iĢletilmesi gün geçtikçe daha 

da önem kazanmaktadır. Kentsel altyapı sistemlerinin, kent planlama standartlarının ve 

planlama sonucu ortaya çıkacak fiziksel mekânın belirlenmesinde etkili olduğu açıktır. Bu 

nedenle kentlerde; kentsel altyapı sistemlerinden kaynaklı sorunların çözümlenmesi, 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması için kentsel altyapı sistemlerinden kaynaklı 

sorunların yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmakta ve kentsel altyapı üzerinde oluĢan 

etkilerin en aza indirilmesi için alınacak önemlerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kentler karmaĢık ve dinamik sistemlerdir. Kentlerin baĢta nüfus artıĢı ve göç olmak 

üzere giderek büyümesi ve geniĢlemesi altyapı sistemlerini gündeme taĢımaktadır. Bu açıdan 

altyapı sistemlerinin projelendirilmesi,  teknik standartlara uygun olarak Ģekilde yapılması ve 

iĢletmeye alınması, iĢletme esnasındaki bakım ve onarım maliyetlerinin hesaplanması ile   

kaynakların etkin ve verimli kullanılması önem arz etmektedir.   

Altyapı hizmetlerini sunan kurumlar, kente, sahip olduğu donatılara hizmet vermek 

üzere elektrik, su, doğal gaz, iletiĢim vb.hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Bu kurumlar 

yükümlülüklerini yerine getirirken hizmet sunulan alanlarda yol, kaldırım, tretuvar, vb. gibi 

üst yapılarda bozulmaların yaĢanması kaçınılmazdır. Bu durum altyapı sistemlerinde yeni 

yaklaĢımları ve organizasyonları gerekli kılmaktadır.  

2.1.Altyapı Sistemleri Ġle Ġlgili Tanımlamalar 

Kentsel altyapı sistemleri, 

Ġçme ve kullanma suyu sistemleri, 

Atıksusistemleri, 

Yağmursuyu drenaj sistemleri, 

Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri, 

Telekomünikasyon sistemleri  

Doğalgaz dağıtım sistemlerinden  

oluĢmaktadır. 

Bu bağlamda kentsel teknik altyapı sistemleri, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, 

elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları, mobil elektronik sistem 

entegrasyonu hatları gibi telekomünikasyon projeleri, enerji besleme projeleri ve benzeri 

sistemler ile genel olarak yer altından geçebilecek bütün tesisleri kapsar. 

2.2.Altyapı İle İlgili Kurum, Kuruluşlar ve Mevzuat 

Ülkemizde kentsel teknik altyapı tesisleri ile ilgili mevzuat irdelendiğinde bu konuda 

birçok yasal düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemeler ile kimi zaman birbiri 
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ile çeliĢen, kimi zamanda birbirini tekrar eden hükümler içermektedir. Bu nedenle bu konuda 

yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

2.3.Altyapı ile Ġlgili Kurum ve KuruluĢlar 

Ülkemizde teknik altyapı sistemleri ile ilgili birçok kurum ve kuruluĢlar hizmet üretmektedir. 

Bu kurumlar arasındaki iliĢkiler  

ġekil 1.‘de verilmiĢtir.  

ġekil 1.Altyapı Ġle Ġlgili Kurum Ve KuruluĢlar Ġle Kurumlar Arası ĠliĢkiler 

 

T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı

Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı 

(TOKİ)

Belediyelerİstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi

(İSKİ)
‘su ve kanalizasyon 

hizmetleri’

Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü

(DSİ)
‘içme, kullanma ve 
endüstri suyunun 

temini, 
kanalizasyon’

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi

(İBB)

T.C. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı

Valilik İl Özel İdare

Kültür Ve Turizm 
Bakanlığı

T.C. Kalkınma 
Bakanlığı

Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı

EPDK

EÜAŞ
TEİAŞ
TPOA

BOTAŞ

Organize Sanayi 
Bölgeleri

(OSB)

Turizmi geliştirme ve 
Altyapı İşletme Birliği 
(GATAP, MATAP, vb.)

Mücavir 
Alan İçi 
Bölgeler

Mücavir 
Alan İçi 
Bölgeler

Doğal Afet 
Alanları

Köy 
Yerleşimleri

Gecekondu 
Alanları

Orman 
Alanları, 

Milli Park, 
vb.

Kalkınma 
Bölgeleri

Sanayi 
Bölgeleri

Kültür Turizm 
Alanları

Altyapı

Atık Su

Yağmur 
Suyu

İçme ve 
Kullanma 

Suyu

Telekomini
kasyon

Elektrik 
Dağıtım
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ġekil 2: T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı‟na Bağlı Ya Da ĠliĢkili Olan Altyapı Tesisleri Ġle Ġlgili 

Faaliyet Gösteren Birimler 

T.C. İçişleri Bakanlığı

Diğer T.C. İçişleri 
Bakanlığı Birimleri

Valilikler
Büyükşehir 
Belediyeleri

Mahalli İdare 
Birlikleri

Altyapı Hizmetleri

İl Özel İdareleri

KÖYDES Projesi

BelediyelerAYKOME

UKOME

AKOM

İSKİ

İGDAŞ

Türkiye Belediyeler 
Birliği

Vilayetler Hizmet 
Birliği

 

3.ALTYAPI SĠSTEMLERĠNDE MEVCUT DURUM VE YAġANILAN SORUNLAR 

Kentselaltyapısistemleri;yol,içmevekullanmasuyu,kanalizasyon,yağmursuyudrenajı,e

lektrikiletimivedağıtımı,doğalgazdağıtımı ve telekomünikasyongibihizmetleri karĢılamaktadır. 

KuĢkusuz kentsel alanda ihtiyaç duyulan farklı kamusal hizmetleri karĢılayan bu 

sistemler,verilen hizmetin türüne ve hizmetin özelliklerine göre birbirlerinden 

farklılaĢmaktadır. Buna bağlı olarak sistemler, hizmetlerin türüne, fizikselkonumlarına, 

yapılanmasına, organizasyonuna ve kentsel iĢlevine göre birbirlerinden ayrıĢmaktadır. Bu 

durum sorunlara yol açmaktadır.  

Bu sorunlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir:  

Altyapı proje uygulamalarında yetki karmaĢasının bulunduğu, 

Kurumlar arasında planlama ile ilgili yetki ve uyum sorunları bulunduğu ve üst ölçekli 

planlar ile kent planları ve bu planlar ile de uygulamanın bütünleĢtirilemediği, 

Planlama ile ilgili yasal düzenlemelerin ve yetkili idarelerin çokluğu sistemde göze 

çarpan en temel sorun olduğu, çok sayıda bakanlık ve kurumun kendi kuruluĢ kanunlarından 

gelen plan yapma yetkileri sebebiyle pratikte bir karmaĢanın yaĢandığı, ayrıca farklı 
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kurumların yetki alanında olan üst ölçekli planların gerek kullanım amacı gerekse fiziksel 

kararları bakımından birbirleriyle bağlantısının kurulamadığı, 

Kurumların genelinde uzun vadeli yatırım ve iĢletme programının yapılamadığı veya 

varsa bile uyulmadığı,  

Sıklıkla yapılan imar değiĢikliği ve tadilatlarının altyapı yatırımlarında ve iĢletmesinde 

sorunlara yol açtığı, 

Ġmar durumları genellikle halihazırı yansıtmadığından uygulamada sorunlarla 

karĢılaĢıldığı, 

Kurumlara ait çoğu hatların standart harita ve harita bilgilerine ulaĢılamadığı, 

AYKOME‘ye belirli yetkiler verilmesine rağmen bu yetkilerin tam olarak 

kullanılamadığı, 

Altyapı sistemlerinin tek bir merkezden koordine edilmesi ve kurumlararası iletiĢimin 

güçlendirilmesinin gerektiği, 

Asfalt kaplaması yenilendikten sonra 5 yıl korunması gerektiği halde abonelerin yeni 

bağlantı taleplerinden dolayı sorun yaĢandığı, 

Kurumların, altyapı tesislerinin iĢletilmesi ile ilgili mevzuatlarının bulunmadığı, 

4.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Kentsel altyapı sistemlerinden azami ölçüde yararlanabilmek ve kaynaklar 

üzerindeki olumsuz çevresel etkilerini asgari düzeye indirgemek için planlama, 

projelendirme, uygulama, iĢletme ve bakım hizmetlerinin bir bütünlük içinde ele alınması 

bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Kentsel altyapı sistemlerinde karĢılaĢılan 

sorunların çözümünde; etkin koordinasyon, projelendirmede teknolojik unsurlardan 

yararlanma, denetimi iyi yapılmıĢ imalat, bu imalatların kalite kontrollüğü ve iĢletme 

aĢamalarını da içeren bilgi sistemi temelli bir yönetim modelinin benimsenmesi 

kaçınılmazdır. 

Altyapı sistemlerinin mevcut durumunu tespit edilmesi, sistemin yönetimi  

yaĢanan sorunların çözümü noktasında aĢağıdaki hususları zorunlu kılmaktadır: 

Altyapı ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların taleplerini, isteklerini, kısa ve 

ortavadeli çalıĢma planlarını yapabilmeleri için bir ortak veri tabanınınoluĢturulması,  

Zaman, insan kaynağı ve mali tasarrufların sağlanacağı hizmetkalitesi ve 

etkinliğini artıracak olan geliĢmiĢ teknolojilerinkullanılacağı bir altyapı yönetim 

sisteminin oluĢturulması, 

Kent planlarından baĢlayarak her safhada etkili veverimli hale getirebilecek bir 

koordinasyon yapısının oluĢturulması, 

Altyapı planlaması, tasarımı, yapımı, yönetimi ve iĢletilmesi ile ilgili kurumdan 

kuruma farklılıklar gösteren uygulamalar olup birçoğunun ulusal ölçekte 

standartlaĢtırılması, 

Bir çok kurumun ortaksorumluluğunda olan altyapı sistemlerinin sağlıklı 

iĢletilebilmesini sağlayacak genel iĢletme usul ve esalları belirlenmesi,olarak 

sıralanabilir. 

Sonuç olarak; öncelikle ulusal ölçekte geçerli olacak ve bir yönetim sistemi 

modelinin uygulanmaya konulması, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması, kurumlar 

arası yetki karmaĢasının önlenmesi var olan sorunların çözümünde önemli yararlar 

sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Su ihtiyacı artıĢı, mevcut kaynakların kirlenerek kullanılamaz duruma gelmesi ve 

ihtiyacı karĢılayamaması, devam eden kuraklık baskısı gibi etmenler alternatif ve yeni su 

kaynakları konusunda yapılan çalıĢmaları hızlandırmıĢtır.Evsel atık suların yeniden 

kullanılmasının araĢtırılması, su transferleri, yağmursuyu hasadı, alternatif su kaynaklarının 

değerlendirilmesi ile her türlü yeni vealternatif çalıĢmalarönem kazanmıĢtır.Yüksek 

miktarlardaki atık suların büyük su kütlelerine boĢaltılması, bu boĢaltımın etkilerinin arıtma 

ve yeniden kullanım amaçlı ve parasal açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir.Evlerdeki atık 

suyun, siyah su ve kullanılabilir evsel su olarak ayrıĢtırılması, özellikle yeni yapılan binalar 

için ilk yatırımdauygun maliyet seçeneği ve daha sonrasındaki sudan sağlanacak tasarruf için 

yatırım ve uygulama maliyetleri, özellikle dedoğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirliği 

için, yeni stratejilerin geliĢtirilmesi gereğini ortaya çıkmıĢtır. Alternatif su kaynakları 

stratejileri ile bu stratejilerin sonucu olarak kullanılabilecek sistem, yöntem vearayıĢlar ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢ, ülkemiz açısından kullanılabilir evsel atıksuyun ekonomik ve ekolojik 

yönden hesaplanmasına yönelik bir mali analiz çalıĢması da yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Su transferi, su ekonomisi, kuraklık baskısı, alternatifler, hesap 

COST RESEARCH OF RE-USING WASTEWATER IN MULTI-STOREY 

BUILDINGS AND SITES 

ABSTRACT 

Factors such as the increase in the need of water, un availability of existing resources 

as a result of contamination and thus not being able to meet the need, continuous drought 

constraint has accelerated the studies on alternative and new watersources. To study there use 

of domestic wastewater, water transfers, rainwater harvesting, all kinds of alternative water 

sources has gained importance with the new and alternative studies. It is necessary that large 

amounts of wastewater be emptied to large bodies of water. It is also necessary that this 

wastewater be utilized in terms of water treatment, re-use and monetary value.There is an 

urgent need to develop new strategies for separating house holdwater as black water and 

usablewater, forcost-effective first investment and subsequentin vestment and operational 

costs for savings from watere specially for newly made buildings, and especially for the 

management and sustainability of natural resources. Alternative water resources strategies and 

their resultant systems and methods has been studied; also a study to calculate the economic 

and ecological aspects of house hold wastewater in Turkey has been made. 

Keywords: Water transfer, water economy, drought constraint, alternatives, 

calculation 
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1. GĠRĠġ 

Bu çalıĢma, iki farklı konu ve bileĢeni olan bir bütünü oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmadaülkemizde halen uygulamaya yönelik araĢtırma çalıĢmaları devam eden 

―Kullanılabilir evsel su sistemleri‖ ve bu sistemlerin kullanımı ile ilgili alternatifler 

çalıĢmaları içermektedir. 

Ayrıca konutlarda üretilen atıksuların kullanımına paralel olarak bunlardan enerji elde 

edilmesinin de araĢtırmasını içeren  ‗Birlikte kullanılabilir evsel su sistemleri‘ ön araĢtırma 

çalıĢmasıdır.  

Bütün kullanılabilir evsel sular tam olarak kullanılabilir evsel su statüsünde değildir. 

Mutfak lavabosundan gelen ve yiyecek parçaları içeren su ile çocuk bezlerinin de yıkandığı 

çamaĢır yıkamadan gelen su duĢtan ve lavabodan gelen kullanılabilir evsel suya göre çok 

daha kirlidir.  

ÇalıĢmada;(tuvalet suları hariç) bir evden boĢaltılan atık sulardan, duĢtan, küvetten, 

lavabodan, mutfaktan, bulaĢık ve çamaĢır makinesinden gelen sular çalıĢmanın temelini 

oluĢturur. Kullanılabilir evsel su sabun, Ģampuan, diĢ macunu, yiyecek parçaları, piĢirme yağı, 

deterjan ve saç gibi maddeleri içerirken,bu sular evsel toplam atık sular içinde en büyük orana 

da sahiptir. Genellikle evsel atık suyun %50-%80'ıkullanılabilir kısmı bu sulardan 

oluĢmaktadır(Yinanç, A. 2009:41). 

Bundan dolayı, kullanılabilir evsel suyun özelliğine göre farklı temizleme metodu 

kullanmak gerekmektedir.ġekil. 1 de baĢlıca kullanılabilir atıksu kaynakları verilmektedir. 

ġekil.: 1: BaĢlıca Kullanılabilir Evsel Atıksu Kaynakları 

 

 

 

1.1. Kullanılabilir Evsel Su Miktarı 

Konutlarda kullanılan suyun miktarı, tamamıyla tüketicinin alıĢkanlıklarına ve 

yaĢadığı ortama bağlı olarak farklılık gösterir. Konutlarda tüketilen suyun miktarı genel 

olarak yıllık sabit bir değer olarak alınmakla birlikte, mevsimlere bağlı olarak değiĢkenlikler 

arz ederek farklılık göstermektedir. Almanya baĢta olmak üzere AB ülkelerinde su tüketimi 

azalırken ülkemizde su tüketim miktarları son yıllarda artarak devam etmektedir. Tablo 1 de 

Ankara'da apartman dairesinde oturan 4 kiĢilik bir ailenin günlük su ihtiyacı aĢağıda 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo 1: Ankara'da Apartman Dairesinde Oturan 4 KiĢilik Bir Ailenin Günlük Su 

Ġhtiyacı Tablosu 

Kullanım yerleri Su miktarı KiĢi sayısı Kullanımsayısı Toplam miktarı 

Tuvalet 7 4 5 140 

Banyo 250 4 0,33 330 

KiĢisel hijyen 2 4 5 40 

ÇamaĢır makinası 115 1 0,435 50 

BulaĢık makinası 36 1 1 36 

Temizlik 15 1 1 15 

Mutfak 30 1 1 30 

Ġçme amaçlı 2 4 1 8 

Saksı bitkisi için  1 1 5 5 

Genel Toplam    654 

ĠSKĠ‘ den alınan bilgiye göre ise 4 kiĢilik bir ailenin günlük su tüketim miktarı 

ortalama 480 lt‘ dir. Villa tipi yapılarda su kullanımı normal konutlara göre %10 oranında bir 

fazlalık göstermektedir. Kırsal kesimlerde su tüketim miktarları kiĢi baĢı 55-60lt gibi çok 

düĢük bir seviyededir (anacak bahçe ve diğer kullanımlar hariç). Avrupa'da genel olarak 

konutlarda ihtiyaç duyulan su miktarı günlük kiĢi baĢı ortalama 129 ltcivarındadır(Yinanç, A. 

2009:67). 

1.2. Kullanılabilir Evsel Su Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Kullanılabilir evsel atıksular, deterjan, sabun, cilt yağı, saç, cilt ve kepek parçacıkları 

gibi kolaylıkla biyolojik parçalanabilen maddelerden meydana gelmektedir.Organik maddeler 

BOĠ (Biyokimyasal Oksijen Ġhtiyacı) ve KOĠ (Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı) parametrelerinin 

ortalamalarıyla ölçülür. Organik maddelerin içerikleri toplanankullanılabilir evsel suyun 

kaynağına bağlıdır. Tablo 2‘da ArıtılmamıĢ kullanılabilir evsel suyun bileĢenleri verilmiĢtir. 

Mikrobiyolojik araĢtırma banyodan ve lavabodan gelen sulardaki E.coli miktarının toplam 

evsel atık sulara göre 100 kat daha az olduğunu görülmüĢtür.  

Tablo 2: ARITILMAMIġ KULLANILABĠLĠR EVSEL SUYUN BĠLEġENLERĠ 

[Nolde,1995 ve Bullerman vd, 2001]. 

(A)
Değerler, bölgesel Ģebeke suyunun kalitesine bağlı olarak nitrat konsantrasyonudeğiĢiklik gösterebilir. Fosfat 

miktarının yükselmesine kullanılan bulaĢık makinesi deterjanları da sebep olabilir. 

Kullanılabilir evsel suyun toplanması ve sistemin boyutlandırılması kullanılabilir evsel 

su geri kazanım sistemleri, kullanılabilir evsel suyu toplayan, depolayan, organik madde 

miktarını düĢüren ve hijyenik hale getirerek, kalite gereksinimlerini karĢılayan ve sürekli 

olarak yüksek kalitede kullanım suyu sağlayan sistemlerdir.  

Parametre Birim Küvetten, duĢtan ve 

lavabodan gelen su 

(Çökelme dep.sonra ölçülen 

değer) 

Küvetten, duĢtan, 

lavabodan ve çamaĢır 

yıkamadan gelen su 

Küvetten, duĢtan, 

lavabodan çamaĢır 

yıkamadan ve mutfaktan 

gelen su 

KOĠ [mg/l] [150 - 400]- [0 -225] [250 - 430] [400 – 700] -[0- 535] 

BOĠ5 [mg/l] [85 – 200] -[0 -111] [125 - 250] [250 - 550]- [0 -360] 

AKM [mg/l] [30 – 70] -[0 -40] - - 

Ptoplam [mg/l] [0,5 – 4] - [ 0 -1,5] - [3 - 8]- [0- 5,4] 

N
(A)

toplam
 [mg/l] [4 – 16] -[0 -10] - [10 - 17]- [0 -13] 

pH  [7,5 - 8,2] - [6,9 - 8] 
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Kullanılabilir evsel su geri kazanım sisteminin su kullanım suyu olarak çamaĢır 

makinesinde ve bahçe sulamada da kullanılabilir. Sistemin büyüklüğü kabullere bağlı olarak 

her bir sistem için ayrı olarak hesap edilir. Hesaplamalarda su ihtiyacı ve kullanılabilir evsel 

su miktarı (duĢtan, lavabodan, küvetten toplanan su) göz önünde bulundurularak yapılır, bazı 

istisnai durumlarda çamaĢır makinesi, mutfak lavabosu ve bulaĢık makinesinden gelen suda 

sisteme dahil edilir. 

Kirli su toplanan depoda ön arıtmaya baĢlanılmasıyla sistemde oluĢabilecek kokuların 

önüne geçilir. Kirli su deposunun boyutu arıtma iĢleminin süresine bağlı olarak dizayn edilir. 

Depolama hacmi kullanıcının su tüketim alıĢkanlıklarına bağlı olduğu kadar kullanım suyu 

gereksinimlerine de bağlıdır.  

Kullanılabilir evsel suyun karıĢım oranlarının yanı sıra kullanılabilir evsel suyun 

miktarı da tüketicinin alıĢkanlıklarına fazlasıyla bağlıdır. 

Genellikle, kullanılabilir evsel suyun duĢtan, lavabodan, küvetten gelen kısmını 

sisteme alıp arıtmak daha avantajlıdır. 

Sistem de boyutlandırmayapılırken kullanılabilir evsel su debisi ve kullanım suyu 

tüketim oranları dikkate alınır. Genellikle ġekil 2 dede görüldüğü, gibi sabah ve akĢam olmak 

üzere günde iki kere pik su tüketimi olmaktadır. Depoların hacimleri hesaplanırken pik 

kullanılabilir evsel su debisinin yanında kullanım suyu tüketim miktarıda önemli bir rol 

oynamaktadır. 

ġekil 2:. Küvet, DuĢ, Ve Lavabodan Gelen Kullanılabilir Evsel Su Debisi Ve ArıtılmıĢ 

Kullanılabilir Evsel Suyun Kullanım Suyu Olarak Tüketim Miktarları [Nolde, 2000] 

 

Depo hacimleri arıtma teknolojisine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Membran 

Bioreaktör (MBR)sistemleri Ģu anda kullanılan en ideal kullanılabilir evsel su geri kazanım 

sistemi olarak dünyada kabulgörmektedir. Bunun sebebi arıtılan suyun çok yüksek kalitede 

olması ve sistemin az yerkaplamasıdır.  

2. ATIKSU GERĠ KAZANIMI VE ENERJĠ ELDE ETME SĠSTEMLERĠNĠN 

BĠRLĠKTE ARAġTIRILMASI ve SĠSTEM HESAPLAMALARI 

 Membran Biyoreaktör(MBR)  
Temel olarak su arıtma sektöründe iyi belirlenmiĢ teknolojiler kullanılabilir evsel 

suyun arıtılmasında kullanılabilir. Genelde kimyasal eklenmesine gerek olmayan, az enerji ve 

bakım gerektiren teknolojiler tercih edilir. 
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Kullanılabilir evsel suyu farklı teknolojiler kullanarak arıtıp suyun kalitesini yükselten 

sistemlere kullanılabilir evsel su geri kazanım sistemleri denir. Arıtılan kullanılabilir evsel su 

yüksek kalitesi ve saklanabilirliğinden dolayı tuvalet rezervuarları, bahçe sulama ve çamaĢır 

yıkama gibi çeĢitli amaçlar için kullanılabilir. 

2.1. Kirli Su (Kullanılabilir Evsel Su) Deposu 

Vkull. evsel su= Qtop *Qpik oranı * k - tpik*Qfiltre saat      (1) 

Vkull. evsel su: Kullanılabilir evsel su depo hacmi (m
3
) 

Qtop: Günlük üretilen kullanılabilir evsel su debisi (m
3
/gün) 

Qpik oran  : tpik sürede pik kullanılabilir evsel su debi oranı (%) 

Qfiltre saat: Saatlik filtreleme debisi (m
3
/h) 

 tpik: Pik kullanılabilir evsel su gelme süresi 

 k: kullanım suyu katsayısı ( ≤ 1)  

2.2. Membran Filtre 

Qsaat = Qtop / 24         (2) 

Qsaat: Saatlik kullanılabilir evsel su debisi (m
3
/h) 

Qfiltre:20 l/m
2
h (suyun karakteristik özelliğine bağlı olarak değiĢiklik gösterir) 

Afiltre =Qsaat/ Qfiltre          (3) 

Afiltre: Membran filtrenin toplam yüzey alanı 

2.3. Ultrafiltrasyon(MBR) Deposu 

Ultrafiltrasyon (MBR) deposunun büyüklüğü sisteme konulacak membran filtrelerinin 

özelliklerine bağlıdır. Dolayısıyla MBR deposunun ölçüleri belirlenirken filtre 

boyutları gözönünde bulundurulmalıdır. 

VMBR= Vfiltre + Qfiltresaat* kfiltre      (4) 

VMBR:Ultrafiltrasyon MBR deposu 

Vfiltre:Membran filtrenin hacmi (m
3
) (filtre modüllerinin dizayn Ģekline bağlı) 

 kfiltre:Filtre depo katsayısı (filtre süzme kapasitesine bağlı) 

2.4.Kullanım Suyu Deposu 

Vkullanım suyu= Qtop*Qpikoran* k - Vgizli      (5) 

Vkullanım suyu: Kullanım suyu depo hacmi (m
3
) 

Vgizli: Gizli depo hacmi (m
3
) 

2.5. Kullanılabilir Evsel Su Geri Kazanım Uygulamaları Ve Arıtma Teknolojileri 

Kullanılabilir evsel su arıtma sistemleri uygulamaların özelliğine bağlı olarak düĢük 

maliyetli basit cihazlardan, çökeltme tankları, biyoreaktörler, filtreler, pompalar ve 

dezenfektasyon bölümlerini içine alan çok karmaĢık ve yüksek maliyetli geliĢmiĢ arıtma 

sistemlerine doğru sıralanabilir. 

Kullanılabilir evsel suyu arıtıp yeniden kullanım için hijyenik açıdan güvenli su elde 

etmenin çeĢitli yollarıvardır. Mutfaktan ve çamaĢır yıkamadan gelen kullanılabilir evsel suya 

oranla daha az kirli olan küvet, duĢ ve lavabolardan gelen kullanılabilir evsel su daha çok 

kullanılır. Ayrı kullanılabilir evsel su tesisatı tüm sistemler için bir önkoĢuldur. 

Kullanılabilir evsel su geri kazanımı için çeĢitli faktörlerin sağlanması gerekmektedir.  
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Bu faktörler: 

Planlanan yerler, 

Uygun alan, 

Kullanıcı ihtiyaçları, 

Yatırım ve bakım maliyetleri, 

Evsel su geri kazanım sistemi arıtma aĢamaları: 

Birincil arıtma  ve/veya  dengeleme deposu, 

Ġkincil biyolojik arıtma / filtrasyon deposu, 

Kullanma suyu deposu, 

Hidrofor sistemi, 

Kullanılabilir evsel suyu arıtmak için en verimli sistemler fiziksel arıtma iĢlemleriyle 

birleĢtirilmiĢ biyolojikarıtma sistemlerdir.  

Membran biyoreaktörler mikro gözenekleri sayesinde katı sıvı ayrımı ileri seviyede 

yapıldığı için ikincil bir temizleme prosedürüne gerek duyulmamaktadır. Sistem, bir ön arıtma 

deposu ve MBR deposundan oluĢmaktadır. Membran biyoreaktör sisteminden elde edilen 

suyun kalitesi diğer sistemlere göre çok daha yüksektir. Ayrıca MBR sistemleri geleneksel 

arıtma sistemlerine göre daha kısa sürede arıtma iĢlemini gerçekleĢtirdiğinden dolayı sistem 

için daha küçük yere ihtiyaç duyulmaktadır. ġekil 3 te. MBR teknolojisinin Ģematik diyagramı 

verilmiĢtir.Filtrelerdeki membran plakalarının özel dizaynından dolayı sistemdeki düzgün 

hava kabarcıkları az enerji ile daha etkili olmaktadır. Havalandırma sistemi için hiçbir 

kimyasala ihtiyaç yoktur. 

ġekil 3:. MBR Teknolojisinin ġematik Diyagramı 

 

Filtreler microfiltrasyona göre ileri düzeyde olan ultrafiltrasyon teknolojisini kullanır 

ve bu sayede %99.9 virüs ve bakterilerden arındırılmıĢ su elde edilmesini sağlar. 

2.6. Teorik Maliyetler 

Kullanılabilir evsel su kullanımının, su kaynakları ve sulak alanlar ile büyük su 

kütleleri üzerindeki etkileri ülkemizde bu gün parasal açıdanirdelenmemiĢtir. Tam bir 

değerlendirme yapıldığında, geleneksel yöntemlerin altyapısı için yapılan harcama eğer 

baĢlangıçta planlanırsa (alınan/alınacak devlet destekleri hesaba katılmadan) evlerdeki atık 

suyun, siyah su ve kullanılabilir evsel su(gri su) olarak ayrıĢtırılması için uygun maliyetin 

olduğu parasal yönden ilave maliyetin ise göz ardı edilebilir seviyede bulunduğu aĢikardır. 

ġekil 4.te Uygulama yapılacak binalardaki sistem ve atıksuyun arıtım sonrası döngüsü enerji 

kazanım alternatifli olarak verilmiĢtir. 

 



  

 

197 

 

 

ġekil 4:. Binalarda Ve Yüksek Yapılarda Atıksuyun Arıtım Sonrası Enerji Kazanım 

Alternatifli Döngü Sistemi 

 

AĢağıdaki paragraflar da yatırım geliĢimi ve uygulama maliyetleri için kabul edilebilir 

parametreler açıklanıyor. ġekil 5 daire baĢı yıllık ilk yatırım maliyeti grafiği verilmiĢtir. 

ġekil 5:. Daire BaĢı Ġlk Yatırım Maliyetleri (Depo Ve Hidrofor Hariç) 

 

Yatırım maliyetleri iĢletme büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Sistem büyüdükçe 

daire baĢına düĢen maliyetler azalır ve amortisman süresi düĢer. 15-20 dairelik binalara 

sistemin kurulması daire baĢı yaklaĢık 600 Euro‘ya mal olurken 1.000 dairenin üzerindeki 

sitelere sistemin kurulmasının daire baĢı ilk yatırım maliyeti 50 Euro‘ya kadar düĢmektedir. 

Ek olarak kullanılabilir evsel su ve kullanım suyu tesisatlarını ayırma iĢleminin maliyeti 

bölgesel Ģartlara göre hesaplanır. Ayrıca enerji kazanım sistemi dahil edilirse maliyet %25-40 

artabilir. 

2.7. ĠĢletme Maliyetleri 

ĠĢletme maliyetleri tamir, bakım, elektrik tüketimi ve Ģebeke suyu beslemesinden 

gelen suyun ücretini kapsamaktadır.Tamir, bakım ve onarım masrafları seçilen teknolojiye 

bağlıdır. Basitçe yapılandırılmıĢ bir iĢletme için genel olarak her yıl ilk yatırım maliyetinin 

%1 i yeterlidir; makineler/teknikekipmanlar için ise her yıl ilk yatırım maliyetinin %4 ü ne 

tekabül etmektedir. ġekil 6 daire baĢı yıllık bakım maliyetleri grafiği verilmiĢtir(Çiftçi, H., 

Kaplan, ġ., vd., (2007). 
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ġekil 6:. Amortisman Süresi ve Enerji Tüketimi 

 

Kullanılabilir evsel suyu arıtmak için gerekli olan enerji, kullanım suyunun hidroforla 

sisteme basılması ve Ģebeke suyu takviyesi dâhil, kullanılan teknolojiye bağlı olarak 1 m
3
 

kullanım suyu için 1,5 ile 3 kWh arasındadır. 

Sistemin büyüklüğüne göre amortisman süresi 1-5 yıl arasında değiĢmektedir. 1.000 

dairenin üzerindeki sistemler kendini bir yıldan kısa bir sürede amorti ederek bir yıldan sonra 

kullanıcılar kâra geçmektedir. ġekil 7 ‘de Tahmini amortisman süresiyle alakalı grafik 

bulunmaktadır. 

ġekil 7: Tahmini Amortisman Süresi 

 

AraĢtırma  kapsamında yapılan detaylı çalıĢmalar neticesinde elde edilen, uygulama 

maliyetleri, hesabı ve ön bilgiler, üretilen gri su miktarları, filtrenin akıĢ oranı, 1500 konut 

için/maliyet hesabı, enerji tüketimi, bakım ücreti ve amortisman süresini içeren tablolar 

sırasıyla,Tablo. 3,4,5,6,7,8 ve 9 olarak sırasıyla verilmiĢtir.  

Sistemin finansal analizi yapıldığında, giderler ve sağlanacak faydalar kısaca 

özetlendiğinde; 

Giderler: 

• Ġlk yatırım maliyeti, arıtma ve borulama ihtiyacı 

• ĠĢletme giderleri: elektrik, kimyasal, personel 

Faydalar:  

• Atıksuyun yeniden kullanımı sonucunda Ģehir Ģebekesinden kullanılan suyun 

azalması ve bunun sonucunda oluĢan tasarruf,  

• Sarı suyun gübre olarak satıĢından elde edilen gelir, 
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• Kahverengi suyun geri kazanımından kaynaklanan enerji tasarrufun dan 

oluĢmaktadır (Murat Hocaoğlu, S. 2014). 

 Tablo 3:Uygulama Maliyetleri Hesabı Ve Ön Bilgiler 

Gri Su 
 

 

KiĢi baĢı günlük su tüketim miktarı(max) lt/gün 160 
 

 

 

Daire sayısı adet 1500 750 250 50 

Daire baĢı kiĢi sayısı KiĢi 2,8 
  

 

EĢ değer faktörü % 35  

 

 

Kullanılan gri su oranı % 40  

 

 

 

Tablo 4:  Üretilen Gri Su Miktarları 

 

 Filtre Ölçüsü 

 
Toplam Saat (m

3
/h) (M

2
) (M

2
) %10 toleranslı 

Qtoplam 1500 11,2 560 616 

 

750 5,6 280 308 

 250 1,867 93,4 102,7 

 50 0,373 18,65 20,5 

 

 

Tablo 5:  Enerji Tüketimi 

Tüketilen Enerji(kw) Toplam (kWh) Günlük  

22,5 45 540  

1,2 1,2 18  

0,9 0,9 6,3  

Genel Toplam 47,1 564,30  
 

 

Tablo 6:  Filtrenin akıĢ oranı 

 20 lt/m
2
.h 3 h Qpik  

Pik saat  

 

%70  

Kirli Su Deposu 

 

 

40  28 

 16,8  11,76  

5,6  3,92  

1.12  0,78  

Filtre Deposu 

 

 

 

 5,6 

%20*Qpik 

 

 

2,8 

0,784 

0,157 

Temiz Su Deposu 

 

 

 22,4 

%80*Qpik 

 

11,2 

3,12 

 0,62 
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Tablo 7. 1500 Konut Ġçin /  Maliyet Hesabı 

Kullanılacak Ekipmanlar  

 300-350 (m
3 

 Hacimli) MĠKTAR (Adet)   

Filtre MBR 1 

 Blower 2 

 Difüzör 1 

 Permit 1 

 Kontrol ünitesi 1 

 Kıl tutucu filtre 1 

 Pissu pompası 1 

 Seviye flatörü 5 

 Selenoid vana 1 

 Su sayacı 1 

 Sistem kurulumu 

 

  

  

  

ĠĢçilik 

Boru ve fittings 

Genel Toplam 150 000 EURO 500000TL 

 

Tablo 8 Amortisman Süresi 

Elektrik harcaması 55 EURO/gün 133,74 TL/gün 

Bakım harcaması 35 EURO/gün     

Su kazancı 380 EURO/gün     

Toplam kazanç 280 EURO/gün 102200 EURO/yıl 

Amortisman süresi 1,47 YIL     

 

Tablo  9. Enerji Kazanımlı Sistemin Analizi Ve Amortisman Süresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SONUÇ 

Bu çalıĢma ile özellikle konutlarda atık suyun ortalama %40‘nı oluĢturan kullanılabilir 

evsel suyun tuvaletlerde tekrar kullanımı düĢünülmüĢtür.Ayrıca bu çalıĢma neticesinde 

aĢağıdakikonuları da kapsayıcı Ģekilde neticelerin elde edilmesi planlanmıĢtır.Binalarda gri ve 

siyah (wc suları) suların tek bir boru sistemiyle fakat ayrı ayrı toplanması.Kullanılabilir evsel 

suyun önce ön depolama tankına alınması (bu tank apartmanın hemen zemininde 

bulunacaktır), arıtmadan geçirilmesi ve kodu daha düĢük olan zemin kattaki 2. bir arıtılmıĢ 

Toplam Tutar 

(Euro) 

Yıllık bakım 

Ücreti (Euro) 

Konut 

sayısı 

Amortisman 

Süresi (Yıl) 

Enerji Kazanımlı 

Sistemin Analizi 

    

Enerji 

Kazanımı 

(Euro) 

Amortisman 

Süresi 

(Yıl) 

150000  12775  1500  1,47 %11 1,39 

100000 10000   750  1,8 %8 1,7 

  50000   6000   250  2 %6 1,92 

  35000   4000     50  2,3 %5 2,15 
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atık su deposuna akıtılması,Birbirine düĢey yönden irtibatlı (altlı üstlü),ya da yan yana 

konumlu, 1. ve 2. depolar esas olup sistemde ne depolamalarda, nede arıtmada ilave enerjiye 

ihtiyaç duyulmayacaktır.Sistemde çok basit emme basma tulumba yada boru tipi hidrolik 

çevrim çarkı kullanılarak su transfer edilecekveya enerji elde edilecektir. Bura da atık suyun 

kullanımı ile sağlanan basit bir düzenek ve etkin bir fayda sağlanacaktır. Maliyet analizinde 

fayda trendi daha da artmıĢ olacaktır.Sosyal sorumluluk ve çevresel yönden katkılar 

sağlanacaktır.Özellikle yaz aylarında arıtılmıĢ bu sular binaların çatı katındaki depolardan 

cazibe ile çim vb. sulamasına basınçlı olarak akıtılabilecektir.Ġhtiyaç olması durumunda 

yangın söndürme, araç yıkama ve çevresel kullanım amacıyla da bu sular 

kullanılabilecektir.Tuvalet rezervuarı suları, çamaĢır yıkama suları, bahçe ve araba yıkama 

suları gibi kaba temizlik iĢlerin de kullandığımız su gurubudur. Ġçme suyu kalitesinde 

olmasına gerek duyulmayan suları (geri kazanılmıĢ sular) kullanarak içme suyu tüketim 

oranımızı azaltabilir, ayrıca oluĢturacağımız döngü ile de ilave bir enerji sağlayabiliriz. Bu 

alanlarda kullandığımız suları geri kazanım sularından elde edersek doğal su kaynaklarımızı 

korumuĢ, su tüketimi döngüsü giderini azaltmıĢ,ilave enerjide elde etmiĢ oluruz. 

  Bu çalıĢmada; Daha önce yapılan bazı farklı çalıĢmalar ele alınmıĢ, özelliklede, site 

ve yüksek konut bloklarındaki atıksuların lineer olarak toplanması ve basit bir sistemden 

geçirilerek alternatif enerji kazanımı(yada arıtılmıĢ suyun enerji kullanmada transferi) 

konuları,alternatif çalıĢmalar olarak çeĢitli yönleri ile ele alınarak irdelenmiĢtir.Ġlave tesisata 

ihtiyaç olmaksızın birbiri içine geçmiĢ farklı 2 çaplı borudan hem gri hem de wc sularını ayrı 

ayrı akıtmanın (aynı anda bu yeni bir boru dizaynıdır) mümkün olacağı 

belirlenmiĢtir.Kullanım amacı ve ihtiyacına göre sistemin kendisini en fazla 1,5-3 yıl gibi bir 

sürede rahatça amorti edebileceği belirlenmiĢtir. 
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ÖZET 

 Ülkelerin geliĢmesinde kilit etken olan genç nüfusun toplam nüfus içindeki 

payının fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle günümüzde en önemli sosyal ve ekonomik 

sorunların baĢ gösterildiği iĢsizlik olgusunun gençler arasında hızla yayıldığı gözlenmektedir. 

Bu da bizi genç iĢsizlik olgusuyla baĢ baĢa bırakmaktadır. Genç iĢsizlik olgusu, ekonomik 

toplumsal ve siyasal sonuçlarıyla özellikle geliĢmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından 

birisidir. Genç nüfusun fazla olduğu geliĢmekte olan ülkelerden birisi olan Türkiye‘de de 

eğitimli gençlere istihdam olanağı yaratılamadığı için genç iĢsizlik sorunu her geçen gün 

artmaktadır. Bu çalıĢmada genç iĢsizlik kavramı; genç iĢsizliğe neden olan faktörler 

irdelenerek, genç iĢsizliğin yarattığı sorunlara ve bu sorunların çözümü için alınması gereken 

politika önlemlerine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢsizlik, Genç ĠĢsizlik, Genç ĠĢsizlikle Mücadele politikaları. 

YOUTH UNEMPLOYMENT PROBLEM AND THE GENERAL OUTLOOK OF THE 

YOUNG UNEMPLOYMENT POLĠCY 

ABSTRACT 

 The share of young population is a key factor in the development of the country 

seems to be more. Therefore, the current head of the most important social and economic 

problem of unemployment cases shown observed that spread rapidly among young people. 

Which leaves us alone with youth unemployment cases. The phenomenon of youth 

unemployment is one of the most important problems of developing countries, especially in 

the economic social and political consequences. One of the young population in developing 

countries is greater youth unemployment problem can not be created employment 

opportunities for educated young people in Turkey is increasing every day. In this study the 

concept of youth unemployment; examining the factors causing youth unemployment, youth 

unemployment and the problems created by these problems will be given to policy measures 

to be taken for the solution. 

Key Words: Unemployment, Youth Unemployment, Young Unemployment Policies. 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1. GĠRĠġ  

Günümüzün en temel sosyal ve ekonomik problemlerinden birini iĢsizlik 

oluĢturmaktadır. ĠĢsizlik sorunu sadece geliĢmekte olan ülkelerin değil tüm geliĢmiĢ ülkelerin 

temel sorununu teĢkil etmektedir. Aktif nüfusumuzun içinde genç nüfusun oranı fazla 

olduğundan genç iĢsizlik daha da önemli hale gelmiĢtir. Buradan hareketle genç iĢsizliği 15- 

24 yaĢ grubundakilerin iĢsizliği olarak tanımlamak mümkündür. Ġster geliĢmiĢ isterse 

geliĢmekte olan bir ülke olsun bugün dünyadaki eğilim 15-24 yaĢ grubundaki iĢsizlik oranının 

genel iĢsizlik oranından yaklaĢık iki misli fazla olduğudur. Bu da iĢsizliğin gençler arasında 

hızla yayılmakta olduğunu göstermektedir. Bugün en önemli sorun alanlarından birini teĢkil 

eden genç iĢsizlik kavramı en çok tartıĢılan konulardan biridir.  

Genç iĢsizliği en genel haliyle 15- 24 yaĢ arası kiĢilerin bir referans döneminde bir 

saatten fazla çalıĢmamıĢ, çalıĢmaya istekli aktif iĢ arayan cari ücret düzeyinde iĢ bulamayan 

kiĢiler olarak tanımlamak mümkündür. Genç olarak kabul edilen 15 -24 yaĢ arası grubun 

iĢgücü piyasasında yaĢanan sorunlardan ciddi Ģekilde etkilendiği görülmektedir. Bu anlamda 

eğitimli gençlerin en önemli sıkıntılarından birini iĢ bulmakta zorlanmaları oluĢturmaktadır. ĠĢ 

bulmakta zorlanan gençlerin yetiĢkinlere oranla daha fazla risk grubunda olduğu genel kabul 

görmektedir. Bu nedenle çözülmesi gereken en temel sorunların baĢında genç iĢsizliği 

gelmektedir. 

Gençler, emek piyasasına eriĢim konusunda çeĢitli sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar. 

Bugün genç iĢsizlik sorununun var olmasının nedenleri arasında yeni iĢ alanları 

yaratılamaması, eğitime katılan genç nüfusun artması, tecrübe yetersizliği, aranılan niteliklere 

sahip olmama, mesleki eğitim eksikliği, ücret beklentisinin yüksek olması, aldıkları eğitime 

göre nitelikli iĢgücünün olmayıĢı, yeteneklerini kullanabilecekleri iĢleri bulmalarının zaman 

alması gibi engelleri görmek mümkündür. Bu anlamda genç iĢsizlik gençlerin ve ülkelerin 

geleceği için çözülmesi gereken zorunlu alanların baĢında gelmektedir. Bu sorun çözülmediği 

takdirde, gençlerin tüm hayatına etki eden bozukluklara ve geri dönüĢü olmayan beĢeri 

sermayenin kaybına neden olmaktadır. 

Bu durum, özellikle geliĢmekte olan genç nüfuslu Türkiye için de ciddi bir sorun 

yaratmaktadır. Türkiye‘de genç iĢsizliğin payının toplam iĢsizlikten iki kat fazla olduğu 

görülmektedir. Ekonomide yüksek büyüme rakamları incelendiğinde genç iĢsizlik oranlarında 

sağlıklı ve sürdürülebilir bir azalmanın olmadığı göze çarpmaktadır. Eğitim seviyeleri 

açısından özellikle yükseköğretim sahibi bireylerin daha fazla iĢsiz kaldığını söylemek 

olasıdır. Türkiye‘de sayıları her geçen gün artan eğitimli bireylerin iĢsizliği genel iĢsizliğin 

bile üzerinde seyretmekte ve bu durum gittikçe içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu 

noktada en önemli sorun gençlerin nitelikleriyle iĢgücü piyasasının niteliklerinin 

uyumsuzluğu olmaktadır. 

Bu bağlamda, genç iĢsizliğin en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılması için öncelikle 

en önemli sorun olan gençlerin nitelikleriyle iĢgücünün talep ettiği niteliklerin 

uyumsuzluğunun ortadan kaldırılması gerekli görülmektedir. Bu sorunun çözümü için aktif 

iĢgücü piyasasına yönelik eğitimler verilmeli, sosyal sınıflara fırsat eĢitliği verilmeli, eĢit 

koĢullarda katılımı sağlanmalı ve etkin iĢleyen iĢe yerleĢtirme hizmeti sağlanmalıdır. Tüm bu 

koĢulların rehberlik ve danıĢmanlık faaliyetleriyle iç içe yürütülmesi baĢarılı sonuçların 

varlığı için kaçınılmaz görülmektedir. 

Bu çalıĢmada son zamanlarda genel iĢsizlik oranlarının bile üzerinde seyreden genç 

iĢsizlik kavramı incelenerek nedenleri ve yarattığı sorunlar değerlendirilecek sonrasında genç 

nüfuslu Türkiye‘nin genç iĢsizliğine değinilecek ve son olarak her anlamda sorun teĢkil eden 

genç iĢsizlikle mücadele için yapılması gerekenlere yer verilecektir. 
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2. GENÇ ĠġSĠZLĠK KAVRAMI 

Son zamanlarda geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin öncelikli sorunlarından biri genç 

iĢsizliktir. Ekonomik sosyal ve siyasi sonuçları bünyesinde barındıran genç iĢsizlik ülkelerin 

ve toplumların en önemli sorununu oluĢturmaktadır. KüreselleĢmenin alevlenmesiyle dünya 

ülkelerinde genç iĢsizlik sorunu baĢ göstermiĢtir.  Bu nedenle birçok ülkede genç iĢsizlik 

oranları toplam iĢsizlik oranlarının üzerinde bir seyir izlemiĢtir. Toplam nüfus içinde genç 

nüfusun payının yüksek olduğu bir gerçektir. Genç nüfusun fazla olduğu Türkiye nüfusu 

içinde genç nüfusun oranı düĢünüldüğünde genç iĢsizliğin yüksek seyrettiği görülmektedir. 

Genç iĢsizlik sadece Türkiye‘ye özgü olmamakla birlikte, tüm geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerin en önde gelen ekonomik sorununu oluĢturmaktadır (Murat & ġahin, 2011: 20). 

Genç iĢsizlik kavramı en genel haliyle 15-24 yaĢ arası kiĢileri kapsamaktadır. Bu 

anlamda ILO genç iĢsizliği, bir referans döneminde bir saatten fazla çalıĢmamıĢ, aktif olarak 

iĢ arayan, 15 gün içinde iĢe hazır olabilecek 15-24 yaĢ arası kiĢiler olarak tanımlamıĢtır. TUĠK 

ise genç iĢsizliği, bir referans dönemi içinde herhangi bir iĢi olmayan kiĢilerden iĢ aramak ve 

son 3 ay içinde iĢ arama kanallarından en az birini kullanmıĢ iki hafta içinde iĢ baĢı 

yapabilecek 15-24 arası tüm kiĢiler olarak tanımlamıĢtır. Buradan hareketle oluĢan genç iĢsiz 

oranı ise iĢsiz genç sayısının genç iĢgücüne oranlanması olarak ifade edilmektedir (Yazar 

Arslan & Yamak, 2015: 319). 

Genç olarak nitelendirilen 15-24 yaĢ grubu, iĢgücü piyasasına yönelik sorunlardan en 

çok etkilenen yaĢ grubunu teĢkil etmektedir. Bu nedenle Türkiye‘de iĢgücünün talebi 

açısından değerlendirildiğinde eğitimli bireylerin iĢ bulmaları zorlaĢmaktadır. Bu sayede genç 

iĢsizlik oranları genel iĢsizlik oranlarının üzerinde seyretmekte ve ekonomide sürdürülebilir 

bir azalma görülmemektedir. Bu bağlamda gençlerin iĢsizliği yetiĢkinlerin iĢsizliğine oranla 

daha fazla risk oluĢturmaktadır. Bunun arkasında yatan nedenin ise kariyer fırsatlarının 

gençler arasında belirsiz ve düzensiz bir yapı sergilemesidir. Eğitim seviyeleri göz önüne 

alındığında genç iĢsizliği sorununun öneminin daha da arttığı görülmektedir. Buradan 

hareketle yükseköğretim mezunlarının genç iĢsizlik oranlarının yüksek olduğu dikkat 

çekicidir (Ören & ġahverdioğlu, 2016: 9). 

Genç iĢsizlik oranlarının yüksek olması genel iĢsizlik oranlarında gözlenen 

yükseklikten daha fazla sosyo-ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Genç nüfusun yüksek enerji 

potansiyeline sahip olması, yaratıcı fikirlere açık olması, yeniliklere kolay adapte olması 

ekonomik kalkınmada kilit etkiye sahip olmaktadır. Fakat genç iĢsizlik oranlarında görülen 

yükseklik nedeniyle bu fırsatlardan mahrum kalınmaktadır. Bu anlamda genç iĢsizlik sorunu 

hem gençler hem de toplumlar tarafından çözülmesi gereken önemli problemlerden biridir. 

BeĢeri sermayenin temelini oluĢturan ve ülkenin geleceği olan gençlerin erken yaĢlarda 

karĢılaĢtıkları birtakım güçlükler gelir ve ruh sağlıklarının bozulmasına neden olacaktır. 

Bunun da birçok toplumsal sıkıntıyı beraberinde getireceği açıktır. Hayatının en aktif ve 

üretken döneminde üretime katılamayan gençler toplumdan dıĢlanmakta milli gelir ve 

ekonomik kalkınmanın ilerlemesini yavaĢlatmaktadır (Bayraktar & Ġncekara, 2013: 24). 

3. GENÇ ĠġSĠZLĠK NEDENLERĠ  

Günümüzün en önemli sorunu olan genç iĢsizlik kavramının birçok nedeni olduğu 

açıktır. Dolayısıyla bu nedenleri genel olarak makro ve mikro nedenler olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Bu anlamda genç iĢsizliğe sebep olan makro faktörleri toplam talep yetersizliği, 

ekonomik durgunluk ve krizler, demografik faktörler, iĢgücü politikalarının yetersizliği, 

eğitim politikalarının yetersizliği, asgari ücret uygulaması ve son olarak gençlere yönelik 

ücret politikası olarak sıralamak mümkündür. Mikro nedenleri ise gençlere yönelik nitelikler 

ve eğitimli iĢsizler, gençlerin çalıĢma eğilimleri, gençlerin piyasaya ilk kez giriĢ yapıyor 

olmaları etnik kökenleri ve engellilik durumları olarak ifade edilebilir. Makro açıdan ele 

alınmasının nedenleri gençlerin ülkelerin yapısal ve demografik özellikleri, eğitim ve iĢgücü 
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politikalarının yetersizlikleri, uygulama yanlıĢlıkları, ekonomik dalgalanmalar ve krizler 

karĢısındaki durumlarının ortaya konması için makro nedenlerin incelenmesinin gerekli 

olmasıdır. Mikro açıdan ele alınmasının nedenlerini ise, iĢverenlerin kiĢisel ve karakteristik 

özellikleri nedeniyle sebep olunan iĢsizliğin tespit edilmesi oluĢturmaktadır (Murat & ġahin, 

2011: 19). 

Günümüzde genç iĢsizliğin genel iĢsizlikten yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 

yüksekliğin nedenlerini ise, ekonomideki dönemsel daralmalar, ekonomik geliĢmenin 

yavaĢlaması, asgari ücretler, genç iĢgücündeki eksikler ve en önemlisi genç nüfusun hızlı 

artması olarak ifade etmek mümkündür. Gençlerin iĢsiz kalmalarının bir nedeni genç 

iĢgücünün yetiĢkinlere oranla daha fazla risk oluĢturduğu gerekçesiyledir. Yine oluĢturulan 

fırsatların gençler arasında düzensiz ve belirsiz dağılması gençlerin iĢsiz kalma nedenlerinin 

baĢka boyutunu oluĢturmaktadır. Ayrıca ilk iĢ bulmakta yaĢanan zorluklar nedeniyle gençlerin 

iĢsiz kaldıkları görülmektedir. Gençlerin iĢsiz kalmalarının bir diğer boyutunu da istihdam 

yaratmadaki zayıflıklar oluĢturmaktadır. Bu anlamda düzgün iĢ alanları oluĢturulamamaktadır 

(Ergüder, 2014: 7). 

Bu noktada genç iĢsizliğin oluĢumuna neden olan eğitim sistemi ve verilen eğitimin 

düzeyi belirli olmaktadır. Bireyin almıĢ olduğu eğitim düzeyinin genç iĢsizlik oranlarını 

doğrudan etkilediği açıktır. Eğitim düzeyinin artmasıyla iĢsizlik oranlarının doğrusal eğilimde 

olması dikkat çekicidir. Yine ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde eğitim almıĢ kiĢilerin 

yükseköğretim mezunlarına göre daha kolay iĢe yerleĢtikleri görülmektedir. Eğitim düzeyinin 

artması iĢsizliğe çözüm olması gerekirken Türkiye‘de bunun aksi gerçekleĢmiĢtir. 

Yükseköğretim mezunu ilk kez iĢ arayan sınıfına katılmıĢ olan bireylerin yüksek ücret 

beklentisi ve aldıkları eğitime yönelik iĢ isteme nedenleri nedeniyle iĢ bulma süreçlerinin 

gecikmesi gençleri iĢsiz sınıfına dahil etmektedir (Kabaklarlı & Gür, 2011: 6). 

Ekonominin durgun olduğu dönemlerde iĢgücü piyasasında birçok kiĢi bir veya birden 

fazla iĢsizlik dönemiyle karĢı karĢıya kalmaktadır. Her iĢsizlik dönemi süresinin diğerlerinden 

daha uzun olduğu görülmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde iĢgücü piyasasının durumu ve 

ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalardan en çok etkilenen kesimin genç nüfus olduğu 

bilinmektedir. Durgunluk dönemlerinde iĢverenler iĢçi alımını durdurmakta ve yeni iĢe giren 

gençlere daha az iĢ imkânı sunmaktadırlar. Bu riskli dönemlerde son giren ilk çıkar yöntemi 

uygulayıp öncelikle gençleri iĢten çıkarmaktadırlar. ĠĢverenler tarafından gençlere daha az 

yatırım yapıldığı için iĢten ilk gençleri çıkarmak iĢverenler açısından son derece karlı 

gözükmektedir. Yine yeni iĢ hayatına katılan gençlerin sık iĢ değiĢtirmeleri yüzünden çalıĢma 

sürelerinin kısa olması ve son olarak iĢten çıkarma tazminatlarının çalıĢma süresiyle orantılı 

olmasıdır.  Bu yüzden ilk iĢten çıkan kiĢileri gençler oluĢturmaktadır (Çetinkaya, 2010: 47). 

Genç iĢsizliğin uzun süreli iĢsizlik halini alması düĢük vasıf düzeyi, emek 

piyasalarının pasifize ediliĢi, finansal yetersizlikler bir de bunlara yetersiz sosyal destek ve 

kurumsal faktörler eklenince gençlerin sosyal dıĢlanma riski kaçınılmaz olmaktadır. Buradan 

hareketle çoğu genç iĢsiz kalmakta ve hiçbir iĢ deneyimi olmadığından iĢsizlik 

yardımlarından yoksun bırakılmaktadır. ĠĢsizlik desteği alamayan gençler her geçen gün 

ailelerinin yardımına daha çok bel bağlamaktadırlar (Sanal, 2010: 7). 

4. TÜRKĠYE‟DE GENÇ ĠġSĠZLĠK  

Günümüzde Türkiye‘nin en temel sorunlarından birisini, çalıĢma çağındaki nüfusun 

tamamını karĢılayacak yeterli istidamın yaratılamaması oluĢturmaktadır. Bu durum emek 

piyasasına ilk kez katılan gençler arasında dezavantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu da 

genç iĢsizliği her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu sayede Türkiye‘de genç iĢsizliğin 

genel iĢsizlik oranlarından yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Genel iĢsizliğe oranla 

genç iĢsizliğin iki kat daha fazla olduğu yapılan çalıĢmalarla kanıtlanmıĢtır. Türkiye‘ de genç 

iĢsizliğe yol açan en önemli nedenlerin baĢında kuĢkusuz emek piyasası ihtiyaçlarına göre 
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düzenlenmemiĢ eğitim sistemi gelmektedir.  Özellikle tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne 

geçiĢle birlikte vasıflı iĢgücüne duyulan ihtiyaç artmıĢtır. Fakat bu vasıflar ne mesleki okullar 

ne üniversiteler ne de yaĢam boyu eğitim ve beceri geliĢtirme programları tarafından 

karĢılanamamıĢtır (Günaydın & Çetin, 2015: 22). 

YaklaĢık 13 milyon genç nüfusu olan Türkiye geliĢme yolunda önemli potansiyele 

sahip bir ülkedir. Fakat aynı zamanda da istihdam artıĢının nüfus artıĢına yetiĢemediği 

istihdam performansının düĢük olduğu bir ülke konumundadır. Son yıllarda artan ekonomik 

büyüme bile istihdam artıĢına dönüĢememektedir. Ġstihdamın yarıdan fazlasının kayıt dıĢı 

oluĢu da sorunu giderek derinleĢtirmektedir. YaĢanan krizler ve ekonomik istikrarsızlık 

büyüme hızını olumsuz etkilemekte bir de bunlara artan iĢgücü eklenince iĢsizlik artıĢı 

kaçınılmaz olmuĢtur. Fakat Türkiye‘nin toplam nüfus içinde genç nüfusunun payının fazla 

olduğu bilinmektedir. Bu anlamda genç nüfus içinde eğitimli gençlerin payı daha fazla 

olduğundan eğitimle iĢsizlik oranları arasındaki iliĢkinin doğru bir Ģekilde irdelenmesi 

gerekmektedir (Sayın, 2011: 34). 

Tablo 1: Eğitim Durumuna Göre Genç ĠĢsizlik Oranları (15-24 yaĢ %) 

Yıllar Okur Yazar 

Olmayan 

Lise Altı 

Eğitimliler 

Lise Meslek ve 

Teknik Lise 

Yükseköğretim 

2004 4,3 9,7 14,7 13,6 12,2 

2005 4,9 10,1 13,9 13,6 10,0 

2006 4,8 9,8 14,0 11,8 9,6 

2007 5,2 9,8 13,9 12,0 9,7 

2008 6,3 10,7 14,1 11,7 10,3 

2009 8,0 13,9 18,0 15,6 12,1 

2010 6,0 11,6 15,9 13,2 11,0 

2011 4,6 9,3 12,6 11,0 10,4 

2012 3,9 8,7 11,8 10,1 10,1 

2013 4,9 9,3 12,0 10,5 10,3 

2014 6,3 9,4 11,9 10,6 10,6 

2015 5,3 10,0 12,4 10,2 11,0 
Kaynak: TÜĠK Hanehalkı ĠĢgücü Ġstatistikleri. 

Tablo1 de 2004- 2015 yılları arasında Türkiye‘de eğitim durumuna göre genç iĢsizlik oranları 

yer almaktadır. Eğitim durumuna göre genç iĢsizlik oranları incelendiğinde okuryazar 

olmayan ve lise altı eğitimliler daha düĢük iĢsizlik oranlarına sahipken lise, meslek ve teknik 

lise son olarak yükseköğretim düzeyinde eğitim almıĢ bireylerin daha yüksek iĢsizlik oranları 

dikkat çekmektedir. Bu noktada yeni mezun olan lise ve üzeri eğitim almıĢ genç iĢgücü daha 

yüksek iĢsizlik oranlarıyla karĢı karĢıya kalmaktadır. YaĢanan ekonomik krizlerin ardından 

iĢsizlik oranlarında görülen artıĢlara paralel tüm eğitim düzeylerinde iĢsizlik oranlarının arttığı 

göze çarpmaktadır. Özellikle 2008 küresel krizi sonrası dönemde lise altı eğitimliler, lise, 

meslek ve teknik lise düzeyinde iĢsizlik oranlarında artıĢ çarpıcı bir Ģekilde görülmektedir. 

Buradan hareketle eğitim seviyesiyle iĢsizlik oranları arasında doğrusal bir eğilimin olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu nedenle Türkiye‘de eğitim seviyesi arttıkça genç iĢsizlik 

oranlarının arttığı eğitim ve istihdam arasında sorunlar yaĢandığı net bir Ģekilde ifade 

edilmektedir (Aslan & Yamak, 2015: 323). 

Türkiye‘de 15-24 yaĢ grubunun iĢgücüne katılım iĢsizlik ve istihdam oranları genel nüfusa 

oranla olumsuz bir tablonun varlığına iĢaret etmektedir.  Bunun en temel nedeni ise Türkiye 

ekonomisinin yeni istihdam yaratmadaki eksikliğidir. Ġstihdamdaki artıĢın nüfus artıĢ hızının 

açık ara gerisinde kalıĢı en fazla gençleri etkilemektedir (Mütevellıoğlu & Zanbak & Mert, 

2010: 213). 
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Tablo 2: 15-24 YaĢ Grubundaki Nüfusun Yıllara Göre ĠĢgücü Durumu 

Yıllar 
15-24 YaĢ 

Nüfus (Bin) 

ĠĢgücü 

Katılım 

Oranı 

ĠĢsizlik 

Oranı 

Tarım-dıĢı 

ĠĢsizlik 

Oranı 

Ġstihdam 

Oranı 

2004 11,840 37,8 20,6 26,6 30.0 

2005 11,757 37,7 19,9 24,2 30,2 

2006 11,670 37,4 19,1 22,5 30,3 

2007 11,583 37,7 20,0 23,3 30,2 

2008 11,490 38,1 20,5 24.2 30,3 

2009 11,513 38,7 25,3 29,8 28,9 

2010 11,548 38,3 21,7 25,9 30,0 

2011 11,534 39,3 18,4 22,1 32,1 

2012 11,574 38,2 17,5 20,9 31,5 

2013 11,563 39,6 18,7 22,0 32,2 

2014 11,724 40,8 17,9 21,0 33,5 

2015 11,800 42,0 18,5 21,4 34,2 
Kaynak : TÜĠK Hanehalkı ĠĢgücü Ġstatistikleri. 

Tablo 2 Türkiye‘de 2004-2015 yılları arasında 15-24 yaĢ grubundaki nüfusun yıllara 

göre iĢgücü durumunu göstermektedir. Bu tablodan hareketle Türkiye‘de genç nüfusun yıllar 

itibariyle azaldığı görülmektedir. Genç iĢsizlik oranları 2004 yılından itibaren düĢme 

eğilimini sürdürmesine rağmen genç iĢsizlik oranlarının oransal olarak yüksek olduğu 

görülmektedir. Genç iĢsizlik oranı 2004 yılında %20 iken 2009 yılında %25 ve 2010 yılından 

sonra %20‘nin altına gerilemiĢtir. 2015 yılında ise %18,5 olduğu görülmektedir. Türkiye‘de 

yaĢanan krizlerde genç iĢsizliğin arttığı gözlenmektedir. Özellikle 2008 küresel krizinden 

sonra genç iĢsiz oranlarında görülen ciddi artıĢın çarpıcı olduğunu söylemek mümkündür. 

2009 yılı itibariyle tarım-dıĢı iĢsizlik artmakta iken istihdam da düĢüĢ yaĢanmaktadır. Bu 

durum kentte genç iĢsizliğin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, genç iĢsizlik oranının 

henüz istenilen seviyeye ulaĢmadığı görülmektedir. Bu bağlamda genç iĢsizlik oranının yavaĢ 

bir azalma trendinde olduğu görülmektedir. 2015 yılı itibariyle genel iĢsizlik oranlarının 10,3 

olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Türkiye‘de genç iĢsizlik genel iĢsizliğin yaklaĢık iki katı 

olmaktadır. Dünya ortalamasına bakacak olursak, Türkiye‘nin AB ülkelerine oranla genç 

iĢsizlik konusundaki durumunun abartılacak kadar kötü olmadığı söylenebilmektedir. Genç 

iĢsizliğin çözümü konusunda AB birliğinin en baĢarılı ülkesi 2015 yılı itibariyle %3,5 

oranıyla Almanya‘dır. Almanya‘nın bu baĢarısı iĢgücü piyasasına yönelik eğitim 

programlarını istikrarlı biçimde uygulamaktan ileri gelmektedir. 

5. GENÇ ĠġSĠZLĠĞĠN GENÇLER ÜZERĠNDE YOL AÇTIĞI SORUNLAR 

Gençlerin uzun süre iĢsiz kalmaları hem bireyler hem de ülke ekonomisi için ciddi 

sorunları beraberinde getirmektedir. ÇalıĢmak insanın kendine olan güveni ve özsaygısının 

temelini oluĢturmaktadır. Gençlerin iĢgücü piyasasının dıĢında kalması ve uzun süre iĢ 

araması birtakım sonuçları beraberinde getirecektir. Bu anlamda genç iĢsizliğin sosyo-

ekonomik problemler doğuracağı açıktır. ĠĢsizlik problemiyle karĢı karĢıya kalan gençlerin 

üzerinde birtakım sorunlar mevcuttur. Bu nedenle uzun süre iĢ arayan gençler kendilerine olan 

özgüvenlerini yitirdiklerinden suç eğilimine yönelmeleri kolaylaĢmaktadır.  KiĢinin kendini 

değersiz ve iĢe yaramaz hissetmesi bir takım psikolojik sorunları beraberinde getirmektedir. 

ĠĢsizlik nedeniyle bir gelir elde edemeyen gençlerin yoksulluk sorunuyla baĢ baĢa kaldıkları 

görülmektedir. Yine iĢsiz kalan gençlerin iĢgücü piyasasından dıĢlanmaları gençlerin hayata 

karĢı umudunu yitirmelerini ve intihar eğilimlerini arttırmaktadır. ĠĢsizlik nedeniyle gençlerin 

aileyle ve toplumla olan iliĢkilerinin zedelendiği muhtemeldir (Bayraktar & Ġncekara, 2013: 

27). 
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Bununla birlikte iĢsizliğin yarattığı bunalım gençlerin eski çevreleriyle olan bağlarının 

da kopmasına neden olmaktadır. Artık kendisine bu sorunu hatırlatan arkadaĢlarıyla görüĢmek 

yerine kendisiyle aynı sorunu paylaĢan arkadaĢları tercih edecektir. Birçok gencin daha iyi 

gelecek beklentisiyle ülkelerini terk etmek çabası içine girmeleri ülkede önemli değer kaybı 

yaĢanmasına yol açacaktır. Bu da sosyal dıĢlanmayı beraberinde getirecektir. ĠĢsiz kalan 

gençlerde aĢırı uyku hali, internet cafe bağımlılığı, alkol, sigara, uyuĢturucu madde 

kullanımının artması ve bunun sonucunda aile içi Ģiddetin artması, yeni kimlik arayıĢlarına 

bürünmesi ve sosyal kabul görme tatminini arzulaması gibi birtakım sosyal etkilerin gençler 

üzerinde çeĢitli tahribatlara yol açacağı kesindir.  Birçok gencin çaresizlik psikolojisiyle 

eğitim ve niteliğine uygun olmayan düĢük ücretli kötü çalıĢma koĢullarına sahip iĢleri kabul 

ettikleri görülmektedir. Bu da gençleri bir süre sonra tatminsizliğe sevk edecektir (Murat 

&ġahin, 2011: 39). 

Ġstihdama katılma sadece ekonomik zorunluluk olarak algılanmayıp aynı zamanda 

toplumsal açıdan var olmanın gereklerinden biri olarak kabul edilmektedir. ÇalıĢmanın 

bireyin kendine olan saygısını arttıracağı gibi toplam üretime olan katkısının da artmasını 

sağlayacaktır. Bu sayede ekonomik kalkınma ve beĢeri sermayenin ülke ekonomisine ciddi 

katkı edeceği göz ardı edilmemelidir. ÇalıĢma hakkı her bireyin toplumsal bir hakkıdır ve bu 

hakkın bireylere tanınması onlara verilen değerin göstergesidir. Her toplum bireye 

yeteneklerine uygun bir iĢte çalıĢma olanağı sunmalıdır. Bu anlamda genç iĢsizliğinin 

toplumsal sorunların ana kaynağını oluĢturması kaçınılmaz görülmektedir (ġahverdioğlu & 

Ören, 2016: 19). 

Gençlerin iĢsizlik nedeniyle yaĢadığı sorunları en aza indirgemek için etkili politika 

önlemleri devreye konulmalıdır. Gençlerin geleceğe umutla bakmalarının önündeki tüm 

engeller aĢılmalıdır. Gençleri ciddi sorunlara sevk etmek yerine gençlere daha fazla istihdam 

olanakları yaratılmalıdır. Mesleki eğitim faaliyetlerine daha fazla önem verilmeli ve 

iĢgücünün niteliğinin artması sağlanmalıdır. Gençlere yatırım yapmanın beĢeri sermayeyi 

arttıracağı sonrada ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.  Gençlerin 

iĢsizlik nedeniyle yaĢadıkları sorunlar aĢılırsa ekonomik ve toplumsal sorunlar en aza 

indirgenmiĢ olmakta ve refah seviyesi daha da artmaktadır. 

6. GENÇ ĠġSSĠZLĠKLE MÜCADELEDE UYGULANAN POLĠTĠKALAR  

ĠĢsizlikle mücadelede özellikle uygulanan iki politikanın varlığı dikkat çekidir. Bunları 

aktif istihdam politikaları ve pasif istihdam politikaları olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Fakat pasif istihdam politikalarının sorunları çözmede yetersiz kalması aktif istihdam 

politikalarına öncelik vermiĢtir. Aktif istihdam politikaları sürdürülebilir bir ekonomi ve 

sosyal ekonomik kalkınmada son derece önem arz etmektedir. Bu anlamda mobilitesi yüksek 

iĢ gücü oluĢturmak bu politikayı uygulamaya geçirmekten geçmektedir. Aktif istihdam 

politikasının iĢsizliğe yönelik bir koruma politikası olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu 

politikanın amacı iĢsizlere geçinebilecekleri ücreti vermek yerine iĢsizlere yeni iĢ alanları 

yaratmaktır. Sürekli büyüyen bir ülkede insana yakıĢır bir iĢ oluĢturulması ciddi önem arz 

etmektedir (TaĢ & Bilen, 2014: 63). 

Günümüzde iĢsizlikle mücadele devletin görevi olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda 

genç istihdamını sağlama sorumluluğunu üstlenen hükümetlerin atması gereken en önemli 

adımlardan birini istihdam stratejisi oluĢturmaktır. Ġstihdam stratejisinin genç iĢsizlik üzerinde 

etkili olabilmesi için genç iĢsizliğin kamu politikalarını içerecek Ģekilde inĢa edilmesi 

gereklidir. Bu anlamda eğitim politikaları ve aktif iĢgücü politikalarının varlığı dikkat çekici 

olmaktadır. Bu politikalar gençlerin iĢgücü piyasasına daha fazla katılımını sağlamakla 

birlikte gençlerin iĢgücüne katılımlarında ortaya çıkabilecek problemleri engellemeyi amaç 

edinmektedir. Bu nedenle bu iki politikanın birbirinden ayrı düĢünülmesi imkansızdır. Bu 

anlamda bu iki politikanın da amacı eğitim sistemindeki yetersizlikleri telafi etmektedir. 
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Genç iĢsizliğin en temel sebebini yeteri kadar istihdam yaratılamaması 

oluĢturmaktadır. Gençlere yeteri kadar iĢgücü oluĢturulamadığı takdirde söz konusu 

politikalar sadece iĢsizliğin gençler üzerindeki yükünü hafifletecektir. Fakat genç iĢsizliği 

konusunda fazla istihdama gerek olmadığı zamanlar da ise bu politikaların etkinliğinin 

sınırlılığı gündeme gelecektir. Uygulanan bu ulusal politikaların temel amacı iĢgücündeki 

artıĢı emmeye yetecek kadar yeni iĢ alanları yaratılmasıdır. Bunun da istihdam stratejisinin bir 

parçası olduğu unutulmamalıdır (Erdayı, 2009: 144). 

Aktif istihdam politikaları iĢsizlikten en fazla etkilenen gruplara yöneliktir. Bu 

anlamda öncelikli hedef kitlesi iĢgücü piyasasında iĢ bulma Ģansları en zayıf gruplar 

olmaktadır. Özellikle bu politikalar arasında vasıf seviyesini arttırıcı eğitim programları, 

bilgilendirme ve iĢe yerleĢtirme hizmetleri, özellikle yeni mezun olan iĢ bulma konusunda 

birçok güçlükle karĢılaĢan genç iĢsizlere iĢ deneyimi kazandıracak programlar, istihdam 

yaratma programları ve son olarak iĢsizliğin yoğun yaĢandığı yerlerde iĢyerlerine mali destek 

verilmesi, giriĢimciliğin özendirilmesi gibi politikalardan oluĢmaktadır (Bozdağlıoğlu, 2008: 

60). 

En etkili politikaların baĢında mesleki eğitim programları yer almaktadır. Dolayısıyla 

Ġstihdam edilebilirliği arttırmanın yolunun iĢgücünün niteliğinde artıĢ sağlamaktan 

geçmektedir. Uzun dönem iĢsizlik üzerinde eğitim programlarının ne derece baĢarı sağladığı 

alınan eğitimin iĢ hayatında karĢılığının olması, bireye iĢ tecrübesi kazandırma, iĢ bulma 

olanaklarını kolaylaĢtırması gibi faktörlere bağlı olmaktadır. Bir diğer politika ise ücret 

sübvansiyonlarıdır. Gençlerin istihdamını arttırmak amacıyla az da olsa kullanılan 

politikalardandır. Bu anlamda verilen teĢvikler iĢçi maliyetlerini azalttığından iĢverenleri iĢçi 

alımına teĢvik etmektedir. Bir diğer husus ise genç giriĢimcilere yapılacak yardımların 

varlığıdır. Özellikle kendi iĢini kuran giriĢimcilere sağlanan yardımlar istihdamı ve rekabet 

gücünün artmasında önemli olmaktadır. Aynı zamanda ücretli çalıĢan istihdamını ortadan 

kaldırdığı gibi bireylere yeni iĢ alanları yaratmaktadır.  

ĠĢ arama yardımları ve istihdam hizmetlerini yürütmek ĠġKUR aracılığıyla 

yapılmaktadır. ĠĢ ve meslek danıĢmanları oluĢturarak istihdamın arttırılmasına katkıda 

bulunmaktadır. ĠġKUR Aynı zamanda yeni iĢgücüne katılan gençlere danıĢmanlık ve 

rehberlik hizmeti vermektedir. ĠĢ arayan gençlere niteliklerine uygun iĢler hakkında 

bilgilendirmektedir. Bu tür uygulamaların amacı iĢ arama süresinin kısaltılmasıdır. Bu sayede 

iĢverenlerin sunduğu iĢlerle iĢ arayanların buluĢturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca emek 

piyasasına yeni katılacak gençlere mesleki yeterliliklerini geliĢtirecekleri iĢbaĢı eğitim 

programlarının düzenlenmesidir. Bu anlamda programa katılan iĢsizlere günlük harçlık 

verilmekte genel sağlık sigortaları iĢ kazası ve meslek hastalığı gibi sigorta primleri yine 

ĠġKUR tarafından karĢılanmaktadır. Ülkemizde genç istihdamını arttırmanın yolu optimal iĢ 

imkanları sunmak için piyasanın ihtiyaç duyduğu istihdam alanlarına öncelik verilmekten 

geçmektedir. Bu sayede verilen eğitimlerin istihdam garantili iĢ ve mesleklere kanalize 

edilmesi gerekli olmaktadır (Ören & ġahverdioğlu, 2016: 20). 

7. SONUÇ  

GeçmiĢten günümüze ekonomik ve sosyal sorunların temelinde iĢsizlik olgusu yer 

almaktadır. ĠĢsizlik sorunundan en fazla etkilenen grupların baĢında Ģüphesiz gençler yer 

almaktadır.  Bu nedenle genç iĢsizlik sorunu öncelikli olarak ele alınması gereken sorunların 

baĢında gelmektedir. 15- 24 yaĢ grubu gençler arasında yaygınlaĢan iĢsizlik bugün tüm 

dünyanın üzerinde önemle durduğu ve çözümüne yönelik politikalar üretmeye çalıĢtığı 

sorunlu alanlardan birini oluĢturmaktadır. GeliĢmekte olan ülkeler bir yana geliĢmiĢ ülkelerde 

de ciddi sorun oluĢturan genç iĢsizlik Türkiye‘nin de önde gelen sorun alanlarından birini 

teĢkil etmektedir. Türkiye de toplam nüfus içinde genç nüfusun payının yüksek ve çalıĢabilir 
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durumda olduğu düĢünüldüğünde iĢsizlik ve özellikle genç iĢsizlik sorunu konuyu 

derinleĢtirmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye‘de genel iĢsizlik oranları incelendiğinde genç iĢsizlik 

oranlarının genel iĢsizlikten yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye‘deki asıl sorun bu 

iĢsizliğin zaman içerisinde iyileĢmemesidir. Ülkemizde eğitimli gençlere yeni iĢ alanı 

yaratılamadığı için genç iĢsizlik sorunu kronikleĢmiĢtir. Toplam talepte meydana gelen 

daralmalar, ekonomik durgunluk ve krizler, genç nüfusun büyüklüğü, iĢgücü politikalarının 

yetersizlik göstermesi, ücret politikalarının genç iĢçi alımında yarattığı dezavantajlı durumlar 

genç iĢsizliğin temel nedenlerini oluĢturmaktadır. Bunlardan en temel nedeni ise eğitim 

sistemlerinin genç istihdamı yaratmadaki baĢarısızlığıdır. Eğitim sisteminin bir türlü verimli 

bir Ģekilde yapılandırılamaması sorunu giderek arttırmaktadır.  

Günümüzde eğitim düzeyi arttıkça iĢsizlik oranlarının da aynı paralellikte artması genç 

iĢsizliğin en temel dönüm noktasını oluĢturmaktadır. Eğitimli gençleri iĢsiz ve umutsuz 

bırakan bir toplumda ülkenin geleceğine duyulan güvenle birlikte eğitimli insana verilen 

değerin sekteye uğraması kaçınılmazdır. Türkiye‘deki eğitim sistemi gençlerin emek 

piyasasında talep edilen nitelik, bilgi ve becerilerle donatılmasında yetersiz kalmakta istihdam 

ve eğitim politikaları arasında yeterli uyum sağlanamamaktadır. Bu nedenle gençlik 

döneminin sosyal ve ruhsal olarak en hassas döneminde iĢsizlik gibi bir sorunla baĢa çıkmak 

zorlaĢmaktadır. ĠĢsiz kalma süresi uzadıkça meslek sahibi olmak ve iĢ bulamamak arasında 

yaĢanan çeliĢkinin yarattığı huzursuzluk giderek artmaktadır. 

Gençlerin iĢsiz kalmalarına sebep olan nedenler olduğu gibi birtakım sonuçlarının da 

olması ĢaĢırtıcı değildir. Bu nedenle iĢsiz kalan genç bir yandan önemli bir gelir kaybı 

yaĢarken bir yandan da ülke ekonomisinde çok ciddi üretim kaybı yaĢanmasına sebep 

olmaktadır. Bunlara ilave olarak gencin kendini toplumdan soyutlaması, yabancılaĢması, 

politik marjinalleĢme eğilimi içine girmesi, istenmeyen davranıĢ kalıplarına bürünüp suç 

iĢleme eğiliminin artması gibi sosyal sonuçları beraberinde getirmektedir. Uzun süre iĢsiz 

kalan bireylerin sağlık sorunları yaĢadıkları ve psikolojik sorunlarının arttığı ortadadır. 

Bireyin hayatındaki belirsizlik ve yegane gayesinin iĢ bulmak olması onun sosyal yaĢamına 

ket vurmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar kiĢinin hayata umutsuz bakmasına ve yaĢam 

enerjisini yitirmesine neden olmaktadır. 

 Bu kadar çok soruna yol açan genç iĢsizliği gençlerin ve ülkelerin geleceği açısından 

çözülmesi gerekli sorunlu alanların baĢında gelmektedir. Bu anlamda çeĢitli istihdam 

politikalarının oluĢturulması Türkiye gibi nüfusu gençlerden oluĢan bir ülke için son derece 

önem arz etmektedir. Dolayısıyla Türkiye‘de genç iĢsizliğe yol açan en temel sebebi yeterli iĢ 

alanlarının oluĢturulamaması oluĢturmaktadır. Bu sorunun varlığı sorunun çözümüne yönelik 

yeni bir istihdam stratejisi oluĢturulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu konuda devletin 

iĢsiz gençlerin tespitini kolaylaĢtırıcı, gençlerin iĢgücü piyasası temel sorunlarını ortaya 

koyacak yapılacak müdahalelerin yerindeliğini sağlayacak bir gençlik profilinin oluĢturulması 

gerekli görülmektedir. 

Bu bağlamda gençlerin baĢarı düzeyleri göz önüne alınıp buna yönelik önlemler 

alınması gereklidir. Yeni iĢ alanlarının oluĢturulması, fırsat eĢitliğinin sağlanması ve yaĢam 

boyu eğitimin sağlanması genç iĢsizliğin azaltılmasında etkili politika uygulamalarındandır. 

Yeni iĢler yaratılamamasıyla birlikte en önemli sorunun gençlerin nitelikleriyle iĢgücü 

piyasasının talep ettiği niteliklerin uyumsuzluğu konusunda olduğu bilinmektedir.  Bu 

anlamda söz konusu politikalar öncelikle bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik 

olmalıdır. Bu yaĢanan uyumsuzluğun eğitim sisteminde yaĢanan sorunlardan kaynaklandığını 

söylemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla öncelikle bu sorunların çözümüne yönelik 

reformların hayata geçirilmesi gereklidir. Bu anlamda iĢgücü piyasasına yönelik eğitimler 
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rehberlik danıĢmanlık hizmetleri ve eĢit koĢullarda iĢe katılımının sağlanması amacıyla etkili 

iĢleyen iĢe yerleĢtirme hizmetleri hayata geçirilmelidir. 

Bu politikalardan en etkili olanı gençlere yönelik eğitim politikaları olmaktadır. Çünkü 

bu programların varlığı doğrudan iĢgücü piyasası ile eğitim sistemi arasında doğrudan iletiĢim 

kurarak okuldaki istihdam becerilerinin eksikliğini törpülemektedir. Gençlerin iĢgücü 

piyasasına girmeden önce mesleki açıdan bilgilendirilmeye ve yönlendirilmeye gereksinimi 

vardır. Bu gereksinimi de etkili ve verimli rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri karĢılayacaktır. 

Bu nedenle gençlerin eğitimleri devam ederken rehberlik ve danıĢmanlık hizmetlerinin 

yaygınlaĢtırılması ve iĢlevsel hale getirilmesi gençlerin mezun olduktan sonra yaĢadıkları iĢ 

bulma sorununu bir nebze olsun azaltmalarına yardımcı olacaktır. Gençlerin iĢe aktif 

katılımlarının sağlanması gençlere yönelik politikaların bütünlüğünün ve etkinliğinin 

sağlanması açısından son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle iĢe yerleĢtirme 

hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması için gereken çalıĢmaların önü açılmalıdır. 

Gelecek kaygısı olmayan bir gençlik, onların eğitimleri ile yetenekleri doğrultusunda 

düzgün iĢ alanları yaratılmasından geçmektedir. Gençlere düzgün iĢ alanları oluĢturulmazsa 

genç nüfus iĢsizliği inanılmaz boyutlara ulaĢır ve ülke hiç olmayacak bir biçimde kaos 

ortamına sürüklenir. Tüm bunların faturası ise ülke ekonomimize kesilir. Bu anlamda ülke 

kalkınmamızda etken rolü yine gençler üstlenmektedir. Dolayısıyla eğitimli gençlere sağlanan 

iĢ imkânları aydınlık geleceklere umut ıĢığı oluĢturacaktır.  Bir ülke ancak genç insanlarına 

güven duyduğu onların geleceğe umutla bakabilmeleri için gereken önlemleri aldığı, bu 

konudaki kararlılığını ayırdığı kaynaklarla izlediği politikalarla somutlayabildiği oranda 

yarınlarına güvenle bakabilecektir. 
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ÖZET 

Belediyeler yaptıkları etkinliklerin tanıtımına ve sonuçlarına yönelik kamuoyu 

araĢtırmalarına oldukça önem vermektedir. Belediyeler halk ile kurdukları katılımcı iletiĢim 

sürecinde web sitelerini geliĢtirirken, sosyal medya araçlarını kullanmaya baĢlamıĢtır. ÇeĢitli 

televizyon kanallarında belediye yöneticileri etkinliklerini anlatmaktadır. Belediyelerin Halkla 

ĠliĢkiler ve Tanıtım Birimleri günümüzde sosyal medya departmanları, çözüm masaları, yerel 

gazeteler, çağrı merkezleri gibi çeĢitli yenilikçi uygulamalara hız kazandırmaktadır. 

Belediyelerin Türkiye‘de 1990‘lı yılların sonlarından itibaren Yerel Gündem 21 sürecini 

baĢlatmaları, buna bağlı olarak kurulan kent konseyleri yerel yönetimlerde katılımcı ve 

çevreye duyarlı etkinliklerin geliĢmesine yol açmıĢtır. Yerel yönetimler, üniversite ve sivil 

toplum kuruluĢlarının katkılarıyla, çevre konusunda, eğitim kurumlarında bilinçlendirme 

eğitimleri vermekte, geri dönüĢüm kutularının kullanımını yaygınlaĢtırıcı projeler üretmekte 

ve iklim değiĢikliği, yenilenebilir enerji gibi güncel çevre konularına iliĢkin panel, 

sempozyum gibi etkinlikler düzenlemektedir. Belediyelerin çevreye iliĢkin en yaygın 

faaliyetlerinin arasında Çevre Haftası Etkinlikleri gelmektedir. Çevre Haftası kapsamında, 

kültürel ve sportif faaliyetler, organik ürünlerinin satıĢı, yürüyüĢ, koĢu, bisiklet kullanımı gibi 

sağlıklı yaĢam ve sağlıklı çevre bileĢenlerini güçlendirici etkinlikler yapılmaktadır. Bu 

çalıĢmanın amacı, belediyelerin Çevre Haftası Etkinliklerini tanıtmak için halkla iliĢkiler aracı 

olarak web haberlerini incelenerek, belediyelerin çevre etkinliklerini ifade etme Ģekillerini 

değerlendirmektir. Bu yaklaĢımla, Ġstanbul‘daki 39 ilçe belediyesinin web sitelerinde 

yayınladığı Çevre Haftası Etkinliklerine iliĢkin haberler üzerinden içerik analizi yöntemi ile 

araĢtırma yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Çevre Haftası Etkinlikleri, Ġstanbul ilçe belediyeleri, halkla 

iliĢkiler, içerik analizi, Yerel Gündem 21 
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ANALYSING WEB NEWS WHICH MUNICIPALITIES USE AS A PUBLIC 

RELATIONS TOOL FOR ENVRIONMENT WEEK BY CONTENT ANALYSIS 

METHOD 

ABSTRACT 

 Municipalities pay great attention to public opinion research about the publicity and 

the results of the events that they organize. Municipalities develop their own web-sites during 

the participative communication process with the public and start to use social-media tools. 

Directors of municipalities tell their events on various TV channels. Today, Public Relations 

and Publicity Units of municipalities accelerate the innovative implementations such as 

social-media departments, help desks, local newspapers, and call centers. The process of 

Local Agenda 21 which municipalities initiated since the end of the 1990s in Turkey and 

accordingly the establishment of city councils led the participative and environment-friendly 

events to develop. Local governments provide training on environment in order to raise the 

awareness in educational institutions in collaboration with universities and non-governmental 

organizations, develop projects in order to extend the usage of recycle bins, and organize 

panel discussions, symposiums on current environment issues such as climate change and 

renewable energy. One of the most common organizations of municipalities is Environment 

Week Organizations. As part of Environment Week, cultural and sportive activities are 

conducted, organic products are sold; events that help strengthening a healthy environment 

such as walking, running and cycling are organized. The aim of this study is to evaluate how 

municipalities express environment organizations by examining the web news that 

municipalities use as a public relations tool in order to publicize Environment Week 

Organizations. With this approach, content analysis will be used as a research method through 

analyzing the web-site news on Environment Week published by 39 district municipalities in 

Istanbul.  

Key Words: Environment Week Organizations, district municipalities in Istanbul, 

public relations, content analysis, Local Agenda 21 
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1.GĠRĠġ  

Belediyeler seçmenleri ile en çok iletiĢim halinde bulunan yönetim birimleri olarak, 

seçim süreçlerinde ve seçildikten sonra halkla iliĢkiler ve tanıtım çalıĢmalarına oldukça önem 

vermektedir. Günümüzde belediyelerin en etkin iletiĢim araçlarından biri resmi web 

siteleridir. Web siteleri bir yandan vatandaĢların belediye ile ilgili iĢlemlerden (imar durumu, 

meclis kararları, sağlık hizmetleri vb.) bir yandan da ilçesindeki projelerden, etkinliklerden 

haberdar olmalarını sağlamaktadır. Belediyeler yaptıkları etkinlikleri web siteleri, afiĢler, 

yerel basın ve sosyal medya araçları ile duyurmaya çalıĢırken diğer belediyelerin bu 

alanlardaki faaliyetlerini de takip etmektedir. Belediyelerin temsil ettikleri siyasi görüĢe ve 

seçim bölgelerinin sosyo-kültürel yapısına göre etkinlikleri yoğunlaĢtırdıkları alanlar ve 

etkinliklerini tanıtımda kullandıkları söylem ve içerikleri değiĢim göstermektedir. Web 

sitelerini de içeren yeni iletiĢim teknolojilerinin belediyeler için en büyük avantajı yaptıkları 

faaliyetlerin halka ne Ģekilde hitap edebildiğini ölçümleme için somut veriler sunmasıdır.  

Belediyeler dini ve milli bayramlar, anneler günü, sağlık haftası gibi toplumu 

ilgilendiren ortak konularda ve kiraz festivali, bal festivali gibi yöreyi ilgilendiren konularda 

Ģölen, festival, kutlama, gösteri, yürüyüĢ ve koĢu gibi etkinlikler düzenlemektedir. 1972 

yılından beri BirleĢmiĢ Milletler çevre ve sürdürülebilirlik üzerine mega konferansların 

gerçekleĢtirmektedir. 1972 yılında ―BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan ve Çevre Bildirgesinin‖ 

hazırlandığı, Stockholm‘de gerçekleĢen konferansın 5 Haziran günü baĢlaması nedeniyle söz 

konusu gün ―Dünya Çevre Günü‖ olarak kabul edilmiĢ ve kutlanmaya baĢlanmıĢtır. 

―Konferans‘ta sunulan Çevre Bildirgesi‘nde, ―çevrenin taĢıma kapasitesine dikkat çeken, 

kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal geliĢmenin çevre 

ile bağlantısını kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler‖, 

sürdürülebilirlik düĢüncesinin temel dayanaklarını ortaya koymuĢtur‖ (Kaypak, 2011: 23). 

Dünya Çevre Günü ve Stockholm Çevre Konferansı çevre sorunları konusunda dikkatleri 

üzerine çekerek, kentlerin daha iyi çevre kalitesine sahip, ―yeĢil standartlar‖ olarak 

günümüzde kabul edilen standartlara uygun yerleĢimler olabilmeleri için ilk adımları atmıĢtır 

(Lockwood, 2006). Bu süreci takip eden dönemlerde, özellikle 1992‘de Rio kentinde 

BirleĢmiĢ Milletler tarafından gerçekleĢtirilen Yeryüzü Zirvesi‘nde kabul edilen Ulusal 

Gündem 21 ve yerel yönetim ölçeğinde Yerel Gündem 21 süreçleri, 21. yüzyılda 

sürdürülebilir yerel yönetim anlayıĢının yaygınlaĢmasına olanak vermiĢ ve Türkiye dahil 

belediyelerde çevre üzerine proje, etkinlik ve katılımcı faaliyetlerin yürütülmesi hız 

kazanmıĢtır. Bu ortamda özellikle büyükĢehirlerdeki ilçelerde belediyeler kimi zaman 5 

Haziran‘da Dünya Çevre Gününü kimi zamanda 2-7 Haziran tarihleri arasında Dünya Çevre 

Gününe bağlı olarak Çevre Haftasını çeĢitli etkinliklerle kutlamaktadır.  

Çevre etkinlikleri ile birlikte, belediye sınırları içinde yaĢayan bireyler, yerel 

yönetimlerin faaliyetlerini gözlemleme ve bu faaliyetlere katılma sürecinde etkin rol 

oynamaktadır. Bir paydaĢ olarak bireylerin desteğini almak belediyeler için oldukça 

önemlidir. Belediyelerin çevreye yönelik her faaliyetinin esasen doğrudan veya dolaylı olarak 

sağlıkla iliĢkili olduğu düĢünülürse, bu çevre faaliyetlerinin sağlıkla iliĢkisi gözden 

kaçırılmamalıdır. Sağlıklı çevre faaliyetleri sağlıklı toplumun inĢası için olmazsa olmaz 

kuraldır. Elbette belediyeler, yaptıkları her faaliyette toplumun sağlığını gözetmek 

durumundadır, ancak çevre sağlığı uygulamaları tek baĢına bir kurumun ya da bir sektörün 

katılımıyla gerçekleĢemez. Bu nedenle toplumda yaĢayan bireylerin temel çevre sağlığını 

korumaya yönelik faaliyetleri bilmesi ve kiĢisel farkındalığın yükseltilmesi belediyelerin 

çevre sağlığına yönelik sorumluluğunun da bu Ģekilde paydaĢlarca desteklenmesi önemlidir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, yapılan faaliyetlerin farklı kanallarla halka tanıtılması, bu 

farkındalığın yaratılması için çok önemli bir adımdır.    
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Bu çalıĢma genel olarak çevre konusunda belediyelerin birbirine benzer faaliyetler 

yürüttükleri Dünya Çevre Günü ya da Çevre Haftası Etkinlikleri olarak adlandırdıkları 

faaliyetleri çevre ve halk sağlığına katkıları açısından inceleyerek, belediyelerin çevre 

konusuna yaklaĢımlarını değerlendirmektedir. Belediyeler çevre alanında; kent konseylerinin 

çevre faaliyetleri, geri dönüĢüm çalıĢmaları, atık toplamada çevreci yaklaĢımlar, çevre ve halk 

sağlığı seminerleri gibi çeĢitli faaliyetler yürütmektedir. Fakat Türkiye‘deki belediyelerin 

geneli göz önünde bulundurulduğunda bu faaliyetlerin yeteri kadar ortak ve etkin olmadığı 

görülmektedir. ÇalıĢmada bu yaklaĢımla hedeflenen, Ġstanbul‘daki ilçe belediyeleri örneklemi 

üzerinden, belediyelerin Çevre Günü/Haftası Etkinlikleri halkla iliĢkiler aracı olarak ne derece 

kullandıklarını saptamaktır. Bu doğrultuda bu keĢifsel çalıĢmada Ġstanbul‘daki ilçe 

belediyelerinin web sitelerindeki haberler üzerinden bir içerik analizi yapılmıĢtır.   

2. BELEDĠYELERDE HALKLA ĠLĠġKĠLER ARACI OLARAK WEB SĠTESĠ 

KULLANIMI 

Halkla iliĢkiler, örgütsel iliĢkilerin ve itibarın yönetiminden sorumlu alandır ve kriz 

yönetimi, kamu iĢleri, kurumsal iletiĢim, paydaĢ iliĢkileri, risk iletiĢimi ve kurumsal sosyal 

sorumluluk gibi birçok alt baĢlığı bulunmaktadır. Halkla iliĢkiler, kamu, özel ve sivil toplum 

sektörlerinde büyüklü küçüklü çok farklı türde organizasyonlar namına faaliyet gösterir. 

Halkla iliĢkiler uygulamacıları hem örgüt kültürleri arasında hem de çok kültürlü çevrelerde 

kültürlerarası bir rol oynamaktadır. Toplumsal değiĢim ve direnç konularında da büyük önemi 

olan halkla iliĢkiler kamu iletiĢim süreçlerinde de görünen ve görünmeyen roller 

oynamaktadır. Kamusal söylemleri Ģekillendirmede yerel, ulusal ve uluslararası medya 

kuruluĢları ile iliĢkiler ve onları etkileme yeterliliği hayati öneme sahiptir. Kurumların politik, 

ekonomik ve kültürel güç boyutları medyaya eriĢimlerini kolaylaĢtırır (L'Etang, 2009: 609). 

Grunig (2009: 2) halkla iliĢkilerin temel prensiplerini Ģu Ģekilde özetlemektedir:  

 Halkla iliĢkilerde yetkilendirme: Organizasyondaki baĢ iletiĢim sorumlusu, 

kararları veren üst düzey yöneticiler birleĢmesinin bir parçasıdır ve iletiĢim kararlarında 

kendisine yetki devri yapılmalıdır.  

 BütünleĢik iletiĢim fonksiyonu: Mükemmel organizasyonlar tüm halkla 

iliĢkiler fonksiyonlarını tek bir departmanda entegre eder veya farklı iletiĢim faaliyetleri için 

sorumlu departmanları koordine eden mekanizmaları vardır.   

 Ayrı bir yönetim fonksiyonu: Birçok organizasyon halkla iliĢkileri pazarlama 

ve insan kaynakları gibi diğer departmanlar için destekleyici bir araç olarak görmektedir. 

Ancak doğru olan ayrı bir halkla iliĢkiler departmanı kurmaktır.  

 Stratejik bir yönetici baĢkanlığı: Uzmanlar günlük iletiĢim faaliyetlerini 

gerçekleĢtirmek için gereklidir. Ancak mükemmel halkla iliĢkiler birimlerinin en azından bir 

üst düzey yöneticisi vardır.  

 Stratejik yönetimin kapsamında olmak: Halkla iliĢkiler hem iç hem dıĢ 

çevre ile iletiĢim kurmak için programlar geliĢtirir. Organizasyonun kararlarından ve 

davranıĢlarından etkilenebilecek bu stratejik gruplar, kararlar alınmadan önce ve alındıktan 

sonra seslerini duyurmak isterler ve bunu hak ederler.  

 Ġki yönlü ve simetrik iletiĢim: Ġki yönlü ve simetrik halkla iliĢkiler 

araĢtırmayı, dinlemeyi ve diyalogu kullanarak çatıĢmaları yönetmek ve iliĢkileri 

güçlendirmektedir. 

 ÇeĢitlilik: Etkin organizasyonlar çevrelerindeki çeĢitlilik arttığında halkla 

iliĢkiler fonksiyonlarındaki çeĢitliliği de arttırır. Mükemmel halkla iliĢkiler departmanlarında 

hem kadınlar hem erkekler her rolde görev alırlar ve ayrıca farklı ırksal, etnik ve kültürel 

kökenli çalıĢanlara yer verilir.  
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 Etik: Halkla iliĢkiler departmanlarında etik uygulamalar çok önemlidir ve 

örgütsel karar ve davranıĢlarda etik ve sosyal açıdan sorumlu olmak teĢvik edilir. 

Halkla iliĢkiler, iletiĢim olgusunun örgütsel düzeyde gerçekleĢmesini sağlamaktadır. 

GeniĢ kitlelerle iletiĢim kurma ihtiyacındaki organizasyonlar için kitle iletiĢim araçları ve yeni 

medya araçları son derece önemlidir. Geleneksel kitle iletiĢim araçlarının kullanımı halkla 

iliĢkilerin geliĢmesinde çok büyük rol oynamıĢtır. Bilgi teknolojilerinin ve internetin 

yaygınlaĢmasıyla birlikte ortaya çıkan birçok yeni medya aracı halkla iliĢkiler 

uygulamalarında önemli bir değiĢim yaratmıĢtır. Böylece organizasyonlar halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinde çok etkili ve etkileĢimli bir kitle iletiĢim aracına sahip olmuĢlardır (Yağmurlu, 

2013: 96).  

Kamu kurumlarında çalıĢan iletiĢim uzmanları genellikle bu kurumlar için iletiĢim 

stratejileri geliĢtirmenin iĢletmeler veya sivil toplum kuruluĢlar için geliĢtirmekten farklı 

olduğunu ifade etmektedirler. Aslında halkla iliĢkilerin genel prensipleri tüm organizasyonlar 

için aynıdır, ancak prensiplerin uygulanması gereken spesifik koĢullar farklıdır. Kamu 

sektöründe politikalar, kamu malları, yasal kısıtlamalar, iletiĢimin değer düĢümü, zayıf kamu 

algıları,  profesyonel geliĢmenin geri kalmıĢlığı, güç rolleri, haber yayın organlarının rolleri 

ve onlarla iliĢkiler ile hükümetin iletiĢim amacına iliĢkin sorular ve kamu kurumunun 

performansı halkla iliĢkilerde fırsat veya tehdit haline gelebilir. Bunların yanı sıra çağımızda 

tüm dünyada vatandaĢların hükümetlere iliĢkin güvensizliğinin artması kamu kurumlarında 

etkin halkla iliĢkiler için Ģeffaflığı zorunlu hale getirmektedir. Kamu ile iletiĢimin en önemli 

parçası açık, dürüst ve güncel bir Ģekilde iletiĢim kurmak ve bilgiyi manipüle etmemektir. Bu 

bağlamda yeni iletiĢim teknolojilerinden yararlanmak adeta bir zorunluluk haline gelmiĢtir 

(Graham ve Avery, 2013: 5). Nitekim günümüzde halkla iliĢkilerde yeni iletiĢim teknolojileri 

sıkça kullanılmaktadır. Bu sayede hedef kitlelerle kurulan iletiĢimin niteliğine büyük katkılar 

sağlanmaktadır. Yeni iletiĢim teknolojilerinin, halkla iliĢkiler alanına sağladığı avantajlar 

arasında tüm dünya insanlarına ulaĢabilme, hedef kitle ile etkileĢimli iletiĢim, zaman ve yer 

sınırlamasının bulunmaması, düĢük eriĢim maliyeti, geri bildirimin kolay ve çabuk olması 

bulunmaktadır (Kalender ve Tarhan, 2009: 18). 

Belediyelerin halkla iliĢkiler birimleri, yeni iletiĢim teknolojileri sayesinde hedef 

kitlelerine daha yakın olabilmekte ve onlara doğrudan aracı olmaksızın eriĢebilmektedir. Web 

sayfaları aracılığıyla, SMS göndererek veya sosyal medyayı kullanılarak gerçekleĢtirdikleri 

bir takım faaliyetler, alınan kararlar ve bazı etkinlikler konusunda hedef kitlelerini haberdar 

etmektedirler. BaĢlangıçta sadece bilgi vermeye odaklanan ve hedef kitlelerden istek, 

beklenti, öneri ve Ģikayet geri bildirimleri almaktan yoksun olan belediye web sayfalarına e-

posta özelliğinin ve sosyal medya iletiĢim bilgilerinin eklenmesiyle iki yönlü ve etkileĢimli 

bir iletiĢim biçimi mümkün hale gelmiĢtir (Tarhan, 2012: 97). Karar ve yürütme organlarının 

yerel halkın seçimi ile oluĢturulması ve yerel halka en yakın yönetsel birimler olmaları 

nedenleriyle belediyeler için halkla iliĢkiler çok büyük öneme sahiptir. Etkin iĢleyen bir yerel 

yönetim-vatandaĢ iletiĢim ve etkileĢiminin sağlanmasında ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesinde 

halkla iliĢkiler birimi kritik bir rol oynamaktadır. Bu birimin önderlik edeceği etkin iletiĢim 

sistemleri, demokrasi tarafından vatandaĢlar için yaratılan fırsatlarla ilgili vatandaĢların etkili 

bir Ģekilde bilgilendirilmesini ve yönetime katılmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla her 

belediye bir iletiĢim stratejisine ve planına sahip olmak ve bunları hayata geçirmek zorundadır 

(Kalkan ve Alparslan, 2009: 29-30). 

Web teknolojileri belediyelere performans yönetimi, halkla iliĢkiler, katılımcı 

yönetim, toplumsal sorumluluk ve e-iĢ/hizmet/ticaret alanlarında yeni fırsatlar sunduğu için 

belediyelerin tamamına yakını kendi resmi web sitesini kurmuĢtur (Acılar, 2012: 126). 

Belediyeler web sitelerinde halkla iliĢkilerin tanıma ve tanıtma fonksiyonlarını içinde 

barındıran çalıĢmalar yapmakta ve bu amaçla çeĢitli yöntemler kullanmaktadırlar. Özüpek 



 

218 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

(2010: 201-202) bu yöntemleri Tablo 1‘de görüldüğü Ģekilde özetlemektedir. Güncel bir 

Ģekilde bu bilgilere web sitelerinde yer veren ve bu bilgileri çeĢitli görsel ve iĢitsel öğelerle 

destekleyen belediyelerin web sitelerini etkin bir halkla iliĢkiler aracı olarak kullandıklarından 

söz etmek mümkündür. 

Tablo1: Halkla ĠliĢkilerin Tanıma ve Tanıtma Fonksiyonlarının Belediye Web 

Sitelerinde Kullanım Yöntemleri 

TANIMA TANITMA 

Belediyeye eriĢimi sağlayacak telefon-

faks numaraları ve e-posta adresleri 

Belediye yönetimine iliĢkin tanıtım 

BaĢkana mesaj Yapılan hizmetlerin duyurulması 

Ġstek ve Ģikayet hattı Sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında verilen 

bilgiler 

Bilgi edinme Belediye Meclisi kararları 

Anketler Belediye bünyesindeki müdürlüklerin iĢleviyle 

ilgili tanıtımlar 

 Belediye ile ilgili kurumsal haberler 

 Belediyenin bulunduğu ilin ve/veya ilçenin 

kültürel ya da turistik değerleriyle ilgili bilgiler 

 Belediye BaĢkanı ile ilgili bilgiler 

Kaynak: Özüpek, M. N. (2010). Belediyelerin halkla iliĢkiler çalıĢmalarında internet kullanımı: BüyükĢehir 

belediyeleri web siteleri üzerine uygulamalı bir çalıĢma, Selçuk İletişim, 6(3), 196-205. 

E-devlet, vatandaĢ katılımını ve memnuniyetini arttırmak için vatandaĢın devlet 

bilgilerine, hizmetlerine ve uzmanlığına eriĢimini geliĢtiren Ġnternet bazlı bir faaliyettir. E-

devlet uygulamaları geliĢmiĢ, maliyet etkin ve verimli hizmet ve bilgi aktarımı yoluyla 

vatandaĢ ile kamu sektörü arasındaki iliĢkiyi geliĢtirerek devlete kalıcı bir bağlılık sağlar 

(Moon, 2002: 425). Yeni iletiĢim teknolojilerinden yararlanma olanakları giderek arttıran 

belediyelerin artık, e-devletin bir yansıması olan, ―e-belediyeleĢme‖ sürecinde olduklarından 

söz edilmektedir. Türkasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi‘ne göre (aktaran PektaĢ, 2011: 71-

72) belediyelerde, ―e-belediyeleĢme‖ süreci üç aĢamada gerçekleĢmektedir. AĢağıda 

açıklanan bu aĢamaların her birinde belediyelerde web sitelerinin etkin kullanımı 

gerekmektedir: 

 Tek yönlü bilgi verme: Belediyeden vatandaĢa doğru tek yönlü genel bilgi ve 

hizmet sunumunu ifade eder. Örneğin, belediyenin web sitesi aracılığıyla sunduğu basın 

bültenleri, duyurular, faaliyet raporları gibi. VatandaĢ ihtiyaç ve beklentilerinden uzak, 

yetersiz, güncel olmayan, anlaĢılmayan veya iĢe yaramayan nitelikte bilgilerin 

sunulmamasına dikkat edilmelidir. 

 KarĢılıklı iletiĢim: Belediyenin bilgiyi kiĢinin ihtiyaç ve taleplerine göre 

kiĢiselleĢtirilmiĢ olarak sunmasıdır. Örneğin, web sitesi üzerinden abone numarası belirterek 

su faturası borcu öğrenme, belediye otobüsüyle bir yerden bir yere nasıl gidileceğini 

sorgulama, semt adı vererek o semtteki belediyeye ait spor tesislerini öğrenme gibi hizmetler, 

web sitesi üzerinden yaptığı anketlere katılma, e-posta gönderme gibi uygulamalar. 

 Çevrimiçi iĢlem: Çevrimiçi iĢlem, kamu hizmetlerine yönelik iĢlemlerin, 

vatandaĢa iliĢkin bazı yükümlülüklerin ve karĢılıklı etkileĢimin web sitesi üzerinden 

yapılmasıdır. Örneğin, kredi kartı ile çevre temizlik vergisi ödeme, belediye ihalelerine 
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katılma, su ve doğalgaz aboneliği sözleĢmesi yapma, belediye spor tesisine kayıt veya 

rezervasyon yapma, video konferans, çevrimiçi buluĢma-görüĢme-tartıĢma, sohbet odaları, iki 

yönlü haberleĢme grupları.  

Günümüzde artık kentlinin yaĢadığı kenti yönetmesi için karar organlarının halk 

tarafından seçilmiĢ olması yeterli görünmemektedir. Belediye baĢkanlarının kullandıkları 

çoğu iletiĢim yönteminin de gerçek, katılımcı ve kurumsallaĢmıĢ bir halkla iliĢkiler modeli 

oluĢturmaya yetmediği açıktır. Artık kentliler yapılan iĢlerin niteliğinden ve dağılımından 

memnun olmak, kararları etkileyebilmek, katkıda bulunduğu duygusunu taĢımak ve kendi 

kentini her zaman yaĢanabilir bir yer olarak görmek istemektedirler. Bunun için siyasal ve 

yönetsel duyarlılığı dengeleyen bir halkla iliĢkiler uygulamasının, değiĢen ve geliĢen koĢullar 

çerçevesinde yeni katılım kanallarının ve alternatif halkla iliĢkiler metotlarının geliĢtirilmesi 

ve uygulamaya dönüĢtürülmesi gerekmektedir (Bulut, 2000: 55). Sezgin (2011: 97-99) 

belediye halkla iliĢkilerinde ortaya çıkan sorunları dört ana baĢlıkta Ģu Ģekilde 

yorumlamaktadır:  

 Basınla iliĢkilerin halkla iliĢkiler olarak algılanması: Belediyelerde halkla 

iliĢkiler birimlerinin adı genellikle ―Basın ve Halkla ĠliĢkiler‖ Ģeklindedir ve ağırlıklı olarak 

basınla ilgili iĢler yürütülmektedir. Bazı belediye baĢkanları basınla iyi iliĢkiler kurulmasını 

halkla iliĢkiler açısından yeterli gördüklerinden diğer hakla iliĢkiler konularını ihmal 

etmektedir. Hatta bazı belediyeler halkla iliĢkiler çalıĢmalarından da sorumlu olmak üzere 

sadece ―Basın MüĢavirliği‖ ya da ―Basın Bürosu‖nu görevlendirmektedir.  

 Halkla iliĢkilerin siyasal amaçlar için araç olarak görülmesi: Halkla 

iliĢkiler programları ve etkinlikleri sadece siyasal niyetlerle kullanıldığında halkla iliĢkiler 

faaliyetleri asıl amacından sapacaktır. Belediyelerin halkla iliĢkiler programlarının amacı 

belediye ile halk arasında sağlıklı iliĢki kurarak belediyeden yana katılımcı kamuoyu 

oluĢturmak olmalıdır. 

 Halkla iliĢkilerin protokol olarak algılanması: Belediyelerde halkla iliĢkiler 

biriminin bilimsel ve toplumsal içerikli toplantıların, fuar, sergi, bayramlar, özel günler, 

kutlamalar ve yurt içi, yurtdıĢı ziyaretçilerle ilgili etkinliklerin planlanması ve uygulanması 

gibi görevleri vardır. Ancak halkla iliĢkiler sadece bu görevleri yürütüp diğer faaliyetleri 

ihmal ederse belediye çalıĢmalarında ve imajında problemler çıkabilir.  

 Kamu görevlisinin halkla iliĢkilere bakıĢ açısı: Belediye çalıĢanları dâhil 

olmak üzere kamu görevlileri hakkında toplumda olumsuz görüĢler bulunabilir. Kamu 

görevlilerin ellerindeki gücü ve yetkiyi kullanırken vatandaĢlarla sağlıklı iliĢkiler 

geliĢtirmeleri son derece önemlidir. Ancak uygulamada vatandaĢa verilen değer, gösterilen 

saygı, sevgi, duyarlılık ve sorumluluk duyguları bakımından çok önemli sorunlar vardır. Bu 

durum yerel yönetimle halk arasında iyi iliĢkiler kurulması yönündeki en büyük engellerden 

biri olmaktadır. 

1990‘larda ve 2000‘lerin baĢında halkla iliĢkiler biliminde Ġnternet teknolojilerinin 

kullanılmaya baĢlanması ile birçok araĢtırmacı dikkatlerini halkla iliĢkiler çabalarının önemli 

bir amacı olan iliĢkisel çıktılara çevirmiĢlerdir. Ayrıca bu araĢtırmacılar organizasyon ve 

halka arasındaki iliĢkileri oluĢturma ve sürdürmede iletiĢimin önemini vurgulamıĢlardır. 

Ġnternet ve halkla iliĢkiler üzerine ilk çalıĢmaların çoğu, büyük ve kar amaçlı Ģirketlerin web 

sayfalarının içerik analizi ile incelenmesine yönelik olmuĢtur. Diğerleri ise Ģirketlerin, 

hükümet kurumlarının ve akademik kurumların medya iliĢkileri için interneti nasıl 

kullandıklarını araĢtırmıĢlardır. Halkla iliĢkiler biliminde kesiĢen bir trend ise Ġnternet 

uygulamalarını aktivistler ve kar amaçsız kuruluĢlar için incelemektir (Kelleher, 2009: 172-

173). Karkin ve Janssen (2014: 355-357) Türkiye‘deki yerel yönetimlerin web sitelerini 
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inceledikleri çalıĢmalarında web sitelerinin analizi için değerlendirme kriterleri 

geliĢtirmiĢlerdir. AĢağıda bu kriterler listelenmektedir: 

 Ġçerik: Web sitesinde çeĢitli kullanıcı grupların farklı ihtiyaçlarına ve ilgilerine 

göre kategorize edilmiĢ bilgilere yer verilmelidir. Böyle farklı beklentileri olan vatandaĢlar, 

turistler ve diğer gruplar aradıklarına hızlıca ulaĢabilecektir. 

 KullanıĢlılık: Web sitesi kullanıcı dostu olacak Ģekilde tasarlanmalıdır. 

KullanıĢlı bir web sitesi yerel yöneticiler için iki tür fayda yaratır. Birincisi, bölgeye yerleĢme 

potansiyeli olanlara bir teĢvik yaratır. Ġkincisi, kullanıcıların e-devlete güvenleri geliĢir. Web 

sitesinin kullanıĢlılığı, bu amaçla tasarlanmıĢ bazı yazılım araçları yoluyla analiz edilebilir. 

 Kalite: Web sitesinin hizmet kalitesi kullanıcı memnuniyet düzeyini belirler. 

Web sitesinde hatalı linklerin olmaması, sık güncelleme yapılması, görsel bileĢenlere yer 

verilmesi, hatasız iĢlem yapılabilmesi ve web sitesinin düzeni kaliteyi geliĢtirmekte ve 

dolayısıyla kullanıcı memnuniyetini arttırmaktadır. 

 EriĢebilirlik: Fiziksel, motor veya algısal engellere sahip kullanıcılar da diğer 

kullanıcılar gibi web sitelerine sorunsuzca eriĢebilmelidir. VatandaĢlara eĢit davranmak 

zorunda olan devlet kurumları için bu durum çok daha fazla önemlidir. 

 VatandaĢ katılımı: Web siteleri kamu hizmetlerini geliĢtirmek için vatandaĢ 

önerilerini toplayan araçlara, vatandaĢ memnuniyet anketlerine, belediye meclisi toplantıları 

veya kamu ihale prosedürleri için canlı yayınlara veya belediye baĢkanının veya meclis 

üyelerinin doğrudan iletiĢim adreslerine sahipse vatandaĢ katılımına yer veriyor demektir.  

 ġeffaflık: Halkın güvenini kazanmak ve belediyenin meĢruluğunu sürdürmek 

için Ģeffaflık çok önemlidir. Eğer web sitesi üzerinden canlı meclis toplantılarını ve finansal 

ihaleleri de içerecek Ģekilde belgelerin etkin dağıtımı veya vatandaĢ için faydalı bilgilerin 

açığa çıkarılması sağlanırsa web sitesinde Ģeffaflık olduğundan söz edilebilir.  

 Cevap verme yeteneği: E-posta, tweet, mesajlaĢma veya diğer araçlarla 

kullanıcı ve belediye arasındaki etkileĢimin hızını ifade etmektedir. Demokratik yönetimlerin 

temel değeri olan cevap verme yeteneği hükümetin veya yerel yönetimlerin vatandaĢların 

isteklerine cevap vermesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bir iliĢki geliĢtirme 

mekanizması olarak kullanılan web siteleri sayesinde belediyeler de paydaĢlar ile kontrollü ve 

esnek bir etkileĢim yaratabilir.  

 Diyalog: Kurumsal bir e-posta adresinin varlığı, vatandaĢların Ģikayet ve 

önerilerini toplama amaçlı araçların varlığı, haberlere ve güncel duyurulara kayıt olma 

opsiyonu, doğrudan telefon numarasının varlığı ve SMS veya akıllı telefon uygulamaları ile 

bilgi edinme opsiyonu analiz edilerek web sitesinin diyalog konusundaki yeterliliği 

ölçülebilir. 

 Çıkarların dengelenmesi: Web sitelerinin sağladıkları ile zayıf taraf olan 

vatandaĢların ihtiyaçlarını, güçlü taraf olan kurum ihtiyaçları ile eĢit ağırlıkta karĢılamadaki 

yeterlilik düzeyleri ile ilgilidir. Bu bağlamda çıkarların dengelenmesi; vatandaĢların genel 

avantajına olan bilgilerin güncellenerek duyurulması ile değerlendirilir.  

3. BELEDĠYE, ÇEVRE ve SAĞLIK 

Çevre en genel tanımıyla insan ve/veya sistem dıĢında kalan her Ģeydir. Çevre kendisini 

oluĢturan alt sistemlerden oluĢur. Bu alt sistemler temel olarak; 

 Fiziksel çevre 

 Biyolojik çevre 

 Sosyal çevre 
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 Psikolojik/psiko-sosyal çevredir.  

Tüm bu alt sistemler birleĢtiğinde yaĢadığımız çevreyi oluĢtururken aynı zamanda 

birbirleri ile de etkileĢim halindedir ve yaĢam kalitesini de etkiler. Yani çevre koĢullarının 

sağlıklı ve dengede olması toplumun sağlıklı olması ile de doğru orantılıdır. Bu noktada 

―çevrebilim‖, ―ekoloji‖ ve ―çevre sağlığı‖ gibi bazı temel tanımları açıklamak gerekmektedir. 

Çevrebilim ―canlıların fiziksel ve kimyasal çevre ile iliĢkilerini konu edinen bilim‖ 

iken, ekoloji ―bir yerde canlıların varlığını ya da çokluğunu belirleyen etkileĢimleri inceleyen 

bilim dalıdır‖. Çevre sağlığı ise; ―insan ve diğer canlıların ve topluluklarının sağlığını 

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve psikolojik 

etkenlerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması uygulamaları‖ olarak tanımlanabilmektedir 

(Güler, 2011: 5). Çevre sağlığı aynı zamanda önemli bir halk sağlığı dalıdır.   

Çevreyi oluĢturan öğelere geri dönecek olursak; fiziksel çevre içerisinde sıcaklık, 

soğuk, ıĢın, içme ve kullanma suyu, hava ve su kirliliği, toprak ve besin kirliliği, iklim 

koĢulları, küresel ısınma, mezarlıklar, gürültü, iyonlaĢtırıcı olan ve olmayan radyasyon, 

atıklar ve hatta kimyasal maddeler bu grupta yer alır. Biyolojik çevre içerisinde ise; bitkiler ve 

hayvanlar, mikroorganizmalar, bakteri ve virüsler, kemirgenler gibi hastalık yapıcı ve hastalık 

taĢıyıcı etkenler bulunur. Sosyokültürel çevre içerisinde ise; ekonomik koĢullar, iĢ çevresi ve 

çalıĢma koĢulları, kentleĢme, sağlık hizmetlerinin kalitesi, davranıĢ ve alıĢkanlıklar, konut ve 

barınma, kültürel etkiler ve güncel olarak bu grubun içerisine dahil edilebilecek göçler, politik 

çatıĢma ve terörizm de yer alır. Psikolojik çevre etmenleri içerisinde ise bugün birçok 

hastalığa zemin hazırladığı bilinen stres faktörü baĢta olmak üzere değiĢen ruhsal etmenler de 

yer almaktadır.  

Bahsedilen çevre bileĢenlerinde meydana gelen olağan dıĢı bir geliĢme çevrede 

dolayısıyla toplumun sağlığında da bir bozulma olarak karĢımıza çıkmaktadır. Buna 

verilebilecek sayısız örnek mevcuttur. Örneğin; hava kirliliği nedeniyle solunum sistemi 

hastalıkları; bakteri, virüsler ve iklim koĢulları nedeniyle salgın hastalıklar; fiziksel ya da 

kimyasal tehlikeler nedeniyle maruz kalınan hastalıklar; su ve besin kirliliği nedeniyle 

gastrointestinal (mide ve bağırsaklarla ilgili) hastalıkların artması; besin sağlığının 

bozulmasıyla birlikte hormonal değiĢiklikler yaĢanması ve kronik hastalıkların artması gibi. 

Çevrenin tüm dünyadaki hastalık ve kaza yüküne etkisi yüzde 23 olarak tahmin edilmektedir 

(Güler, 2011: 7). Elbette meydana gelen değiĢimler farklı toplumları farklı düzeylerde 

etkilemektedir. Örneğin, geliĢmiĢ ülkeler teknolojinin sağlık ve çevre üzerine etkisini 

tartıĢırken, az geliĢmiĢ ülkeler suya ve temel besin maddelerine ulaĢmada yaĢadıkları 

sıkıntılar nedeniyle çevresel salgın durumuna gelen hastalıklarla mücadele etmektedir.  Dünya 

Sağlık Örgütü‘nün 1992 yılında çıkarttığı ―Our Planet, Our Health‖ baĢlıklı raporunda da 

geliĢmekte olan ülkelerdeki en akut sorunlar Ģu Ģekilde özetlenmektedir (WHO, 1992:13):  

 Her yıl dört milyon yenidoğan ve çocuk ishal hastalıkları nedeniyle ölmekte, 

 Bir milyondan fazla insan malarya nedeniyle ölmekte,  

 Ġntestinal parazitik enfeksiyonlar nedeniyle milyonlarca insan acı çekmektedir. 

Aynı raporda hem geliĢmekte olan hem de geliĢmiĢ ülkeler için ciddi çevresel 

problemler aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:  

 Yüz milyonlarca insan tütün kullanımını da içeren biyolojik veya kimyasal ajanların 

neden olduğu solunum sistemi hastalıkları nedeniyle acı çekmekte, 

 Yüz milyonlarca insan evinde, iĢyerinde ya da genel çevrede gereksiz yere kimyasal 

ve fiziksel tehlikelere maruz kalmaktadır (her yıl trafik kazalarında 500.000 kiĢi ölmekte ve 

on milyonlarca insan yaralanmaktadır).  

Sağlık hizmeti, yerel düzeyde özel faydaları olan ve piyasada da üretilen bir hizmettir. 

Ancak, bulaĢıcı hastalıkların küresel nitelik taĢıması ve bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi ile 
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diğer ülkeleri de koruma gibi iki önemli dıĢsallığı barındırması ile de uluslararası kamusal 

mallar bağlamında değerlendirilir (Mutlu, 2006: 58). Görüldüğü gibi çevresel sorunlar ve 

neden olduğu hastalıklar tek bir çevre ile sınırlı kalmadığı için bu sorunların çözümü;  

küresel, bölgesel, merkezi ve yerel düzeyde çalıĢma ve iĢbirliklerini gerektirmektedir. Çevre 

ve sağlık konusunda bölgesel ve küresel anlamda yapılan pek çok çalıĢma mevcuttur. 

Bölgesel anlamda; Avrupa Birliği (Avrupa Tek Senedi -1987, Maastrictht AntlaĢması - 1992,  

Amsterdam AntlaĢması-1997), Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği 

TeĢkilatı (Yeni Bir Avrupa Ġçin Paris ġartı - 1990), Akdeniz Eylem Planı, Karadeniz Çevre 

Programı çalıĢmaları sayılabilir. Küresel anlamda yapılan çalıĢmalara bakıldığında ise; 

Ġktisadi ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD), BirleĢmiĢ Milletler (BirleĢmiĢ Milletler 

Birinci Çevre Konferansı – 1972, Habitat I – 1976, BirleĢmiĢ Milletler Brundtland Raporu – 

1987, BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı - 1992,  BirleĢmiĢ Milletler Nüfus 

ve Kalkınma Konferansı – 1994,  Ġstanbul Habitat II – 1996, Rio+5 – 1997,  BirleĢmiĢ 

Milletler Binyıl (Milenyum) Zirvesi- 2000, Ġstanbul+5 – 2001,  Stockholm SözleĢmesi – 

2001,  BirleĢmiĢ Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi – 2002, Avrupa Çevre ve 

Sağlık Konferansları, Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi  - 1992, Kyoto Protokolü - 2005) 

tarafından yapılan çalıĢmalar gösterilebilir (Çamur ve Vaizoğlu, 2007; 297-304). Yine 

günümüzde 2015 AnlaĢması ve 2016 Ekvator‘un Quito kentinde gerçekleĢtirilen, Habitat III 

özellikle çevre ve sağlık alanında önemli etkileri olan küresel iklim değiĢikliğine iliĢkin 

önemli toplantılar arasında yer almaktadır.  

Merkezi ve yerel düzeyde bakıldığında, birçok sektörün katılımı olmadan çevre 

sorunlarının çözümüne katkı sağlamak olanaksızdır. Çevre sağlığının pek çok boyutu vardır 

ve bu açıdan bakıldığında, çevre sağlığı için yapılması gerekenler sadece yönetimlerin değil 

herkesin sorumluluğudur. Zararlı çevresel etkenin önlenmesi ve zarar vermeyecek hale 

getirilmesi, bu etkenin yayılmasının önlenmesi ve etkenden koruyacak önlemlerin alınması 

tüm bireylerin olduğu gibi farklı meslek gruplarının da icrasını gerektirir. Bu çalıĢmalar en alt 

basamaktan baĢlayacak olursa özellikle yerel yönetimlerin önemli aktörü olan belediyelerin 

çevre sağlığını düzenlemedeki rolü ve sorumluluğunun çok fazla olduğu ve çevre sağlığı için 

gereken kurumsal organizasyonların en temelde belediyelerden ele alınmasının gerekliliği de 

gözden kaçırılmamalıdır. Sağlıklı bir çevrede yaĢamak için sanitasyon
5
 hizmetlerinin düzgün 

iĢletilmesi belediyelerin en temel görevidir. Bunun içerisinde çöplerin düzenli toplanması, 

çevrenin temiz tutulması ve bunun için çevre sakinlerine verilecek eğitimler, hava kirliliği ile 

mücadele, konut sağlığı ve kentleĢmenin prosedürlere uygun yapılması ve denetlenmesi, 

mezarlıkların bakımı, düzenli ilaçlamalarla zararlılarla mücadelenin sağlanması, 

ağaçlandırma, sanayi atıklarının bertaraf edilmesi, toprak ve besin kirliliğinin önlenmesi gibi 

çoğaltılması mümkün pek çok çevre sağlığı konusu koruyucu sağlık hizmetleri olarak 

öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk farklı kanallarla toplumdaki 

tüm paydaĢların iĢbirliğine açıldığında sonuç çok daha verimli olacaktır. Buna verilebilecek 

güzel örneklerden birisi de ―Çevre Haftası Etkinlikleri‖dir. Bu etkinliklerin planlanması, 

organize edilmesi, icra edilmesi ve sonrasında tanıtım kanalları üzerinden halka duyurulması, 

topluma aynı zamanda her bireyin yaĢadığı toplum içerisinde bir rolünün olduğunu ifade 

etmesi anlamında önemlidir. KiĢilerin iĢbirliklerini içeren katılımcı belediyecilik 

uygulamaları, yapılan etkinliklerin farkındalık yaratma boyutunu vurgulayan tanıtım araçları 

vasıtasıyla duyurulmaktadır. Çevre haftası etkinliklerinde yapılan tüm faaliyetler çevreye 

dolayısıyla sağlığa da katkı sağlamaktadır. Belediyelerin kendi tanıtım araçları ile hizmet 

verdiği bölgeye mesajlarını iletmesi ya da daha geniĢ çapta medya ve iletiĢim olanaklarını 

kullanarak tüm ülkeye ve/veya dünyaya bu mesajlarını yayabilmesi de mümkün olmaktadır. 

                                                 
2
 Sanitasyon: Halk sağlığını korumak amacı ile yüzeylerden gıda kalıntıları, mikroorganizmalar, yabancı 

maddeler ve temizlik maddeleri kalıntıları gibi kirlerin uzaklaĢtırılması için alınan önlemlerin tümü 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050330-9.htm)  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050330-9.htm
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Günümüzde belediyelerin yeni iletiĢim araçlarını etkin bir Ģekilde kullanması, her sektörde 

olduğu gibi rekabeti de körüklemekte, belediyeler farklı belediyelerin icraatlarını takip 

edebildiği gibi bu uygulamaları geliĢtirerek çevre sakinlerine daha iyi hizmet verme 

konusunda birbirleriyle yarıĢabilmektedir. Bu durum hizmetler noktasında çevre sağlığı 

hizmetlerine de katkı sağlayacaktır.   

Hukuki dayanaklara göre belediyelerin baĢlıca çevre görevleri Ģunlardır: ―Beldenin 

düzenli ve sağlıklı geliĢmesini sağlamak, koruyucu sağlık hizmetleri sunmak, sağlıklı ve 

planlı kentleĢmeyi sağlamak, yapılaĢmayı denetlemek, kanalizasyon yapmak, su kaynaklarını 

ve kıyıları korumak, atıkları yok etmek, katı atıkları toplamak ve imha etmek, belde halkına 

refah sağlayıcı çalıĢmalar yapmak, toplu taĢıma faaliyetlerinde bulunmak ve trafiği 

düzenlemek‖. Ayrıca belediyeler çevre ile ilgili olarak imar planları yapmakta ve 

değiĢtirmekte, imar uygulamaları yapmakta ve denetim mekanizmasına sahip bulunmaktadır. 

Bunların yanında ortak kullanım alanlarını temiz, güvenli ve sağlıklı tutmak gibi hizmetleri de 

sunan belediyelerin çevre sorunlarında en büyük sorumluluk taĢıyan kamu tüzel kiĢisi olduğu 

düĢünülmektedir (ÖztaĢ ve Zengin, 2008: 188). Türkiye'de çevre konularına halk katılımı 

siyasi partilerin, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluĢlarının, il ve ilçe belediyelerinin, basın 

kuruluĢlarının ve iĢletmelerin liderliğinde gerçekleĢmektedir. Bu katılımlar, çevre sorunlarına 

çözümler getirmek ve çevreyi tehdit eden ve kirlilik problemleri yaratan kararlara, planlara ve 

sürmekte olan faaliyetlere tepki göstermek Ģeklinde gerçekleĢmektedir (Gürcüoğlu, 2013: 

158). Nitekim bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan belediyelerin ve diğer kuruluĢların çevre 

faaliyetleri halk tarafından benimsenip içselleĢtirilmediği sürece beklenen etkiyi 

yaratamayacaktır. Bu sebeple söz konusu kuruluĢların halkla iliĢkiler faaliyetleri son derece 

önemlidir.  

Çevre varlıklarını kullanan ve etkinlikleri sırasında çevreye olumsuz etkilerde bulunan 

bütün kiĢi ve kurumlar çevreye ve topluma karĢı sorumlu olduğu için belediyeler de bu 

konuda sorumluluk taĢımaktadır. Belediyeler hem kendilerinin sundukları hizmetler; hem de 

hizmet sınırları içinde onların izin ve denetimi ile diğer kiĢi ve kurumların gerçekleĢtirdiği 

etkinlikler ile ilgili olarak bu sorumluluğun bilinci ile hareket etmelidir. Dolayısıyla konuyla 

ilgili olarak belediyelerin saydam bir yönetim modeli uygulaması ve halk katılımına açık 

olması, halkla iletiĢim ve iĢbirliği içinde hareket etmesi, belediye ile yerel halkın 

bütünleĢmesini sağlayacaktır. Çevre toplumun ortak varlığı olduğundan, çevreyi korumada ve 

iyileĢtirmede birlikte hareket edilmesi bir zorunluluktur (ÖztaĢ ve Zengin, 2008: 193). 

4. YÖNTEM  

Ġçerik analizi, iletiĢim içeriğinin objektif, sistematik ve kantitatif Ģekilde 

betimlenmesinden oluĢan bir araĢtırma tekniğidir (Zimmer ve Golden, 1988: 269). Kalitatif 

içerik analizi sadece kelimeleri saymanın ötesine geçtiği için kantitatif içerik analizinden 

farklıdır. Geleneksel (conventional), yönlendirilmiĢ (directed) ve özetleyici (summative) 

olmak üzere kalitatif içerik analizinin üç türü bulunmaktadır. Bu yaklaĢımların hepsinde 

metnin içeriği, kodlamanın sistematik sınıflandırma süreci ile sübjektif Ģekilde 

yorumlanmaktadır (Hsieh ve Shannon, 2005: 1278). Genel olarak özetleyici içerik analizi 

kullanan bir çalıĢma metinde belli kelimeler veya içerikler belirleyerek ve onları sayarak 

baĢlar. Bu sayım anlam çıkarmak için değil, kullanımı keĢfetmek için yapılır. Metinsel bir 

materyalde belli bir kelime veya içeriğin görünümünü analiz etmek ―açık (manifest) içerik 

analizi‖ olarak adlandırılır ve eğer analiz bu aĢamada durdurulursa, bu kantitatif bir araĢtırma 

olur. Kalitatif bir araĢtırma olan özetleyici içerik analizi kelime sayımı ile durdurulmaz ve 

altta yatan örtülü anlamlar da analize dahil edilir (Hsieh ve Shannon, 2005, 1283). Bu keĢifsel 

çalıĢmada kalitatif içerik analizi türlerinden özetleyici içerik analizi kullanılmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın amacına bağlı olarak içerik analizine ―Çevre Haftası‖, ―Çevre Günü‖, 

―Dünya Çevre Günü‖ anahtar kelimelerinin belediyelerin web sitelerinde taranması ile 



 

224 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

baĢlanmıĢtır. Veri analizi sırasında ―çevre Ģöleni‖ gibi yeni anahtar kelimeler tespit edilmiĢtir. 

Kodlama kararları da benzer Ģekilde hem analiz öncesi hem analiz sırasında alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada içerik analizi ile Ġstanbul‘daki 39 ilçe belediyesinin resmi web sitelerinde 

dünya çevre günü ya da çevre haftası etkinlikleri olarak tanımladıkları faaliyetlerin Mayıs ve 

Haziran 2016 haber arĢivlerinden bulunan haberlerin üzerinden değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

Belediyelerin web siteleri arasında birkaç sitede haber arĢivi Haziran 2016 tarihine kadar 

taranamamaktadır. ÇalıĢmanın kısıtları arasında web sitelerindeki birkaç teknik aksaklık da 

yer almaktadır. ÇalıĢmanın hedefi belediyelerin web sitelerinde bu etkinliği tanıtma 

özelliklerinin incelenmesi olarak belirlenmiĢtir. Birkaç belediye Çevre Günü ya da Haftası 

etkinliği yapmasına rağmen farklı internet haberlerinde etkinliğe yer verildiği halde kendi 

web sitelerine bu haberleri eklememiĢtir. Bu durumlarda belediyenin bu haberi seçmenleri 

(hedef kitlesi) için etkin bir iletiĢim aracı olarak görmediği düĢünülebilir. Yine 2016 Mayıs-

Haziran döneminde haberler taranırken, bu tarih aralığında haberin olmadığı belediyelerde, 

2012-2015 yılları arasında Çevre Günü ve Haftasına yönelik haberlerin bulunduğu 

görülmektedir.  

Bu çalıĢmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden ―yargısal örneklemede‖, 

ana kütleyi temsil edeceğini düĢündüğü birimleri örnekleme dahil eden araĢtırmacının yargısı 

kullanılır. Yargısal örnekleme, asıl amacı ana kütleye genelleme yapmak yerine hipotez 

geliĢtirmek olan kalitatif araĢtırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır (Kothari, 2004: 15). Bu 

nedenle ana kütlenin Türkiye‘deki tüm belediyelerden oluĢtuğu bu kalitatif çalıĢmada yargısal 

örnekleme tercih edilmiĢtir. Bu kapsamda Ġstanbul‘daki tüm ilçe belediyelerinin resmi web 

siteleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiĢtir. Ġstanbul‘un tercih edilme sebebi Türkiye‘nin 

nüfus yoğunluğu en yüksek Ģehri olması nedeniyle çevresel zararı da en çok üreten Ģehir 

olduğunun düĢünülmesidir. Diğer Ģehirlerdeki ilçe belediyelerine kıyasla Ġstanbul‘daki ilçe 

belediyelerinin üstlenmesi gereken çevresel sorumluluk daha fazladır. Ayrıca her ne kadar bu 

keĢifsel çalıĢmanın asıl amacı genelleme yapmak olmasa da Ġstanbul‘un kozmopolit yapısı 

nedeniyle Ġstanbul‘daki belediyelerin tüm Türkiye‘deki belediyeleri temsil edebileceği 

düĢünülmüĢtür. Ġstanbul‘daki ilçe belediyelerin içerisinden ayrıca bir örneklem seçimine 

gidilmemiĢ, 39 ilçe belediyesinin tamamının web siteleri incelenmiĢtir. 

5. BULGULAR  

Yapılan araĢtırmada öncelikle Mayıs- Haziran 2016 dönemindeki haber arĢivlerinde 

çevre haftası ile ilgili haber linkleri tespit edilmiĢtir. Tespit edilen linkler arasında (1) Haber 

linki baĢlığı, (2) Ġlgili belediyenin 2016 yılında web sitesinde çevre haftası ile ilgili haber 

sayısı (3) Haberin öncelikli amacı, (4) Haberin hedef kitlesi, (5) Haberin çevre ve sağlık ile 

ilgili mesajı, (6) Haberin tarihi olmak üzere altı baĢlıkta Belediye Çevre Haftası 

değerlendirme formu oluĢturulmuĢtur.  

ġekil 1‘de görüldüğü gibi 2016 yılında 39 ilçe belediyesinden 22‘si resmi web 

sitelerinde çevre haftası ile ilgili haber yapmıĢ, 17 belediye ise bu konuda web sitesine 2016 

yılında haber eklememiĢtir. Haber yapmayan belediyeler incelendiğinde çoğunun, önceki 

yıllarda bu konuda web sitelerinde haber yaptıkları ve 2016 yılı için de çeĢitli sosyal medya 

araçları ve yerel basın yolu ile haber yaptıkları görülmektedir. Bu yönü ile düĢünüldüğünde 

belediyelerin Çevre Haftası etkinliklerini önemsedikleri, fakat bazı belediyelerin yıllar içinde 

benzer etkinlikler yaptıkları için bu etkinlikleri sürekli web haberi olarak yansıtmadıkları 

yorumu yapılabilir. Bir baĢka yönü ile 2016 yılında çevre haftası etkinliğini haber yapmayan 

belediyelerin çoğunun sağlıklı kentler, geri dönüĢüm, çevre sorunları gibi çeĢitli konularda yıl 

içinde etkinlik ve haber yaptıkları görülmektedir. Haber linklerinin baĢlıkları incelendiğinde, 

kimi belediyelerin ―Çevre ġöleni BaĢlıyor‖, ―Dünya Çevre Haftası‖, gibi baĢlıklar altında 

etkinliklerini tanıttığı, bir kısım belediyenin, fidan dikme, deniz temizliği, çevreci okul 

ödülleri gibi çeĢitli özel alanlarda etkinlik düzenledikleri ve haberleĢtirdikleri görülmektedir. 
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Yine haber içerikleri genel olarak incelendiğinde çocuklara yönelik, kutlama, ödül töreni, spor 

faaliyeti gibi etkinliklerin ağırlıkta olduğu da görülmektedir.  

ġekil 1: Ġstanbul‟un Ġlçe Belediyeleri‟nin 2016 Yılında Çevre Haftası Etkinlikleri Ġçin 

Resmi Web Sitesinde Haber Yapma Oranları 

 

Çevre Haftası etkinliklerinin halkla iliĢkiler aracı olarak önemsenmesinin bir 

göstergesi olarak bu konuda yapılan haber sayısı göz önüne alınabilir. Bu yönü ile 

incelendiğinde ġekil 2‘de görüldüğü gibi, Çevre Haftası etkinliklerini 2016 yılında haber 

yapan 22 belediyenin, 17‘si bu konuda tek bir haber yaparken, üç belediye iki haber, bir 

belediye üç haber ve bir belediye de altı haber yapmıĢtır. Belediyelerin genel olarak web 

sitelerindeki haber yoğunluğuna göre bu durum incelendiğinde, belediyelerin çevre etkinliği 

yapsa bile bu konuyu etkin bir halkla iliĢkiler aracı olarak görmedikleri düĢünülebilir.  

ġekil 2: Çevre Haftası Etkinlikleri Ġle Ġlgili 2016 Yılında Haber Yapan Belediyelerin 

Haber Sayısı Oranları    

 

2016 yılında incelenen belediyelerin Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası amacıyla 

kutladığı ve etkinlikler düzenlediği faaliyetlerinin toplam 32 web haberine dönüĢtürüldüğü 

görülmektedir. Bu haberlerin öncelikli amaçları haber içeriğine bağlı olarak incelendiğinde; 

ġekil 3‘te görüldüğü gibi belediyelerin %44‘ünün çevre haftası için düzenlediği etkinlikleri 

tanıtmak, %34‘ünün çevre koruma konusunda toplumu bilinçlendirmek, %22‘sinin ise 

belediyenin çevre projelerinin tanıtımını yapmak amacında olduğu görülmektedir. Çevre 

koruma konusunda toplumu bilinçlendirme alanının yüksek oranlı temel amaçlar arasında yer 

alması, belediyelerin çevre koruma konusunda bilinçlendirici aktör olma yönünde çeĢitli 

adımlar atmaya baĢladıklarını düĢündürmektedir.   
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ġekil 3: Çevre Haftası Ġle Ġlgili 2016 Yılı Haberlerinin Öncelikli Amaçlarının Oranları    

 

Belediyeler yerel yönetimlerin temel aktörleri olarak kabul edildiği için genellikle 

belediyelerin yapmakta olduğu etkinliklerin hedef kitlesinin belediye sınırları içinde ilçede 

yaĢayan vatandaĢlar olacağı düĢünülmektedir. Bu yaklaĢımla ġekil 4 incelediğinde, ilgili 

haberlerin hedef kitlesinin dörtte bir oranında tüm kentte yaĢayan vatandaĢlarla ilgili olduğu 

görülmektedir. Bu bilgi doğrultusunda haber içerikleri incelendiğinde, bu orana sahip 

haberlerde deniz temizliği, ağaç dikme gibi kentlilerin boĢ zamanlarını yoğun olarak 

geçirdikleri merkezi ve rekreatif özelliklere sahip ilçelerde bulunduğu görülmektedir.  

ġekil 4: Çevre Haftası Ġle Ġlgili 2016 Yılı Haberlerinin Hedef Kitle Oranları    

 

Ġçerik analizlerinin en önemli bulguları arasında haberlerin temel mesajının ne olduğu 

yer almaktadır. ġekil 5 incelendiğinde sırasıyla %53 çevre bilinci, % 19 geri-dönüĢüm, %13 

sağlıklı yaĢam, % 6 ağaç dikme, %3 denizi temizleme, orman temizliği ve karbon emisyonu 

ölçme temel mesajları gelmektedir. Mesajların çeĢitli olması önemli bir potansiyeldir. Çevre 

bilincini kazandırma baĢlığı altında genellikle, okullara, öğrencilere, mahallelilere verilen 

çevre ödülleri, Çevre Haftası ile ilgili kutlama ve eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Çevre 

Haftasına iliĢkin birbirine benzer kutlama faaliyetlerinin yanında yöreyi ilgilendiren özel 

konuların ele alınması, toplumu çevre ile ilgili çeĢitli alanlarda daha fazla 

bilgilendirebilecektir.  
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ġekil 5: Haberlerin Çevre Ve Sağlık Ġle Ġlgili Temel Mesajlarının Oranları 

 

ġekil 6: Haberlerin Yayınlanma Tarihlerinin Oranları 

 

Belediyelerin Dünya Çevre Gününü referans alarak, kimi zaman 5 Haziran gününde 

kimi zamanda Çevre Haftası Kutlamaları olarak bir dizi etkinlik belirleyip 2-7 Haziran 

tarihleri arasında bu alanda sosyal etkinlikler düzenlediği görülmektedir. ġekil 6 

incelendiğinde, haberlerin %50‘sinin 5 Haziran öncesi, % 6‘sının 5 Haziran günü, %44‘ünün 

5 Haziran sonrası yayınlanmıĢ olduğu görülmektedir. 5 Haziran Dünya Çevre günü öncesi 

yayınlanan haberlerin bir kısmının etkinlikleri tanıtmak amaçlı olduğu görülmektedir. 

Haberlerin %6 oranla en az yayınlandığı günün 5 Haziran olmasının nedeni genellikle 

belediye gibi kurumların yapılan etkinlikleri bir ya da birkaç gün sonra haber haline getirip 

web sitelerinde yayınlamalarıdır.   

6. SONUÇ   

Belediyelerin doğal çevrenin korunması, daha sağlıklı çevre kalitesi yüksek yaĢam 

alanları yaratılması ile ilgili faaliyetlerine iliĢkin araĢtırmalar, 1992 yılındaki Rio Çevre 

Toplantısı sonrası kabul edilen Yerel Gündem 21 süreci ve Ġstanbul‘da 1996 yılında 

gerçekleĢtirilen Habitat II Konferansı sonrasında 1996 yılından itibaren artmaya baĢlamıĢtır. 

Türkiye‘de belediyelerin faaliyetleri, özellikle arazi yönetimi, mülkiyet, fen iĢleri, altyapı, 

Ģehir planlama, imar süreçleri ve günümüze damgasını vuran kentsel yenileme ve dönüĢüm 

alanında ve sosyal yardımlar grubuna alınacak çeĢitli etkinlik ve projeleri ile tanınmaktadır. 

Özellikle imar çalıĢmalarının, yeĢil alanlara ve tarım alanlarına, doğal sit alanlarına baskıları 

düĢünüldüğünde, belediyecilik ve çevreciliğin birbiri ile karĢıtlık oluĢturduğu Ģeklinde yorum 



 

228 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

yapılabilir. Yine de sembolik düzeyde olsa da belediyelerin çevre için etkinlik, proje, strateji 

geliĢtirmelerini doğal çevrenin sürdürülebilirliği için bir avantaj olarak değerlendirmek 

mümkündür. En azından bu faaliyetlerin zamanla artabilmesi için, akademisyenlerin 

belediyelerin bu faaliyetlerini destekleyecek çalıĢmalarda yer alması önemli potansiyel 

yaratabilir.  

Belediyelerin web sitelerinde halkla iliĢkiler adına yaptıkları faaliyetler incelediğinde, 

çoğu belediyenin hem etkinliği gerçekleĢtirme hem de bu etkinliğini tanıtma ve haberleĢtirme 

yönünden birbirlerine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu yönü ile çevre faaliyetlerinin ve 

projelerinin, belediyelerin web sitelerinde artıĢı, bu konularda diğer belediyelerin dikkatini 

çekebilecek bir etki yaratabilir. Böylece bu konuda rekabet yaratılabilirse, belediyelerin çevre 

üzerine daha fazla odaklanmaları zamanla sağlanabilir. Bu yaklaĢımla, çalıĢmada 

belediyelerin ortak çevre faaliyetleri arasında yer alan Dünya Çevre Günü ya da Çevre Haftası 

etkinliklerini, resmi web sitelerinde 2016 Mayıs-Haziran aylarında ne derece 

haberleĢtirdiklerine iliĢkin Ġstanbul ilçe belediyeleri üzerine içerik analizi ile inceleme 

yapılmıĢtır.  

ÇalıĢma bulguları incelendiğinde, kimi zaman belediyelerin web sitelerindeki 

arĢivlerinden kaynaklanan kısıtlarla karĢılaĢılmıĢtır. 2016 yılında Ġstanbul‘da 39 ilçe 

belediyesinden 22 tanesinde Dünya Çevre Günü ya da Çevre Haftası etkinlikleri ile ilgili 

haber bulunması, aslında eleĢtirilecek bir saptamadır. Bunun yanında, 2016 yılında bu konuda 

haber yapmadığı halde önceki yıllarda haberleri olan, hatta resmi web sitesinde değil, yerel 

basında 2016 Çevre Haftası ile ilgili haberi çıkan belediyelerin olması, Ġstanbul‘daki 

belediyelerin genel olarak Çevre Haftasını önemsediklerine iliĢkin bir veri olarak kabul 

edilebilir. Bazı belediyelerin bu konuda haber yapmama nedeni, etkinlik gerçekleĢtirse de 

seçmen kitlesinin bu konuyu yeteri kadar önemsemeyeceklerini düĢünmeleri olabilir. Bir 

baĢka nedeni her yıl aynı tip etkinlik yapıyorlarsa tanıtım faaliyetinin rutine dönüĢmesi ile 

etki kaybının azalması endiĢesi de olabilir. Çevre Haftası ile ilgili etkinliklerin asıl amacının 

çoğunlukla belediyenin bu konuda yaptıkları faaliyetleri tanıtmak olarak bulunması beklenen 

bir sonuçtur. Etkinliğin hedef kitlesinin de çoğunlukla ilçede yaĢayan vatandaĢlar olması da 

olğandır. Bunun yanında analizde anlatıldığı gibi, kentlilerin hafta sonlarını ve boĢ 

zamanlarını yoğun olarak geçirdikleri ilçelerde hedef kitlenin tüm kentliler olması önemli bir 

göstergedir. Çünkü merkezi, tarihi ve doğal değerleri güçlü ilçelerin web sitesi kullanıcıları 

hem diğer ilçelerde yaĢayan kentliler hem de yurt içi ve dıĢından gelen turistler olmaktadır. 

Bu geçici kullanıcıların denizi kirletmeme, orman yangınına sebep olmama, yeĢil alanlara atık 

bırakmama gibi bilinçli davranıĢları bu bölgelerin korunması için büyük önem taĢımaktadır. 

Haberlerin çevre ve sağlık konusunda birbirinden farklılık ve çeĢitlilik göstermesi, çok kriterli 

çevre sorunlarına iliĢkin kapsamlı yaklaĢımların düĢünüldüğünü göstermektedir.  

Sonuç olarak, belediyeler çevre alanına belli bir ilgi ve duyarlılık göstermektedir. 

Bunun yanında yerel yönetimlerin seçimle iĢbaĢına gelen siyasi aktörler olmaları nedeniyle, 

çevre sorunları konusunda kendi sorumluluk alanlarında gerektiğinde öz eleĢtiri yapabilme 

yetisine sahip olmalılardır. Çevre konusundaki sivil toplum örgütlerine belediyelerin daha 

fazla önem vermesi gerekmektedir. Çevre konusunda yönetiĢim temelli daha fazla iletiĢim ve 

katılımla, farklı kentsel aktörlerin ortak enerjisi ile birlikte hareket edilmelidir. Bunun 

gerçekleĢmesi, baskı gruplarının eleĢtirel yaklaĢımlarına yerel yöneticilerin uzlaĢmacı 

bakabilmelerine bağlıdır. Yine Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara ve Türkiye Belediyeler 

Birliği gibi ulusal ve uluslararası konsey ve derneklerin, belediyelerin çevre proje ve 

faaliyetlerini ödüllendirmesi bu alanı teĢvik edici araçlar arasındadır. Her kriteri ve 

değerlendirmeyi bir kenara bırakıp, örneğin Ġstanbul‘da insanların hafta sonlarında nasıl 

hasretle yeĢil alanlara ve deniz kıyılarına gitmeye çalıĢtıklarını gözlemlemek bile, belediye 

yöneticilerine çevre sorumluluğu alanında ilham vermelidir. Ġnsanın psikolojik ve fizyolojik 

açıdan iyi hissedebilmesi, beslenebileceği doğal çevreye bağlıdır.  
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, günümüz dinamiklerinin yarattığı mekansal değiĢimler ıĢığında, 

yerleĢim sistemlerini mekansal ve iĢlevsel iliĢkiler temelinde yeniden tanımlayarak, yeni 

yerleĢim morfolojilerini ortaya koymaktır. Mekan olgusunun noktasal ve alansal olarak temsil 

edilmesi, küreselleĢme dinamiklerinin etkisiyle birlikte iliĢkiler ve ağlarla temsil edilme 

yönünde evrilmiĢtir. Bu süreçte ağlar üzerinden artan hareketliliğin kır ve kent arası 

iliĢkilerde de gözlendiği, kır-kent iliĢkilerinin çeĢitlendiği ve artan iliĢkilerle birlikte kırsal ve 

kentsel olarak tanımlanan yerleĢimlerin zamanla iç içe geçtiği görülmektedir. Bu yeni 

düzende, yerleĢimlerin tanımlanmasında kullanılan geleneksel kır ve kent kavramlarının 

iĢlevsiz kaldığı ve yeni kavramların gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Uluslararası ve ulusal yazında 

kır-kent iliĢkileri ve yerleĢim sistemlerinin değiĢen yapısıyla ilgili yaklaĢımlarda yeni 

tanımlamaların gereği konusunda tartıĢmalar baĢlamıĢ, ancak bu tartıĢmalarda çok boyutlu 

yaklaĢım yerine tek boyutlu bir yaklaĢım benimsenmiĢtir. YerleĢim sistemlerinin yeniden 

tanımlanmasında ve temsilinde hem mekansal, hem de sosyo-ekonomik ve yönetsel iliĢkileri 

birarada değerlendiren çok boyutlu ve kapsamlı bir ele alıĢa ihtiyaç duyulduğu görülmüĢtür. 

Bu kapsamda bu çalıĢma, yerleĢim sistemlerinin morfolojilerinin hem mekânsal, hem de 

iliĢkiler sistemi üzerinden yeniden tanımlanması gerekliliğini tartıĢmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: YerleĢim Sistemleri, Kır, Kent, KüreselleĢme 
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THE EFFECTS of GLOBALIZATION DYNAMICS on SETTLEMENT SYSTEMS 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to redefine settlement systems on the basis of spatial and 

functional relations and to clarify the new morphology of settlements in the light of the spatial 

changes crested by current dynamics. The nodal and areal representation of space has evolved 

to relational and network representation with the effect of globalization process. In this 

process, it is seen that the increasing mobility over networks is observed in the rural and 

urban relations as well, the rural-urban relations are diversified and the rural and urban 

settlements are intertwined with these increasing relations. In this new order, it is appeared 

that the traditional definitions used to describe rural and urban concepts lost their functions 

and new concepts are required for these settlements. In the national and international 

literature, discussions on the requirement of new definitions for rural-urban relationship and 

changing structure of settlement systems have started, but one dimensional approach be 

adopted instead of multi-dimensional approach. In the redefition and representation of 

settlement systems, there is a need of multi-dimensional and comprehensive approach 

evaluating their spatial, socio-economic and administrative relations. In this context, this 

study discusses the necessity of redefinition of the morphologies of the settlement systems 

over the spatial and relational system. 

Key Words: Settlement Systems, Rural, Urban, Globalization 
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1. GĠRĠġ  

En yalın haliyle kır ve kent temelinde kavramsallaĢtırılan yerleĢim sistemi, yaĢanan 

yeni dinamikler ile birlikte farklı içerikler kazanmaya baĢlamıĢtır. Tarım toplumundan sanayi 

toplumuna, sanayi toplumundan günümüz bilgi toplumuna geçiĢ, sosyal, ekonomik, politik ve 

teknolojik yapılarda değiĢime neden olmuĢ, bu değiĢim süreçlerinin bir sonucu olarak, 

yerleĢimlerin sosyal, ekonomik ve mekansal içerikleri değiĢmiĢtir. Kentsel yerleĢimlerin 

farklı özellikler taĢımalarıyla birlikte artık sadece kent kavramıyla tanımlanamadığı, bu 

nedenle farklı özelliklere sahip kentsel alanların; kent, metropol, metropoliten bölge, 

megapol, sınırsız kentler ve kenar kentler gibi kavramlarla tanımlandığı görülmektedir. Bu 

değiĢim, yerleĢim sistemleri içerisinde sadece kentsel alanlarda gözlemlenmeyip, aynı 

zamanda kırsal yerleĢimlerde de görülmeye baĢlanmıĢtır. Kırsal yerleĢimlerin fiziksel, sosyal 

ve ekonomik yapısında yaĢanan değiĢimler, kırsalın da farklılaĢmasına neden olmuĢ, bu 

durum kırsal yerleĢimlerin tek bir kavram ile açıklanamayacağını göstermiĢtir. Özellikle 

kentleĢme baskısının yoğun hissedildiği bölgelerde, hem kırsal hem de kentsel özellikleri 

taĢıyan geçiĢ bölgeleri oluĢmuĢ ve bu alanları tanımlayabilecek yeni kavramlara ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Bu süreçte geleneksel yapısıyla noktasal ve alansal olarak tanımlanan mekan 

olgusunun özellikle küreselleĢme dinamiklerinin etkileriyle birlikte iliĢkiler ve ağlarla temsil 

edilmeye baĢlanması yönündeki etkileri belirleyici olmuĢtur. ĠliĢkiler düzeyinde artan 

hareketliliğin kır ve kent arası iliĢkilerde de gözlendiği, kır-kent iliĢkilerinin çeĢitlendiği ve bu 

iliĢkiler düzeyindeki hareketlilikle birlikte kırsal ve kentsel olarak tanımlanan yerleĢimlerin 

zamanla iç içe geçtiği görülmektedir. Bu durum son dönemde, gerek uluslararası gerekse 

ulusal yazında, kır-kent iliĢkileri ve yerleĢim sistemlerinin değiĢen yapısıyla ilgili 

yaklaĢımlarda yeni tanımlamaların gereği konusunda ortak kanı oluĢturmuĢtur. 

Bu kapsamda bu çalıĢma; günümüz dinamiklerinin yarattığı mekansal değiĢimler 

ıĢığında, yerleĢim sistemlerinin mekansal ve iĢlevsel iliĢkiler temelinde yeniden tanımlanması 

gerekliliğini ve yeni yerleĢim morfolojilerinin nasıl olabileceğini tartıĢmayı amaçlamaktadır. 

Bugüne kadar gerçekleĢtirilen çalıĢmalardan farklı olarak bu çalıĢma, yerleĢim sistemlerinin 

yeniden tanımlanmasında ve temsilinde tek boyutlu bir bakıĢ açısı yerine, hem mekansal hem 

de sosyo-ekonomik ve yönetsel iliĢkileri birarada değerlendiren çok boyutlu ve kapsamlı bir 

ele alıĢın gerekliliğini savunmaktadır. ÇalıĢmanın kuramsal tartıĢmalarla farklı düzeydeki 

iliĢkiler sisteminin mekansal temsiline yönelik yeni açılımlar sağlaması ve yeni mekansal ve 

sosyo-ekonomik örgütlenme biçimlerinden yola çıkılarak tanımlanan yeni temsil biçimlerinin 

yönetimsel yapılar üzerine politika önerileri geliĢtirmesinin yerel ve merkezi yönetimlere 

önemli bir açılım sunacağı öngörülmektedir. Halen devam etmekte olan çalıĢmanın bu bildiri 

kapsamında; yerleĢim sistemlerinin değiĢen yapısını ortaya koyan ve ulusal ve uluslaraası 

yazında yerleĢim sistemlerinin tanımlanmasında kullanılmakta olan kır ve kent tanımlarının 

geliĢimini ele alan değerlendirmeleri ile, yerleĢim sistemlerinin günümüz koĢullarındaki 

temsiline iliĢkin yapılacak yeni tanımlamalara yol gösterici olması hedeflenmektedir. 

ÇalıĢmada ulusal ve uluslararası yazının değerlendirmesi sonucu elde edilen 

çıkarımlar ile kavramsal tartıĢmalar yapılmaktadır. ÇalıĢmada kır ve kent arasındaki 

iliĢkilerin; demografik, sosyal-kültürel, ekonomik, mekansal ve yönetsel iliĢkiler boyutlarıyla 

daha bütüncül bir Ģekilde ele alınması ve bu doğrultuda yerleĢim sistemlerinin yeniden 

tanımlaması gerekliliğini vurgulamaktadır. Ġlgili yazın taraması sonucu, kır-kent 

tanımlamasının ve bu tanımlama içinde yer alan kır-kent ayırım çizgisinin bulanık hale 

geldiği, yerleĢim sistemlerinin yeniden tanımlanmasının gereği ortaya çıkmıĢtır.   
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2. YERLEġĠM SĠSTEMLERĠ  

Tarım toplumundan, sanayi ve bilgi toplumuna geçiĢ sürecinde yerleĢim sistemlerini 

tanımlamada kullanılan kavramlar değiĢmekte, bu kavramlardan kır ve kentin günümüz 

yerleĢimler sistemini temsil etmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Konuyla ilgili 

araĢtırmalarda ve tartıĢmalarda yeni kavram ve kuram arayıĢının gerekliliğinin altı 

çizilmektedir. Tarım devrimi, yerleĢim olgusunun oluĢumunda önemli dinamiklerden biri 

olarak görülmüĢtür. Avcı göçebe toplulukların tarımsal faaliyetlerle uğraĢıları sonucu yerleĢik 

hayata geçiĢ baĢlamıĢ, yerleĢik toplumların geliĢmesiyle toplumsal bir düzen kurulmuĢtur. Bu 

düzen değiĢikliğiyle birlikte ilk kentler olarak tanımlanabilecek bir yerleĢim yapısı 

oluĢmuĢtur. Bu yapının o günün kentleri olarak tanımlanabileceği, günümüz kentleriyle 

kıyaslandığında daha kırsal yerleĢim özelliklerine sahip olduğu söylenebilir. Günümüz 

kentlerinin ilk modern yapısına yönelik önemli dönüĢümler sanayi devrimiyle birlikte 

yaĢanmıĢtır. KentleĢme sürecinin de önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu süreçte 

kırsal ve kentsel yerleĢimlerin birbirinden ayrıĢabildiği bir yerleĢim sistemi oluĢmuĢtur. Bu 

süreçte yerleĢim sistemleri kır ve kent karĢıtlığı temelinde birbirinden ayrıĢarak 

tanımlanmıĢtır. YerleĢim sistemlerini etkileyen günümüz dinamiklerinde bilgi toplumunun 

özellikleri belirleyici olmuĢ, sanayi döneminin tek merkezli azman sanayi kentinden bilgi 

toplumunun çok merkezli kentsel bölgesine geçiĢ yönünde bir dönüĢüm yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu dönüĢüm içerisinde yerleĢim sistemini oluĢturan kırın ve kentin de zamanla 

içerikleri değiĢmiĢ, bu değiĢime yönelik tartıĢmalar, konuyla ilgili yazında yer almaya 

baĢlamıĢtır (Brueckner, 2000; Champion, 2001; Davoudi, 2003; Brenner, 2014; Tekeli, 2016; 

Yenigül, 2016).  

2.1. Kır ve Kent Kavramı: TartıĢmalar, Tanımlar ve Kullanılan DeğiĢkenler  

Kır ve kent kavramları temelinde yapılan yerleĢim sistemine yönelik ilk tartıĢmalar, 

kent sosyolojisi çalıĢmaları kapsamında ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmalar yerleĢimleri kır ve kent 

karĢıtlığını esas alarak tanımlamıĢtır. Kenti; tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, hem 

tarımsal hem de tarım dıĢı üretimin dağıtımının kontrol iĢlevlerinin toplandığı, belirli 

teknolojik seviyelere göre büyüklük, heterojenlik ve bütünleĢme düzeylerine sahip yerleĢim; 

kırı ise, iĢ bölümünün geliĢmediği, ekonomisinin tarıma dayandığı, geniĢ aile tipinin, yüz 

yüze komĢuluk iliĢkilerinin bulunduğu yerleĢimler olarak açıklamaya çalıĢmıĢtır (Kıray, 

1988). Daha sonra bu konu farklı disiplinlerin çalıĢma alanlarında da ele alınmaya baĢlanmıĢ, 

bu çalıĢmalarda kır ve kent karĢıtlığını temel alan; sosyal, ekonomik, yönetsel ve mekansal 

boyutları içeren tanımlamalar yapılmıĢtır. Bu boyutlar demografik, istihdam, yönetim biçimi, 

fiziksel altyapı, arazi kullanımı ve eriĢilebilirlik değiĢkenleriyle açıklanmıĢtır (Hartshorn, 

1992; Ceritli, 2003; United Nation, 2003; Pacione, 2005; ESPON, 2006; Yörükan, 2006; 

United Nation, 2014).  

Yapılan bu çalıĢmalardan yola çıkarak kır ve kent kavramının tanımlanmasındaki 

ortak kabullerde kent; insanların bir arada yaĢadığı, belli bir nüfusu barındıran (nüfus 

büyüklüğü ve yoğunluk), ekonomik hayatta sanayi ve hizmet sektörünün ağırlığı bulunan, 

yönetsel örgüt birimine sahip (belediye yönetimi), çok sayıda bina ile ulaĢım yollarından 

oluĢan, su temini ve arıtımı, atık su hizmetleri, çöp ve temizlik hizmetleri, imar çalıĢmaları, 

ulaĢım hizmetleri, kesintisiz ve sağlıklı enerji (doğalgaz) temini, çevre sağlığı, zabıta, itfaiye, 

acil yardım, kurtarma, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve 

yardım hizmetlerini sunabilen ve kırsala kıyasla yaĢam kalitesi yüksek yerleĢimler olarak 

tanımlanmıĢtır. Demografik temelli tanımlamalarda nüfus büyüklüğü, yoğunluğu, nüfusun 

sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi kır-kent ayrımında öne çıkarken, ekonomik temelli 

tanımlamalarda, tarım kırsalla özdeĢleĢtirilmiĢ ve kentsel faaliyetler dıĢında bırakılmıĢtır. Bir 

yerleĢimin kent sayılabilmesi için o yerleĢimin belediye yönetimine sahip olması gerektiği 

belirtilmiĢ, bu kabulle dünyada belediye sınırları içinde kalan yerler kent, bu sınırlar dıĢında 
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kalan yerler kır olarak kabul edilmiĢtir. Ancak zamanla sosyal, ekonomik, politik ve 

teknolojik yapıdaki geliĢmelerle kırın ve kentin içerikleri değiĢmiĢ; kır-kent karĢıtlığı 

temelinde yapılan tanımlamaların ve yukarıda bahsi geçen değiĢkenlerin bu iki yapının 

tanımlanmasında yetersiz kaldığı görülmüĢtür (OECD, 2006; Noronha vd. 2006). Kırın 

sadece tarımla özdeĢleĢtirilemeyecek bir yapıya dönüĢtüğü, iletiĢim ve teknolojik geliĢmelerle 

kır ve kent iliĢkilerinin arttığı görülmüĢtür. Bu durum sosyal, ekonomik ve mekansal 

yaklaĢımları içeren yenilikçi bir sürece ihtiyaç duyulmasına da iĢaret etmiĢtir (OECD, 2006; 

Noronha vd. 2006). Bu ihtiyaç aynı zamanda yerleĢim sistemlerini kır ve kentin iliĢkiler 

düzeyi temelinde yeniden tanımlanmasını da gerektirmiĢtir.  

2.2. KüreselleĢme Sürecinin ĠliĢkiler Mekanı Üzerinden Kır ve Kent 

Kavramlarındaki DeğiĢim  

Tarımsal üretim merkezleri olarak görülen kır, hızla geliĢen sanayileĢme ve kentleĢme 

süreci karĢısında bu özelliğini yitirmeye baĢlamıĢtır. Tarım sektöründeki dönüĢümlere bağlı 

olarak da tarımsal aktivitelerde azalma görülmüĢ, kırdan kente göçün yoğun yaĢandığı 

dönemlerde kırsal yerleĢimlerin yapısında önemli değiĢimler yaĢanmıĢtır. Bu dönemlerde kır; 

nüfus yoğunluğunun giderek düĢtüğü, ekonomik hayatın daha çok tarım üzerine kurulu 

olduğu, doğal koĢulların ve geleneksel değerlerin hayatın Ģekillendirilmesinde etkili olduğu, 

eğitim, sağlık, haberleĢme gibi sosyal imkanlardan yoksun, yaĢam kalitesi düĢük alanlar 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Zamanla ve özellikle 21. yüzyılın küreselleĢme süreciyle geliĢen 

kentleĢme dinamikleri ile günümüz bilgi toplumunun etkilerinin bir sonucu olarak kırda hızlı 

dönüĢümler yaĢanmaya baĢlamıĢ bu süreçte kır; yoğun insan ve doğa iliĢkileri, kendine özgü 

toplumsal ve ekonomik yapıları sebebiyle, karma alanlar olarak ele alınmaya baĢlanmıĢtır. 

Daha önceleri tarımın temel sektör olarak görüldüğü bu alanlar turizm, el sanatları, küçük ve 

orta ölçekli sanayi gibi ekonomik faaliyetlerin geliĢmesiyle, kentler ve kentlilerle etkileĢim 

içinde olan mekanlara dönüĢmüĢtür (Davoudi ve Stead, 2003; Epstein, 2003; Costis, 2003;  

OECD, 2006; Noronha vd. 2006). Bu durum sadece tarımla eĢanlamlı tutulan kırda farklı 

sektörlerin varlığının ve mekansal dönüĢümlerinin de tartıĢılması gerektiğini ortaya 

koymuĢtur. 

Kentlerde de değiĢim devam etmiĢ; sanayileĢme ve küreselleĢme sürecinin ulaĢım ve 

iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin bir sonucu olarak kırdan kente ve sonrasında kentten 

kıra göç eğilimleriyle birlikte bir hareketlilik yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Günümüz kentsel 

büyüme yaklaĢımı olarak öne çıkan kentsel yayılma süreciyle; kentler kırsala doğru 

geniĢlemiĢ, hem kentsel hem de kırsal alanları bir arada barındıran büyük yerleĢim alanlarına 

dönüĢmüĢtür. Bu yeni yerleĢim biçimleri kent bölge, metropol, metropoliten bölge, megapol, 

sınırsız kentler ve kenar kent kavramlarıyla açıklanmaya baĢlanmıĢtır (Brenner ve Schmid, 

2012). Kentlerin morfolojik yapısını etkileyen bu yeni büyüme biçimiyle birlikte kentler 

yayılmaya devam etmiĢ, kentsel faaliyetlerin kent dıĢında yer seçmeye baĢlamasıyla kent ve 

kır ayrımı açıklığını kaybederek bir bulanıklaĢma oluĢmuĢtur. Kırın ve kentin iç içe 

geçmesiyle birlikte bu alanlar arasındaki sınırlar belirsizleĢmiĢ ve bu bulanık/karmaĢık yapı 

içinde yerleĢim sisteminin tanımlanması güçleĢmiĢtir. Bu bulanıklaĢma kent planlama 

yazınında kentsel saçaklanma kavramı ile açıklanmaya çalıĢılmıĢtır (Sezgin ve Varol, 2012; 

Źróbek-Różańska ve Zadwornyb, 2016; Tekeli 2016). Bu yapının açıklanmasına yönelik 

yapılan çalıĢmalarda yerleĢim sistemleri içinde bir sınıflamanın gereği ortaya çıkmıĢ, 

yerleĢimlerin sadece ne kır ne de kent kavramıyla açıklanamayacağı, farklı kategorilere 

ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıĢtır. 

YerleĢimlerin güncel dönüĢüm sürecinde etkili olan küreselleĢme politikalarının, 

neoliberal politikaların ve özellikle kapitalist sistemin tüketim mantığının etkisi ve bu etkinin 

kentte ve kırda kurduğu hakimiyet ile açıklanabileceği yönünde görüĢler ortaya çıkmıĢtır 

(Tekeli, 2016). Bu yeni süreçlerle birlikte kırda tarım dıĢı faaliyetlerin geliĢmesiyle kırsalın 
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niteliğinin değiĢtiği, üretenden çok tüketen bir kırla karĢı karĢıya kalındığı, tarım sektöründen 

hizmetler sektörüne doğru bir geçiĢ olduğu söylenebilir. Kentlerde ise büyük kentsel projeler 

temelinde yoğunlaĢan kentsel politikaların da etkisiyle hızlı ve yoğun yapılaĢma sonucunda 

yayılma düzeyinin ve hızının arttığı ve bunun sonucu olarak kentlerin çevresini özelikle 

kırsalını tüketmeye baĢladığı bir sürece girildiği konusunda kaygılar oluĢmuĢtur. Bu yeni 

yerleĢim desenin oluĢumunu hızlandıran ve destekleyen ulaĢım, iletiĢim ve teknoloji 

olanaklarının da etkisiyle insan ve mal hareketliliğinin arttığı bir yapı içinde kır-kent 

iliĢkilerinin yoğunlaĢtığını, geleneksel kırdan kente hareketliliğin yanısıra kentten kıra doğru 

bir hareketliliğin de yaĢandığı görülmektedir. Kent ve kır arasındaki ekonomik, politik, sosyal 

ve mekansal bağlantılar ile oluĢan iĢlevsel akımlar açısından da artıĢ yaĢanmaktadır. Kent ve 

kır arasındaki bağlantılar konut, istihdam, eğitim, ulaĢım, turizm ve kaynak kullanımı 

Ģeklinde sıralanırken; iĢlevsel akımlar ise insan hareketliliği, mal, hizmet ve enerji akımı, 

finansal akım, bilgi (teknik ve sosyal) akıĢı Ģeklini almaktadır (ESPON, 2006; SPESP, 2004; 

Sat vd., 2014). Ġnsan, sermaye, ürün ve hizmetlerin, istihdamın, bilgi ve teknolojinin kent ve 

kır arasındaki tamamlayıcı iĢlevleri dikkate alındığında, sınırları geçiĢken, mekansal 

bütünlüğünden söz edilmeyen bir kır-kentten bahsedilebilir (Tekeli, 2016). Gelinen bu 

noktada, kır ve kent iliĢkilerini gözeten bir yaklaĢım ile iliĢkiler üzerinden açıklanması 

gereken bir yerleĢim sistemi tanımlamasının gereği ortaya çıkmakta ve pekçok ülke yasal 

düzenlemeler ve uygulamada kullanılmak üzere kendi koĢullarına uygun olarak bu 

tanımlamaları yapmaktadır (METREX, 2016).  

3. YERLEġĠM SĠSTEMLERĠNĠN SINIFLAMASINA YÖNELĠK YAPILAN 

ÇALIġMALAR 

Bu bölümde yerleĢim sistemlerinin sınıflamasına yönelik uluslarası ve ulusal yazında 

yapılmıĢ çalıĢmalardaki ele alıĢ biçimi analiz edilerek, bir değerlendirme yapılmaktadır. 

3.1. Uluslararası Yazında Yapılan ÇalıĢmalar  

YerleĢim sistemlerinin sınıflamasına yönelik yapılan çalıĢmalarda kabul gören 

yaklaĢımlarda ―nüfus ölçütü‖ kullanılarak ―baskın bir kentsel alan, kırsal ve kentsel yapısıyla 

birlikte bir geçiĢ bölgesi ve baskın kırsal‖ olmak üzere bir sınıflamaya gidilmektedir (OECD, 

2011). Bölgesel ölçekte yapılan çalıĢmalarda yer edinmeye baĢlayan OECD ve AB 

çalıĢmalarında da benzer Ģekilde, yerel ve bölgesel ölçekte olmak üzere iki aĢamalı bir 

yaklaĢım benimsenmektedir. Yerelde, nüfus yoğunluklarına bağlı olarak yerleĢimler; ―baskın 

kırsal bölgeler, önemli ölçüde kırsal bölgeler ve baskın kentsel bölgeler‖ olarak 

sınıflandırılmaktadır. AB kapsamında, EUROSTAT tarafından yerel düzeyde (NUTS 5) 

yapılan kırsal alan tanımında ―nüfus yoğunluğu‖ ölçütü kabul edilmekte,bölgesel düzeyde 

(NUTS 2 ve NUTS 3) yerleĢimler, kentleĢme derecesine göre kent ya da kır olarak 

tanımlanmaktadır. YerleĢimler yoğun, orta yoğunluklu ve düĢük yoğunluklu dağınık 

yerleĢilmiĢ bölgeler olarak sınıflandırılmaktadır (OECD, 2006; Gülümser,vd. 2009; Öğdül, 

2010).  

Tek ölçütlü kır ve kent tanımları, genelde idari kademelenme ve hizmet sağlanması 

amaçlı kullanıldığı durumlarda, kent ve kırın birbirinden kesin sınırla ayrılmasına olanak 

tanıdığından, kullanıĢlı ve yeterli bulunmaktadır (Öğdül vd., 2007). Ancak uluslararası 

kapsamda, özellikle de geliĢmiĢ ve az geliĢmiĢ ülke karĢılaĢtırılmalarında, her zaman sağlıklı 

bir ayırım ölçütü olarak kabul edilmemektedir. Avrupa Parlamenterler Konseyi‘nce kabul 

edilen Avrupa Kırsal Alanlar ġartı‘nda kırsal alan; kasaba ve köyleri de içeren karasal ve kıyı 

arazilerinin ağırlıklı olarak; tarım, ormancılık, balıkçılık (kültür balıkçılığı dahil) için 

kullanıldığı, zanaat, sanayi, hizmetler vb. ekonomik ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı, kent 

dıĢı rekreasyon alanlarının (ya da doğal rezerv alanların) bulunduğu, konut gibi diğer 

kullanımların yer aldığı alanlar olarak tanımlanmaktadır. Kırsal alanlar; tarımsal (ormancılık 

ve balıkçılık dahil) ve tarımsal olmayan bölümleri ile bir bütün olarak, yüksek nüfus 
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yoğunluğuna, yatay ve dikey strüktürlere sahip kentsel alanlardan ayırt edilebilirler alanlar 

olarak görülmektedir. Bunun yanında kırsal yerleĢimler için eriĢilebilirlik indeksleri üretmeye 

ve eriĢilebilirlik düzeylerine göre sınıflandırılma yapmaya yönelik çalıĢılmalar da 

bulunmaktadır (Öksüz vd., 2015). 

3.2. Türkiye‟de YerleĢim Sistemlerine Yönelik TartıĢmalar 

Uluslararası yazına paralel olarak ulusal yazında da yerleĢim sistemlerine yönelik 

tartıĢmalar gerek akademik ve gerekse politik alanlarda yer almaktadır. Özellikle Türkiye‘de 

2000li yıllarla birlikte hız kazanan kamu yönetim sistemindeki reformlarla birlikte 

tartıĢmaların arttığı, büyükĢehir yasasının değiĢmesiyle ülke yerleĢim sisteminde kır-kent 

ayrımına dayanan kavramsallaĢtırmanın iĢlevsiz kaldığı bir döneme girilmiĢtir. Bu durum 

konuyla ilgili çalıĢmalarda kır ve kent kavramlarına yönelik yeni arayıĢları getirmiĢtir.     

Türkiye‘de yerleĢimlerin tanımlanması konusunda ilk giriĢimlerin Cumhuriyet‘in 

baĢlangıç dönemlerine uzandığı, bu çalıĢmaların genel olarak yerel yönetimlerle ilgili 

yasalarla iliĢkilendirildiği söylenebilir. Bu tanımlamalarda nüfus ve idari yapının temel ölçüt 

olarak kullanıldığı görülmektedir (Demir ve Çabuk, 2010). YerleĢimleri nüfus büyüklüklerine 

göre sınıflandıran ilk kanun 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu‘dur. Bu kanunun 1. 

maddesinde yerleĢimler ―nüfusu 2.000‘den aĢağı yurtlar köy (kırsal yerleĢim), nüfusu 2.000 

ile 20.000 arasında olanlar kasaba ve 20.000‘den çok nüfusu olanlar Ģehir (kentsel yerleĢim)‖ 

olarak sınıflandırılmıĢtır. Kanunun 2. maddesinde ise köyün ―orta malları bulunan ve toplu 

veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte‖ oluĢtuğundan 

bahsedilmiĢtir. 1930 tarihinde çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu‘nun 7. maddesinde bir 

yerleĢimin belediye olabilmesi için son nüfus sayımına göre nüfusunun 2.000‘den fazla 

olması gerektiği belirtilmiĢtir. Belediyeler, kırsal kesimden sorumlu olmayan, kentsel 

yerleĢimlerin yönetim modeli olarak tanımlanmıĢtır (Ayman Güler, 2009). Buna göre nüfusu 

2.000‘den yukarı olan bütün yerleĢimler 1580 sayılı Belediye Kanunu kapsamına alınmıĢ ve 

köy tanımlamasından çıkarak, kent sınıflamasına dahil olmuĢtur. Böylelikle Köy Kanunu ile 

20.000 olarak belirlenen nüfus ölçütü, geçerliliğini yitirmiĢ ve 2.000 sınırına çekilmiĢtir. 

Türkiye‘de yerleĢimlerin tanımlanması konusundaki bir diğer yaklaĢımda ise idari yapının 

belirleyici olduğu görülmektedir. YerleĢim yerlerinin idari statüsü temel alınarak nüfus 

büyüklüklerine bakılmaksızın il ve ilçe merkezleri ―Ģehir, diğer tüm yerleĢimler köy‖ kabul 

edilmiĢtir. TÜĠK tarafından baĢta genel nüfus sayımları olmak üzere köy ve Ģehir bazında 

yayımlanan çalıĢmalarda ve kentleĢme oranının hesaplanmasında bu tanım kullanılmıĢtır 

(Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2009). 

1982 yılında DPT tarafından yerleĢimlerin sınıflandırılması açısından önem taĢıyan iki 

çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlardan ilki ―Kent EĢiği AraĢtırması‖ diğeri ise ―Türkiye‘de 

YerleĢim Merkezlerinin Kademelenmesi‖ çalıĢmalarıdır. DPT tarafından kalkınma planlarının 

hazırlanmaya baĢladığı 1960lı yıllardan baĢlayarak 1985 yılına kadar, nüfusu 10.000 ve üzeri 

olan yerleĢimler kent, diğer yerleĢimler ise kır olarak sınıflandırılmıĢtır. Ancak DPT (1982a) 

tarafından, nüfusu 10.000‘den büyük 288 yerleĢim yeri için yapılan Kent EĢiği 

AraĢtırması‘nda nüfusun istihdam alanları, Ģirket sayısı, banka Ģube sayısı, telefon aboneliği 

vb. 28 ölçüte göre kent olabilme eĢik değerlerini aĢan yerleĢim yerlerinin %80 oranında 

nüfusu 20.000‘in üzerinde olan yerleĢim yerleri olduğunu ortaya koymuĢtur. Türkiye için kent 

tanımının yapıldığı araĢtırma sonucunda, kır ve kent ayrımına esas teĢkil eden nüfus eĢiği 

10.000‘den 20.000‘e yükseltilmiĢtir (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2009). Türkiye‘de 

YerleĢim Merkezlerinin Kademelenmesi çalıĢması ise yerleĢim merkezleri sisteminin 

kademeli yapısını ortaya çıkarmak amacı ile gerçekleĢtirilmiĢtir (DPT, 1982b). 67 il merkezi 

572 ilçe merkezi ve 35.997 bucak ve köy olmak üzere tüm yerleĢim birimlerinde anket 

çalıĢması yapılarak yerleĢim merkezleri sosyal ve ekonomik iliĢkiler açısından 

değerlendirilmiĢtir. Köyden kente ve büyük kente doğru tek yönlü iliĢkiler, yani her alt 
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kademe merkezin kendisinde bulunmayan mal ve hizmetleri temin için, içine girdiği 

iliĢkilerin akım yönleri, bu iliĢkilerin yoğunlukları ve bunların odaklaĢma desenleri esas 

alınarak yerleĢim merkezleri sistemindeki tüm kademeler, her kademedeki merkez sayısı ve 

bu merkezlerin etki alanları ve bağlı bölgeleri ortaya çıkarılmıĢtır. 

KentleĢmenin yoğun olarak devam ettiği 1980li yıllar aynı zamanda kentlerin 

büyüklüklerine göre sınıflandırılmaya çalıĢıldığı bir dönem olmuĢtur. Aldığı yoğun göçlerle 

hızla büyümeye devam eden baĢta Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir olmak üzere metropol özelliği 

taĢımaya baĢlayan kentlerde metropol kent yapısını tanımlayan büyükĢehir yönetimlerin 

kurulması gereği ortaya çıkmıĢ, 1984 tarihli ve 3030 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ile 

büyükĢehirler tanımlanmıĢtır. Bu anlayıĢla; Türkiye‘de ilk olarak 1984 yılında büyük 

kentlerin yönetimine iliĢkin 3030 sayılı BüyükĢehir Yasası ile iki kademeli büyükĢehir 

yönetimi oluĢturulmuĢ, daha sonra 2004 yılında 5216 sayılı BüyükĢehir Yasası ile 

büyükĢehirlerin yönetsel statü ve yetki alanına iliĢkin değiĢimler getirilmiĢ ve 2012 yılında 

6360 sayılı On Üç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Altı Ġlçe Kurulması Ġle Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile son 

uygulamalar yürürlüğe girmiĢtir. 6360 sayılı yasayla yetki alanı sınırlarında değiĢikliğe 

gidilmiĢ ve büyükĢehir sınırları kentsel, yarı kentsel ve kırsal alanları dahil edecek biçimde 

geniĢletilmiĢtir (Gürel Üçer vd., 2013) 

2000li yıllara kadar Türkiye‘deki akademik çalıĢmalarda da kır ve kent karĢıtlıklar 

üzerinden tanımlanmıĢ, Kentbilim Terimleri Sözlüğü'nde, kent ―sürekli toplumsal geliĢme 

içinde bulunan ve toplumun, yerleĢim, barınma, gidiĢ geliĢ, çalıĢma, dinlenme, eğlenme gibi 

gereksinimlerinin karĢılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraĢlarda bulunduğu, köylere 

bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢim 

birimi‖ (KeleĢ, 1998) olarak tanımlanmıĢtır. Köy ise, ―yönetim durumu toplumsal ve 

ekonomik özellikleri ya da nüfus yoğunluğu yönünden kentten ayırt edilen, genellikle tarımsal 

uğraĢıda bulunmak gibi iĢlevlerle ayrımlaĢan ve belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu 

yaĢamı yansıtan yerleĢim birimi‖ (KeleĢ, 1998) olarak tanımlanmıĢtır. 2000li yıllarda 

akademik çalıĢmalarda da yerleĢimlerin sınıflanmasında yerleĢimlerin çevresi ile birlikte ele 

alınarak, iliĢkiler sistemi içinde tanımlanması gerektiği vurgulanmaya baĢlanmıĢtır. Topal 

(2004) kentin dinamik bir kavram olduğunu belirttiği çalıĢmasında, Türkiye‘de kent 

tanımlamasının belirsizliğini ortaya koymuĢtur. Ġdari ve nüfus ölçütü dıĢında farklı ölçütler 

kullanılarak, yeni kent tanımı yapılması ve yerleĢimlerin bu kapsamda sınıflandırılması 

gerektiğini, böylelikle yasal düzenlemeler ve kurumsal kabuller arasındaki farklılıkların 

ortadan kalkarak kentsel/kırsal ayrımı yapılabileceğini belirtmiĢtir. KeleĢ (2006) kent ve köy 

ayrımının idari yapı, nüfus, ekonomik ya da toplum bilimsel ölçütler kullanarak yapılmakta 

olduğunu ancak kent ve köyün boĢlukta, kendiliklerinden var olan, birbirlerinden ayrı olgular 

olmadığı ve birbirleriyle karıĢan özellikleri olduğu ve bu nedenle bu ayrımının son 

zamanlarda gerçeği yansıtmakta yetersiz olduğunu belirtmiĢtir. Bu kapsamda, bir yerleĢimin 

yalnızca kent ya da kır olarak nitelendirilmesi değil, diğer yerleĢimlere referansla daha fazla 

kentsel ya da daha fazla kırsal olarak tanımlanmasının daha uygun olacağını vurgulamıĢtır. 

Kent ve kır ayrımının tek bir ölçüt üzerinden yapılması yerine iĢlevsel bağlantıların ve 

karĢılıklı iliĢkilerin tamamının dikkate alındığı çeĢitli ölçütlerin kullanılması gerektiği 

üzerinde durmuĢtur. Ortaylı (2012) ise kenti, kendi kendine yetemeyen bir iktisadi birim 

olarak, çevre yerleĢimlerin iktisadi faaliyetini denetleyen, ona göre ihtisaslaĢan, üretimde 

bulunan ve bunun sonucunda toplumsal ve idari yönden de çevresi üzerinde denetimci bir 

görev yüklenen yerleĢim merkezi olarak tanımlamıĢtır. 

Son 10 yılda hazırlanan kalkınma planları ve strateji belgelerinde özellikle kırsal 

yerleĢimlere iliĢkin mevcut tanımlamaların yetersizlikleri belirtilerek, kırsala iliĢkin yeni 

tanımlamanın gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 2005 yılında DPT tarafından hazırlanan 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi belgesinde, kırsal alanların ihtiva ettiği kültürel, sosyal, 
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demografik, ekonomik, çevresel ve mekansal çeĢitliliğin zaman içinde değiĢen koĢullarla 

birlikte yeni anlamlar kazanması kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını güçleĢtirmekte 

olduğu vurgulanmakta ve DPT ile TÜĠK tarafından kırsal alan tanımının güncelleĢtirilmesi 

amacıyla çalıĢmaların baĢladığı belirtilmektedir. 2009 yılında Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Planı‘nda (2010-2013) da genel anlamda kır ve kent 

ayrımının; beĢeri coğrafyanın, iktisadi faaliyetlerin, sosyal yapının ve kültürel değerlerin 

farklılaĢmasını ifade etmekte olduğu, ancak günümüzde kenti tanımlayan bazı özelliklerin 

kırda, kırı tanımlayan bazı özelliklerin ise kentlerde görülmekte olduğu belirtilmektedir. Bu 

durumda, nüfus büyüklüğü veya yoğunluğu ile yerleĢimlerin idari statüsü gibi normatif 

kıstasları esas alan tanımlarla, kırın ve kentin genel niteliklerinin sağlıklı bir Ģekilde tespit 

edilmesinin mümkün olamayacağı üzerinde durulmaktadır (Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı, 

2009).  

BüyükĢehirlerde yönetim yapısındaki değiĢikliklerle Türkiye‘de kırsal kavramının 

yeniden tanımlanması tartıĢılmaya baĢlamıĢ ve TÜBĠTAK tarafından desteklenen projelere de 

konu olmuĢtur. Öğdül vd., (2007) ve Öksüz vd., (2015) yerleĢim sistemleri içinde kırın 

yeniden tanımlanmasına yönelik projeler gerçekleĢtirmiĢtir. Öğdül (2007) yeni bir kır-kent 

tanımına ihtiyaç duyulduğunu belirttiği çalıĢmasında, ülke ölçeğinde ilçe düzeyinde 

gerçekleĢtirdiği analizlerden yola çıkarak yerleĢmeleri; kırsallığı baskın; geçiĢ ve kentselliği 

baskın bölgeler olarak tanımlamaktadır. Ġkincil kaynaklardan elde edilen verilerin kullanıldığı 

çalıĢmada köyler araĢtırma içinde yer almamaktadır. ÇalıĢma bütünleĢmiĢ bir kır-kent 

yaklaĢımına zemin hazırlayacak bir ön çalıĢma niteliğindedir. Öksüz (2015), Türkiye‘de kırsal 

alanların planlamasına yönelik çalıĢmalarda altlık oluĢturabilecek bir tipoloji geliĢtirmeye 

çalıĢmakta ve bu tipoloji kırı; en kırsal olandan en kentsel olana yani kentsel yerleĢimlere en 

yakın olan kır olmak üzere derin kırsal, kırsal, kentsel kırsal kategorilerde sınıflandırmaktadır. 

Türkiye‘nin kırsal yapısını açıklamaya yönelik bir baĢka çalıĢmada ise (Gülümser vd. 2009) 

Türkiye‘deki kırsallık OECD sınıflaması çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleri ile 

karĢılaĢtırılmıĢ ve Türkiye‘nin kırsallık değerinin yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu 

çalıĢmada, Türkiye‘nin geleneksel anlamda baskın olarak kırsal yapıya sahip olduğu, ancak 

ilçeler arasındaki farklılıkların varlığı vurgulanmaktadır. 

Türkiye‘de planlama çalıĢmaları kapsamında da yerleĢim sistemlerindeki değiĢime 

bağlı ele alıĢlarda yeni yaklaĢımlara olan ihtiyaç vurgulanmakta, üst ölçek planlarda da 6360 

sayılı Kanun sonrasında meydana gelen yeni duruma referans verilmektedir. 10. Kalkınma 

Planında (2014-2018) Mahalli Ġdareler baĢlığı altında, 6360 sayılı kanun sonrasında, kırsal 

kalkınma kavramının anlamının geniĢlediği, büyükĢehir belediyelerinin ve bunların ilçe 

belediyelerinin de bu kavramın kapsamına eklendiği belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2013). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde (2014-2020) (GTHB, 2014) ise ilgili Kanun ile 

mahalleye dönüĢtürülen köyler ve beldeler nedeniyle ülke geneli için gerek kırsal nüfus 

büyüklüğünün, gerekse kırsal alan kapsamının mevcut tanımlar üzerinden tespit edilmesi ve 

gelecek yıllar için sürdürülmesinin zorlaĢtığı ve yeni bir kırsal alan tanımının üretilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Yeni tanımın, hem kırsal verilerin üretilebilmesi hem de kırsal 

politikaların uygulama kapsamının tespiti açısından iĢlevsellik taĢıyacak kademeli ve/veya 

çoklu tanımlar üretilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda yeni tanımın üretilmesinde, 

kırsallığın küresel ölçekte kabul gören temel parametreleri olan uzaklık ve nüfus yoğunluğuna 

ilave olarak ülkenin idari yapısı, istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, 6360 sayılı kanun 

ile Ģekillenen yeni yerel yönetim yapısı, belediye mevzuatı, köy kanunu, tarımsal arazi 

mevzuatı, kırsal ve kentsel alanlar arasında geliĢen fonksiyonel iliĢkiler, kırsal alanlara iliĢkin 

mekansal planlama mevzuatı ile kırsal kesimlerdeki genel kalkınma dinamikleri gibi 

unsurların dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. UKKS‘de ele alınan bir diğer konu da 

kır-kent etkileĢimidir. Türkiye‘nin 2000li yıllarda ulaĢım, iletiĢim ve biliĢim hizmetleri 

altyapısında gerçekleĢen geliĢmeler sayesinde kır ve kent arasında iĢlevsel iliĢkilerin 
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çeĢitlendiği, aralarındaki geleneksel bağımlılık iliĢkisinin yerine ortaklı ve iĢbirliklerinin 

geliĢtiği görülmektedir. Kır ve kent arasındaki eriĢimin güçlenmesi ile kentsel ekonomilerin 

kırsaldaki faaliyetleri ve artan ulaĢım imkanları ile kentlerin saçaklanması sonucu günübirlik 

iĢ amaçlı yolculuklar karĢılıklı olarak artmmaya devam etmektedir. Kırsalın sahip olduğu 

pozitif dıĢsallıkların artmasıyla, çalıĢma ve yaĢam alanı olarak kırı seçen yeni bir toplumsal 

kesim oluĢmakta ve kırın geleneksel demografik yapısı dönüĢmeye baĢlamaktadır.  

Ulusal yazında yerleĢimlerin tanımlanmasına yönelik yapılan çalıĢmalarda DPT‘nin 

kır-kent ayrımı için 20.000 nüfus ölçütünü kullandığını, buna karĢılık TÜĠK‘in kentleĢme 

oranını idari ölçüte göre (il ve ilçe merkezlerinin nüfuslarını kullanarak) hesapladığını; bu 

nedenle mevcut tanımların hem kendi arasında bazı çeliĢkilere yol açtığı hem de uluslararası 

karĢılaĢtırmalara imkan verecek nitelikte olmadığı yönünde görüĢler oluĢmuĢtur (Gökyurt, 

2015). Dünyada nüfus büyüklüğü üzerinden farklı kategorilerin oluĢturulmasına, oradan da 

nüfus yoğunluğu ve iĢlevsel iliĢkileri de esas alan tanımlamalara geçiĢ sağlandığı 

belirtilmektedir. 6360 sayılı Kanun öncesinde sadece nüfus büyüklüğü üzerinden yapılan 

tanımlar ile temel politika kararları yürütülebilmekteyken, bu yeni düzenleme ile idari 

ölçütlere göre yapılan tanımlamaların iĢlevsiz hale geldiği ve yeni bir tanım yapılmasına 

duyulan ihtiyacın zorunluluğu tartıĢılır olmuĢtur. Nüfus büyüklüğü ve yoğunluk üzerinden 

yapılan kent tanımlamalarının, kentlerin etrafı ile iliĢkilerini dikkate almayan, kentlerin, sahip 

oldukları nüfusları üzerinden statik olarak değil, aynı zamanda çevrelerindeki yerleĢim yerleri 

ile etkileĢimleri yönünden dinamik olarak da tanımlanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. 

Gökyurt (2015), günümüzde kentlerin çevrelerindeki yerleĢimlerle tanımlandığını, kentlerin 

etki alanlarının geniĢlemesi sonucunda aynı iĢlevsel alandaki yerleĢimler farklı karakteristikte 

olsalar dahi, merkezdeki kent ile iliĢikleri çerçevesinde bir bütün olarak algılandığını ve 

kentsel bütünlük içerisinde kır-kent karĢıtlığı ve ikileminin önemini yitirmeye baĢladığını 

belirtmektedir. Türkiye için yapılacak yeni bir kent tanımının sosyo-ekonomik iliĢkileri ve 

iĢlevsel bağlantıları hesaba katması gerektiğini vurgulamaktadır. Mevcut tanımların günümüz 

kentlerini ve iliĢkilerini tarif etme konusunda yeterli olmadığını, bu nedenle Türkiye 

kentlerinin çağın gereklerine göre yönetilemediğini belirtmekte, yeni tanımların yapılmasının, 

politika belirleme süreçlerine iki önemli girdi oluĢturacağını söylemektedir. Kırın kentten 

sadece nüfus büyüklüğüne bağlı olarak değil, aynı zamanda yoğunluk ve iĢlevlere bağlı olarak 

da ayrılmasının, kent ve kır için daha etkin politika kararlarının alınmasını sağlayacağını 

belirtmektedir.  

4. SONUÇ YERĠNE 

KüreselleĢme sürecinin bir sonucu olarak artan ekonomik, sosyal ve kültürel iliĢkiler 

ile geleneksel olarak noktasal ve alansal olarak tanımlanan mekan, artık iliĢkiler/ağlarla temsil 

edilir hale gelmiĢtir. Bu yeni düzende kır-kent gibi geleneksel tanımlamaların artık net olarak 

yapılamadığı, kır-kent arası iliĢkilerin çeĢitlendiği ve içiçe geçtiği, böylece mekansal olarak 

kır-kent olarak ayrılan yerleĢimlerin sınır çizgisinin bulanıklaĢtığı ve ayırt edilemez hale 

geldiği görülmektedir. Artık düğümler ve bağlantılarla temsil edilen sosyal, kültürel, 

ekonomik ve yönetsel iliĢkilerin temsilinin mekansal sistemle iliĢkilerinin bütüncül olarak 

kurgulanması gereği ortaya çıkmaktadır.  

Kır-kent iliĢkileri ve yerleĢim sistemlerinin değiĢen yapısıyla ilgili uluslararası ve 

ulusal yazında çeĢitli çalıĢmalar mevcut olmasına rağmen, bu çalıĢmalarda yerleĢim 

sistemlerinin yeniden tanımlanması ve temsiline iliĢkin hem mekansal, hem de sosyo-

ekonomik iliĢkileri birarada değerlendiren çok boyutlu ve kapsamlı bir ele alıĢın eksik olduğu 

görülmektedir. Konuyla ilgili yazın değerlendirildiğinde; mevcut kır-kent tanımlamalarının 

geçerliliğini yitirmekte olduğu ve yeni bir yerleĢim sistemi tanımlamasına ihtiyaç duyulduğu 

üzerinde uzlaĢıldığı görülmektedir. Bu kapsamda bu çalıĢma; ulusal ve uluslararası yazında 

yer alan tartıĢmaları değerlendirerek, kır ve kent iliĢkilerinin değiĢen içeriğini açıklamak ve 
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yerleĢim sistemini oluĢturan kır ve kent kavramlarını günümüz dinamikleri doğrultusunda ele 

alarak yeni bir açılım yaratmaktadır. ÇalıĢmanın bundan sonraki aĢamalarında; 

• Günümüz yerleĢim örüntüleri geleneksel kır-kent ayrımıyla açıklanabilir mi?  

• Yeni geliĢme dinamikleri doğrultusunda yerleĢim sistemleri nasıl tanımlanmalıdır? 

• Kent ve kır arasındaki iliĢkilerin değiĢen dinamikleri nelerdir? 

•YerleĢimlerin mekansal morfolojilerini açıklamada ne tür mekansal analiz yöntemleri 

kullanılabilir?  

•YerleĢim sistemleri yerleĢimler arası iliĢkiler üzerinden hangi dinamiklerle 

tanımlanabilir? 

•YerleĢim sistemlerini açıklamada mekansal ve iliĢkisel morfoloji yaklaĢımları nasıl 

bütünleĢtirilebilir? 

•Türkiye‘de kır ve kenti bir arada içeren yerleĢim sistemlerinin dengeli geliĢmesi ve 

yönetimine yönelik ne tür politikalar üretilebilir? 

•Yerel yönetsel birimler arasında bilgi paylaĢımı, strateji geliĢtirme ve farklı konularda 

yeni kapasiteler sağlamak için mekansal ve iliĢkisel morfolojiden nasıl faydalanılabilir? 

sorularının cevaplanması hedeflenmektedir.   
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ÖZET 

Günümüzde öğrenci ve iĢ dünyası arasında önemli bir köprü görevini üstlenen 

üniversite kariyer merkezleri öğrencilerin kendilerini tanımalarına, kendilerine uygun 

meslekleri seçmelerine ve mesleki hayatlarında baĢarıyı yakalamalarına yönelik fırsatlar 

sunmaktadır. Ancak bu sürecin baĢarısı öğrencilerin konuya bakıĢ açılarının ve bu 

merkezlerden beklentilerinin bilinmesi ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. ÇalıĢmanın 

amacı üniversite öğrencilerinin iĢ yaĢamına hazırlanmasında üniversite kariyer merkezlerinin 

rolünü açıklamak ve öğrencilerin bu merkezlerden beklentilerinin neler olduğunu belirlemeye 

çalıĢmaktır. Bu amaç doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi Kariyer GeliĢtirme, Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi tarafından bir ―Kariyer Beklenti Anketi‖ hazırlanarak Balıkesir 

Üniversitesi öğrencilerine uygulanmıĢ ve sonuçlar SPSS ile analiz edilmiĢtir. Analiz 

sonucunda program türü, sınıf düzeyi, öğrenim türü, cinsiyet, öğrencilerin hayalini kurdukları 

bölümde okumaları ve bölümde zorunlu staj olması ile kariyer merkezinden kariyer 

beklentileri açısından anlamlı farklar ortaya çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Merkezi, Kariyer Planlama 

ROLE OF CAREER CENTER IN CAREER PROSPECTS: AN APLICATION 

BALIKESIR UNIVERSITY 

ABSTRACT 

Today, university career centers that task undertakes an important bridge between students 

and business, Its offer to students to know themselves, to choose appropriate success in their 

career and professional life and opportunities for capture. However, success of this process, 

student‘s requires knowledge and evaluations point of view on the expectations of these 

centersThe aim of this study to explain the role of university career centers that student‘s prepare 

of working lives and them trying to determine what the expectations of these centers. For this 

purpose a "Career Prospects Survey" prepared by Balikesir University Career Development, 

Research and Application Center and applied to Balikesir University students, and the results 

were analyzed with SPSS program. Analysis of the results, has emerged a significant difference, 

programme type, grade level, school type, gender, student‘s studying programme in  dreams and 

compulsory internship in terms with career expectations from the career center. 

Keywords: Career, Career Center, Career Planning 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 
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1. GĠRĠġ 

20. yüzyılla birlikte etkisini daha da fazla hissettiren küreselleĢme kavramı yeni 

yapıları ortaya çıkarırken var olan yapıları da hızla dönüĢtürmüĢtür. Bu süreçte baĢta 

teknolojik geliĢmeler olmak üzere birçok alanda gerçekleĢen dönüĢüm hareketi tek baĢlarına 

bireyleri de etkilemekte, onları iĢ yaĢamlarında daha katılımcı çalıĢanlar olmaya, karĢılaĢılan 

problemleri en kısa sürede ve örgüt için en avantajlı Ģekilde çözmeye, daha rasyonel kararlar 

almaya ve aranan personeller olmaya itmektedir. Diğer taraftan hemen hemen her sektörde 

yaĢanan yoğun rekabet ortamı, çalıĢan veya çalıĢan adayı bireylerin eğitim, deneyim ve 

niteliklerini arttırmalarını zorunlu hale getirmektedir. 

Eğitim, tecrübe ve niteliklerin geliĢimi söz konusu olduğunda bu sürecin kariyer ve 

kariyer geliĢimi kavramlarını ön plana çıkardığı görülmektedir. Nitekim kariyer kavramı 

hiçbir dönemde bu kadar popüler olmamıĢ, bu süreçte kariyer geliĢimi ve insan kaynakları 

programları bireyler ve organizasyonlarca geniĢ ölçüde kabul görmeye baĢlamıĢtır (Arthur, 

Hall ve Lawrence, 2004: 7). Bu aĢamada, kuralları ve kuralsızlıklarıyla kendine has bir 

iĢleyiĢi olan iĢ dünyasında yer edinmek ve konumunu geliĢtirmek isteyen bireylerin kariyer 

hedeflerini belirlemeleri, bu hedefe yönelik geliĢim planlarını yapmaları ve aktif eğitimler 

yoluyla destek almaları önemli hale gelmiĢtir. Günümüz koĢullarında bu süreci en yaygın ve 

etkin Ģekilde gerçekleĢtirebilecek kurumların baĢında üniversitelerin geldiği kabul gören bir 

gerçektir. Dolayısıyla üniversiteler bireylerin büyük çoğunluğunun kariyer hedeflerinin somut 

anlamda oluĢtuğu/geliĢtiği, bilimsel araĢtırmaların yapıldığı, elde edilen bilginin çeĢitli 

yollarla (yayın, eğitim, öğretim vb.) paylaĢıldığı, her alanda düĢünen, uygulayan ve aranan 

insan gücünü yetiĢtiren kurumlar olarak kariyer geliĢimi konusunda en duyarlı olması gereken 

kurumlardır.  

Nitekim bugün üniversiteler klasik eğitim öğretim faaliyetlerinin ötesine geçmek 

zorunda kalmakta, tüm toplum kesimlerinin (öğrenci, veli, iĢ dünyası, STK‘lar ve devlet) 

ortak talepleri olan, ―öğrencilerin iĢ yaĢamına hazır, nitelikli ve özgüvenli bireyler olarak 

yetiĢtirilmesi‖ gerekliliğini bir baskı unsuru olarak üzerlerinde hissetmektedirler. Bu 

sorumluluğun bir yansıması olarak konunun bilincinde olan ve bu alana kanalize edebileceği 

kaynakları olan üniversitelerin son yıllarda bünyelerinde kariyer merkezleri kurarak bu alanda 

önemli çalıĢmalara imza attıkları görülmektedir. Bu merkezler iĢ dünyasıyla iletiĢim kurarak 

karĢılıklı talep ve beklentilerin ortaya konmasını, öğrencilerin iĢ dünyasına daha kolay 

ulaĢabilmesini ve eğitim süreci içerisinde kariyer geliĢim imkanlarının arttırılmasını 

sağlayacak kuruluĢlar olarak düĢünülmüĢtür. 

Bu araĢtırmanın temel amacı; Balıkesir Üniversitesi Kariyer GeliĢtirme, Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi‘nin Balıkesir üniversitesi öğrencilerine uyguladığı ―Kariyer Beklenti 

Anketi‖ ile üniversite bünyesinde Kariyer Olanakları ve Kariyer GeliĢtirme konusunda 

öğrencilerin Balıkesir Üniversitesinden beklentilerini ortaya koymaktır. 

2. KARĠYER VE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 

Sosyal bilimlere ait birçok kavramda olduğu gibi kariyer kavramının da çeĢitli bakıĢ 

açılarını yansıtan farklı yönlerinin öne çıkarıldığı tanımlamalara sahip olduğu görülmektedir. 

Fransa‘nın güneyinde konuĢulan Provencal dilinde ―araba yolu‖ anlamına gelen ―carriere‖ 

sözcüğünden türediği düĢünülen ve doğduğu ülkede kelime olarak, meslek, diplomatik 

kariyer, hayatta seçilen yön, bir meslekte aĢılması gereken aĢamalar gibi çeĢitli anlamlara 

gelen (Aydın, 2007: 3) kavramın Türkçe‘de tam karĢılığı olmamakla birlikte genellikle, 

ilerlemeye ve yönetim hiyerarĢisinde yukarıya yükselmeye elveriĢli iĢleri tanımlamada 

kullanılmakta ve daha kapsamlı olarak, bir kiĢinin iĢ yaĢantısındaki aktivite, sorumluluk, 

tutum ve davranıĢlarının geliĢimi olarak tanımlanmaktadır (Sümer, 1999: 1). Diğer taraftan 

Türk Dil Kurumu kavramı ―bir meslekte zaman ve çalıĢmayla elde edilen aĢama, baĢarı ve 
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uzmanlık‖ olarak tanımlayarak kavramın süreç boyutunu ön plana çıkarmaktadır (tdk.gov.tr, 

28.8.2016). Kavramın günümüze yakın anlamının 16. yüzyılda devlet memurluğu kavramı ile 

beraber ortaya çıktığı ve zaman içinde bununla paralel olarak geliĢtiği bilinmektedir. 

Kavramın bireysel geliĢimi ve iĢ yaĢamındaki ilerlemeyi yansıtacak Ģekildeki bilimsel 

kullanımı ise ilk olarak, Anne Roe‘nun 1956 yılında yazmıĢ olduğu ―Meslekler Psikolojisi‖ 

eserinde ele alınmıĢ ve Donald E. Super‘in 1957 yılında yazdığı ―Kariyer Psikolojisi‖ 

kitabında kavram daha belirgin bir Ģekilde açıklanmıĢtır. 1963 yılında Tiedeman ve 

O‘Hara‘nın ―Kariyer GeliĢimi, Seçimi ve Uyarlaması ile Bireysel Kariyer GeliĢim Teorisi‖ ve 

1966 yılında John Holland‘ın ―Meslek Tercihi Psikolojisi‖ ile Borows‘un 1964‘te yazdığı 

―Endüstri Sosyolojisi‖ gibi kitaplar da kariyer kavramının geliĢimine katkı sağlamıĢtır 

(Temeloğlu, 2016: 1513)  

Kariyer kavramı iĢ dünyası yanında toplumun çok geniĢ kesimlerini (örgütler, ev hanımları, 

ebeveynler, toplum liderleri v.b.) kapsayan bir süreci ifade etse de kavram, modern anlamda 

yükseliĢini iĢ dünyası üzerinden gerçekleĢtirmiĢtir. Bu nedenle kavramın daha çok mesleki 

geliĢim boyutu üzerinde durulmaktadır. Bu boyut, kariyer geliĢim sürecinin, bireyin iĢ 

yaĢamına yönelik tutum ve değerlendirmelerini, kariyer planlama süreçlerini, ilerleyen 

aĢamada bireyin kariyer hedeflerinin örgütün hedefleriyle uyumunun sağlanmasına yönelik 

faaliyetlerin Ģekillenmesini sağlamaktadır. 

Dolayısıyla sözü edilen bu süreçler öncesinde bireylerin kariyer seçimi son derece 

önemli hale gelmektedir. Bu seçimde bireylerin kiĢisel ilgi ve yetenekleri ne kadar önemli 

olsa da bireylerin sosyal geçmiĢi, kiĢilik ve değer geliĢimleri ile bireysel beklentileri de 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Bireyin kiĢisel geliĢim süreci ve bu sürecin ortaya çıkardığı 

ilgi alanları onun kariyer yöneliminin temelini oluĢturur. Bireyin içinde bulunduğu toplum 

veya sosyal çevre bazı meslek ve statülere ayrı bir değer yükler. Bireyler kariyer seçimi 

yaparken bu faktörü de göz önünde bulundururlar. Yine de bireysel beklentiler kariyer 

seçiminde en önemli unsuru oluĢturur (Türkkahraman, 2010: 78). 

Kariyer seçimi birey tarafından yapılmasına karĢın günümüzde çeĢitli kurumlar, 

bireyin kariyer seçimine ve geliĢimine yönelik danıĢmanlık yapmakta, süreci çeĢitli çalıĢmalar 

ve araĢtırmalarla desteklemektedirler. Genel olarak kariyer sistemi, bireyin değil, yapılacak 

iĢin önemli olduğu ―iĢe yönelik kariyer sistemi‖ ve bireyin iĢe alınırken belli bir göreve değil 

de belli bir meslekte ve kariyerde yükselmesini sağlayan ―kiĢiye yönelik kariyer sistemi‖ 

olmak üzere iki kısımda incelenmektedir (GümüĢtekin ve Gültekin, 2009: 148). Her iki 

sistemde geliĢtirilen modellemelerde kariyer planlama, kariyer yönetimi, kariyer geliĢtirme ve 

kariyer danıĢmanlığı gibi bir kavram demetinin önem kazandığı görülmektedir. 

Kariyer planlama: Bir kiĢinin iĢ hayatında sahip olmak istediği uzmanlık ve iĢ baĢarısı 

olarak tanımlanan kariyer planlama, kariyer hedeflerini belirleme, baĢvurma ve elde etme 

süreçlerinden oluĢmaktadır. Kariyer planlaması sürecinde sürekli bir ilerleme sağlamak kiĢisel 

motivasyonun yüksek tutulmasıyla mümkündür (Dinçer, Kaya ve Akova, 2013: 44). Kariyer 

planlama konusunda kiĢinin beklentilerinin açık ve net olması ve geleceğe yönelik olarak iĢ 

yaĢamında alacağı sorumlulukların belirlenmesi, özellikle bireyin ilgi ve yetenekleri ile doğru 

orantılı olup baĢarılı bir kariyer planlamasının ilk aĢamalarını oluĢturmaktadır. (GümüĢtekin 

ve Gültekin, 2009; 148). Birey, örgüt ve iĢle ilgili geniĢ perspektifli bir süreç olan kariyer 

planlaması yapılırken; 

 Örgütler bireylerin kariyer planlamasına nasıl yardım edecekler, 

 Kariyer planı, örgütlerin insan kaynakları planlarıyla nasıl uyumlaĢtırılacak, 

 KiĢinin kariyer aĢamalarının farklı zamanlarında bu planlar nasıl uygulanacak, 

 Programlar nasıl daha etkili bir Ģekilde yürütülebilecek 

gibi soruların cevapları aranmalıdır (ĠrmiĢ ve Bayrak, 2000; 181).  
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Kariyer yönetimi: Bireyin ihtiyaçlarını öngörmesi ve kariyer amaçlarına ulaĢması için 

gerekli planlamaları ve stratejileri belirleme ve uygulama sürecidir. Bu süreçte bireylerin 

kariyer yollarının belirlenerek niteliklerine uygun iĢ alanında ilerlemelerini sağlamak ve bu iĢ 

alanında kendilerini yetiĢtirmek gibi faaliyetleri gerçekleĢtirmek temel amaçlar arasındadır. 

Kariyer yönetimi, örgüt içinde çalıĢan her bireyin kariyer yollarının belirlenmesi, niteliklerine 

uygun bir iĢ alanında ilerlemeleri, terfi almaları, iĢ değiĢtirmeleri, iĢ alanında kendilerini 

yetiĢtirmeleri gibi pek çok faaliyetin de örgüt ve birey çıkarlarını gözeterek onlara uygun 

olanının planlanması, geliĢtirilmesi ve kontrol edilmesi faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. 

Bireyin temel ihtiyaçlarının karĢılanması, yeteneğinin ve yaratıcılığının geliĢtirilmesi ve etkili 

bir yöntemsel yaklaĢımla iĢin insan üzerindeki psikolojik boyutunu geliĢtirmesi kariyer 

yönetiminin olumlu etkileridir (Koçer, 2015; 15). 

Kariyer geliştirme: Bireylerin iĢ yaĢamları boyunca kariyer amaçlarına ulaĢabilmeleri 

için örgütte uygulanan faaliyetler ve programlardır. Genel olarak bir meslekte ilerleme olarak 

ifade edilebilir (ĠrmiĢ ve Bayrak, 2000; 182). Kurumların, çalıĢanların iĢ hayatlarında sağlıklı 

ilerleyebilmeleri ve kendilerini geliĢtirmeleri için gerçekleĢtirdiği faaliyetler kariyer 

geliĢtirme sürecini oluĢturur. Bu süreç kurumların, çalıĢanlarının kariyer olanakları ile 

performanslarını sürekli izlediği ve gerektiğinde çeĢitli eğitimlerle destek sağladığı 

programlar uygulamasını ifade etmektedir. 

Kariyer danışmanlığı: Bireyler meslek yaĢamlarında baĢarılı olabilmek için yapacakları 

çalıĢmaları daha ayrıntılı görebilmek adına bazı desteklere ihtiyaç duymaktadır. Bu desteği 

sağlamak için oluĢturulmuĢ organizasyonlar, bireylere mesleki hayatlarında 

karĢılaĢabilecekleri fırsatları ve kayıpları daha iyi analiz etmelerine yardımcı olmakta, kiĢinin 

toplumda saygın bir yer edinmesine, baĢkalarıyla iyi iliĢkiler kurmasına ve kiĢinin iĢe yaradığı 

duygusunu ortaya çıkaran önemli bir kaynak olan (Sarıkaya ve Khorshid, 2009: 394) 

mesleğini seçmede yol gösterici bir görev üstlenmektedirler. Dolayısıyla kiĢilerin doğru 

mesleğe yönlendirilmelerinde kariyer seçim süreci önemli bir faktördür. ġekil. 1‘de kariyer 

seçim süreci verilmektedir. 

ġekil.1: Kariyer Seçim Süreci 

  

3-BÜTÜNLEġTĠRME ANALĠZĠ 

Ġstekleri, ihtiyaçları ve amaçları bütünleĢtirme. 

KarĢılıklı duyguları bütünleĢtirme. 

KARĠYER SEÇĠM SÜRECĠ 

1-KĠġĠNĠN KENDĠNĠ TANIMASI   2-KĠġĠNĠN KARĠYERLERĠ TANIMASI  

Ġhtiyaçlarım, isteklerim ve amaçlarım 

nelerdir? 

Hangi kariyerler hangi amaçları yerine 

getirir? 

Hangi yetenek ve becerilere sahibim? Hangi kariyerler hangi yetenek ve becerileri 

gerektirir? 

Neyi heyecan verici, ilgi çekici ve 

yapmaya değer buluyorum? 

Hangi kariyerlerin ilgi çekici ve heyecanlı 

yanları vardır? 
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Bu unsurları bütünleĢtirirken ihtiyaç, istek ve amaçlarda birliktelik sağlanmalı. Beceri ile 

yeteneklerde uyumsuzluk ile karĢılaĢıldığında birey becerilerini geliĢtirme ya da amaçlarını, 

ihtiyaçlarını tekrar gözden geçirme yolunu seçmektedir. 

Kaynak: Ege ve Pehlivan, 2008: 42 

ġekil.1‘de görüleceği üzere kariyer seçim süreci, kiĢinin istek, amaç, beceri ve 

yeteneklerinin tanınarak her bir kariyerin gereklilikleriyle uyumunun saptanması 

çalıĢmalarından oluĢmaktadır. Bu nedenle doğru kariyerin seçilmesinde bireyin kiĢisel 

beklentileri, kendisini nerede görmek istediği, hangi meslek içerisinde mutlu olabileceği gibi 

faktörler göz önüne alınarak (Demirel vd., 2012: 328) doğru bir seçim için kiĢilikle uyumlu 

kariyerlerin ortaya konmasına çalıĢılmaktadır (Bayram, Gürsakal ve Aytaç, 2012: 182). 

Kariyer danıĢmanları, kiĢinin geçmiĢi, düĢünceleri ve davranıĢlarından hareketle kiĢinin 

gelecek planlamasını yapmasına yardımcı olmakta, kariyer ile ilgili seçenekleri ve fırsatları 

görmesini kolaylaĢtırmaktadır (Maree, 2016: 21). Diğer yandan kariyer danıĢmanları kiĢileri, 

kariyer planlarını inĢa etmede kullanmaları için, kiĢilerin ihtiyaçları, ilgileri ve amaçlarıyla 

Ģekillenen ―yaĢam temalarını‖ keĢfetmelerine yardımcı olmaktadırlar (Cardoso, 2016: 53). 

Kariyer merkezleri: Frank Parsons‘ın, 1909 yılında ABD‘de, kariyer merkezlerinin ilk 

öncüsü sayılan özel meslek rehberliği bürosunu faaliyete geçirmesinden (Sampson Jr, 1999: 

244-245) bu yana geçen sürede kariyer merkezleri, kariyer geliĢtirme çalıĢmalarına destek 

sağlayan, bireysel değerlendirmeye imkân tanıyan, bireyler için eğitim ve danıĢmanlık 

hizmeti veren profesyonel kuruluĢlar haline dönüĢmüĢlerdir. Günümüzde bu merkezler 

mülakatlar yapmak, çeĢitli kurs ve seminerler düzenlemek, kariyer geliĢtirmeye yardımcı 

bilgisayar programları, kitaplar, video programları ile bilgi kaynağı yaratmak, birey ve iĢ 

dünyası arasında köprü oluĢturmak gibi faaliyetleri yürütmektedir (TaĢçı, 2013: 99).  

3. TÜRKĠYE VE DÜNYADA KARĠYER MERKEZLERĠ 

Teknolojik geliĢmelerle birlikte değiĢiklik gösteren iĢ dünyasının ihtiyaçları iĢ 

gücünün de küreselleĢerek kendi içinde rekabetçi bir yapıya evrilmesine yol açmıĢtır. 

Yenidünya düzeninde geleneksel iĢ yaĢamının bir bakıma ömür boyu iĢ garantili, 

organizasyonel kariyer anlayıĢının yerini bireysel geliĢimi ve niteliklerin sürekli arttığı 

sınırsız kariyer -boundaryless career-, (Arthur ve Rousseau, 1996: 3-4) kavramına bıraktığı 

görülmektedir. Bu süreç bireylere kiĢisel geliĢimini arttırmasında, motive olmasında kendi 

gücünün farkına vararak diğer yeteneklerini de harekete geçirmesinde çeĢitli destekler 

sunulmasını gerektirmiĢtir. 

Bireye bu yetkinliklerin kazandırılmasında temel kurumların baĢında gelen 

üniversitelerin konuya bakıĢları tarihsel süreçte önemli bir uyanıĢ ve bilincin oluĢtuğunu 

göstermesi bakımından anlamlıdır. Bu bilincin oluĢmasında son yıllarda Yüksek Öğretim 

Kurulu‘nda kariyer merkezlerinin önemi, kuruluĢu ve geliĢimini esas alan toplantıların 

gerçekleĢtirilmesi son derece önemli ve dikkate değer bir çaba olmuĢtur. Bu toplantılarda 

çeĢitli üniversitelerin kariyer merkezlerini tanıtıcı sunumları ile üniversite-sanayi iĢbirliği ve 

mezun öğrencilerin istihdamı konusunda bilim çevrelerine çalıĢmalarını aktarması yanında 

konuyla ilgili tarafların iĢ ve mesleklerdeki değiĢimlerden ve yeni beklentilerden haberdar 

olmaları sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Türkiye‘de 2015 yılı itibariyle toplam 193 üniversitenin 98 tanesinde üniversite 

kariyer merkezi bulunmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında Türkiye‘de kariyer merkezlerinin 

ilk görünümü Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından 1980 yılında kurulan ―Mezunlara ĠĢ 

Bulma Bürosu‖dur. Bu büro 1996 yılında yeniden yapılandırılarak ―Kariyer Planlama 

Merkezi‖ adını almıĢtır. 1988 yılında Kariyer Merkezini ilk kuran üniversite ise, Bilkent 

Üniversitesi olmuĢtur. Bundan sonra özellikle vakıf üniversitelerinin farklı birimlerine bağlı 
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olarak kariyer ofisleri kurulduğu görülmekte, devlet üniversitelerinin ise kariyer merkezlerini, 

―uygulama ve araĢtırma merkezi‖ statüsünde kurmaya baĢladıkları görülmektedir. Bu 

çerçevede yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan ilk merkez 2003 yılında Erciyes 

Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi olmuĢtur (Özden, 2015b:154). 

Üniversiteler bir toplumda bilimsel bilginin üretildiği ve bu bilgiler ıĢığında bireylerin 

eğitildiği, elde edilen bilgilerin eğitim ve yayın yoluyla ilgili alanlara aktarıldığı kuruluĢlardır. 

Bu süreçte özellikle öğrencilerin kendini geliĢtirmesi, çalıĢma yaĢamının gerektirdiği nitelikli 

eleman ihtiyacının karĢılanabilmesi alınan eğitimin kalitesiyle yakından ilgilidir. Nitelikli ve 

kaliteli bir eğitimin günümüzdeki en önemli destekleyicilerinden birisi de teori ve pratiğin 

harmanlandığı, iĢ dünyası ile üniversitelerin iĢbirliğine gittikleri projelerdir. Dolayısıyla 

kariyer merkezleri söz konusu aktörler arasında bu iĢbirliğin sağlanması ve geliĢtirilmesini 

sağlayacak kurumlar olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu amaca yönelik olarak bugün kariyer 

merkezleri çok çeĢitli faaliyetleri bünyelerinde gerçekleĢtirmektedirler. Bu faaliyetlerden 

baĢlıcaları; özgeçmiĢ bilgi bankası oluĢturma, firma tanıtımları, kariyer günleri/seminerler, 

konferanslar, sektör günleri, söyleĢiler, kariyer yönlendirme danıĢmanlığı, staj organizasyonu, 

firma/sektör veri tabanı, öğrenci veri tabanı, tam/geçici zamanlı iĢ organizasyonu, iĢ dünyası 

tanıtım toplantıları ve web siteleri olarak öne çıkmaktadır (Özden, 2015b:155). 

Kariyer merkezlerinin web sayfalarının incelenmesinde merkezlerin temel amaçlarını 

üniversite öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalıĢanlarının kariyer planlama ve 

geliĢtirme yetkinliklerinin iyileĢtirilmesini sağlamak olarak belirledikleri, diğer amaçlar 

olarak da istihdam imkânlarını araĢtırmak, kariyer alanında bilimsel çalıĢmalar yapmak ve 

faaliyetlerinin sonuçlarını ve birikimlerini paylaĢmak olarak vurguladıkları görülmektedir. 

ġekil 2: Türkiye'de Kariyer Merkezlerinin Dağılımı 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.  

ġekil 2. de belirtildiği üzere Türkiye‘de 2015 yılı itibariyle 98 üniversitede kariyer 

merkezi bulunmaktadır (Özden 2015a). ġekilden da anlaĢılacağı üzere Kariyer Merkezlerinin 

özellikle Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‘de yoğunlaĢtığı görülmektedir. Bu tablo üniversite 

sayısının yüksek olduğu bu illerde nüfusun yüksekliğini, istihdam olanaklarının fazlalığını, 

sanayi ve ticaretin geliĢmiĢliğini dolayısıyla üniversiteler ve üniversite kariyer merkezlerine 

olan ihtiyacın ve bu bilincin arttığının da bir göstergesi durumundadır.  

En çok kariyer merkezine sahip olan Ġstanbul‘da yer alan üniversitelerin web 

sayfaları incelendiğinde en aktif faaliyet gösteren merkezlerin; ―Ġstanbul Üniversitesi Kariyer 
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GeliĢtirme, Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‖, ―Boğaziçi Üniversitesi Network Yönetim 

Merkezi‖, ‖Ġstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi‖, ―Yıldız Teknik Üniversitesi 

Öğrenci Kariyer GeliĢtirme Merkezi‖, ―BahçeĢehir Üniversitesi Co-op Ofisi‖, Ankara‘da ise 

ODTÜ Kariyer Planlama Merkezi ile Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kariyer Merkezi 

olarak sıralanabilir. Bu üniversitelerin kariyer merkezlerinde genel olarak kariyer günleri, iĢ 

ve staj ilanı, teknik geziler, kariyer danıĢmanlığı, çeĢitli seminerler, mezunlarla iletiĢim ve 

sektör günleri gibi faaliyetler yürütülmektedir.  

Üniversite gençliğinin kariyer merkezleri yoluyla profesyonel iĢ yaĢamına 

hazırlanması çalıĢmalarının özellikle Batılı üniversitelerde ülkemize göre daha erken bir 

dönemde baĢladığı, kariyer geliĢimi ve bu konuda çalıĢan organizasyonların daha kapsamlı bir 

ağ görünümde olduğu, bu konuda önemli ilerlemelerin sağlandığı görülmektedir.  

Bu bağlamda kariyer geliĢimi konusunda dünya üniversitelerinde genel anlamda iki 

tür yapılanmanın ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi üniversitelerin kendi 

kariyer merkezleri/ofisleri aracılığıyla öğrencilerini iĢ dünyası profesyonelleriyle tanıĢtırmak, 

ilgili iĢ ve staj bağlantılarının kurulmasına aracılık etmek Ģeklindedir. Özellikle Amerika ve 

Batı Avrupa üniversitelerinin bünyelerinde kurdukları kariyer merkezi/ofisleri ile bu konuda 

çok etkin ve nitelikli hizmetler sundukları görülmektedir.  

Bu alanda ikinci tür yapılanma ise çok sayıda ülke ve üniversitenin üye olduğu, 

üniversitelerin birbirleriyle ve iĢ dünyası ile çok daha kapsamlı iliĢkiler kurabildiği bu amaçla 

kurulmuĢ üst bir organizasyona üye olmaları Ģeklindedir. Her iki durum ile ilgili somut 

örneklendirmeler Ģu Ģekilde belirtilebilir. 

Bugün Ġngiltere‘de 140‘dan fazla üniversite lisans derecesiyle mezun vermektedir. 

ĠĢverenler istihdam edeceği yeni mezunları seçerken bu üniversiteleri mercek altına almakta, 

mezun istihdamında genellikle 15-25 arasında değiĢen sayıda üniversiteyi tercih etmekle 

birlikte iĢverenlerin %90‘ı her yıl 30 üniversitenin kampüsünü ziyaret etmektedirler. Bu 

alanda kariyer etkinlikleri, yeni mezunların tanıtımı ve sunumları ile diğer kampanya ve 

tanıtım etkinlikleri bakımından büyük Ģirketlerin en çok tercih ettiği üniversiteler 

Chambridge, Oxford, Manchester, Nottingham, Warwick ve Bristol Üniversiteleri olarak öne 

çıkmaktadır (highfliers.co.uk, 25.08.2016). 

Kariyer merkezlerinin etkinliği bakımından dünyanın köklü üniversitelerinden olan 

Chambridge Üniversitesi‘nin kariyer merkezinin çok aktif çalıĢtığı, merkezde staj ve burs 

imkanlarının sağlanmasından kiĢisel geliĢim eğitimleri ve psikometrik testler ile kariyer 

kütüphanesine kadar çok geniĢ yelpazede hizmetler sunulduğu görülmektedir. Merkezin web 

sayfası Nisan 2014- Mart 2015 arasındaki bir yıllık periyotta 3.945.000 kez görüntülenmiĢtir. 

Bu oran Ġngiltere‘de 2015 yılında 30 üniversite arasında yapılan araĢtırmada ikinci en yüksek 

görüntülenme oranıdır.
2
 Kariyer merkezinin 2015 yılı raporunda ilk yıl öğrencilerin 

%69‘unun kariyer merkezine üye olduğu ve üniversitenin sunduğu kariyer fırsatlarından 

yararlandığı belirtilmektedir (careers.cam.ac.uk, 25.08.2016). Ayrıca üniversitenin yaklaĢık 

20 yıllık geçmiĢe sahip kariyer merkezi destek kulübünün 120‘yi aĢkın üyesinin sektörlerinde 

isim yapmıĢ önemli uluslararası Ģirketlerden oluĢtuğu görülmektedir (careers.cam.ac.uk, 

25.08.2016).  

Chambridge Üniversitesi örnek olarak verilmekle birlikte Ġngiltere‘de yükseköğretim 

düzeyinde üniversiteler tarafından öğrenci ve mezunlarının kariyer geliĢimi konusunda son 

derece bilinçli çalıĢmalar yapıldığı ve iĢ dünyası ile çok yakın iliĢkiler kurulduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan aynı bilincin iĢ dünyası için de geçerli olduğu, yeni mezunların 

                                                 
2
Ġlgili araĢtırma 1994 yılında kurulan ve özellikle her yıl yayınladığı BirleĢik Krallık Mezun Kariyer AraĢtırması‘yla iyi 

bilinen bağımsız pazar araĢtırma Ģirketi High Flier Research Limited tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

http://(www.careers.cam.ac.uk/
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seçimi ve nitelikli iĢgücünün temin edilmesi ve istihdamının sağlanmasında önde gelen sektör 

temsilcilerinin üniversiteleri sürekli gözetim altında tuttukları görülmektedir.  

Dünyada kariyer geliĢimi konusunda diğer bir eğilim ise kurumlar arası iĢbirliğini üst 

düzeyde gerçekleĢtirmeyi amaç edinmiĢ üst organizasyonlar oluĢturulmasıdır. Bu alanda 

çalıĢan önemli bir organizasyon, iĢ dünyası ve üniversiteler arasındaki eğitim programlarını 

ve çalıĢma hayatını geliĢtiren, büyüten, markalaĢtıran, CO-OP
3
 yapan üniversitelerin bağlı 

olduğu uluslararası bir oluĢum olan WACE (Dünya CO-OP Eğitimcileri Birliği)‘dir 

(waceinc.org, 27.08.2016). 

ġekil 3: WACE Küresel Partner Haritası 

.  

Kaynak: http://www.waceinc.org/institutional/partners.html (2016) 

Merkezi Amerika BirleĢik Devletleri'nde Massachusetts Lowell Üniversitesinde bulunan 

WACE‘nin kurumsal partner ağı Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Güney Afrika, Güneydoğu 

Asya ve Avustralya‘da yoğunlaĢmakta (ġekil 3), birliğin küresel bir organizasyon olarak bu 

alanda önemli çalıĢmalar gerçekleĢtirdiği görülmektedir. Nitekim birlik uluslararası 

toplantılarını her yıl dünyanın birçok ülkesinde organizasyona bağlı olan üniversitelerin ev 

sahipliğinde gerçekleĢtirmektedir. Türkiye‘de BahçeĢehir Üniversitesi 2009 yılında WACE‘ 

ye üye olmuĢ ve 2012 yılında 22 ülkeden 300 delegenin katıldığı 9. Dünya CO-OP Zirvesi‘ne 

ev sahipliği yapmıĢtır. 57 ülkeden 913 kuruluĢ ile çalıĢmakta olan WACE‘nin Türkiye‘deki 

diğer bir partneri ise TOBB Üniversitesi‘dir (waceinc.org, 27.08.2016) 

4. ARAġTIRMA 

4.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bugün kariyer merkezleri bünyelerinde çok çeĢitli faaliyetler gerçekleĢtirmektedirler. 

Bu faaliyetlerden baĢlıcaları; özgeçmiĢ bilgi bankası oluĢturma, firma tanıtımları, kariyer 

günleri/seminerler, konferanslar, sektör günleri, söyleĢiler, kariyer yönlendirme danıĢmanlığı, 

staj organizasyonu, firma/sektör veri tabanı, öğrenci veri tabanı, tam/geçici zamanlı iĢ 

organizasyonu, iĢ dünyası tanıtım toplantıları ve web siteleri olarak öne çıkmaktadır. Nitelikli 

ve kaliteli bir eğitimin günümüzdeki en önemli destekleyicilerinden birisi de teori ve pratiğin 

                                                 
3Co-op, ABD‘de yaklaĢık yüzyıllık bir uygulama geçmiĢi olan üniversite- iĢ dünyası iĢbirliğine dayanan dolayısıyla eğitim ve 

çalıĢma hayatını aynı anda birleĢtiren bir eğitim modeli.   

http://www.waceinc.org/
http://www.waceinc.org/institutional/partners.html
http://www.waceinc.org/
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harmanlandığı, iĢ dünyası ile üniversitelerin iĢbirliğine gittikleri projelerdir. Dolayısıyla 

kariyer merkezleri söz konusu aktörler arasında bu iĢbirliğin sağlanması ve geliĢtirilmesini 

sağlayacak kurumlar olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle, araĢtırmanın amacı; üniversite 

öğrencilerinin son zamanlarda ülkemizdeki üniversitelerde de yoğun ilgi gören kariyer 

merkezlerinden beklentilerini ortaya koymaktır.    

4.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırma Balıkesir Üniversitesi‘nde öğrenim gören öğrencileri kapsamakla birlikte, 

üniversitesinin faklı bölümlerinde öğrenim gören 302 öğrenci ile yüz yüze anket yapılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Anketin birinci kısmı, öğrencilerin demografik ve kiĢisel özelliklerini, 

ikinci kısmı üniversitenin kariyer geliĢtirme olanaklarından memnuniyet düzeyini, üçüncü 

kısmı üniversitenin tatmin düzeyini ve dördüncü kısmı ise genel memnuniyet düzeyini 

belirlemeye yöneliktir. AraĢtırmada birinci, ikinci ve üçüncü kısımda 5‘li Likert sisteminden 

oluĢan 22 soru bulunmaktadır. Öğrencilere yönelik hazırlanan bu anket sorularının 

belirlenmesinde Ġstanbul Üniversitesi Kariyer GeliĢtirme Merkezi‘nin yapmıĢ olduğu 

çalıĢmadan yararlanılmıĢtır. Anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS 17 istatistik programı ile 

analiz edilmiĢtir. Veriler analiz edilmeden önce, uygulanan anketin güvenilirliğini 

değerlendirmek üzere Cronbach Alfa katsayısı (α) hesaplanmıĢ ve 0,911 bulunmuĢtur. Bu 

yüksek bir değerdir ve kullanılan ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ifade eder. 

Ayrıca, anketin geçerliliğinin ölçülmesi için faktör analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları 

Tablo.1‘de verilmiĢtir. Tablo 1.‘de görüldüğü gibi, KMO testi 93,7>0,50 olduğu için ve 

Bartlett‘s testi de Sig (0,000)<0,05 olduğu için veri setimizin faktör analizi için uygun olduğu 

söylenebilir. Tablo 1. incelendiğinde, 1. faktörün beklenti düzeyini %44,523, 2. faktörün 

%6,946; 3. faktörün %5,426 oranında ölçtüğü görülmektedir. Ayrıca 3 faktör ve 22 sorudan 

oluĢan bu anket öğrencilerin beklenti düzeyini % 56,895 oranında ölçmektedir.  

Tablo 1: KMO ve Bartlett‟s Testi ve Açıklanan Varyans Yüzdesi Sonuçları 

KMO ve Bartlett‟s Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of 

SamplingAdequacy...................…..0,937     

Bartlett‘s Test of 

SphericityChiSquare……………………

…..3342.626 

Df. ………………………………….231 

Sig…………………………………,000 

FAKTÖRLER (F)  

InitialEigenvalues 

 

ExtractionSums of 

SquaredLoadings 

 

 

RotationSums of 

Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumula

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

%  Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

      1 9,795 44,523 44,523 9,795 44,523 44,523 4,892 22,238 22,238 

2 1,528 6,946 51,468 1,528 6,946 51,468 4,109 18,676 40,914 

3 1,194 5,426 56,895 1,194 5,426 56,895 3,516 15,981 56,895 

4 ,945 4,296 61,191       

5 ,918 4,171 65,362       

6 ,803 3,650 69,012       

7 ,770 3,498 72,510       

8 ,660 3,000 75,510       

9 ,573 2,604 78,114       

10 ,543 2,467 80,580       

11 ,522 2,374 82,954       

12 ,467 2,124 85,079       

13 ,424 1,928 87,006       

14 ,414 1,884 88,890       
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15 ,400 1,819 90,709       

16 ,358 1,629 92,339       

17 ,341 1,552 93,891       

18 ,314 1,429 95,320       

19 ,300 1,365 96,684       

20 ,278 1,264 97,948       

21 ,249 1,133 99,081       

22 ,202 ,919 100,00       

4.3. AraĢtırmanın Kısıtları 

Son yıllarda üniversitelerde önemsenen kariyer merkezleri hakkında öğrencilerin 

beklentilerini ölçmek amacıyla yapılan bu çalıĢmada bazı kısıtlar oluĢmuĢtur. Öğrencilerin 

kariyerlerini etkileyen sayısız faktör olduğu bir gerçektir. Ayrıca, araĢtırma ile ilgili toplanan 

veriler sadece Balıkesir Üniversitesi‘nde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıĢtır. Bütün 

bu faktörlerin tespit edilmesi, bunlara iliĢkin bilgilerin toplanması ve analize dahil edilmesinin 

zaman ve maliyeti çalıĢmanın kısıtlarını oluĢturmaktadır. 3.4.Verilerin Analizi ve Bulgular 

4.4. AraĢtırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin 

Analizi: 

Tablo 2‘de ankete katılan öğrencilerin demografik özellikleri görülmektedir. Tablo 

2‘deki verilere göre öğrencilerin %49‘u kız ve %51‘i erkek, %73,8‘i birinci öğretim %26,2‘si 

ikinci öğretim ve %85,1‘i lisans, %11,3‘ü önlisans ve %3,6‘sının lisansüstünde eğitim gören 

öğrenci olduğu görülmektedir. Ayrıca, %38,4‘ü Mühendislik Fakültesi, %17,5‘i Fen –

Edebiyat Fakültesi, %15,9‘u Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve sadece %0,7‘si Fen 

Bilimleri Enstitüsü‘nde eğitim görmekte iken %38,1‘i 1. sınıf, %21,5‘i 3. ve 4. sınıf ve sadece 

%0,7‘si hazırlık sınıfı okuyan öğrenci olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: AraĢtırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

 f %  f % 

Cinsiyet Kız 148 49,0 ÖğrenimTürü 1.Öğretim 223 73,8 

Erkek 154 51,0 2.Öğretim 79 26,2 

TOPLAM 302 100 TOPLAM 302 100 

Birim 

 

Sos. Bil. Ens. 8 2,6 Program Türü Ön lisans 34 11,3 

ĠĠBF 48 15,9 Lisans 257 85,1 

MYO 34 11,3 y. lisans 10 3,3 

FEF 53 17,5 Doktora 1 ,3 

Mühendislik 116 38,4 TOPLAM 302 100 

 Mimarlık 19 6,3 Sınıf Hazırlık 2 0,7 

 Fen Bil Ens 2 ,7  1. 115 38,1 

 Ġlahiyat 22 7,3  2. 55 18,2 

 TOPLAM 302 100  3. 65 21,5 

     4. 65 21,5 

     TOPLAM 302 100 

4.5. AraĢtırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin KiĢisel Özelliklerinin Analizi: 

Tablo 3‘de ankete katılan öğrencilerin kiĢisel özellikleri görülmektedir. Tablo 3‘deki verilere 

göre öğrencilerin Balıkesir Üniversitesi‘ni tercih etme nedenini %38,7 gibi büyük bir oranla 

ailesine yakın olması olarak ifade ederken, sadece %1‘lik kısmı üniversitenin bilimsel 

baĢarıları olarak ifade etmiĢtir. Öğrencilerin %51‘i hayal ettiği bölümde okuduğunu, %69,4‘ü 

bölümünde zorunlu staj olduğunu, %75,1 gibi yüksek bir oranla kariyer danıĢmanlığına 

ihtiyaç duyduğunu fakat %79,4 gibi yüksek bir oranın ise üniversitedeki kariyer geliĢtirme 
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merkezinden haberdar olmadığı görülmektedir. Ayrıca; öğrencilerin %54,3‘ü kariyer 

geliĢtirme merkezinden kariyer danıĢmanlığı, %50,3‘ü ise iĢ bulmak beklentisi içinde 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu doğrultuda öğrenciler, meslek yaĢamlarında baĢarılı olabilmek 

için yapacakları çalıĢmaları daha ayrıntılı görebilmek adına bazı desteklere ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

Tablo 3: AraĢtırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin KiĢisel Özellikleri 

  F %   f % 

Balıkesir Üniversitesi‟ni 

seçme nedeni 

Balıkesir 

Üniversitesi‘nin 

saygınlığı,prestiji 

ve tarihi geçmiĢi 

24 7,9 

Hayalini 

kurduğunuz 

bölümde mi 

okuyorsunuz? 

Evet  154 51 

Öğretim üyesinin 

kalitesi    

32 10,6 Hayır  148 49 

Bilimsel 

baĢarıları 

3 1 TOPLAM 302 100 

Aileme yakın 

olması 

117 38,7 

Bölümünüzde 

zorunlu staj var 

mı? 

Evet  207 69,4 

Mezun olunca iĢ 

bulma Ģansımın 

yüksek olması 

15 5 Hayır  91 30,6 

Kampüsün 

konumu 

5 1,7 TOPLAM 298 100 

Yurt ve burs 

olanakları 

4 1,3 Kariyer 

danıĢmanlığına 

ihtiyaç duyuyor 

musunuz? 

Evet  224 75,1 

Diğer 7 2,3 Hayır  74 24,9 

    TOPLAM 298 100 

BAUN Kariyer 

GeliĢtirme, Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi‟nden 

beklenti 

ĠĢ bulmak 152 50,3 

BAUN Kariyer 

GeliĢtirme, 

Uygulama ve 

AraĢtırma 

Merkezi‟nin 

varlığından 

haberdar mısınız? 

Evet  62 20,6 

Staj sorunumun 

çözümü 

98 32,5 Hayır  238 79,4 

Kariyer 

danıĢmanlığı 

164 54,3 TOPLAM      300          100 

Sektör 

yetkilileriyle 

iletiĢimde aracı 

olması 

126 41,7 

Beklentim yok 36 11,9 

4.6. AraĢtırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Kariyer Merkezinden 

Beklenti Analizi  

Tablo 4‘de araĢtırmaya katılan öğrencilerin ankete verdikleri yanıtlar son derece 

memnunum, çok memnunum, memnunum, memnun değilim ve hiç memnun değilim 

Ģeklindedir. Buna göre, öğrencilerin %42,4'ü Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesinden, 

%42,1'i Üniversitemizin ilke ve değerleri, vizyon, misyon, politika ve stratejilerinden, 

%40,7‘si Mesleki ve bireysel geliĢimimin arttırılmasını sağlayacak eğitimler aldırılmasından 

memnun olduklarını ifade etmiĢlerdir. Diğer taraftan öğrencilerin  %43,7‘si Yabancı dil 

sınavları için yeterli desteğin verilmesinden, %34,8'i Üniversitemizin staj destek 

hizmetlerinden, %35,5'i Üniversitemizin yurtdıĢı eğitim-araĢtırma imkanlarından ve %31,1'i 

Üniversitemizin iĢ bulmada sağladığı kolaylıklardan hiç memnun olmadıklarını dile 

getirmiĢlerdir. 
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Tablo 4: Beklenti Sorularının Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Frekansları 

 

BEKLENTĠ SORULARI 

S
o

n
 d

er
e
ce

 

m
e
m

n
u

n
u

m
 (

%
) 

Ç
o

k
 m

e
m

n
u

n
u

m
( 

%
) 

M
e
m

n
u

n
u

m
(%

) 

M
e
m

n
u

n
 d

eğ
il

im
(%

) 

H
iç

 m
em

n
u

n
 

d
e
ğ

il
im

(%
) 

n Ort. Std.Spm. 

1. Mesleki ve bireysel geliĢimimin arttırılmasını sağlayacak 

eğitimler aldırılmasından (F1) 
12,6 6,0 40,7 24,8 14,9 299 3,24 1,170 

2. Günün gereklerine göre açılan kurslardan (F2) 5,3 6,0 30,1 33,4 22,2 293 3,63 1,070 

3. AraĢtırma projeleri baĢvuru prosedürü konusunda gerekli 

bilgilendirmelerin yapılmasından (F3) 
5,6 5,3 33,4 31,8 21,2 294 3,59 1,066 

4. 
Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesinden (F4) 3,0 4,3 16,2 30,1 43,7 294 4,10 1,030 

5. Üniversitemizin kariyer danıĢmanlığı ve kariyer planlama 

hizmetlerinden (F5) 
3,3 3,0 25,2 36,8 28,1 291 3,87 ,986 

6. Üniversitemizin staj destek hizmetlerinden (F6) 4,0 6,0 23,2 29,5 34,8 294 3,87 1,093 

7. Üniversitemizde araĢtırma için sağlanan elektronik veri 

tabanının yeterliliğinden (F7) 
6,3 7,0 29,8 34,8 19,5 294 3,56 1,087 

8. Üniversitemizin iĢ bulmada sağladığı kolaylıklardan (F8) 3,0 5,3 21,9 35,8 31,1 293 3,89 1,017 

9. Üniversitemizin iĢ dünyasını tanımada sağladığı imkanlardan 

(F9) 
7,3 10,9 30,1 26,2 23,5 296 3,49 1,185 

10. Üniversitemizin yurtdıĢı eğitim-araĢtırma imkanlarından 

(F10) 
3,3 4,6 27,8 29,5 31,5 292 

3,84 

 

1,044 

 

11. Birim içinde yapılan konferans panel seminerlerin kiĢisel 

geliĢimime katkısından (F11) 
9,9 12,9 34,4 27,2 14,2 298 3,23 1,156 

12. Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesinden (F12) 8,6 12,9 42,4 21,5 12,9 297 3,18 1,095 

13. Üniversitemizin eğitim ve kariyer hedeflerinizi 

karĢılamasından (F13) 
6,0 4,6 30,1 35,4 22,5 298 3,65 1,070 

14. Üniversitemizin sunduğu hizmetlerdeki profesyonelliğinden 

(F14) 
4,6 6,3 37,1 34,1 15,2 294 3,50 ,991 

15. 
Üniversitemizin sanat eğitim ve sponsorluk gibi alanlarda 

çevre ve topluma olan sosyal katkılarından (F15) 
3,6 6,0 36,1 32,1 20,5 297 

3,61 

 

1,001 

 

16. Üniversitemizin öğrencileriyle iliĢkileri ve ilgilenme 

düzeyinden (F16) 
7,0 5,6 33,1 29,1 23,8 298 3,58 1,126 

17. Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon misyon politika ve 

stratejilerin öğrencilere duyurulmasından (F17) 
4,6 6,0 35,8 37,1 14,9 297 3,53 ,980 

18. Üniversitemizin dıĢ çevrenizde size prestij sağlamasından 

(F18) 
4,3 3,6 27,8 38,7 23,5 296 3,75 1,004 

19. Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon, misyon, politika ve 

stratejilerinden (F19) 
4,3 3,3 42,1 34,8 13,9 297 3,52 ,930 

20. Üniversitemizin dıĢ çevrenizde tanınmasından (F20) 4,6 6,3 33,4 36,4 16,6 294 3,55 1,003 

21. Üniversitemizin eğitim ve öğretim hizmetlerindeki 

yenilikçiliğinden (F21) 
6,3 6,6 28,8 34,4 21,5 295 3,60 1,099 

22. Üniversitemiz ile ilgili genel memnuniyet derecesi (F22) 4,6 3,6 27,8 38,7 23,5 298 3,21 ,999 

 

5.ANALĠZLERĠN HĠPOTEZLER ÇERÇEVESĠNDE YORUMLANMASI 

Öğrencilerin demografik ve kiĢisel özellikleri ile üniversitenin kariyer geliĢtirme 

olanaklarından memnuniyet düzeyi, tatmin düzeyi ve genel memnuniyet düzeyi arasında fark 

olup olmadığını belirlemek için hipotez testleri yapılmıĢtır. Hipotez testleri için Mann-

Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıĢtır. Mann-Whitney U testi iki bağımsız 

örneklemden elde edilen verilerin birbirlerinden anlamlı bir Ģekilde farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için yapılan bir analiz türüdür. Kruskal-Wallis testi ise bağımsız iki 

veya daha fazla örneklemin verilerinin ortalamalarının birbirinden anlamlı bir farklılık 
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gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılan bir testtir.  Analizlerin yapılmasında SPSS 

istatistik programından yararlanılmıĢtır. 

5.1. Birinci Hipotez (H1) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Program türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1:Program türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

Tablo 5. incelendiğinde, ankete katılan program türü farklı olan öğrencilerin kariyer 

beklenti konusunda F4, F5, F8 ve F20 değiĢkeni %1 ve F1, F14, F16 ve F17 değiĢkeni %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan  anlamlı bir farkın olduğunu, bu da öğrenciler 

arasında Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesi (F4), Üniversitemizin kariyer 

danıĢmanlığı ve kariyer planlama hizmetleri (F5), Üniversitemizin iĢ bulmada sağladığı 

kolaylıklar (F8), Üniversitemizin dıĢ çevrenizde tanınması (F20), Mesleki ve bireysel 

geliĢimimin arttırılmasını sağlayacak eğitimler aldırılması (F1), Üniversitemizin sunduğu 

hizmetlerdeki profesyonelliği (F14), Üniversitemizin öğrencileriyle iliĢkileri ve ilgilenme 

düzeyi (F16) ve Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon misyon politika ve stratejilerin 

öğrencilere duyurulması (F17) konularında önemli farklılıkların olduğunu ve  (H1: μ1 ≠ μ2≠ 

..≠ μk) hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 5: Program Türüne Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Kruskal-Wallis 

Testi Sonuçları
*** 

 

SORULAR Chi-Square df Asym. Sig. (2-tailed)* 

F1 10,451 3 ,015** 

F4 23,469 3 ,000* 

F5 22,395 3 ,000* 

F8 19,417 3 ,000* 

F14 10,100 3 ,018** 

F16 10,885 3 ,012** 

F17 10,143 3 ,017** 

F20 11,666 3 ,009* 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değiĢkenlere tabloda yer verilmemiĢtir.   

5.2.  Ġkinci Hipotez (H2) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Sınıf düzeyine göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1:Sınıf düzeyine göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

Tablo 6. incelendiğinde, ankete katılan program türü farklı olan öğrencilerin kariyer 

beklenti konusunda F2, F5, F7, F8, F13, F14, F16 ve F20 değiĢkeni % 1 anlamlılık düzeyinde  

istatistiksel açıdan  anlamlı bir farkın olduğunu, bu da öğrenciler arasında, Günün gereklerine 

göre açılan kurslar (F2), Üniversitemizin kariyer danıĢmanlığı ve kariyer planlama hizmetleri 

(F5), Üniversitemizde araĢtırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliği (F7), 

Üniversitemizin iĢ bulmada sağladığı kolaylıklar (F8), Üniversitemizin eğitim ve kariyer 

hedeflerini karĢılaması (F13), Üniversitemizin sunduğu hizmetlerdeki profesyonelliği (F14), 

Üniversitemizin öğrencileriyle iliĢkileri ve ilgilenme düzeyi (F16) ve Üniversitemizin dıĢ 
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çevrede tanınması (F20) konularında önemli farklılıkların olduğunu ve  (H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) 

hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 6: Sınıf Düzeyine Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Kruskal-Wallis Testi 

Sonuçları
*** 

SORULAR Chi-Square df Asym. Sig. (2-tailed)* 

F2 16,197 4 ,003* 

F5 14,325 4 ,006* 

F7 14,603 4 ,006* 

F8 29,323 4 ,000* 

F13 21,943 4 ,000* 

F14 21,043 4 ,000* 

F16 15,747 4 ,003* 

F20 18,407 4 ,001* 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değiĢkenlere tabloda yer verilmemiĢtir.   

5.3.  Üçüncü Hipotez (H3) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Öğrenim türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1:Öğrenim türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H1 hipotezi ile öğrencilerin öğretim türü dikkate alınarak kariyer beklentileri 

ölçülmüĢtür. Tablo 7. incelendiğinde, ankete katılan birinci öğretim ile ikinci öğretim 

öğrencileri arasında kariyer beklenti konusunda F12 değiĢkeni %1 ve F13 ile F17 değiĢkenleri 

ise %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu, bu da öğrenciler 

arasında  Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesi (F12), Üniversitemizin eğitim ve kariyer 

hedeflerini karĢılaması (F13) ve Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon misyon politika ve 

stratejilerin öğrencilere duyurulması (F17) konularında önemli farklılıkların olduğunu ve  

(H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 7: Öğrenim Türüne Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Mann Whitney U 

Testi Sonuçları
***

 

 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W Z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F12 6879,500 10039,500 -2,784 ,005* 

F13 7193,000 10353,000 -2,323 ,020** 

F17 7057,000 10138,000 -2,409 ,016** 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değiĢkenlere tabloda yer verilmemiĢtir.   

5.4.  Dördüncü Hipotez (H4) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Cinsiyetlerine  göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk)  

H1: Cinsiyetlerine göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H4 hipotezi ile öğrencilerin cinsiyetleri dikkate alınarak kariyer beklentileri 

ölçülmüĢtür. Tablo 8. incelendiğinde, ankete katılan kız öğrenciler ile erkek öğrenciler 

arasında  kariyer beklentileri konusunda F2 değiĢkeninin %1 ve F6 değiĢkeninin %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğunu, bu da kız öğrenciler ile 
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erkek öğrenciler arasında, Günün gereklerine göre açılan kurslar (F2) ve Üniversitemizin staj 

destek hizmetleri (F6) konusunda önemli farklılıkların olduğunu ve (H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) 

hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 8: Cinsiyete Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Mann Whitney U Testi 

Sonuçları
***

 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F2 8722,500 19600,500 -2,893 ,004* 

F6 9074,500 20249,500 -2,482 ,013** 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değiĢkenlere tabloda yer verilmemiĢtir.   

4.5.  BeĢinci Hipotez (H5) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0: Öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okumaları ile kariyer beklentileri 

arasında anlamlı şekilde fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1: Öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okumaları ile kariyer beklentileri 

arasında anlamlı şekilde fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H5 hipotezi ile öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okuduğu dikkate alınarak 

kariyer beklentileri ölçülmüĢtür. Tablo 9. incelendiğinde, ankete katılan öğrenciler arasında  

kariyer beklentileri konusunda F2 ve F13 değiĢkenleri %1 ve F6 ve F18 değiĢkenlerinin %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğunu, bu da öğrenciler 

arasında, Günün gereklerine göre açılan kurslar (F2) ve Üniversitemizin eğitim ve kariyer 

hedeflerini karĢılaması (F13), Üniversitemizin staj destek hizmetleri (F6) ve  Üniversitemizin 

iĢ bulmada sağladığı kolaylıklar (F8) konusunda önemli farklılıkların olduğunu ve (H1: μ1 ≠ 

μ2≠ ..≠ μk) hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 9: Öğrencilerin Hayalini Kurdukları Bölümde Okumalarına Göre Kariyer 

Beklentilerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları
*** 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W Z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F2 8498,500 19524,500 -3,214 ,001* 

F6 9108,500 20134,500 -2,435 ,015** 

F13 8617,000 19942,000 -3,494 ,000* 

F18 9239,500 20715,500 -2,444 ,015** 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değiĢkenlere tabloda yer verilmemiĢtir.   

5.6.  Altıncı Hipotez (H6) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Bölümde zorunlu staj olmasına göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında 

anlamlı şekilde fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1: Bölümde zorunlu staj olmasına göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında 

anlamlı şekilde fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H6 hipotezi ile bölümde zorunlu staj olması dikkate alınarak kariyer beklentileri 

ölçülmüĢtür. Tablo 10. incelendiğinde, ankete katılan öğrenciler arasında  kariyer beklentileri 

konusunda F4 ve F5 değiĢkenleri %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farkın olduğunu, bu da öğrenciler arasında, Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin 

verilmesi (F4) ve Üniversitemizin kariyer danıĢmanlığı ve kariyer planlama hizmetleri (F5) 

konusunda önemli farklılıkların olduğunu ve (H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) hipotezinin kabul 

edildiğini göstermektedir. 
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Tablo 10: Bölümde Zorunlu Staj Olmasına Göre Kariyer Beklentilerinin Mann Whitney 

U Testi Sonuçları
*** 

 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F4 7120,000 27826,000 -2,940 ,003* 

F5 7023,500 27526,500 -2,850 ,004* 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değiĢkenlere tabloda yer verilmemiĢtir.   

6. SONUÇ 

Eğitim, tecrübe ve niteliklerin geliĢiminin kariyer ve kariyer geliĢimi kavramlarını ön 

plana çıkardığı görülmektedir. Nitekim kariyer kavramı hiçbir dönemde bu kadar popüler 

olmamıĢ, bu süreçte kariyer geliĢimi ve insan kaynakları programları bireyler ve 

organizasyonlarca geniĢ ölçüde kabul görmeye baĢlamıĢtır. Bu aĢamada, kuralları ve 

kuralsızlıklarıyla kendine has bir iĢleyiĢi olan iĢ dünyasında yer edinmek ve konumunu 

geliĢtirmek isteyen bireylerin kariyer hedeflerini belirlemeleri, bu hedefe yönelik geliĢim 

planlarını yapmaları ve aktif eğitimler yoluyla destek almaları önemli hale gelmiĢtir. 

Günümüz koĢullarında bu süreci en yaygın ve etkin Ģekilde gerçekleĢtirebilecek kurumların 

baĢında üniversitelerin geldiği kabul gören bir gerçektir. Dolayısıyla üniversiteler bireylerin 

büyük çoğunluğunun kariyer hedeflerinin somut anlamda oluĢtuğu/geliĢtiği, bilimsel 

araĢtırmaların yapıldığı, elde edilen bilginin çeĢitli yollarla (yayın, eğitim, öğretim vb.) 

paylaĢıldığı, her alanda düĢünen, uygulayan ve aranan insan gücünü yetiĢtiren kurumlar 

olarak kariyer geliĢimi konusunda en duyarlı olması gereken kurumlardır. 

Bu amaçla, bu durumlar göz önünde bulundurularak, çalıĢmada dünyada ve 

Türkiye‘deki üniversitelerde henüz yeni yapılanmalar olan kariyer merkezlerinin öğrencilerin 

kariyer beklenti hedeflerini ne derece sağlayabildiği konusunda Balıkesir Üniversitesi'nde bir 

araĢtırma yapılmıĢ, öğrencilerinin kariyer merkezinden beklentileri çeĢitli faktörler göz 

önünde bulundurularak analiz edilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.Öğrencilerin 

Balıkesir Üniversitesi‘ni tercih etme nedenini %38,7 gibi büyük bir oranla ailesine yakın 

olması olarak ifade ederken, sadece %1‘lik kısmı üniversitenin bilimsel baĢarıları olarak ifade 

etmiĢtir. Öğrencilerin %51‘i hayal ettiği bölümde okuduğunu, %69,4‘ü bölümünde zorunlu 

staj olduğunu, %75,1 gibi yüksek bir oranla kariyer danıĢmanlığına ihtiyaç duyduğunu 

belirttiği fakat %79,4 gibi yüksek bir oranın ise üniversitedeki kariyer geliĢtirme merkezinden 

haberdar olmadığı görülmektedir. Ayrıca; öğrencilerin %54,3‘ü kariyer geliĢtirme 

merkezinden kariyer danıĢmanlığı, %50,3‘ü ise iĢ bulmak beklentisi içinde olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bu doğrultuda öğrenciler, meslek yaĢamlarında baĢarılı olabilmek için 

yapacakları çalıĢmaları daha ayrıntılı görebilmek adına bazı desteklere ihtiyaç 

duymaktadırlar.Anket çalıĢmasında, program türü, sınıf düzeyi, öğrenim türü, cinsiyet, 

öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okumaları ve bölümde zorunlu staj olması ile 

kariyer merkezinden beklentileri açısından anlamlı farklar ortaya çıkmıĢtır.AraĢtırmaya 

katılan öğrencilerin ankete verdikleri yanıtlarda %42,4'ü Üniversitemizin eğitim öğretim 

kalitesinden, %42,1'i Üniversitemizin ilke ve değerleri, vizyon, misyon, politika ve 

stratejilerinden, %40,7‘si Mesleki ve bireysel geliĢimimin arttırılmasını sağlayacak eğitimler 

aldırılmasından memnun olduklarını ifade ederken, %43,7‘si Yabancı dil sınavları için yeterli 

desteğin verilmesinden, %34,8'i Üniversitemizin staj destek hizmetlerinden, %35,5'i 

Üniversitemizin yurtdıĢı eğitim-araĢtırma imkanlarından ve %31,1'i Üniversitemizin iĢ 

bulmada sağladığı kolaylıklardan hiç memnun olmadıklarını dile getirmiĢlerdir. 

Sonuç olarak, ülkemizde üniversitelerin sadece eğitim ve öğretim konusunda 

öğrencilere iyi hizmetler sunarken, eğitim sonrası kariyer hedeflerini belirleyici hizmetler 

konusunda oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu süreçte kariyer merkezleri önemli bir 
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role sahip olmakla beraber, öğrenciler ile sanayi/iĢ dünyası arasında köprü görevini 

üstlenmeleri gerekmektedir.   
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ÖZET 

Ġnsanların yaĢamlarını sürdürdükleri konut ve çevresel alanlardan memnun olması bireyin 

yaĢam kalitesini artırmanın yanı sıra toplumsal refah düzeyinin de artmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle kentsel dönüĢüm projelerinin en önemli amacı insanların sağlıklı konutlara 

kavuĢturulmasının yanı sıra sağlıklı yaĢam alanlarının oluĢturulmasıdır. Türkiye‘de kentleĢme 

politikaları özel sektör ve belediyelerle birlikte merkezi bir kurum olan Toplu Konut Ġdaresi 

(TOKĠ) aracılığı ile gerçekleĢtirilen projelerle yeni bir boyut kazanmıĢtır. Özellikle 2003 yılından 

itibaren uygulamaya konulan projelerle orta ve alt gelir grubundaki bireylerin konut ihtiyacının 

karĢılanmasının yanı sıra konutlarla birlikte üretilen sosyal donatılar sayesinde yaĢam 

mennuniyeti yüksek marka Ģehirlerin oluĢturulması hedeflenmiĢtir.Kentsel dönüĢüm projelerinin 

yaĢam memnuniyeti oluĢturma potansiyelinin analiz edildiği bu çalıĢmada; Türkiye‘de kentsel 

dönüĢüm projelerinin en önemli uygulayıcı olan TOKĠ‘nin, Konya‘da orta ve alt ve orta gelir 

grubuna yönelik olarak ürettiği ve satıĢını gerçekleĢtirilerek kullanılmaya baĢlanılan konutlarda 

yaĢayan insanlara uygulanan anketlerden elde edilen bulgular değerlendirilmiĢtir. Elde edilen 

verilere göre uygulanan kentsel dönüĢüm projelerinin beklentileri karĢılamadığı sonucuna 

varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Toplu Konut Ġdaresi, YaĢam Memnuniyeti, Konut, Konya  

THE POTENTIAL OF URBAN TRANSFORMATION PROJECTS IN CREATING 

HABITAT SATISFACTION: CASE OF KONYA 

ABSTRACT 

Satisfaction of individuals from their living area and environmental area induces increase 

in living quality of individual as well as in community‘s welfare level. For this reason, the most 

important aim of urban transformation projects is to create healthy living areas as well as building 

health housing for individuals.The urban transformation policies in Turkey have gained a new 

dimension by the projects built by private sector, municipalities and Housing Development 

Administration of Turkey (TOKI) a central administration unit. The projects implemented 

especially after 2003 met the housing needs of middle and low income groups. Also it is aimed to 

create high brand cities have high habitat satisfaction.In this study, we aim to analyze potential of 

urban transformation projects in creating living satisfaction. In order to obtain the living 

satisfaction, we employ survey analysis applied on people who live in houses built by TOKI for 

middle and low income people in Konya. According to results, the urban transformation projects 

do not satisfy needs of the people who live in the related houses. 

Keywords: Housing Development Administration of Turkey, Habitat satisfaction, 

Housing, Konya 
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1. GĠRĠġ 

Yeni yaĢam alanlarının oluĢturulması veya mevcut yaĢam alanlarının islah edilerek 

bireylerin yaĢam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen kentleĢme politikalarının bir gereği 

olarak konut üretimi, insanların yaĢayabileceği bir ev yapımından çok daha ileri boyutlara 

taĢınmıĢ ve üretilen sosyal donatılarla birlikte bir bütün olarak yaĢam alanları oluĢturma 

boyutuna taĢınmıĢtır. Bu geliĢmenin bir sonraki aĢaması ise marka kentlerin oluĢturulmasıdır. 

Marka kentlerin oluĢmasında etkili olan faktörlerin hemen hepsi dinamiktir ve sürekli 

değiĢimler göstermektedir. Bu değiĢim kentlerin fiziksel yapısına da etki etmekte ve bu 

nedenle kentler sürekli bir değiĢim ve dönüĢüm yaĢanan mekanlar olarak ifade edilmektedir. 

Kentsel mekandaki değiĢim ve dönüĢümler, kimi zaman kentlerdeki yaĢam kalitesini artırıcı 

yönde etki ederken; kimi zaman ise, ekonomik, toplumsal, çevresel ve fiziksel çökme ve 

bozulmalara da neden olabilmektedir. Dinamik bir olgu olan kentsel dönüĢüm, belirli bir 

zaman aralığında süreklilik arz etmektedir. Ancak, literatürde, kentsel dönüĢüm, kentsel 

alanlardaki belirli bir zaman aralığında ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel çökme ve 

bozulmaya karĢı verilen bir cevap olarak görülmüĢtür.  

Kentsel dönüĢüm projeleri, kentlerin mevcut durumlarında bir dizi değiĢikliklere 

giderek, kentleri daha yaĢanabilir mekanlar haline getirmek amacıyla yapılan uygulamalardır. 

Kentsel dönüĢüm literatüründe, birçok kentsel dönüĢüm tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar, 

amaç, strateji ve yöntemleri acısından farklılık göstermektedir. Lichfi eld‘a (1992) göre, 

kentsel dönüĢüm, kentsel bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyacından doğan ve 

gerçekleĢtirilecek dönüĢümde elde edilecek sonuçların üzerinde bir uzlaĢmadır. Donnison‘a 

(1993) göre ise, kentsel dönüĢüm, kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaĢan sorunları 

eĢgüdümlü bir biçimde çözümlemek için ortaya konulan yeni yol ve yöntemlerdir. Roberts 

(2000), kentsel dönüĢümü, kapsamlı ve entegre bir vizyon ve eylem olarak, bir alanın 

ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koĢullarının sürekli iyileĢtirilmesini sağlamaya 

çalıĢmak olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla, kentsel dönüĢüm, modern bir yaĢam alanı 

olana kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koĢullarını kapsamlı ve 

bütünleĢik yaklaĢımlarla iyileĢtirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür. 

Kentsel dönüĢüm, yeni kentsel alanların planlanması ve geliĢtirilmesinden çok, var olan 

kentsel alanların planlanması ve yönetimi ile ilgilidir. Kentsel dönüĢüm projelerinin en önemli 

hedeflerinden birisi de marka değeri yüksek yeni yaĢama alanları oluĢturmaktır. Rekabetin 

ülkelerden ziyade artık bölgeler ve Ģehirlerarasında gerçekleĢtiği çağımızda, pazarlama 

stratejisi kullanarak kentlerini ön plana çıkarmak ülkelerin rekabetçi gücünün artırılması 

açısından önem taĢımaktadır. Bir ürünün markalaĢması veya marka değerinin yükseltilmesi ve 

bu sayede daha iyi pazarlanması o üründen elde edilen geliri de artıracaktır. Marka değeri 

yükselen Ģehirlerde fiziki ve beĢeri sermaye artıĢı ile birlikte ekonomik ve sosyal geliĢme 

hızlanacak, toplumun refah düzeyi ve yaĢam kalitesi artacaktır.  

Kentsel pazarlama, bir mekânı hedef pazarlarının ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde 

dizayn etmektir. Mekanın sakinleri ve iĢletmeler içinde yaĢadıkları çevreden memnun 

olduğunda ve ziyaretçi ve yatırımcıların beklentileri karĢılandığında mekansal pazarlama 

baĢarıya ulaĢır. Burada sözü geçen hedef pazarlar mekanın müĢterileri olarak tanımlanır. Bu 

müĢteriler; mal ve hizmet üreten iĢletmeler, Ģirket merkezleri ve bölge ofisleri, yurtdıĢı 

yatırım ve ihracat pazarları, turizm pazarları ve yeni yerleĢimcilerdir (Kotler ve diğ. 

2002:183). Bu anlamda mekan pazarlaması, uygulamada yeni bir kavram değildir. Birçok 

pazarlama fikri gibi, kökenlerini Amerika BirleĢik Devletleri‘nden almıĢtır. 1850‘li yıllarda 

mekansal satıĢ promosyonları yeni yerleĢimcileri VahĢi Batı‘ya çekmek için etkili bir araç 

olarak kullanılmıĢtır. 1900‘lü yılların baĢında, Ġngiliz ve Fransız sahil bölgelerine turist 

çekmek için yoğun Ģekilde reklam yapılmıĢtır (Gold&Ward 1994). 
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Türkiye‘de kentleĢme ve kentsel dönüĢüm, özellikle batı ülkeleri ile oldukça önemli 

farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, Türkiye‘nin içerisinde bulunduğu ekonomik ve 

siyasal koĢullarla birlikte, tarihi, toplumsal, kültürel yapısından kaynaklanmaktadır. Diğer 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye‘de de kentlerinin mekansal yapısı ve dönüĢüm süreçlerinin 

Ģekillenmesinde, söz konusu dinamiklerin rolü oldukça büyüktür. Özellikle ülkeler arasındaki 

geliĢim düzeyi farklılıkları kentleĢme politikalarında da önemli farklılıklara neden olmaktadır.   

Bu nedenle, Türkiye‘nin ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve çevresel 

dinamiklerine uygun kentsel dönüĢüm müdahalelerinin geliĢtirilmesi ve bu eylemin kamu 

desteği ile sağlanması düĢüncesinden hareketle bir dizi yasal düzenlemelere gidilmiĢ ve 

kurumsal bir yapı olarak Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ) oluĢturulmuĢtur.  

KuruluĢundan itibaren, Toplu Konut Fonu'nun da sağladığı imkanlarla, Türkiye‘de 

kentleĢme politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum olan Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığı, özellikle 2003 yılından itibaren Türkiye‘de hemen her kentte ve özellikle 

büyük Ģehirlerde gecekondu semtlerinin yaĢanabilir koĢullara kavuĢturulmasına yönelik 

projelere önemli miktarda kaynak aktarmıĢtır. Çünkü TOKĠ‘nin en temel hedeflerinden birisi, 

hızlı kentleĢmeye ve bunun olumsuz etkilerine maruz kalan kentlerde yaĢam standartlarını 

geliĢtirmedir. Bu hedef doğrultusunda çağdaĢ bir planlama yaklaĢımıyla, büyük çaplı bir 

yeniden imar süreci baĢlatılmıĢ ve eldeki tüm kaynaklar, kent planlamasına ve standartların 

altında kalan, plansız yapılaĢmayı yenileme çalıĢmalarına yönlendirilmiĢtir. TOKĠ‘nin 

kuruluĢundan günümüze kadar ürettiği yaklaĢık 800 bin adet konutun büyük bir çoğunluğu 

sosyal konut olarak ifade edilen orta ve alt gelir grubuna yönelik olmuĢtur.  

(www.toki.gov.tr/faaliyet-özeti- eriĢim tarihi:15.10.2016). 

Kentsel dönüĢüm projelerinin yaĢam alanı oluĢturma potansiyelinin araĢtırılması 

amacıyla yapılan bu çalıĢma iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, Konya ilinde, 

TOKĠ tarafından yapılan konutlarda uygulanan ―MüĢteri Memnuniyeti Anketi‖ nin amaç, 

içerik, kapsam ve yöntemi hakkında bilgi verilecektir. Ġkinci bölümde, çalıĢma kapsamında 

uygulanan müĢteri memnuniyet anketinin sonuçları analiz edilecektir.  

2. KONYA‟DA TOKĠ KONUTLARINDA YAPILAN BĠR ARAġTIRMA  

2.1. AraĢtırmanın Yöntemi 

2.2. Ölçek ve Veri Toplama   

AraĢtırmada veri toplamak için kullanılan anket soruları, müĢteri memnuniyeti 

konusunda daha önceden yapılan benzer çalıĢmaların incelenmesi, TOKĠ‘nin müĢteri 

memnuniyeti araĢtırmaları ve Konya Selçuklu-Yazır-TOKĠ bölgesindeki konut 

kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Uygulama öncesinde, hazırlanan 

anketin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla 30 konut 

sahibine yönelik bir ön anket çalıĢması yapılmıĢtır. Ön anket çalıĢmasında çıkan sonuçlara 

göre gerekli düzeltmeler yapılarak ankete son Ģekli verilmiĢtir. Anket üç bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde konutun tanımlanmasına yönelik sorular, ikinci bölümde 

konutta ikamet eden ve ankete katılan kiĢinin demografik, sosyo-ekonomik özellikleri ile ilgili 

sorular, üçüncü bölümde ise TOKĠ konutlarına yönelik önem ve memnuniyet araĢtırmasına 

yönelik sorular yer almıĢtır. Önem ve memnuniyet soruları 5‘li Likert ölçeğine göre 

tasarlanmıĢ olup, anket sonuçlarının puanlanması; ―1: hiç önemli değil-hiç memnun değilim‖,  

―2:önemli değil-memnun değilim‖, ―3:ne önemli ne önemsiz-ne memnun ne değil‖, 

―4:önemli-memnun‖, ―5:çok önemli-çok memnun‖ Ģeklinde yapılmıĢtır.  

Anketlerin tamamı anketörler tarafından yüz yüze görüĢme yöntemine göre 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmada örnekleme tekniği olarak tabakalı örnekleme kullanılmıĢ, tabakalara 

örneklem hacminin dağıtılmasında ise orantılı dağıtım yaklaĢımı tercih edilmiĢtir. Anketlerin 

http://www.toki.gov.tr/faaliyet-�zeti-
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uygulanmasından sonra elde edilen veriler, SPSS 16.0 paket programının kullanılmasıyla 

değerlendirilmiĢtir.  

2.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem  

AraĢtırmanın evrenini TOKĠ tarafından Konya‘da yapılan konutlarda ikamet edenler, 

araĢtırmanın örnek kütlesini ise, Konya merkez ve ilçelerindeki kullanıcılar oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada toplam 579 anketten 578 adedi cevaplandırılmıĢtır. Güvenilir bir ölçek, benzer 

Ģartlarda tekrar uygulandığında belirli bir standart sapma dahilin de benzer sonuçları 

vermelidir. Güvenilirlik düzeyi, 0 ile 1 arasında değiĢen değerler almaktadır. 0 içsel 

tutarlılığın olmadığını, 1 ise tamamen içsel tutarlılığın olduğunu göstermektedir. Literatürde 

kabul gören değer 0,7 ve üzeridir (Nunnally, 1978). AraĢtırmada yapılan güvenilirlik analizi 

sonucunda Cronbach Alpha değeri 0,822 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuç hesaplanan 

Cronbach Alpha değerinin, sosyal bilimler açısından oldukça güvenilir ve kabul edilebilir bir 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 

2.4. Verilerin Analizi  

AraĢtırma kapsamında uygulanan anketlerden elde edilen veriler beĢ farklı kategoride 

ele alınmıĢtır. Birinci kısımda araĢtırmaya katılanlara iliĢkin kiĢisel bilgiler, ikinci kısımda 

araĢtırma kapsamındaki konutlara iliĢkin genel bilgiler, üçüncü kısımda ankete katılanların 

beklentilerine yönelik olarak önem düzeyi araĢtırması, dördüncü kısımda ikamet edilen TOKĠ 

konutlarına yönelik memnuniyet düzeyine iliĢkin veriler, beĢinci kısımda ise önem düzeyi ile 

memnuniyet düzeyi karĢılaĢtırması analiz edilmiĢtir. 

2.5. AraĢtırma Bulguları 

2.6. AraĢtırmaya Katılanlara ĠliĢkin KiĢisel bilgiler  

Ankete katılanların kiĢisel bilgilerine iliĢkin frekans-yüzde Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Buna göre, ankete katılanların yarısının kadın yarısının erkek olduğu görülmektedir. YaĢ 

dağılımına bakıldığında, % 28,9 oranında 33-40 yaĢ aralığının, % 22,7 oranında 25-32 yaĢ 

aralığının ve %20,6 oranında 41-48 yaĢ aralığının, dolayısıyla %72,2 oranında genç olarak 

nitelendirilebilecek 25-48 yaĢ aralığının olduğu görülmektedir.  

AraĢtırmaya katılanların aylık toplam hane geliri açısından değerlendirilmesinde; %30‘unun 

1001-1700 TL, %28,9‘unun 801-1100 TL, %12,3‘unun 201-800 TL, %11,6‘sının 1701-2000 

TL gelir düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 2000 TL‘nin üzerinde geliri olanlar ise 

%17,1 oranındadır. Bu sonuca göre araĢtırma kapsamındaki TOKĠ konutlarında ikamet 

edenlerin tamamının orta ve alt gelir grubuna dahil oldukları söylenebilir.  AraĢtırmaya 

katılanlar daha çok ilkokul (%42,1) ve lise (%25,5) mezunlarından oluĢmaktadır. Bunları 

sırasıyla üniversite (%14,2), ortaokul (%11,6) ve yüksekokul (%3,3) mezunları takip 

etmektedir. Okula gitmemiĢ olanların oranı ise %3,3‘dür. AraĢtırma katılanların meslek 

dağılımlarında birinci sırda ev hanımları (%39,4) yer alırken bunu sırasıyla iĢçiler (%18), 

memurlar (%11,4), emekliler (%10,4) ve iĢletme sahibi-esnaflar (%8,1) takip etmektedir. 

AraĢtırmaya katılanların medeni durumuna göre, büyük bir çoğunluğunun evli (%89,1) 

olduğu görülmektedir. Yine katılımcıların büyük bir kısmının (93,6) herhangi bir sosyal 

güvencesinin olduğu, çok az bir kısmının (6,4) sosyal güvencesi olmadığını görmekteyiz. 

AraĢtırmaya katılanların ekonomik durumları hakkında kendi düĢüncelerini öğrenmek 

amacıyla ankette yer alan soruya verilen cevaplara göre; katılımcıların %67,8‘i ekonomik 

durumlarının orta düzeyde olduğunu ifade ederken, %16,7‘lık kısım iyi ve %15,5‘lik kısım 

ise kötü olduğunu ifade etmiĢtir. Buna göre orta ve alt gelir gurubunda olduklarını ifade 

edenlerin oranı %83,3‘dür. 
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Tablo 1: AraĢtırmaya Katılanlara ĠliĢkin KiĢisel Bilgiler  

KiĢisel Bilgiler  F % 

Cinsiyet Kadın 284 49,2 

Erkek 293 50,8 

YaĢ 17-24 30 5,2 

25-32 131 22,7 

33-40 167 28,9 

41-48 119 20,6 

49-56 67 11,6 

57-64 34 5,9 

65 + 29 5,0 

Aylık Toplam Hane Geliri   201-800 70 12,3 

801-1100 165 28,9 

1001-1700 171 30,0 

1701-2000 66 11,6 

2001-2900 49 8,5 

2901+ 49 8,6 

Eğitim Durumu Okula GitmemiĢ 19 3,3 

Ġlkokul  243 42,1 

Ortaokul 67 11,6 

Lise 147 25,5 

Yüksekokul 19 3,3 

Üniversite 82 14,2 

Meslek Profesyonel Meslek 6 1,0 

ĠĢletme Sahibi-Esnaf 47 8,1 

Ġdareci-Memur 66 11,4 

ĠĢçi 104 18,0 

Ev Hanımı 228 39,4 

Çiftçi 5 ,9 

Emekli 60 10,4 

Öğrenci 17 2,9 

ĠĢsiz 3 ,5 

Diğer 42 7,3 

Medeni Durum  Evli 516 89,1 

Bekar 27 4,7 

NiĢan-Sözlü 7 1,2 

Dul-BoĢanmıĢ 29 5,0 

Sosyal Güvencesi Var 541 93,6 

Yok 37 6,4 

Ekonomik Durumu Ġyi 96 16,7 

Orta 392 67,8 

Kötü 90 15,5 

2.7. Konuta Dair Bilgilere ĠliĢkin Bulgular   

AraĢtırma kapsamında yer alan konutlara iliĢkin genel bilgiler Tablo 3‘de 

görülmektedir. Buna göre TOKĠ konutlarında oturanların büyük bir oranı (%89,8) kent olarak 

ifade edebileceğimiz il-ilçe merkezlerinde ikamet ettiklerini beyan etmiĢlerdir. Daha önce 

oturulan konut tipi açısından değerlendirildiğinde ise; ilk sırada müstakil evde (%47,2), ikinci 

sırada apartman dairesi (%41,6) yer almaktadır. TOKĠ konutlarına taĢınmadan önce 

gecekondu diye ifade edilen konutlarda oturanların oranı ise %3,8‘dir.    

Tablo 3‘deki verilere göre; TOKĠ konutlarının tercih edilmesinin en önemli nedeni 

ekonomik olmasıdır (%55,8). Ekonomik olmanın yanında;  iĢyerine yakınlık, sosyal donatılar, 

ailevi nedenler, konutun fiziksel özellikleri gibi faktörlerde TOKĠ konutlarının tercih 

edilmesine neden olmaktadır. AraĢtırma kapsamında yer alan konutların; %29,2‘si 121-140 
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m
2
, %24,2‘si 41-80 m

2
, %22,3‘ü 81-100 m

2
, %21,6‘sı 101-120 m

2
, %2,5‘i ise 141 m

2
 den 

daha fazla büyüklüğe sahiptir.     

Tablo 2: AraĢtırmaya Katılanların Konutlarına ĠliĢkin Genel Bilgiler  

Bilgiler  F % 

Daha Önceki Ġkameti Ġl merkezi 231 40,0 

Ġlçe Merkezi 288 49,8 

Köy-Kasaba 57 9,9 

YurtdıĢı 2 ,3 

Daha Önce Oturulan Konut Tipi Gecekondu 22 3,8 

Müstakil Ev 273 47,2 

Apartman 241 41,6 

Site 26 4,5 

Lojman 17 2,9 

TOKĠ Konutu Tercih Nedeni  Ekonomik olması 323 55,8 

Ailevi sebepler 43 7,4 

Sosyal imkanlar 44 7,6 

Güvenli olması 22 3,8 

Konutun Fiziksel Özellikleri 31 5,4 

ĠĢyerine Yakınlığı 50 8,6 

Diğer  66 11,4 

Konut Sahipliği Kendisinin 411 71,4 

Kira 145 25,2 

Kira Vermeden Oturuyor 20 3,5 

Konutun Büyüklüğü 41-80 140 24,2 

 81-100 129 22,3 

 101-120 125 21,6 

 121-140 169 29,2 

 141+ 15 2,5 

2.8. Önem ve Memnuniyet Derecesine Dair Bilgilere ĠliĢkin Bulgular   

AraĢtırma kapsamında önem derecesi ile ilgili bulgular Tablo 3‘de, konut 

memnuniyetine dair bulgular ise Tablo 4‘de verilmiĢtir. Ankette sıralanan faktörlerin hemen 

tamamının çok yüksek oranda çok önemli ve önemli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Konutlarla 

ilgili söz konusu faktörlerin TOKĠ konutlarına göre memnuniyet derecesi açısından 

sıralanmasında memnun ve çok memnunların oranı yüksek olmasına rağmen önem derecesi 

değerlerinden daha düĢük sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 5‘de ankette yer alan her bir ifadenin önem ve memnuniyet düzeylerinin 

―ağırlıklı ortalamaları‖ verilmiĢ ve memnuniyetsizlik farkları hesaplanmıĢtır. Buna göre; 

konut alanındaki açık alanlar, konut alanındaki otopark, konut alanındaki yeĢil alan, konut 

alanın kalabalık olması, konut alanın sakin olması, konut alanın gürültülü olması, blokların 

birbirine yakınlığı, daire planları ve kullanıĢlılığı, oda sayısı, oda büyüklüğü, salon 

büyüklüğü, mutfak büyüklüğü, banyo büyüklüğü, konutta havalandırma, konutta ısı yalıtımı, 

konutta kullanılan malzeme kalitesi, komĢuluk iliĢkileri, gerektiğinde komĢudan yardım 

alabilme, konut alanında sosyal iliĢkiler önemli olarak ifade edilmiĢtir. UlaĢım imkanları, 

alıĢveriĢ noktaları, sağlık hizmetleri ve ulaĢımı, eğitim olanakları ve ulaĢım, afetlere karĢı 

güvenliği, mal ve can güvenliği, çocuklar için güvenli olması çok önemli olarak belirtilmiĢtir.  

Memnuniyet düzeyine göre; konut alanındaki açık alanlar, konut alanın sakin olması, 

blokların birbirine yakınlığı, daire planları ve kullanıĢlılığı, oda sayısı, salon büyüklüğü, 

konutta ısı yalıtımı, komĢuluk iliĢkileri, gerektiğinde komĢudan yardım alabilme, konut 

alanında sosyal iliĢkilerden memnun oldukları sonucu elde edilmiĢtir. Buna karĢılık; konut 

alanındaki otopark, konut alanındaki yeĢil alan, konut alanın kalabalık olması, konut alanın 

gürültülü olması, oda büyüklüğü, mutfak büyüklüğü, banyo büyüklüğü, Wc büyüklüğü, 

ulaĢım imkanları, alıĢveriĢ noktaları, konutta havalandırma, konutta kullanılan malzeme 
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kalitesi, sağlık hizmetleri ve ulaĢımı, eğitim olanakları ve ulaĢım, afetlere karĢı güvenliği, mal 

ve can güvenliği, çocuklar için güvenli olması faktörlerinden ne memnun ne memnun değil 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Önem derecesi ile memnuniyet arasındaki fark olarak hesaplanan 

memnuniyetsizlik farkı değerleri TOKĠ‘nin müĢteri beklentilerini karĢılayamadığı sonucunu 

ortaya koymaktadır.
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Tablo 3: Konut Tercihinde Önem Derecesi  

 1-Hiç Önemli değil 2-Önemli değil 3-Ne önemli ne önemsiz 4-Önemli  5-Çok Önemli  

 F % f % f % F % f % 

Konut alanındaki açık alanlar (yürüyüĢ yolu, 

çocuk parkı vb.)      

15 2,6 15 2,6 39 6,7 225 38,9 284 49,1 

Konut alanındaki otopark 21 3,6 29 5,0 68 11,7 242 41,8 201 34,7 

Konut alanındaki yeĢil alan 7 1,2 7 1,2 43 7,4 207 35,8 314 54,2 

Konut alanın kalabalık olması 22 3,8 38 6,6 135 23,3 220 38,0 162 28,0 

Konut alanın sakin olması 7 1,2 22 3,8 60 10,4 232 40,1 256 44,2 

Konut alanın gürültülü olması 39 6,7 32 5,5 87 15,0 223 38,5 196 33,9 

Blokların birbirine yakınlığı 25 4,3 39 6,7 114 19,7 223 38,5 176 30,4 

Daire planları ve kullanıĢlılığı 11 1,9 11 1,9 45 7,8 219 37,8 290 50,1 

Oda sayısı 3 ,5 17 2,9 39 6,7 240 41,5 278 48,0 

Oda büyüklüğü 1 ,2 16 2,8 46 7,9 232 40,1 282 48,7 

Salon büyüklüğü 2 ,4 17 2,9 47 8,1 238 41,1 275 47,5 

Mutfak büyüklüğü 7 1,2 22 3,8 61 10,5 205 35,4 282 48,7 

Banyo büyüklüğü 17 2,9 24 4,1 82 14,2 234 40,4 220 38,0 

Wc büyüklüğü 27 4,7 31 5,4 106 18,3 202 34,9 209 36,1 

UlaĢım imkanları 3 ,5 6 1,0 21 3,6 163 28,2 384 66,3 

AlıĢveriĢ noktaları 1 ,2 5 ,9 25 4,3 195 33,7 351 60,6 

Sağlık hizmetleri ve ulaĢımı 4 ,7 2 ,3 16 2,8 125 21,6 430 74,3 

Eğitim olanakları ve ulaĢım 5 ,9 6 1,0 25 4,3 180 31,1 358 61,8 

Afetlere karĢı güvenliği 6 1,0 1 ,2 26 4,5 175 30,2 369 63,7 

Mal ve can güvenliği 0 0 7 1,2 12 2,1 133 23,0 425 73,4 

Çocuklar için güvenli olması 4 ,7 7 1,2 21 3,6 148 25,6 393 67,9 

Konutta havalandırma 14 2,4 10 1,7 54 9,3 224 38,7 275 47,5 

Konutta ısı yalıtımı 3 ,5 3 ,5 34 5,9 200 34,5 337 58,2 

Konutta kullanılan malzeme kalitesi 10 1,7 7 1,2 38 6,6 188 32,5 333 57,5 

KomĢuluk iliĢkileri 1 ,2 10 1,7 28 5,2 211 36,4 325 56,1 

Gerektiğinde komĢudan yardım alabilme 2 ,3 9 1,6 39 6,7 197 34,0 330 57,0 

Konut alanında sosyal iliĢkiler 3 ,5 10 1,7 53 9,2 232 40,1 279 48,2 
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Tablo 4: Konut Memnuniyet Derecesi 

 1-Hiç memnun değil 2-Memnun değil 3-Ne memnun ne değil   4-Memnun 

 

5-Çok memnun 

 

 f % F % f % f % f % 

Konut alanındaki açık alanlar (yürüyüĢ yolu, 

çocuk parkı vb.)      

49 8,5 67 11,6 103 17,8 235 40,6 124 21,4 

Konut alanındaki otopark 44 7,6 55 9,5 148 25,6 230 39,7 101 17,4 

Konut alanındaki yeĢil alan 74 12,8 87 15,0 113 19,5 175 30,2 128 22,1 

Konut alanın kalabalık olması 33 5,7 56 9,7 182 31,4 235 40,6 72 12,4 

Konut alanın sakin olması 29 5,0 46 7,9 132 22,8 250 43,2 121 20,9 

Konut alanın gürültülü olması 49 8,5 76 13,1 176 30,4 206 35,6 69 11,9 

Blokların birbirine yakınlığı 19 3,3 54 9,3 152 26,3 250 43,2 101 17,4 

Daire planları ve kullanıĢlılığı 36 6,2 47 8,1 114 19,7 275 47,5 104 18,0 

Oda sayısı 39 6,7 79 13,6 98 16,9 258 44,6 103 17,8 

Oda büyüklüğü 42 7,3 89 15,4 115 19,9 223 38,5 107 18,5 

Salon büyüklüğü 38 6,6 63 10,9 98 16,9 241 41,6 137 23,7 

Mutfak büyüklüğü 89 15,4 101 17,4 100 17,3 202 34,9 85 14,7 

Banyo büyüklüğü 62 10,7 84 14,5 116 20,0 215 37,1 99 17,1 

Wc büyüklüğü 73 12,6 83 14,3 104 18,0 211 36,4 106 18,3 

UlaĢım imkanları 95 16,4 71 12,3 72 12,4 230 39,7 109 18,8 

AlıĢveriĢ noktaları 83 14,3 79 13,6 117 20,2 181 31,3 117 20,2 

Sağlık hizmetleri ve ulaĢımı 127 21,9 106 18,3 67 11,6 150 25,9 127 21,9 

Eğitim olanakları ve ulaĢım 86 14,9 75 13,0 93 16,1 219 37,8 99 17,1 

Afetlere karĢı güvenliği 81 14,0 59 10,2 123 21,2 214 37,0 100 17,3 

Mal ve can güvenliği 79 13,6 82 14,2 115 19,9 193 33,3 108 18,7 

Çocuklar için güvenli olması 69 11,9 60 10,4 104 18,0 228 39,4 112 19,3 

Konutta havalandırma 62 10,7 62 10,7 139 24,0 219 37,8 94 16,2 

Konutta ısı yalıtımı 41 7,1 52 9,0 108 18,7 225 38,9 151 26,1 

Konutta kullanılan malzeme kalitesi 92 15,9 94 16,2 124 21,4 185 32,0 82 14,2 

KomĢuluk iliĢkileri 28 4,8 49 8,5 89 15,4 235 40,6 176 30,4 

Gerektiğinde komĢudan yardım alabilme 26 4,5 38 6,6 103 17,8 224 38,7 186 32,1 

Konut alanında sosyal iliĢkiler 33 5,7 50 8,6 115 19,9 220 38,0 158 27,3 
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Tablo 5: Anket Sorularına Verilen Cevapların Analizi 

ÖNEM ĠFADELER 
MEMNUNĠYET 

MEMNUNĠYETSĠZLĠK 

FARKI 

4.29 Önemli Ö1.Konut alanındaki açık alanlar  3.6 Memnun 
0.74 

4.02 Önemli Ö2.Konut alanındaki otopark 3.5 Ne memnun ne değil 0.52 

4.41 Önemli Ö3.Konut alanındaki yeĢil alan 3.3 Ne memnun ne değil 1.07 

3.8 Önemli Ö4.Konut alanın kalabalık olması 3.4 Ne memnun ne değil 0.36 

4.23 Önemli Ö5.Konut alanın sakin olması 3.7 Memnun 0.56 

3.88 Önemli Ö6.Konut alanın gürültülü olması 3.3 Ne memnun ne değil 0.58 

3.84 Önemli Ö7.Blokların birbirine yakınlığı 3.6 Memnun 0.21 

4.33 Önemli Ö8.Daire planları ve kullanıĢlılığı 3.6 Memnun 0.7 

4.34 Önemli Ö9.Oda sayısı 3.5 Memnun 0.81 

4.35 Önemli Ö10.Oda büyüklüğü 3.5 Ne memnun ne değil 0.89 

4.34 Önemli Ö11.Salon büyüklüğü 3.7 Memnun 0.69 

4.27 Önemli Ö12.Mutfak büyüklüğü 3.2 Ne memnun ne değil 1.11 

4.07 Önemli Ö13.Banyo büyüklüğü 3.4 Ne memnun ne değil 0.71 

3.93 Önemli Ö14.Wc büyüklüğü 3.3 Ne memnun ne değil 0.59 

4.59 Çok Önemli Ö15.UlaĢım imkanları 3.3 Ne memnun ne değil 1.27 

4.54 Çok Önemli Ö16.AlıĢveriĢ noktaları 3.3 Ne memnun ne değil 1.25 

4.69 Çok Önemli Ö17.Sağlık hizmetleri ve ulaĢımı 3.1 Ne memnun ne değil 1.61 

4.53 Çok Önemli Ö18.Eğitim olanakları ve ulaĢım 3.3 Ne memnun ne değil 1.23 

4.56 Çok Önemli Ö19.Afetlere karĢı güvenliği 3.3 Ne memnun ne değil 1.23 

4.68 Çok Önemli Ö20.Mal ve can güvenliği 3.3 Ne memnun ne değil 1.39 

4.6 Çok Önemli Ö21.Çocuklar için güvenli olması 3.4 Ne memnun ne değil 1.16 

4.28 Önemli Ö22.Konutta havalandırma 3.4 Ne memnun ne değil 0.9 

4.5 Önemli Ö23.Konutta ısı yalıtımı 3.7 Memnun 0.82 

4.44 Önemli 
Ö24.Konutta kullanılan malzeme 

kalitesi 
3.1 Ne memnun ne değil 

1.32 

4.47 Önemli Ö25.KomĢuluk iliĢkileri 3.8 Memnun 0.63 

4.46 Önemli 
Ö26.Gerektiğinde komĢudan yardım 

alabilme 
3.9 Memnun 

0.58 

4.34 Önemli Ö27.Konut alanında sosyal iliĢkiler 3.7 Memnun 0.61 

3. SONUÇ 

Kentsel dönüĢüm projeleri, kentlerin mevcut durumlarında bir dizi değiĢikliklere 

giderek, kentleri daha yaĢanabilir mekanlar haline getirmek amacıyla yapılan uygulamalardır. 

Kentsel dönüĢüm literatüründe, birçok kentsel dönüĢüm tanımı bulunmaktadır 

Türkiye‘deki kentsel dönüĢüm projelerinin uygulanması konusunda önemli bir yere 

sahip olan ve kurumsal bir statüsü bulunan TOKĠ, özellikle piyasa Ģartlarında konut edinme 

imkanı olmayan Alt-Orta Gelir Gurubunun konut ihtiyacı ile özellikle sürekli göç alan büyük 

Ģehirlerdeki gecekondu alanlarının kentsel dönüĢümünü sağlamayı ve söz konusu grupların 

yaĢam standardının yükseltilmesini temel prensip olarak kabul etmiĢtir. Yeni yaĢam 

alanlarının oluĢturulması amacıyla, konut üretimi ile birlikte sosyal donatılar, çevre 

düzenlemeleri gibi projelerle birlikte insanlara daha yaĢanabilir bir ortam oluĢturmak, yaĢam 

kalitesini yükseltmek ve marka kentler oluĢturmak için çalıĢmalarına devam 

etmektedir.Kentsel dönüĢüm projelerinin yaĢam alanı memnuniyeti oluĢturma potansiyelinin 
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araĢtırılması amacıyla yapılan bu çalıĢmada, araĢtırmanın örnek kütlesini TOKĠ tarafından 

Konya‘da yapılan konutlarda ikamet edenler oluĢturmuĢ ve araĢtırmada toplam 578 anket 

cevaplandırılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen bulguların güvenilirlik analizi sonucunda 

Cronbach Alpha değeri 0,822 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuç hesaplanan Cronbach Alpha 

değerinin, sosyal bilimler açısından oldukça güvenilir ve kabul edilebilir bir düzeyde 

olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırma kapsamında uygulanan anketlerden elde edilen veriler beĢ farklı kategoride 

ele alınmıĢtır. Birinci kısımda araĢtırmaya katılanlara iliĢkin kiĢisel bilgiler, ikinci kısımda 

araĢtırma kapsamındaki konutlara iliĢkin genel bilgiler, üçüncü kısımda ankete katılanların 

beklentilerine yönelik olarak önem düzeyi araĢtırması, dördüncü kısımda ikamet edilen TOKĠ 

konutlarına yönelik memnuniyet düzeyine iliĢkin veriler, beĢinci kısımda ise önem düzeyi ile 

memnuniyet düzeyi karĢılaĢtırması analiz edilmiĢtir.  Anketlerden elde edilen verilerin analizi 

sonucunda, konut kullanıcıların çağdaĢ kent yaĢamının gerektirdiği faktörleri önemsediği, 

ikamet edilen konutların fiziki özelliklerinin yanı sıra, ulaĢım, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal 

donatılar gibi kentsel yaĢamın vazgeçilmez unsurlarının insanlar açısından son derece önemli 

olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. Buna karĢılık TOKĠ tarafından yapılan konutlardan ve 

sunulan hizmetlerden önem derecesine göre memnuniyet düzeyinin daha düĢük olduğu 

sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Memnuniyetsizlik farkına göre; ilk sırada sağlık hizmetleri ve ulaĢım ve konutlarda 

kullanılan malzeme kalitesi gelmektedir. Bunun yan sıra, güvenlik, ulaĢım, konut alanındaki 

yeĢil alan, mutfak büyüklüğü gibi faktörler de beklentilerin altında kalmıĢtır. Bu nedenle 

sonraki süreçte uygulanacak kentsel dönüĢüm projelerinin beklentileri karĢılaması ve yaĢam 

alanı memnuniyet düzeyinin yükseltilebilmesi için özellikle üretilen konutlarda kullanılan 

malzeme kalitesine, konutların kullanılabilirlik özelliklerinin artırılmasına, ulaĢım ve güvenlik 

hizmetlerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Böylece hem müĢteri memnuniyeti artacak 

hem de insanlar bekledikleri düzeyde bir yaĢam alanına kavuĢacaklardır.     
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ABSTRACT 

Reorganization is the rearrangement of its own physical and psychological fields of a 

business. In the same time, this change also affects the relations between the employee and 

the organization. With regard to the employees, not having information about the future and 

being nervous about the uncertainty may lead to the tendency of resisting the transformation 

process. The employees may direct their energy to defend themselves and to swim against the 

current by reacting to this process instead of participating in the change and adaptation. This 

process may create negative or positive effects on the employees with respect to the form of 

the structural transformations. While these effects are researched in the related literature 

theoretically, there are a limited number of empirical researches. Therefore, psychological 

problems, the changes in the attitudes and behaviors of the employees during and after these 

transformations cannot be known properly. The main target of this work is to do two 

researches including the quantitative and qualitative methods to intend detecting these 

differences. In the first research, a survey is applied to employees in Istanbul using the 

convenient sampling method between 2013 and 2015, it is tried to detect whether or not there 

are differences between positive and negative changes with regard to the attitudes and the 

behaviours of the employees. In the second research, judgement sampling, face to face 

interview and structured interview questions are used as data collection methods. 

Keywords: Organizational Change, Reorganization, Process Renewal, Individual 

Performance, Resistance To Change  
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1. INTRODUCTION  

In this study, the psychological changes of the employees in the organizations which 

are passing through structural transformations such as reorganization and process renewal 

because of the rapidly changing external and internal conditions are investigated. 

Reorganization is the rearrangement of its own physical and psychological fields of a 

business. In the same time, this change also affects the relations between the employee and 

the organization. With regard to the employees, not having information about the future and 

being nervous about the uncertainty may lead to the tendency of resisting the transformation 

process. The employees may direct their energy to defend themselves and to swim against the 

current by reacting to this process instead of participating in the change and adaptation. This 

process may create negative or positive effects on the employees with respect to the form of 

the structural transformations. While these effects are researched in the related literature 

theoretically, there are a limited number of empirical researches. Therefore, psychological 

problems, the changes in the attitudes and behaviors of the employees during and after these 

transformations cannot be known properly. The main target of this work is to do two 

researches including the quantitative and qualitative methods to intend detecting these 

differences heuristically. There arises the need for a change in organizations, in the case that 

there are differences between the necessities of the work and the qualifications of the worker. 

Meanwhile, this pursuit of change may emerge by the goal of improving the efficiency. As a 

matter of fact, the business can also be directed to the change in order to motivate the 

employees because of the monotony emerged by the uniformity in the working style. On the 

other hand, after the institutional downsizing problems such as change in the human resource, 

loss of trust, anxiety, uneasiness, depression, lack of motivation and inefficiency which need 

to be solved may arise. In this process, the only negative factor that motivates the employees 

to do their job is the fear of being unemployed. Employees may show the tendency to work 

extra hours because of fear of losing their jobs. 

2. ORGANIZATIONAL CHANGE 

Today, organizations try to survive in a continuously changing dynamic environment. 

In this process, trends are set by the organizations that keep pace with innovation and create 

transformation and only the organizations that are able to follow change trend can adapt to 

this new environment, whereas organizations that are left out of this field cannot survive. The 

organizations, being more than organisms that possess a certain structure, are now abstract 

fields that continuously change and transform with their employees and structures. These 

abstract fields, beyond the economical and physical resources, host social and psychological 

interactions. 

The leading factor that ensures transformation of businesses is the ability of top 

management to change and to manage change (Romanelli and Tushman, 1994). The failure to 

accomplish set goals in many attempts of organizational change makes one think that focus 

should be on how employees think, feel and behave during the transformation period (Ngyuen 

and Kleiner, 2003). Especially the change activities due to the urge by external conditions and 

causes require the adoption of new patterns instead of usual ones. This may create reaction in 

some individuals who want to stick to the past (Drozdow, 1998). 

Commitment to change can be ensured as long as the executions during the process of 

mergers and acquisitions are managed fairly, organization has a positive approach to the 

reactions of participants to change and is able to integrate employees to the process 

(Schweiger and DeNisi, 1991; Brockner et al., 1994; Wanberg and Banas, 2000). Densten and 

Gray (2005) state that explanation activities for individuals in periods of rapid changes will 

have significant impacts on organizational effectiveness.  To change the negative attitudes of 
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employees, empowerment, transformational leadership and demonstrating a positive attitude 

towards them have been quite effective (Avey et al., 2008a; 2008b). The leaders to manage 

the change process need to develop different methods to provide followers in uncertainty with 

hope and courage other than the frequently highlighted management approaches and put 

emphasis on some personal traits in this direction (Ġzgören, 2001: 212). 

Different institutional strategies and plans affect the employees in different ways. 

They may play a role in making the employees to develop positive or negative attitudes. In 

this case, it is possible to see differences between the individual parameters of the employees 

working in the businesses which are passing through downsizing and expansion. The 

organizations react to the peripheral factors with the help of their new constructing forms and 

structural changes and they try to adapt their ecosystems. For this reason, administrators get 

into new paths of seeking new structure and transformations which will bring the advantage 

of competetiveness to their organization and will make their institutions to survive. 

Reorganization is the rearrangement of its own physical and psychological fields of a 

business. In the same time, this change also affects the relations between the employee and 

the organization. With regard to the employees, not having information about the future and 

being nervous about the uncertainty may lead to the tendency of resisting the transformation 

process. The employees may direct their energy to defend themselves and to swim against the 

current by reacting to this process instead of participating in the change and adapting. This 

process may create negative or positive effects on the employees with respect to the form of 

the structural transformations. Positive relation is found between the application of a goal-

oriented communication program under the direction of administration and the individual 

perception of control, loyalty to the organization and job satisfaction of the personnel in 

especially the institutions which are having structural transformations. 

3. METHODOLOGY 

In the first research, a survey is applied to employees in Istanbul using the convenient 

sampling method between 2013 and 2015, it is tried to detect whether or not there are 

differences between positive and negative changes with regard to the attitudes and the 

behaviors of the employees. In the second research, judgement sampling, face to face 

interview and structured interview questions are used as data collection methods. 

The questionnaire used in the first research consists of totally 72 questions in two 

sections, titled as ―Information and Question Form‖ and ―Employee Status Survey Form‖. 

Factor and inner consistency analysis are applied to the scales on Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) via varimax rotation, but for difference tests ANOVA is used. It is 

found out that there are significant differences between positive and negative structural 

transformations with regard to the attitudes and the behaviors of the employees. In the second 

research, 26 administrators and employees from the businesses have been asked to identify 

how this structural transformation process affected themselves and descriptive data analysis is 

used. The mainly asked questions are linked with questions asking whether or not the institute 

has a future perspective structural strategy and plan and whether the employee has knowledge 

about this strategy or not. Drilling questions are asking the structural strategy and plan and the 

effects of them to the employee if the institute has such strategy and plan. 

4. FINDINGS AND RESULTS 

A minor executive of a firm planning to do a reorganization indicates that plans and 

strategies are only proposals when the variability of the conditions are considered, therefore 

these plans and strategies will not cause any feelings unless they are put into action. The 

executive expresses that reorganization is needed to adapt new regulations. Another executive 

says that the decision of focusing on training while the reorganization process is right and this 



  

 

277 

 

 

decision should be applied. There is one executive who is thinking that ―step change‖ is 

needed strategically for the departments and there are some other executives thinking that 

reorganization is delayed and could have been done before. The executives who saw the 

failure of the previous attempts of reorganization do not believe that new attempts will result 

quite positively. When asked about how reorganization makes themselves feel, there are 

executives who have the positive approaches such as happiness, wishes, positive obligations, 

increase in working efforts, having much more responsibility and having the necessity of 

being ready and realistic, as well as some other executives who have the feeling such as ego 

conflicts, doubt about the future situation of his/her position, negative effects, tension and 

uncertainty. Institutional reorganization may cause both negative and positive reactions 

according to circumstances. The employees who do not have the access to the information 

about the process tend to have negative feelings and loss of trust to their job, institutes, 

administration and themselves together with uncertainty and uneasiness. On the other hand 

the employees who participate in the decision processes judge the negative changes more 

rationally. In the public sector the employees have the opinion that the system is not 

participating and motivating. In the institutes which are in the reorganization process, the 

perfection of an employee is seen as the precessor of the commitment to work and perceived 

individual performance. 
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ÖZET 

Günümüzde katı atıkların sağlıklı ve ekonomik bir Ģekilde uzaklaĢtırılması konusu, 

geçmiĢ yıllara nazaran çok daha önemli bir boyut kazanmıĢtır. Sosyal refah, teknolojik geliĢme ve 

nüfus artıĢına paralel olarak atık miktarları sürekli olarak artmakta ve bileĢimleri de 

değiĢmektedir. Bununla birlikte birçok ülkede çevre politikalarının hedefi atıkları geri 

kazanmaktır. Geri dönüĢüm potansiyeli yüksek olan ürünlerden biride Emici Hijyen ürünleridir. 

Tüketim sonrası bir emici hijyen ürünü içinde bulunan malzemelerin yüzdesi Ģu Ģekildedir. %12 

küspe(posa), %6 süper emici polimer, %7 atık, %12 plastik ve %50 su. Bu atık malzemelerin geri 

dönüĢtürülmesi ile yeĢil enerji ve granül plastik elde edilir. Bunun yanı sıra 1 ton Emici hijyen 

ürün atığının toprağa gömülmeyerek veya yakılmayarak geri dönüĢümü sağlandığında, atmosfere 

626 kg CO2 salınımı engellenmiĢ olur, ayrıca toprakta 500-800 yılda çözündüğü dikkate 

alındığında toprak alanlarından büyük miktarda kazanım olur. Bu çalıĢmada, Türkiye‘de henüz 

geri dönüĢümü yapılmayan ve herhangi bir geri dönüĢüm tesisi bulunmayan bu atığın potansiyeli 

belirlenmiĢ, çevre ekonomisi açısından tartıĢılmıĢ ve uygulanabilecek çevre politikaları 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Geri dönüĢüm, Emici hijyen ürün atıkları, Çevre politikası, Çevre 

ekonomisi 

THE EVALUATION OF ABSORBENT HYGIENE PRODUCT WASTES IN TURKEY 

IN TERMS OF POTENTIAL AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

ABSTRACT 

Today, the issue of removing solid wastes in a healthy and economical way has gained a 

much more important dimension than in previous years. In parallel with social welfare, 

technological development and population growth, the amount of waste is continuously increasing 

and their compositions are also changing. With it, In many countries, the targeted of 

environmental policies is the recovery of waste. Absorbent Hygiene products are one of the 

products with high recycling potential. The percentage of materials contained in an absorbent 

hygiene product after consumption is as follows: 12% pulp, 6% superabsorbent polymer, 7% 

waste, 12% plastic and 50% water. By recycling these waste materials, green energy and granular 

plastics are obtained. In addition, when 1 ton Absorbent hygiene product waste is recycled 

without being buried or burned, 626 kg of CO2 emissions will be prevented from being released 

into the atmosphere, and when it is considered to be dissolved in the soil 500-800 years, it gains in 

large quantities from the land areas. In this study, this waste which has not been recycled yet and 

has no recycling facilities in Turkey has been identified as potential, and environmental policies 

discussed and enforced have been tried to be determined in terms of environmental economy. 

Keywords: Recycling, Absorbent hygiene product waste, Environmental policy, 

Environmental economics 
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1. GĠRĠġ  

Teknolojik geliĢmeler ve sanayileĢme ile paralel olarak yaĢanan hızlı kentleĢme ve 

nüfus artıĢı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki 

baskısını hızla artırmaktadır. Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki geniĢleme, 

doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi 

ile birlikte oluĢan atıklar da, hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan 

sağlığını tehdit etmeye baĢlamıĢtır. Bu koĢullarda, geliĢen çevre bilincine paralel olarak 

çevrenin korunması bütün dünyada ülkelerin temel politika öncelikleri arasında giderek ön 

sıralara yerleĢmekte ve atık yönetimi de çevre koruma politikaları arasında ağırlıklı bir yer 

tutmaktadır. Katı atık yönetim sistemleri bir taraftan atık miktarlarının artması ve gömme 

kapasitelerinin azalmasından dolayı, yönetim programlarının bir kısmını geri kazanım 

sistemlerine dönüĢtürmek için diğer taraftan da geri kazanılmıĢ malzemelerin toplanması, 

depolanması ve geri dönüĢüm tesislerine nakliyesi için gerekli olan sistemi optimize etmek 

için bir karar alma yapısına ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca doğal kaynakların hızla 

tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit 

olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüĢtürülmesini amacıyla bu katı atık yönetim 

stratejileri, tüm dünyada giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen 

―sürdürülebilir kalkınma‖ yaklaĢımının temelini oluĢturmaktadır. Bu açıdan, sürdürülebilir 

kalkınmanın temellerinden en önemlisi üretim sanayisinin ―açık yaĢam döngüsü‖ 

yaklaĢımından (beĢikten mezara) ―kapalı yaĢam döngüsü‖ yaklaĢımına (beĢikten beĢiğe) 

doğru yönelmesidir (Kaçtıoğlu & ġengül, 2010: 89). 

Kırsal nüfusun kentlere göç etmesi sebebiyle kentlerde yaĢayan insanların yaĢam 

kalitelerini artırmalarına yönelik beklentileri yerel yönetimleri yeni arayıĢlara 

sürüklemektedir. Günümüzde belediyelerin çevrenin korunmasına ve çevre kirliliğinin 

önlenmesine yönelik yaptığı çalıĢmalar; hava kalitesinin artırılması, su kaynaklarının daha iyi 

yönetilmesi, toprağın kalitesinin korunması, flora ve faunaların iyileĢtirilmesi, katı atıkların 

yönetimi ve yeniden kazanımı, gürültü kirliliğinin önlenmesi v.b. çalıĢmalardır (Çoban & 

Kılıç, 2009:110).   

Bu çalıĢmada, Türkiye‘de henüz geri dönüĢümü yapılmayan ve herhangi bir geri 

dönüĢüm tesisi bulunmayan Emici Hijyen Ürün (Absorbent Hygiene Products-AHP) 

potansiyeli belirlenmiĢ, çevre ekonomisi açısından tartıĢılmıĢ ve uygulanabilecek çevre 

politikaları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.   

2. TÜRKĠYE‟DE BELEDĠYE ATIK MĠKTARLARI ve AHP ATIKLARI 

Dünyanın her yerinde Belediye atıklarının nasıl bertaraf edileceği önemli bir sorundur.  

Nüfusun artması ile birlikte artan tüketici ihtiyaçları doğal kaynakların tükenmesi sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Çevresel kaygılara neden olmakla birlikte, genel olarak atıkları bertaraf 

etmenin yolları, toprağa gömme, yakma ve kompostlamadır.     

Türkiye‘de 2014 yılı verilerine göre yıllık 28 milyon ton atık toplanmıĢtır. Bu atığın  

%63,5‘i düzenli depolama tesislerine, %35,5'i belediye çöplüklerine, %0,5'i kompost 

tesislerine gönderilmiĢ, %0,5'i ise diğer yöntemler ile bertaraf edilmiĢtir. 2014 yılında 

belediyelerde toplanan kiĢi baĢı günlük ortalama atık miktarı 1,08 kg olarak hesaplanmıĢtır. 

Üç büyük Ģehrimizde ise toplanan kiĢi baĢı günlük ortalama atık miktarı Ġstanbul için 1,16 

kilogram, Ankara için 1,10 kilogram, Ġzmir için 1,12 kilogramdır (http://www.tuik.gov.tr/ 

PreHaberBultenleri.do?id=18777, 2016).  

Türkiye‘nin son 20 yıllık nüfus artıĢ hızı düĢmüĢ olmasına karĢın nüfus sürekli olarak 

artmaya devam etmektedir. 2016 yılı Ocak ayı itibariyle toplam nüfus 78.741.53 kiĢidir. 

Yıllık nüfus artıĢ hızı, 2014'te binde 13,3 iken, 2015'te binde 13,4'e yükselmiĢtir. Ġl ve ilçe 

http://www.tuik.gov.tr/%20PreHaberBultenleri.do?id=18777
http://www.tuik.gov.tr/%20PreHaberBultenleri.do?id=18777
http://www.tuik.gov.tr/%20PreHaberBultenleri.do?id=18777
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merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2014'te yüzde 91,8 iken, bu oran 2015'te yüzde 92,1 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Belde ve köylerde yaĢayanların oranı ise yüzde 7,9 olmuĢtur 

(http://www. tuik.gov.tr, 2016).  

Türkiye‘de bertaraf yöntemlerine göre belediye atık miktarlarına bakıldığında ise; 

2014 yılı itibariyle, 28.011.000 ton/yıl toplanan atığın,  9.936.000 ton/yıl belediye çöplüğüne 

dökülerek,  17.807. 000 ton/yıl düzenli depolama sahalarına gönderilerek, 126.000 ton/yıl 

kompost tesisine gönderilerek, 4.000 ton /yıl açıkta yakılarak, 16.000 ton/yıl dereye ve göle 

dökülerek, 7.000 ton/yıl gömülerek ve 114 000 ton/yıl diğer yöntemlerle bertaraf edilmiĢtir 

(http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 2016) . ġekil 1‘de 2006-2014 yılları 

arasında açığa çıkan atık miktarlarını ve bertaraf yöntemleri gösterilmektedir. 

ġekil 1: Atık Bertaraf Yöntemleri ve Miktarı, 2006-2014 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18777, 2016) 

2006 yılında gerçekleĢtirilen Katı Atık Ana Planı Projesi (KAAP) kapsamında yapılan 

katı atık kompozisyon çalıĢmasının sonucu ġekil 2‘de verilmiĢtir. 

ġekil 2:KAAP Atık Kompoziyonu Belirleme ÇalıĢması Sonucu (Ulusal Geri DönüĢüm 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2016:24) 

 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18777
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ġekil 2‘de geri dönüĢümü sağlanabilecek atık miktarının toplam atık miktarı içindeki 

oranının %25 olduğu görülmektedir. Ancak KAAP kapsamında geri dönüĢüm potansiyeli 

yüksek olan Emici Hijyen Ürünleri (Absorbent Hygiene Products-AHP) ile ilgili bir veri 

bulunmamaktadır. Bu açıdan bu çalıĢmada Türkiye‘de açığa çıkan AHP miktarını belirlemek 

için çeĢitli verirlerden yararlanılmıĢtır.   

Teknik olarak bebek bezleri (diaper), yetiĢkin bezleri(disposable bed liners) ve bayan 

hijyen ürünleri (feminine hygiene products); emici hijyen ürünleri (Absorbent Hygiene 

Products-AHP) olarak adlandırılır. Amerika BirleĢik devletleri çevre koruma birliğinin (the 

U.S. Environmental Protection Agency-EPA)  raporuna göre Dünya‘da yıllık yaklaĢık olarak 

18 milyar ton tek kullanımlık bebek bezi kullanılmaktadır (https://www3.epa.gov/:2015). Bir 

bebek bezi doğada yaklaĢık olarak 500-800 yılda ayrıĢmaktadır. Ġlk AHP ürünleri geri 

dönüĢüm tesisi 1999 yılında Ontario-Missisauga‘da  Knowaste firması tarafından 

kurulmuĢtur. Firmanın ilk pilot tesisinde yılda 4000-5000 ton arasında AHP ürünü geri 

dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra daha büyük kapasiteli bir tesis Knowaste Hollanda- Arnham‘da 

açılmıĢtır.  

ABD-Santa Claritada, yaklaĢık olarak haftada 1 ton AHP ürünü toplanmaktadır. AHP 

ürünleri, evde oturan kiĢi tarafından evlere dağıtılan plastik poĢetlere koyularak 64 galonluk 

kutularda saklanır ve haftada bir toplanır. Bu Ģekilde toplama verimli olmadığı zaman 

belediyenin çöp toplama noktalarının yanına bebek bezlerini toplamak için toplanacak bebek 

bezi miktarına göre ayrı bir çöp kutusu konulur.  

Bebek bezleri, yetiĢkin hasta bezleri ve kadın hijyen ürünleri yıllardır toprağı 

kirletmektedir. Tek kullanımlık bebek bezleri kullanım kolaylığı sebebiyle, kullanımları son 

20 yılda artmıĢtır. YaĢam kalitesinin artmasından dolayı insanlar daha uzun yaĢadığından, 

yetiĢkin hasta bezleri kullanımı da son yıllarda artıĢ göstermiĢtir. Türkiye‘de, 2013 yılı 65 ve 

daha yukarı yaĢtaki kiĢi sayısı 5.879.000‘dür. Bu da toplam nüfusun %7,68‘ine denk 

gelmektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2023 yılında %10,2 ve 2050 yılında 

%20,8‘e yükseleceği tahmin edilmektedir
 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBulten 

leri.do?id=13466: 2014). 65 yaĢ üzeri bireylerin neredeyse yarısında (%44‘ünde) idrar 

kaçırma problemi vardır ve kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Yani, 

her beĢ kadın yaĢlının üçünde, her beĢ erkek yaĢlının birinde idrar kaçırma görülmektedir 

(http://www.65yasuzeriyasamrehberi.com/2010/65 Yasuzeriyasamrehberi-50.pdf: 2015). Bir 

kadının hijyen ürünlerinin kullanma yaĢ aralığı ise 12-50‘dir 

(http://www.menopoz.net/menopozyas.html, http://www.jinekolojivegebelik.com/2011/01/ 

kizlar-adet-gormeye-kac-yasinda-baslar.html: 2015). Ortalama olarak bir kadın aylık 10-15 

adet hijyen ürünü kullanmaktadır. Türkiye‘de 2013 yılı 10-49 yaĢ grubu bayan sayısı 

23.448.000 kiĢidir (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=27: 2015). Bu da nüfusun 

yaklaĢık %30,66‘sına denk gelmektedir. Tek çocuklu bir evde tek kullanımlık bezler çöpün 

yaklaĢık %50‘sini oluĢturmaktadır. Tüm dünyada çöplüklere atılmıĢ tek kullanımlık bezlerin 

sayısı 27 milyarın üzerindedir. Bir çocuk, tuvalet eğitimini alana kadar yani hayatının ilk üç 

yılında 6000-8000 arasında beze ihtiyaç duymaktadır (http://www.biaile.com 

/detail.asp?id=621: 2015). Türkiye‘de özellikle büyük kentlerde evsel atıkların yüzde 6,39‘u 

bebek bezidir.  Günlük olarak 12-13 bin ton çöpün toplandığı Ġstanbul‘u örnek alırsak 

rakamsal verilerle günde yaklaĢık olarak 831 ton bebek bezinin doğaya atıldığını ortaya 

çıkmaktadır.  

AHP ürünlerinden en çok kullanılan bebek bezidir. Bebek bezlerinin sentetik yapıda 

olması biyolojik olarak aerobik ve anaeorobik ortamlarda parçalanmalarını zorlaĢtırmaktadır. 

Bebek bezlerinin üretiminde kullanılan hammaddelerin yapılarından dolayı atık olarak doğaya 

karıĢması uzun yıllar almaktadır. AHP ürünlerinde ve bebek bezlerinde kullanılan hammadde 

ve yardımcı maddeler aĢağıdaki verilmiĢtir: 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBulten
http://www.65yasuzeriyasamrehberi.com/2010/65
http://www.menopoz.net/menopozyas.html
http://www.jinekolojivegebelik.com/2011/01/
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=27
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- Dokusuz yüzey (PP): Bezin iç örtüsüdür. En üst tabakayı oluĢturmaktadır, 

- Selüloz (Pulp): Bez arasında pamuğun yerine kullanılmaktadır. Ortasında süper 

emici madde (SAP) bulunmaktadır. Orta emici tabakayı meydana getirmektedir.  

-Süper Emici Polimer (SAP):Emici toz olup ıslaklığı toplamakta kullanılır, 

- Pamuk kağıdı(Tissue): Selülozu taĢıyan kağıt tabakadır, 

- Polietilen Film (PE): Çocuk bezinin dıĢ örtüsüdür. En alt tabakayı oluĢturmaktadır, 

-Bacak ve bel lastikleri: Çocuğun bacak ve bel kısımlarını tam kavramasını sağlar, 

- Ön sızdarmazlık bariyerleri:Poliüertan köpükten oluĢturulur, 

- YapıĢtırma bantları: Çocuk bezinin kundak Ģeklinde yapılmasını ve daha sonra bezi 

birden fazla açıp kapatmak için kullanılır, 

-Air-Laid Kaplama: emici ilk tabakayı oluĢturur, 

- Perforeli film: Kuru petek tabakayı oluĢturur, 

- Slikonlu kağıt: YapıĢtırıcı bant için kullanılmaktadır (Üçgül vd.,2013: 3). 

2.1. AHP Ürünleri Geri DönüĢüm Süreci 

AHP ürünlerini geri dönüĢüm süreci bu atıkların toplanması ile baĢlar. Toplanan 

atıklar geri dönüĢüm tesisine getirilir. Atıklar sterilize edilirek ve basınçlı kaplar içinde 

parçalanarak mekanik olarak geri dönüĢüm süreci baĢlatılır. Daha sonra bit hamurlaĢtırıcı‘ya 

gönderilir ve bir sonraki adımda da malzemeler yıkanır ve süper emici polimerleri devre dıĢı 

bırakmak için özel bir kimyasal iĢleme tabi tutulur. Yıkama iĢleminin tamamlanmasından 

sonra, plastik materyaller çıkarılır ve iĢlenmesi için ayrı bir cihaza gönderilir. Plastik 

bileĢenler tekrar filtre edilir ve son bir yıkama döngüsü içinde temizlenir. Plastikler yeniden 

kullanımının ve satıĢının kolay olması için sıkıĢtırılarak küçük granüller haline getirilir. Daha 

sonra emici hijyen ürünlerinde ve plastik parçalarda kalan organik parça izlerini yakalayan bir 

tarama sürecine girilir. Geri dönüĢüm iĢlemi sürecinin her aĢamasında su kullanılır. Geri kalan 

organik atıklar kurutulur ve yeĢil enerji üretmek için kullanılır.  

AHP ürünlerinden üç temel bileĢen elde edilir. Bunlar; organik kalıntılar, plastik ve 

süper emici polimerlerdir. Daha sonra bu bileĢenlerden tahta macunu (plastic wood), plastik 

çatı kremiti (plastic roofing tiles), emici malzemeler (absorption materials), geri 

dönüĢtürülmüĢ kağıt ürünleri (recycled paper products), yeĢil enerji v.b. gibi geri 

dönüĢtürülmüĢ ürünler yapılır. ġekil 3‘de AHP ürünlerinin geri dönüĢüm süreci gösterilmiĢtir. 

ġekil 3: AHP Ürünlerinin Geri DönüĢüm Süreci 

  

(1)                  (2)                     (3)            (4)               (5)            (6)          (7)          (8) 
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(1) AHP atıkları toplanır konveyöre yüklenir, 

(2)  Geri dönüĢüm tesisinde bir konveyöre yüklenir, 

(3) Atıklar bir basınçlı kaba(otoklav) iletilir ve burada sterilize edilir, 

(4) Atıklar küçük küçük doğranır ve malzemelerine ayrılır, 

(5) Elyaf malzemeleri iyileĢtirilir ve torbalanır, 

(6) Plastikler granül(küçük parçalar) haline getirilir ve yıkama iĢlemi yapılır, 

(7) Plastikler topaklanır ve torbalanır, 

(8) Elyaflar ve plastikler yeniden kullanım için hazır hale getirilmiĢtir. 

Tüketim sonrası bir AHP ürünü içinde bulunan malzemelerin yüzdesi Ģu Ģekildedir: 

(ġekil 4) %12 küspe(posa), %6 süper emici polimer, %7 atık, %12 plastik ve %50 su. Bu atık 

malzemelerin geri dönüĢtürülmesi ile yeĢil enerji ve granül plastik elde edilir. Bunun yanı sıra 

1 ton AHP atığının toprağa gömülmeyerek veya yakılmayarak geri dönüĢümü sağlandığında, 

atmosfere 626 kg CO2 salınımı engellenmiĢ olur, ayrıca toprakta 500-800 yılda çözündüğü 

dikkate alındığında toprak alanlarından büyük miktarda kazanım olur. 

ġekil 4: Bir AHP ürünü içinde bulanan malzemeler 

 

3. TÜRKĠYE‟DE AÇIĞA ÇIKAN AHP MĠKTARININ BELĠRLENMESĠ 

Geri dönüĢümlü ağ yapılarının en önemli özelliklerinden biri belirsizliktir. En büyük 

belirsizliklerden birisi de açığa çıkacak olan atık miktarıdır. DeğiĢen nüfus artıĢı, yükselen 

hayat standardı, AHP lerinin satıĢındaki artıĢ ile birlikte katı atık kompozisyonu da 

değiĢmektedir. ÇalıĢmada AHP atıkları; Hasta Bezleri (HB), Bebek Bezleri (BB) ve Kadın 

Hijyen Ürünleri (KHÜ) olmak üzere üç gruba ayrılmıĢtır. HB ürünlerinin atık miktarını 

belirlemek için, 81 ilin 65 yaĢ üstü erkek ve kadın sayısı TUĠK verilerinden elde edilmiĢtir. 

Açığa çıkan atık hesaplanırken, her 4 erkekten 1‘nin, her 4 bayan‘dan 3‘ünün idrar kaçırma 

problemi olduğu dikkate alınarak günlük 200 gram atık çıktığı dikkate alınmıĢtır. BB 

ürünlerinin atık miktarını belirlemek için, 81 ilin 0-4 yaĢ erkek ve kız bebek sayısı TUĠK 

verilerinden elde edilmiĢtir. BB açığa çıkan atık hesaplanırken, 0-4 yaĢ arası bir bebeğin 

tuvalet eğitimi alana kadar geçen sürede 6000-8000 bin bebek bezi kullandığı dikkate alınarak 

bu değerin ortalaması olan 7500 bebek bezi ele alınmıĢtır. Her bebek bezinin tüketildikten 

sonra ağırlığı 150 gr. olarak değerlendirilmiĢtir. KHÜ ürünlerinin atık miktarını belirlemek 



 

284 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

için, 81 ilin 10-49 yaĢ arası bayan sayısı TUĠK verilerinden elde edilmiĢtir.  Açığa çıkan atık 

hesaplanırken, kullanılan hijyen ürünün ağırlığı 40 gr. olarak alınmıĢtır. Tablolar 

değerlendirildiğinde Türkiye‘de 2014 yılı açığa çıkan AHP atık miktarı yaklaĢık olarak 

1.715.851 ton/yıl olarak hesaplanmıĢtır. AĢağıda AHP atıkları geri dönüĢüm  tesis kapasiteleir 

ile ilgili veriler verilmiĢtir. Bu durumda Türkiye‘de açığa çıkan atıkların tamamının 

toplanması durumunda, yaklaĢık 115 tane 15.000 ton/yıl kapasiteli geri dönüĢüm tesisi 

gerekecektir. Tamamının toplanma ihtimali mümkün olmadığından %1‘inin toplanmasında 

dahi 11 tane 15.000 ton/yıl kapasiteli geri dönüĢüm tesisine ihtiyaç olacaktır. 

Tablo 1: Geri DönüĢüm Tesis Kapasiteleri 

Kapasite(ton/yıl) Yatırım ve ĠĢletme maliyeti($/yıl) Yatırım ve ĠĢletme maliyeti($/ton-yıl) 

5000 1.620.521 324,1042 

10.000 2.941.635 294,1635 

15.000 4.262.824 284,1883 

3.1.  Geri kazanılan malzemelerin miktarının belirlenmesi 

Bir AHP ürünü içinde bulunan malzemeler ve geri dönüĢüm oranları Tablo 3.5‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 2:  Bir AHP ürünü içinde bulunan malzemeler ve geri dönüĢüm oranları 

AHP ürün kompozisyonu Oran(yüzde) Geri dönüĢüm oranı (%) Toplam geri dönüĢüm oranı(%) 

Selüloz (Pulp) 43 70 30,1 

Süper Emici Polimerler (SAP) 27 5 1,35 

Polietilen(Polyethylene-PP) 13 95 12,35 

Polipropilen(Polypropylene-PE) 10 95 9,5 

Diğer 7 - - 

Toplam 100 - 53,3 

Verilere göre bir AHP ürününün %53,3 geri dönüĢtürülebilmektedir. 

3.2.  Geri kazanılan malzeme fiyatlarının belirlenmesi 

AHP atıklarının geri dönüĢtürülmesi ile elde edilen malzemeler ve değerleri aĢağıda 

verilmiĢtir; 

- Emici hijyen ürünlerinin %43‘ünü selülozdan (pulp) oluĢur. Geri dönüĢüm 

tesislerinde bu malzemenin %70‘i geri kazanılır ve kağıt yapım sektörüne satılır. Bu 

malzemenin değeri haftalık dalgalanmaktadır. Fiyatı ortalama 257-389$ /ton olarak 

değiĢmektedir. ÇalıĢmada 323$/ton olarak ele alınmıĢtır. O halde 1 ton AHP atığı geri 

dönüĢtürüldüğünde 0,301 ton selüloz elde edilir. Böylece 0,301 ton selülozdan, 

0,301*323=97,825$/ton gelir elde edilir. 

- Emici hijyen ürünlerinin %27‘si SAP malzemesinden oluĢur. SAP malzemesinin 

tarımsal sektörde değeri vardır. SAP genellikle su tutucu olarak kullanılır, ancak itrojen, 

potasyum ve fosfor ile kombine edilerek gübre olarak kullanılabilmektedir. Geri kazanılmıĢ 

SAP‘ın değeri bilinmemektedir ve yalnızca %5‘i geri dönüĢtürüldüğünden bu malzemenin 

ekonomik değeri çalıĢmada dikkate alınmamıĢtır.  

- Emici hijyen ürünlerinin %13‘ünü polietilen(Polyethylene-PP), %10‘unu 

Polipropilen(Polypropylene-PE) oluĢturmaktadır. Bu malzemelerin %95‘i geri dönüĢüm 

sürecinde geri kazanılır. 8 mm‘lik PP ve PE ‗nin fiyatı 160$/ton‘dur (Ward,2009). O halde 1 

ton AHP atığı geri dönüĢtürüldüğünde 0,23 ton PP ve PE elde edilir. Böylece 0,23 ton PP ve 

PE‘den, 0,23*160=36,8$/ton gelir elde edilir. 

O halde 1 ton AHP atığı geri dönüĢtürüldüğünde toplam 97,825+36,8=134,62$/ton 

elde edilir. Ancak yatırım, iĢleteme, taĢıma, toplama maliyetleri dikkate alındığında, bu değer 
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negatif olacağı aĢikardır. Ancak toplanan atık miktarı çok olursa birim maliyet düĢeceğinden 

gelir kısmı artacaktır.  

4. SONUÇ 

Doğayı koruma ve kirlenmesini önleme çabalarının en etkili yolu, yenilenemeyen 

kaynaklardan tasarruf etmektir. Atıkların hem üretim miktarını hem de ekonomik maliyetini 

azaltmak geri dönüĢüm ile mümkündür. KullanılmıĢ ürün ve materyallerin geri dönüĢümü, 

gömme ve yakma kapasitelerinin azalmasından dolayı da, gittikçe artan bir ilgi görmektedir. 

Tüketim sonrası bir AHP ürünü içinde bulunan malzemelerin yüzdesi Ģu Ģekildedir. 

%12 küspe(posa), %6 süper emici polimer, %7 atık, %12 plastik ve %50 su. Bu atık 

malzemelerin geri dönüĢtürülmesi ile yeĢil enerji ve granül plastik elde edilir. Bunun yanı sıra 

1 ton AHP atığının toprağa gömülmeyerek veya yakılmayarak geri dönüĢümü sağlandığında, 

atmosfere 626 kg CO2 salınımı engellenmiĢ olur, ayrıca toprakta 500-800 yılda çözündüğü 

dikkate alındığında toprak alanlarından büyük miktarda kazanım olur. 

Tablolar değerlendirildiğinde Türkiye‘de 2014 yılı açığa çıkan AHP atık miktarı 

yaklaĢık olarak 1.715.851 ton/yıl olarak hesaplanmıĢtır. Bu atıkların %1‘inin toplanmasında 

dahi 11 tane 15.000 ton/yıl kapasiteli geri dönüĢüm tesisine ihtiyaç olacaktır.  1 ton AHP atığı 

geri dönüĢtürüldüğünde toplam 97,825+36,8=134,62$/ton elde edilir. Ancak yatırım, 

iĢleteme, taĢıma, toplama maliyetleri dikkate alındığında, bu değer negatif olacağı aĢikardır. 

Ancak toplanan atık miktarı çok olursa birim maliyet düĢeceğinden gelir kısmı artacaktır. 

Önemli olan AHP atıkları geri dönüĢümünden dolayı çevreye vereceği faydadır. Elde edilen 

verilere göre, 1 AHP atığının geri dönüĢtürülmesiyle,  400 kg ahĢap, 145 m
3
 ve 8700 m3 

sudan tasarruf edilir.  
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ÖZET 

Türkiye ve Avrupa Birliği iliĢkilerinin güç ve çıkar noktasında sorgulandığı Ģu 

günlerde; iki aktör arasındaki politikalarda görüĢ ayrılıkları da derinleĢmektedir. Enerji, Terör, 

Sığınmacı sorunu gibi ağır sorunları bulunan AB ve Türkiye‘nin iliĢkileri, Uluslararası sistem 

için önemli geliĢmeler 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, iĢbirliği alanlarını geniĢletmesini 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. ÇalıĢmada Avrupa‘nın güvenliği ve sosyal istikrarına 

Türkiye‘nin katkısı sığınmacı sorunu üzerinden incelenmiĢ; Türkiye‘nin Avrupa‘nın 

sığınmacı sorununu çözmede kilit ülkelerden biri olduğu görülmüĢtür. Ayrıca çalıĢmada 

Sığınmacı sorununun gittikçe daha fazla büyümesinin muhtemel sonuçları analiz edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa, Sosyal Ġstikrar, Güvenlik, Sığınmacı Sorunu 

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 
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1. GĠRĠġ 

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. 

Avrupa Birliği‘nin Türkiye ile tam bir entegrasyon sağlayamamasına karĢın, Türkiye; 

ekonomisi, siyaseti ve askeri gücü ile Avrupa Birliği‘nin güvenlik ve istikrarına katkı 

sağlamaktadır. Türkiye‘nin Suriye, Irak ve Orta Doğu‘da yaĢanan çatıĢmalar, 15 Temmuz 

darbe giriĢimi gibi birçok krizden sağlam çıkması Avrupa‘nın da ekonomisine ve siyasetine 

geniĢ alan sağlamaktadır. Kıbrıs, tam üyelik ve stratejik ortaklık gibi büyük problemleri olan 

iki aktör; dünyada yaĢanan güç değiĢimi ile birlikte kendi çıkar ve güç dengelerini de yeniden 

sorgulamaktadırlar. Ġngiltere‘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 düĢüncesi ciddi anlamda yüksek sesle sorgulamaktadırlar.  

ÇalıĢmada ele alınan özelde sığınmacı problemi, gittikçe büyüyen ve güncelliğini 

koruyan bir uluslararası problem olmuĢtur. Türkiye‘nin jeopolitik konumu gereğince ve 

tarihte yakın akrabalık iliĢkilerinin bulunduğu bölgesel ağırlığı ile yaĢanan düzenli ve 

düzensiz göçler; Türkiye‘yi ve Avrupa Birliği‘ni olumsuz etkilemektedir. Türkiye 

milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıp, evlerine dönme noktasında politika üretmeye 

çalıĢırken; Avrupa Birliği‘nin aynı ölçüde yararlı politikalar ürettiği söylenememektedir. 

Avrupa‘nın mülteciye bakıĢ açısı tamamen pragmatist olup, kendi çıkarları noktasında ne 

kadar, ne zaman, nereden mülteci alacaklarını tartıĢırken aynı zamanda Avrupa‘nın sığınmacı 

sorununa çözüm olarak sunduğu politikalar ise yetersiz kalmaktadır.  

2. SIĞINMACI KAVRAMI 

Nüfusun, teknolojinin, iletiĢim ve ulaĢımın yanı sıra çatıĢmaların ve savaĢların arttığı 

dünyamızda, göçlerde artmıĢtır. YaĢanan 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 kiĢiyi ifade etmektedir. Ġlgili devlet 

otoritelerinin, sığınma baĢvurusunu değerlendirip, uluslararası ve iç hukuk kurallarını 

uygulayarak sığınma hakkını verdiği kimselere ise mülteci ismi verilmektedir. 1951 

sözleĢmesine göre mülteci; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal guruba mensubiyeti veya 

siyasi düĢünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaĢı 

olduğu ülkenin dıĢında bulunan kiĢi olarak ifade edilmektedir (Ergüven ve Özturanlı, 2013: 

1019).  

Cenevre sözleĢmesine göre Mülteci; 1951 yılından önce Avrupa‘da meydana gelen 

olaylardan dolayı, Avrupa ülkelerinden gelen ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal guruba 

mensubiyeti, siyasi düĢünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda korkan, geri dönemeyen 

ve baĢka bir ülkeye sığınmak zorunda kalan ĠçiĢleri Bakanlığı‘nca mülteci statüsü tanınan 

yabancı uyruklu kiĢilerdir. Ayrıca mülteci tanımındaki kriterlere uygun olan ancak Avrupa 

ülkeleri dıĢındaki ülkelerden gelen ve ĠçiĢleri Bakanlığı‘nca sığınmacı statüsü tanınan yabancı 

uyruklu kiĢi ya da belli bir uyruğu olmayan vatansız kiĢidir (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 

edilmiĢ 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. TÜRKĠYE‟NĠN ĠMKÂN ve KABĠLĠYETLERĠNĠN MORAL ve MATERYAL 

KAPASĠTESĠ NOKTASINDA GÖÇ POLĠTĠKASININ BOYUTLARI  

Türkiye, tarihte en yoğun insan hareketliliğinin yaĢandığı ve hala yaĢanmakta olduğu 

eski bir geçiĢ coğrafyasında bulunması sebebiyle farklı tecrübelerin bazen öznesi bazen de 

nesnesi olarak tarihi bir birikime sahiptir. Cumhuriyetin baĢlarında, Osmanlı devletinden 

geriye kalmıĢ dil, din, soy ve akrabalık iliĢkisi bulunan bu coğrafyadan gelenlere kapılarını 

açmıĢ ve 1960‘lardan itibaren özellikle iĢgücü çerçevesinde göç veren Türkiye; günümüzde 

değiĢen sosyal, ekonomik ve siyasi dengelerle birlikte bu durum tersine dönmüĢ, artık göç 

alan bir ülke konumuna gelmiĢtir (ĠçiĢleri Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2015). 

Türkiye‘nin artan siyasi, askeri ve ekonomik gücü ile birlikte Bölgesel ve Küresel geliĢmeler 

Türkiye‘yi, bölgesel anlamda bir göç merkezi haline dönüĢmüĢtür.  

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 yaĢanan göç dalgaları sonucunda toplam 4,5 milyon civarında 

göçmen ülke dıĢına gitmiĢtir. Bu göç hareketleri Ģuan yavaĢlasa da, Türkiye dıĢarda en fazla 

vatandaĢı 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 BirleĢmiĢ 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği‘nin Kasım 2014 tarihli verilerine göre, komĢu 

ülkelere sığınan kayıtlı Suriye vatandaĢlarının en yüksek olduğu ikinci ülke Türkiye‘dir. 

(Güleç, 2015: 96). 2009 yılında sınır geçiĢlerinde yakalanan sığınmacı ve göçmenlerin sayısı 

28.355 iken, Genel Kurmay BaĢkanlığınca 2010 yılında yasadıĢı sınır geçiĢlerinde yakalanan 

yasadıĢı göçmen sayısı ise 21.633 olarak gerçekleĢmiĢtir. Emniyet Genel Müdürlüğü 2010 

yılında ise 32.667 yasadığı göçmenin yakalandığı belirtilmiĢtir (Çetin, 2008: 6). Türkiye 2 

milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapması uyguladığı açık kapı politikası etkili 

olmuĢtur. Avrupa Birliği ülkeleri ise 120.000 mülteciyi sınırları içine kabul edeceğini 

belirtmiĢ ve mültecilerin üye ülkeler arasında nüfus ve milli gelire göre dağıtılacağı 

belirtilmiĢtir. Bu planlama Almanya ve Fransa tarafından yapılsa da, doğu Avrupa ülkeleri bu 

planlamaya karĢı çıkmaktadırlar (Saliji, 2015:3).  

Suriyelilerin iĢgücüne katılım noktasında ekonomik etkileri düĢünüldüğünde risk ve 

fırsatlar iç içe geçmiĢ bulunmaktadır. BMMYK verilerine göre, Suriyelilerin yüzde 42,3‘ü 18-

59 yaĢ aralığında çalıĢma çağındaki insanlardan oluĢmaktadır. ÇalıĢma çağındaki nüfusun iĢ 

gücüne katkısının bilincinde olan Türkiye; Suriyelilere verilen Ģartlı mülteci statüsü ile 

çalıĢma izni almak için ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına baĢvuru hakkı ve ticari iĢyeri 

açabilme imkânı sağlanmıĢtır (Tunç, 2015: 51).  

Suriye krizi sonrası Türkiye‘ye gelen Suriyeli mülteci sayısındaki artıĢla birlikte, 

mültecilerin yaklaĢık 220.000‘i Türkiye‘nin güneydoğusundaki 10 ilde, iyi düzenlenmiĢ ve iyi 

idare edilen mülteci kamplarında yaĢamaktadırlar. BMMYK ve diğer uluslararası örgütler, 

Türk makamlarına maddi ve teknik yardım yapmakla birlikte; yaklaĢık 700.000 Suriyeli 

mülteci ise çoğunlukla Türkiye‘nin Güneydoğu illeri ile Ġstanbul ve Ġzmir‘de yaĢamaktadırlar. 

Haziran 2014 itibariyle Türkiye, BMMYK‘nin yardımıyla, kamplardaki 580.000 Suriyeli 

mülteciyi kayıt altına almıĢtır. Kayıt altına alınan mültecilere sağlık ve eğitim hizmetlerine 

serbest eriĢim imkânı sunulmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2014: 63). 

Ekonomik noktadaki zorluklar güvenlik kaygılarını da beraberinde getirmektedir. 

Suriye, Irak gibi çatıĢma bölgelerinden gelen yabancı sığınmacılar, çeĢitli terör örgütleri 

mensuplarının bu sığınmacılar arasına karıĢarak bombalı eylemler yapılabilmesine zemin 

hazırlamaktadır. Ġstanbul, Ankara, Diyarbakır gibi büyükĢehirlerde ortaya çıkan patlamalarda 
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onlarca masum insan yaĢamını yitirmiĢtir. Bununla birlikte Türkiye içerisinde var olan 

yüzbinlerce göçmen zaman zaman yerel adi suç iĢleyerekten toplumsal huzuru bozma endiĢesi 

doğmaktadır. Yerel halkın en büyük korkularından baĢka biride kendilerini terör saldırılarına 

açık hissetmeleridir. Suriyeliler arasında provokasyon çıkarmak ya da Türkiye‘yi 

cezalandırmak isteyecek kiĢilerin olabilme olasılığı; Suriyeliler arasında Esad‘a bağlı kiĢiler, 

IġĠD üyeleri ya da PKK‘lıların olabileceği korkusu hakimdir.  Özellikle Kilis, ġanlıurfa gibi 

sınıra yakın bölgelerde sığınmacıların karıĢtığı adli vakalar ve terör eylemleri halktaki 

güvenlik riski endiĢesini giderek artırmaktadır (Orsam, 2015: 19). 

4. AVRUPA BĠRLĠĞĠNĠN SIĞINMACILARA YÖNELĠK BAKIġI VE 

UYGULADIĞI POLĠTĠKALAR 

Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi bütünleĢme noktasında çok ciddi ilerleme kat etse 

de kendi ordusunun olmayıĢından bir türlü kendi güvenlik ve savunma politikasını 

oluĢturamaması ve birliğin kendini koruma noktasında zayıf düĢürmektedir. Birlik kendi üye 

ülkelerini koruma noktasında ekonomik ve siyasi tedbirleri ön plana çıkarmasına karĢın 

bölgede ve dünyada yaĢanan baĢ döndürücü gündem, yaĢanan güç değiĢimleri birliğin bu 

politikalarını zayıf düĢürmektedir. Birliğin içindeki ülkelerde hâlihazırda var olan 

Ġngiltere‘nin Birlikten çıkma kararı, Ġtalya‘nın birlikten çıkma tehditleri, Fransa ve 

Almanya‘nın kendi kararlarını birliğin kararı gibi bütün birlik üyelerine dayatması gibi görüĢ 

ayrılıkları; Avrupa Birliği‘nin geleceği noktasında tartıĢmaları alevlendirmektedir.  

Birlikte oluĢturulmaya çalıĢılan Avrupalı üst kimlik projesi baĢarılı olamamıĢtır. 

Ġngiltere‘nin birlikten ayrılma kararı sonrası birlikteki 27 ülke sayısınca, her ülke kendini 

kimliğini ön plana çıkarma düĢüncesi Avrupa Birliği‘nde hali hazırda var olan aĢırı sağcılık, 

radikalleĢme, dini baskılar, Ortodoks - Katolik çatıĢması; sığınmacılarında gelmesiyle birlikte 

daha da vahim bir hal almasına neden olmuĢtur. Türkiye‘nin sahip çıktığı milyonlarca 

sığınmacı karĢısında Avrupa Birliği‘nin binler adedince sığınmacıya ev sahipliği yapamaması, 

birliğin içine düĢtüğü güç durumu ortaya koymaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği‘nin idari 

yapısının hantallığı, kurumsal yapısının bütün üye ülkelerce benimsenmemesi, temel 

organlarının iĢleyiĢ sıkıntıları, karar alma mekanizmalarının zayıflığı; sığınmacı 

politikalarının oluĢumu noktasında yeterli çözümün üretilememesi ve pratik hayattaki 

sığınmacılara yönelik uygulamalarda yeterince görülmektedir. 

Ekonomik durumun günden güne kötüleĢmesi, 2008 krizi sonrası Avrupa‘nın 

kendisini toparlamaktan uzak görüntüsü, enflasyon ve iĢsizlik rakamlarının yükselmesi, alım 

gücünün düĢmesi, tarım ve gıda noktasındaki sıkıntılar,  Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerin 

yaĢadığı ekonomik krizlerin birliğe ekstra maliyeti, üye ülkelerin gelir ve giderlerindeki 

dengesizliklerin artması; Avrupa Birliği‘nin en güçlü olduğu alan olan ekonomisinin kötüye 

gittiğinin iĢaretleri olarak algılanmaktadır.  

Avrupa Birliği, birlik ülkelerine gelen sığınmacılara ekonomik, sosyal, siyasi, askeri, 

kültürel, toplumsal yük olarak bakmaktadır. Bu kapsamda uygulanan politikaların baĢında 

sığınmacıların birlik ülkelere gelmesini önleme çabaları içerisinde serbest dolaĢım anlaĢması 

olan Schengen‘in askıya alınması ve Avusturya gibi bazı ülkeler sığınmacıların geçiĢlerini 

engellemek için sınırlara tel örgü çekme gibi önlemler düĢünülmüĢtür.  

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 çalıĢan 

nüfusun yaĢlandığı Avrupa‘da, gelen göçler ile birlikte demografik yapı değiĢmektedir. 

Göçler aile yapılarını, sosyal yaĢantıyı değiĢtirmekte ve sosyal hak dolandırıcılığı da 

artmaktadır. Yasa dıĢı göçmenlerin çalıĢması, kayıt dıĢı ekonomiyi de tetiklemekle birlikte 
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düzensiz göçler aynı zamanda siyasi otoritelerin verdiği kararlar toplum içi kargaĢaya neden 

olabilmektedir.  

5. AB VE TÜRKĠYE ARASINDAKĠ MÜLTECĠ ANLAġMASININ 

YANSIMALARI 

Avrupa Birliği ülkeleri, göç ve sığınma hareketlerinin rotasında varıĢ ülkeleri olarak 

seçilen ülkeler arasında sığınma hareketlerini engelleme konusunda ortak bir tavır 

geliĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Bu ortak tavır neticesinde Avrupa Birliği Ülkelerine giriĢi 

engellemeye çalıĢan birlik; bir yandan bunun için bir tampon bölge oluĢturarak tampon olarak 

belirlediği ülkelerde, sığınmacıların tutulması ve baĢvurularının ülke topraklarına ayak 

basmadan incelenmesi ve güvenli üçüncü ülke gibi formüller üretirken diğer yandan da 

iĢsizlik ve ekonomide meydana gelen gerilemeler, mültecilerin daha kötü Ģartlarda 

yaĢamalarına sebep olarak göstermektedir (Buz, 2016).  

2015 yılında bir milyondan fazla sığınmacının Avrupa‘ya ulaĢması ile Suriyeli 

sığınmacı krizi konusunda tedbir almak isteyen Avrupa Birliği, Türkiye ile bir mutabakata 

varmak içi yoğun görüĢmeler yapmıĢ ve 18 Mart 2016‘da bir mutabakat metni basın yoluyla 

kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır (ġensoy, 2016: 2). Bu çerçevede yapılan mülteci anlaĢması 

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 göndermiĢlerdir. Mülteci aracı kapsamındaki 77 milyon Avroluk ilk 

sözleĢmeler 7 Martta imzalanmıĢ ve ilk ödemeler 18 Mart tarihinde yapılmıĢtır (European 

Commission, 2016: 1).  

Türkiye üzerinden Avrupa‘ya son birkaç yılda iki ana güzergâh üzerinden yüzbinlerce 

göçmen geçmiĢtir. Deniz yoluyla Ġtalya limanına ulaĢılan güzergâh, geniĢ bir alanı kapsayan 

―Orta Akdeniz Güzergâhının‖ bir parçasıdır. Türkiye‘den deniz ve kara yoluyla Bulgaristan, 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırlarına ulaĢan güzergâh ise Doğu Akdeniz 

Güzergâhı olarak adlandırılmaktadır. 2015 yılında 880.820 kiĢi bu yoldan Avrupa‘ya 

geçerken yakalanmıĢtır. Bu rakamın yarısından çoğu Suriyeli olmakla birlikte, geri kalanlar 

Irak ve Afganistan uyrukludurlar (Ekinci, 2016: 26).  

Bölgelerindeki çatıĢmalardan kaçan Ortadoğulu ve Afrikalı sığınmacılar, Türkiye 

üzerinden Avrupa‘ya ulaĢmak için düzensiz kara ya da deniz yolculuklarında hayatlarını 

tehlikeye atmaktadırlar. Uluslararası Göç Örgütü 2015 yılı rakamlarına göre deniz yoluyla 

Avrupa‘ya 1 milyondan fazla kiĢi ulaĢmıĢ, bu kiĢilerin 850 bin kadarı, bu geçiĢlerini 

Yunanistan adaları üzerinden yapmıĢtır. 2015 yılı içerisinde Akdeniz‘i geçmeye çalıĢan 3.771 

göçmen ve mülteci hayatını kaybetmiĢtir (Amnesty International, 2016: 9).  

Avrupa Birliği geri dönüĢ anlaĢması imzaladığı diğer benzer ülkelerle Türkiye ile 

benzer anlaĢmalar yapmaya zorlamadığı takdirde tüm yükün Türkiye‘nin tarafından 

sırtlanacağı unutulamamalıdır. AB, ayrıca Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve 

Bosna Hersek ile vizeleri kaldırmıĢ ve geri kabul anlaĢmaları imzalamıĢtır. Bununla beraber 

söz konusu ülkeler ile Türkiye‘nin ―Geri Kabul AnlaĢması‖ imzalamadan AB ile imzalaması 

durumunda, yakalanan yasa dıĢı göçmenler en dıĢ sınırda bulunan Türkiye‘ye gönderilecektir. 

AB‘nin yaptığı bu anlaĢmanın ağır bedeli ancak Schengen çerçevesinde vize kolaylığı 

sağlamak ile bu ağır bedeli bir nebze hafifleten siyasi avantaja 

dönüĢtürebilmektedir.(Akçadağ, 2012: 37).   

6. AVRUPA‟NIN GÜVENLĠK VE SOSYAL ĠSTĠKRARINA TÜRKĠYE‟NĠN 

KATKISI: SIĞINMACI BOYUTU 

AB ve Almanya, baĢından beri Suriyeli mültecilerin masraflarının karĢılanması 

noktasında Türkiye‘ye yapacakları yardım konusunda net ve açık olmamıĢlardır. BaĢlangıçta 
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vaat ettikleri 1 milyar dolar sonrasında 3 miyar dolara çıkmıĢ ama bu paranın ödeneceği ya da 

kaynağı net bir Ģekilde ifade edilmemiĢtir. AB‘nin vaat ettiği rakamlar, Türkiye‘nin 2 milyonu 

aĢkın 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 geniĢleme ve bütünleĢme politikaları göz önüne alındığında Türkiye 

noktasında ne kadar ikircikli ve taraflı politikalar izlediğini, Türkiye‘nin 50 küsur senedir 

birliğe girememesinden anlaĢılmaktadır. Türkiye ise kendisine Avrupa tarafından uygulanan 

çifte standartlı politikalara karĢı göstermiĢ olduğu sabırlı politikalarla, Birlik için ne kadar 

güçlü ve önemli bir ülke olduğunu göstermektedir. Türkiye‘nin AB fonlarından yeterince 

yararlanamaması, Avrupa‘da ki Türk iĢçilere gösterilen çifte standart, serbest dolaĢım 

noktasındaki engeller; Avrupa‘nın Türkiye‘ye karĢı çifte standart politikalarındandır. 

Türkiye sığınmacılara verdiği sağlık hizmetleri kapsamında 938,077 kiĢiye yatarak 

tedavi hizmeti sunmuĢ, 777,292 kiĢiyi ameliyat etmiĢ ve 177,568 kadının doğum yapmasına 

yardımcı olmuĢtur. Ayrıca 93 Suriyeli 93 doktor ve 174 sağlık personeli kamu hastanelerinde 

istihdam edilmesine imkân verilmiĢtir. Türkiye‘de bulunan Suriyelilere yönelik kamu 

kurumları, sivil toplum kuruluĢları ve halk tarafından yapılan yardımların miktarının yaklaĢık 

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 düĢtüğü kötü duruma en iyi örneklerden biri olarak 

gösterilebilmektedir. 

2011‘den 2014‘e kadar olan süreçte, Suriye ve Irak‘tan göç etmek zorunda kalan 

yaklaĢık 6 milyon sığınmacı; Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi çevre ülkelere iltica etmiĢtir. Bu 

ülkelerde yeterli insani yaĢam koĢullarını bulamayan sığınmacıların bir kısmı, 2015 yılı 

itibariyle mülteci statüsüne sahip olabilmek umuduyla Avrupa ülkelerine göç etmeye baĢlamıĢ 

ve Avrupa yaklaĢık 1 milyon sığınmacıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Avrupalı siyasetçiler ulusal 

çıkarları ve değerleri arasında kalmıĢ, bu göç krizini fırsata çevirmeye çalıĢmıĢlardır 

(VatandaĢ, 2016: 17).  

Avrupa Yüksek Temsilcisi‘ne göre, Ukrayna‘daki yaĢanan geliĢmeler, enerji güvenliği 

sorunu ve Türkiye‘nin bölgesel güç olarak yükselmesiyle birlikte; birliğin, üyelik veya 

ortaklık ile sınırlı olmayan gerçek bir dıĢ politika geliĢtirmesi zorunlu olmaktadır. AB‘nin 

ortaklarıyla özel iĢbirliği modelleri geliĢtirmesi gerektiğini savunan Yüksek Temsilci, bunun 

Avrupa KomĢuluk Politikası veya geniĢleme politikası temelindeki çabalarla sınırlı 

olmadığını vurgulamıĢ ve AB‘nin Türkiye‘ye yönelik yaklaĢımında ticaret, göç, enerji ve 

bölgesel güvenlik gibi müĢterek çıkar alanlarının göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekmiĢtir 

(ġahin, 2015: 2).  

Türkiye ile Avrupa Birliği‘nin terör ve terör örgütlerine bakıĢ açısında ve uygulama 

noktasında ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Türkiye‘nin birliğe karĢı getirdiği en önemli 

eleĢtirilerden bir tanesi terördür. Türkiye Avrupa‘yı terör noktasında ikiyüzlülükle 

suçlamakta; Avrupa ise Türkiye‘yi demokrasi, insan hakları gibi ucu açık noktalarda 

eleĢtirerek baskılamaya çalıĢmaktadır. AB ve Türkiye‘nin, yaĢanılan tarihin en büyük 

düzensiz göçlerinin olduğu Ģu dönemde, terör konusunda anlaĢamaması, birliğin ve 

Türkiye‘nin güvenliği noktasında iki tarafa da fayda sağlamayacağı açık bir Ģekilde 

görülmektedir.   

AB‘nin artan enerji bağımlılığı ve bu noktada Rusya ile yaĢadığı gerginlikler, birliğin 

bir diğer büyük problemidir. Türkiye‘nin, Ortadoğu‘da ki enerji yataklarına yakınlığı, iki 
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aktörü birbiriyle iĢbirliğine teĢvik 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 oluĢturmaktadır.  

7. 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 eklenmiĢtir. Bu sorunlar Avrupa ülkelerinin yıllardır yürüttüğü acımasız dıĢ 

politika ve sömürü politikalarının da neticesidir. Bu politikalar sonucunda Ortadoğu ve Afrika 

bölgelerindeki güvenliksiz ve sorunlu bölgeler oluĢmuĢ ve Ģimdi bu bölgelerdeki sıkıntılar ve 

bunun sonucunda yaĢanan 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 anlaĢılmaktadır. 

Ekonomik, siyasi ve askeri noktalarda tam bir tampon görevi gören Türkiye, Avrupa 

tarafından stratejik ortaktan öte bir devlettir. Ġngiltere‘nin AB‘den ayrılma kararı aldığı, 

birliğin çatırdadığı Ģu günlerde; Türkiye gibi bir müttefike yeterli önemi ve desteği 

vermemek, AB‘nin çözülme ve AB‘nin çöküyor mu tartıĢmalarını artıracaktır. 

Ġki aktör arasında mültecilerin kabulü noktasında yapılmaya çalıĢılan anlaĢmanın nihai 

hedefe ulaĢamaması noktasında bundan en zararlı çıkacak olan Avrupa Birliğidir. Hâlihazırda 

Türkiye milyonlarca mülteci ve sığınmacıyla muhatap olmuĢ ve bunun maliyetiyle baĢa 

çıkmaktadır. Aynı Ģeyi Türkiye‘nin anlaĢmaya 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 oluĢturdukları uluslararası 

politikaları, daha bölüĢümcü ve paylaĢımcı 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 oluĢturdukları olumsuz etkilerin zayıflatılması 

yine kapitalist ülkelerin ellerinde bulunmaktadır.  
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ÖZET 

GeliĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında, kısa sayılabilecek bir dönemde sanayileĢen 

Türkiye, bugün hala hızlı ve plansız kentleĢmeden kaynaklı sorunlarla mücadele etmektedir. 

Özellikle Metropoliten kentlerin geliĢimi ve çevreye olan etkileri çoğu zaman plan 

öngörülerinin ötesinde olmaktadır. Kocaeli ili sınırları içinde bulunan Dilovası, bu etkilere 

örnek olarak verilebilecek yerleĢmelerden biri olarak bu çalıĢmaya konu olarak seçilmiĢtir. 

Dilovası‘nı bugüne getiren sürecin birbiri ile bağlantılı iki dinamik tarafından Ģekillendirildiği 

söylenebilir. Bunlar Ġstanbul sanayisinin desantralizasyonu ve yeni sanayi alanlarının talep 

ettiği ucuz iĢgücünün, göç mekanizmaları ile karĢılanmasıdır. Bu iki dinamik, kırsal ve doğal 

karakteri baskın bir yerleĢimi, birkaç on yıl içinde, bir sanayi kentine dönüĢtürmüĢtür. 

Dilovası, sanayi sektörü içindeki dikkate değer ağırlığının yanı sıra, planlama ve Ģehircilik 

boyutuyla da izlenmesi ve üzerinde düĢünülmesi gereken bir vakadır. Kısa bir zaman 

aralığında sanayileĢen, yapılaĢan yerleĢme, günümüze gelinceye kadar konut açığından sosyal 

problemlere, çevre kirliliğinden altyapı eksikliğine pek çok sorunla karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Dilovası‘nın sahip olduğu fırsatlarla, geçmiĢten gelen sorunlarıyla bir bütün olarak 

incelenmesi, sadece Dilovası‘nı anlamak için değil, benzer süreçlerden geçmekte olan sanayi 

yerleĢimlerine yönelik politikalar geliĢtirmek için de gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Dilovası, Sanayi Kenti, Çevre Sorunları 

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF INDUSTRIAL CITIES AND 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS – DILOVASI CASE 

ABSTRACT 

When compared with developed countries, today Turkey - a country which became 

industrialized in a short period of time- is still struggling with problems based on rapid and 

unplanned urbanization. Particularly, developing of Metropolitan cities and their impacts on 

environment are mostly beyond planning forecasting. Dilovası which is in provincial borders of 

Kocaeli has been chosen as the case of this study, which is one of the settlements that can be 

used as an example of these impacts. It can be said that the process which changed Dilovası into 

as what it is today was formed by two dynamics linked to each other. These two dynamics 

transformed a settlement whose rural - natural characteristics were dominant into an industrial 

city in few decades. In addition to its significant value within the industrial sector, Dilovası is a 

case that should be monitored and considered as well with its planning and urbanism aspects. 

The settlement which became industrialized in a short period of time has come up against a 

great deal of problems so far from housing deficit to social problems, from environmental 

pollution to lack of infrastructure. An all in all examination on Dilovası considering its 

opportunities and its problems dating back is necessary not only in order to understand Dilovası 

but also to develop policies for industrial settlements which are experiencing a similar process.  

Key Words: Dilovası, Industrial City, Environmental Problems 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1. GĠRĠġ  

GeçmiĢte olduğu gibi günümüzde de sanayileĢme, geliĢmekte olan ekonomiler için 

kalkınmanın temel kaynağı olmaya devam etmektedir. Ancak sanayileĢme nedeniyle kentlerin 

sosyal yapılarının ve mekânsal özelliklerinin değiĢime uğradığı, baĢta çevre kirliliği olmak 

üzere pek çok problemin de gündeme geldiği görülmektedir. Sanayinin kalkınma için 

vazgeçilemezliğinin karĢısında planlama, sanayileĢme ve kentleĢmenin mekânsal, sosyal, 

ekonomik ve kültürel etkilerini olumlu Ģekilde yönlendirmenin yollarını aramaktadır.  

Türkiye‘de kentler bir yandan sanayileĢmeye ve yeni istihdam alanları sağlamaya, bir 

yandan da bu geliĢmeleri sağlıklı süreçlerde elde etmeye çalıĢmaktadır. Ancak geliĢmiĢ 

ülkelerle karĢılaĢtırıldığında, kısa sayılabilecek bir dönemde sanayileĢen Türkiye‘de kentler, 

bugün hala hızlı ve plansız kentleĢmeden kaynaklı sorunlarla karĢı karĢıyadır. Özellikle 

Metropoliten kentlerin geliĢimi ve çevreye olan etkileri çoğu zaman plan öngörülerinin 

ötesinde olmaktadır. Nüfusu hızla artan kentler zamanla hinterlandlarında yer alan ormanları, 

doğal alanları ve tarım alanlarını kentsel kullanımlara dönüĢtürmektedir. Böylece 

metropoliten kentin etki alanı geniĢlerken, çevredeki kırsal yerleĢimler de kendi kimliklerini 

kaybederek kentsel bir karakter kazanmaktadır. 

Bu çalıĢmada benzer bir süreçten geçmekte olan Dilovası‘na odaklanılmaktadır. 

Kocaeli ili sınırları içinde bulunan Dilovası, Ġstanbul Metropoliten Alanının etki alanında 

sanayileĢmiĢ bir yerleĢimdir. Gebze‘ye bağlı bir köy iken, zamanla Ġstanbul‘dan desantralize 

olan sanayi kuruluĢlarının yeniden yer seçtiği bir alan olarak – kısa bir zaman diliminde – 

hem fiziksel hem toplumsal dönüĢümlere maruz kalmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı Dilovası‘nın 

deneyimini incelemek ve benzer sanayi yerleĢimleri için politika önerileri geliĢtirmektir. Bu 

amaçla giriĢi izleyen ilk bölümde metropoliten kent çeperindeki sanayileĢme dinamikleri ele 

alınmakta ve literatüre bağlı olarak merkezcil ve merkez-kaç güçlerin etkisi tartıĢılmaktadır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde Dilovası‘nın bugünkü kimliğini kazanmasını sağlayan süreç, 

sanayi desantralizasyonunun ve göç olgusunun Dilovası‘na etkileri açısından incelenmektedir. 

Üçüncü bölümde bu hızlı sanayileĢmenin neden olduğu etkiler ve çevre sorunları 

tartıĢılmaktadır. KuĢkusuz bu süreç negatif etkilerin yanında kalkınmayı destekleyici fırsatları 

da içermektedir. Üstelik kamu yatırımları da bölgenin vizyonunu geliĢtirmekte, kamuoyunun 

beklentilerini değiĢtirmektedir. Dördüncü bölümde bu değiĢim talebine odaklanılmakta ve 

fırsatlar değerlendirilmektedir. Bu bağlamda çalıĢmada varılan sonuçlar son bölümde 

tartıĢılmakta ve politika önerileri geliĢtirmektedir. Dilovası‘nın sahip olduğu fırsatlarla, 

geçmiĢten gelen sorunlarıyla bir bütün olarak incelenmesi, sadece Dilovası‘nı anlamak için 

değil, benzer süreçlerden geçmekte olan sanayi yerleĢimlerine yönelik politikalar geliĢtirmek 

için de gereklidir. 

2. METROPOLĠTEN KENT ÇEPERĠNDE SANAYĠLEġME DĠNAMĠKLERĠ 

Nüfusun ve ekonomik aktivitelerin bir mekânda toplanma eğilimini belirleyen iki 

temel güç (faktör) (Fujita ve Thisse, 1996; Krugman, 1998) vardır. Bunlar merkezcil güçler 

(insanları, firmaları, kurumları merkeze çeken faktörler) ve merkez-kaç güçler (insanları, 

firmaları, kurumları merkez dıĢına iten faktörler) olarak sıralanabilir. 

Merkezcil güçler bir yerleĢimi ya da bölgeyi sanayi için yatırımı tercih edilir hale 

getiren koĢulları açıklamaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin sunulacağı pazarın varlığı 

(büyük bir kent ve nüfus) ve bu pazara eriĢim kolaylığı önemlidir. Bu bağlamda yerleĢmenin 

konumu ve sahip olduğu ulaĢım imkânları merkezcil güçlerin oluĢumunda belirleyici 

olmaktadır. Yerel düzeyde üretimi teĢvik eden ve iĢ iliĢkilerini güçlendiren bir sosyal – 

ekonomik – kültürel ortamın varlığı, yeni giriĢimlerin oluĢmasını desteklemektedir. Firmaları 

destekleyen kurumsal yapılar, (ileri-geri) bağlantılar, sektörel çeĢitlilik ve derinlik, rekabetçi 

olduğu kadar iĢ iliĢkilerinin niteliğini geliĢtirici bir çevrenin oluĢmasını sağlamaktadır. Böyle 



  

 

297 

 

 

bir çevre, emek piyasasını canlandırmakta, çalıĢanlar için alternatif iĢ seçeneklerini artırdığı 

gibi, derinleĢen iĢgücü havuzu sayesinde firmalara uygun nitelikte iĢgücüne eriĢim imkânı da 

sunmaktadır. OluĢan dıĢsal ekonomiler firmaların rekabet gücünü artırmakta, yerel ekonomiyi 

güçlendirmektedir. Pek çok örnekte bu geliĢimi destekleyici kamu müdahaleleri, teĢvikler ve 

altyapı yatırımları da söz konusudur. 

Bu koĢulların gerçekleĢmesi sanayi geliĢimini ve kentleĢmeyi teĢvik etmekte, 

mekânsal yapı bu geliĢmeler doğrultusunda değiĢime uğramaktadır. Ancak geliĢmeler belirli 

bir düzeyi ya da eĢiği aĢtıkça sosyal ve mekânsal problemler gündeme gelmektedir. Bir kent 

için bu eĢiğin ne olacağı sorusunun cevabı coğrafyadır. Benzersiz tarihsel arka planın ve 

coğrafyanın belirleyiciliğinde, belirli bir doygunluğa eriĢen kentsel alanlarda (merkezlerde) 

merkez-kaç güçler devreye girmektedir. 

Negatif dıĢsallıklar merkez-kaç güçlerin oluĢumunun sebebidir. Sanayi söz konusu 

olduğunda arazi fiyatlarının yükselmesi, büyük kentlerde maliyetlerin yükselmesi, konut 

sorunu, trafik sıkıĢıklığının neden olduğu zaman kaybı ve maliyet, merkezde bulunması 

gerekli olmayan bazı sektörleri kent dıĢına, çepere ya da büyük kentin hinterlandındaki diğer 

yerleĢmelere yönlendirmektedir. Özellikle kirletici sektörlerde oluĢan kamuoyu baskısı da 

firmaların desantralizasyon kararını desteklemektedir. Bu süreçte sadece piyasa 

mekanizmaları etkili olmamakta, plan kararları ve kamu teĢvikleri de sürecin çerçevesini 

belirlemektedir. 

Küresel kent söylemi (Sassen, 1996) hizmet-üretim alanı iliĢkisini merkez-çeper 

ikilemi üzerinden açıklamaktadır. Buna göre hizmet fonksiyonları merkezde, üretim 

fonksiyonları-alanları ise çeperde yer almaktadır. Küresel ölçekte kentler için tanımlanan bu 

kademeli yapı, metropoliten kentler içinde de geçerlidir. Firmaların ekonomik iliĢkilerine, 

yerel-bölgesel ve küresel ağlara entegrasyonlarına ve sektörel özelliklerine bağlı olarak 

firmanın ofis ve üretim birimlerinin yer seçim kararları değiĢkenlik göstermektedir. Örneğin 

Barselona‘da yüksek teknolojili imalat sektörleri ve hizmetler merkezde yoğunlaĢırken, düĢük 

teknolojili imalat sektörleri alt merkezlerde ve bölgesel ulaĢım odaklarında yeniden 

örgütlenmektedir (Marmalejo-Duarte, 2007). Burada düĢük teknolojili sektörler için ortaya 

çıkan merkez-kaç güçler, metropoliten kentin dıĢında yerini yeniden merkezcil güçlere 

bırakmakta, böylece kent çeperinde yeni yerleĢimler ile sanayi ve iĢ kümeleri oluĢmaktadır 

(Gardner ve Marlay, 2013). Böylece sanayi çoğunlukla ana ulaĢım bağlantılarını takip ederek 

çevreye doğru yayılmaktadır. Bu süreç büyük kentlerin çevresindeki – çoğunlukla kırsal – 

yerleĢmelerin bazılarını etkileyerek dönüĢüme zorlamaktadır. Bu mekânsal dönüĢüm içinde, 

mevcut kentlerin sektörel, sosyal ve ekonomik yapısı da değiĢmektedir. Bu durumda özellikle 

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülke metropollerinde ―merkezde büyüyen sanayinin zamanla 

çepere / çevreye hareketi‖ sonucu ―merkezde yönetim fonksiyonlarının, çeperde üretimin 

sürdüğü ikili (bir) yapı‖ ortaya çıkmaktadır (Kıray, 2003). 

3. DĠLOVASI‟NIN GELĠġĠM SÜRECĠ 

Dilovası‘nın geliĢimi büyük ölçüde içinde bulunduğu coğrafyanın belirlediği bir 

sürecin ürünüdür. Ġstanbul gibi bir metropoliten kentin hinterlandında olmak, yerleĢmeyi 

kendi içsel dinamiklerinden koparmıĢ, dıĢsal aktörlerin belirlediği bir değiĢime sürüklemiĢtir. 

Bu bağlamda Dilovası‘nı bugüne getiren sürecin birbiri ile bağlantılı iki dinamik tarafından 

Ģekillendirildiği söylenebilir. Bunlar Ġstanbul sanayisinin desantralizasyonu ve yeni sanayi 

alanlarının talep ettiği ucuz iĢgücünün, göç mekanizmaları ile karĢılanmasıdır. 
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3.1. Ġstanbul Metropoliten Alanında Sanayi Desantralizasyonu ve Dilovası‟nda 

Sanayi GeliĢimi 

Ġstanbul yüzyıllardan beri çevresi için bir idari ve ekonomik merkez olma özelliği 

göstermektedir. Farklı kültürler için taĢıdığı kültürel anlamların ötesinde, konumunun 

getirdiği avantajla, tarihin her döneminde, ticaret baĢta olmak üzere, her türlü kentsel üretim 

için çekici bir alan olmuĢtur. Osmanlı‘dan Cumhuriyete geçerken baĢkent olma özelliğini 

kaybetse de ülkesel ve bölgesel düzeydeki sosyo-ekonomik liderliğini günümüze kadar 

korumuĢtur. Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayinin ülke geneline yayılmasına yönelik 

politik yaklaĢım – piyasa mekanizmalarının baskısıyla – kısa sürede terkedilmiĢ ve Ġstanbul, 

gerek kamu gerekse özel yatırımcı için öncelikli yatırım alanı olma özelliğini korumuĢtur. Bu 

yaklaĢım baĢlangıçta Ġstanbul‘un ve ülkenin ekonomisini desteklese de, zamanla artan göç 

kentsel ölçekte sosyo-ekonomik yapı ile bağlantılı pek çok soruna neden olmuĢtur. Konut 

üretiminin kentin sanayileĢme hızına eĢlik edememesi, kırdan sanayide çalıĢmak üzere gelen 

nüfusun kendi özgün çözümlerini üretmelerine neden olmuĢtur. Bunun sonucunda özellikle 

sanayi alanlarının çevresinde donatı alanları yetersiz, yaĢam kalitesi düĢük gecekondu 

bölgeleri oluĢmuĢtur. Sanayinin neden olduğu su kirliliği, kullanılan enerji kaynaklarına bağlı 

olarak oluĢan hava kirliliği, büyük ulaĢım yatırımlarına rağmen artan trafik, sanayi 

desantralizasyonunun 1950‘li yıllardan itibaren, her plan döneminde gündemde olmasına 

neden olmuĢtur (Tablo 1). Nitekim Kalkınma Ajansı tarafından Ġstanbul için hazırlanan bölge 

planlarında da ―Ġstanbul‘un kültürel, idari ve ticari bir merkez olarak planlanması gerektiği‖ 

(ĠSTKA, 2010 ve 2015) farklı vizyon ve hedeflerle de olsa vurgulanmaya devam etmektedir. 

Bununla birlikte sanayi desantralizasyonunun bir diğer önemli nedeni de ranttır. 

Ġstanbul‘da gayrimenkul yatırımlarının hız kazandığı 1980 sonrası dönemde kent merkezinde 

kalan sanayi alanları ofis ve AVM fonksiyonlarına dönüĢmeye, son dönemde de lüks konut 

projeleri uygulanmaya baĢlamıĢtır. Sonuçta Ġstanbul merkezi sanayiden hizmete dönüĢmekte, 

metropoliten alan içinde alt merkezler ortaya çıkmaktadır (Dökmeci ve Berköz, 1994). Tekeli 

(2010a), yatırımcıların bu süreçte, sanayi firmalarının alan kullanım ihtiyacı ve merkezdeki 

arazi fiyatları arasındaki iliĢkiye göre yer seçim kararını verdiklerini ve böylece arsa sahibi 

sanayicilerin de ―Ģehirsel spekülasyondan pay alabildiklerini‖ belirtmektedir. 

Tablo 1: Ġstanbul Metropoliten Alanında Sanayi Desantralizasyonunu Yönlendiren 

BaĢlıca Planlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak Ġstanbul‘da sanayi desantralizasyonunu gündeme getiren baĢlıca 

nedenler;  

 Sanayi alanlarının çevresinde geliĢen gecekondu alanlarının neden olduğu 

olumsuzluklar,  

 plansız konut alanı geliĢimi,  

Planlar 

Prost Planı 1934 

Ġstanbul Sanayi ve Bölge Planı 1955 

Doğu Marmara Bölgesi Ön Planı 1960-63 

Doğu Marmara Bölge Planı 

Ġstanbul Sanayi Alanları Nazım Planı 1963-66 

Metropoliten Alan Nazım Planı (1/50.000) 1980 

Ġstanbul Metropoliten Alt Bölge nazım Planı 1995 

ĠMP Plan Süreci 

ĠSTKA – Bölge Planı 2010-13 

ĠSTKA – Bölge Planı 2014-23 
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 UlaĢım sorunu, trafik sıkıĢıklığı ve artan maliyet,  

 Sanayi arsası bulma zorluğu ve maliyeti,  

 Sanayiden kaynaklanan çevre sorunları (gürültü- su - hava kirliliği, sanayi 

atıkları vb.) ile,  

 Ġstanbul‘un kültürel idari ve ticari bir merkez olarak planlanmasını öncelikli 

alan planlama yaklaĢımları olarak sıralanabilir. 

Ġstanbul‘da bulunan sanayi firmaları zaman içinde üretim birimlerini merkezden 

çıkarmaya baĢlayarak doğu ve batı yönünde, önceleri kent içinde, daha sonra diğer illerdeki 

kırsal karakterli yerleĢmeleri de içeren bir hinterland içinde yer seçmeye baĢlamıĢlardır. 

Sanayi alanları kent dıĢına doğru yayıldıkça, bu yeni alanların çevresinde zamanla 

gecekondularla baĢlayan yeni konut alanları da oluĢmuĢ ve kent doğu-batı aksında büyüyerek 

yayılmıĢtır. 

Sanayi geliĢimi açısından Ġstanbul‘un yükünün hafifletilmesi, uzun yıllardır bir kamu 

politikası olarak benimsenmiĢ durumdadır. Bu yaklaĢım Ġstanbul‘un çevresindeki 

yerleĢimlerin sanayi öncelikli geliĢimini teĢvik etmiĢtir. Kentin ―doğuya kaydırılması‖ ve 

―Adapazarı-Ġzmit aksında‖ sanayi geliĢimini destekleyen yatırımlar gündeme gelmiĢtir 

(Tekeli, 2010b). Özellikle Ġzmit Adapazarı arasındaki bölge; sanayi yerleĢimine uygun 

topografyanın da katkısıyla (Ayberk, 2002) 1970‘li yıllardan itibaren kamu yatırımlarının 

yoğunlaĢtığı ve kamu destekli yabancı yatırımların tercih ettiği bir bölge olarak öne çıkmıĢtır. 

Ġstanbul-Ankara aksı üzerindeki konum ve ulaĢım olanakları da (Erkut ve Albayrak, 2004) bu 

geliĢmeleri teĢvik etmiĢtir. Ġstanbul‘u Ġzmit‘e bağlayan D-100 karayolu üzerindeki geliĢmeler 

önceleri Kartal – Maltepe – Tuzla hattında yeni sanayi alanları oluĢturmuĢ, daha sonra 

―parçalı, konut alanlarından uzak‖ bir karakterde, doğuda Çayırova ve Gebze‘ye kadar 

ulaĢmıĢtır (Tümertekin, 1997). Bu aks 1980 sonrası hızlanan sanayi desantralizasyonu sonucu 

büyük ölçüde kesintisiz bir hale gelmiĢtir. Zamanla organize sanayi bölgeleri ve planlı sanayi 

alanları ile çevre illerdeki yerleĢmelerde sanayi yoğunlaĢmıĢtır (Tekeli, 1994). Bu süreçte kent 

merkezleri nüfusça ve alanca büyümüĢ, kentsel alanlar kuzeye, kırsal bölgelere ve doğal 

alanlara doğru ilerlemiĢtir. 

Bu süreçte Dilovası Ġstanbul merkezli üretim tesislerinin metropoliten kent çeperinde 

yeniden yer seçmesi sonucu sanayileĢmeye ve dolayısıyla kentleĢmeye baĢlamıĢtır. 

Dilovası‘nda yer alan ilk sanayi kuruluĢları daha önce Haliç ve Kâğıthane bölgesinde bulunan 

bazı kimya fabrikaları olmuĢtur. Bunun dıĢında demir-çelik, makine imalatı ve pek çok baĢka 

sektörden firma Dilovası‘nda üretime geçmiĢtir. Günümüzde Dilovası‘nda IMES, Makine 

Ġhtisas OSB, Kimya Ġhtisas OSB, DOSB ve Kömürcüler Ġhtisas OSB olmak üzere toplam beĢ 

adet OSB bulunmaktadır (www.osbbs.sanayi.gov.tr). Karma OSB olan Dilovası OSB‘de 

metal ve kimya sektörleri baĢta olmak üzere çeĢitli sektörlerden 178 firma bulunmaktadır 

(http://www.dosb.com.tr/). Bugün Dilovası‘nda arazi kullanımının büyük bölümünü sanayi 

alanları ve sanayiye hizmet veren kentsel altyapı tesisleri oluĢturmaktadır. Sanayi geliĢimi 

için Dilovası‘nın seçilmesinin Dilovası‘nın kendi içsel özelliklerinden çok Ġstanbul‘a yakın 

konumundan kaynaklandığı söylenebilir. Ġstanbul‘a eriĢim kolaylığının yanı sıra otoyol, 

demiryolu ve liman bağlantılarının bir arada oluĢu, üretilen ürünlerin kolayca sevkini 

sağlamaktadır. GeliĢmelerin baĢladığı dönemde Dilovası‘nın Gebze‘ye bağlı, kırsal bir alan 

olması ve arazi fiyatlarının Ġstanbul‘a göre ucuz oluĢu sanayiciler için teĢvik edici olmuĢtur. 

Büyük Ģehir kamuoyunun ve belediye denetiminin dıĢında olmanın getirdiği denetim boĢluğu 

yatırımları kolaylaĢtırmıĢ, tarım arazileri, korunması gereken doğal alanlar, Dil Deresi 

kenarındaki – eskiden doğal sit olan – yeĢil alanlar birer sanayi alanına dönüĢmüĢtür. Bu 

süreçte sanayinin sunduğu geliĢmiĢlik imajı ve istihdam imkânı da yerel aktörlerin desteğini 

kazanmayı sağlamıĢtır. Böylece yereldeki kırsal yerleĢimler dönüĢmüĢ, sanayinin teĢvik ettiği 

kentsel büyüme sonucu Dilovası yerleĢimi bugünkü ölçeğine ulaĢmıĢtır. 

http://www.osbbs.sanayi.gov.tr/
http://www.dosb.com.tr/
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3.2. Göçün Dilovası‟nın Büyümesine Etkisi 

Büyük ölçekli sanayi yatırımları yapılan bir bölgede diğer iĢ kollarının geliĢmesi ve 

ekonominin canlanması olağandır. Özellikle bu bölge, sanayi geliĢimi için elveriĢli ve 

eriĢilebilirliği yüksek ise lojistik hizmetler ve yan sanayiler baĢta olmak üzere pek çok 

sektörden firma bölgeye gelmekte ve/veya yeni giriĢimler ortaya çıkmaktadır. Kentsel 

hizmetlerin çeĢitliliğinin artıĢıyla kentleĢme süreci ivme kazanmaktadır. Pozitif dıĢsallıklara 

bağlı olarak geliĢen ekonomiler literatürde geniĢ bir Ģekilde yer almaktadır (Fujita ve Thisse, 

2002; McCann, 2001). 

BaĢlangıçta Dilovası‘nda sanayiye yönelik bir kentsel hizmet altyapısı olmamasına 

rağmen konum ve ulaĢım özellikleri hem firmaların, hem de iĢgücünün bölgede toplanmasını 

sağlamıĢtır. Ancak bu yığılmanın, bir kentleĢme ekonomisi meydana getirdiğini söylemek 

güçtür. Firmaların Ġstanbul‘a, çalıĢanların ise bölgedeki diğer kentsel merkezlere – ekonomik 

olduğu kadar, sosyal ve kültürel anlamda da – bağımlılığı devam etmektedir. Bölge, henüz 

nitelikli iĢgücüne yönelik olarak bir yaĢam alanı sunmaktan uzaktır. 

Firmaların kent içinde ya da metropoliten kentin hinterlandında yer değiĢtirme kararı, 

iĢgücünün niteliğiyle yakından iliĢkilidir. Firmalar yer seçiminde, nitelikli (kalifiye) iĢgücüne 

yakın bir konumu tercih etmek ya da nitelikli iĢgücünün ulaĢımını sağlayacak mekanizmaları 

organize etmek durumundadır. Ancak Tekeli (2010a), gerek nitelikli iĢgücünün ulaĢımının, 

gerekse nitelikli olmayan iĢgücünün konut sorununun ―sanayicilerin bir katkısı olmaksızın‖ 

―dolmuĢ gibi marjinal sektör giriĢimleri‖ ve ―fabrika çevresine yerleĢen gecekondular‖ ile 

çözüldüğünü tespit etmektedir. Böylece nitelikli iĢgücü kent içindeki (geliĢmiĢ merkezdeki) 

konumunu korurken, nitelikli olmayan iĢgücü yeni kurulan sanayi alanlarını takip etmekte ve 

bu sanayinin çevresinde oluĢan gecekondu alanlarında yaĢamaktadır. Bu çözüm, ev iĢ 

yolculuğunu azaltsa da, sanayi alanlarının çevresindeki konut alanlarının – yaĢam kalitesinin 

– niteliğini garanti etmemektedir. Dilovası örneği, sanayi ölçeği büyüdükçe göçün de arttığı, 

sanayinin çevresindeki alanlar mülkiyet ve coğrafi özellikler bakımından uygun olmasa bile 

konut (gecekondu) alanlarının sınırsızca yayıldığı bir yapı göstermektedir. Nitelikli iĢgücü 

baĢta Ġstanbul olmak üzere, bölgedeki diğer yerleĢimlerde yaĢamakta ve toplu taĢıma ya da 

özel araçla uzun ev-iĢ yolculukları yapmaktadır. 

Dilovası, Doğu Marmara Bölge Planında, ―Global Alt Bölge‖ grubu içinde 

tanımlanmıĢtır. Global Alt Bölge tanımı Doğu Marmara Bölgesi içindeki – yabancı sermayeli 

– büyük firmaların yer aldığı, firmalar ve iĢgücü için çekim merkezi özelliği gösteren 

yerleĢimleri içermektedir. Bu yerleĢimler aynı zamanda Ġstanbul‘daki sanayi 

desantralizasyonundan en çok etkilenen, OSB‘lerin ve diğer sanayi alanlarının bulunduğu 

alanlardır. Plan raporunda, tanımlanan Global Alt-Bölgenin Ar-Ge potansiyelinin 

yüksekliğine ve bölgedeki teknoparkların, üniversitelerin ve araĢtırma kurumlarının büyük 

bölümünü içermesine rağmen, nitelikli iĢgücünün Ġstanbul‘da yaĢadığı tespitine de yer 

verilmektedir (MARKA, 2015). Buna rağmen yerleĢimin nüfusu hızla artmıĢ, hatta Gebze‘den 

ayrılarak ilçe haline gelmiĢtir. Bugün 45 bini aĢan nüfusuyla önemli bir sanayi yerleĢimi 

durumundadır. 

Kırsal alandan yoğun göç alan Dilovası, bu nüfusun kent hayatına entegrasyonu 

problemiyle de karĢı karĢıyadır. Sadece iĢgücü değil, aileler de dikkate alındığında kentin 

ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına katılması gereken büyük bir kesim olduğu görülebilir. 

Bir anlamda Dilovası‘nda uzunca bir süredir hem mekânsal hem de sosyal-kültürel kentleĢme 

süreci deneyimlenmektedir. 
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4. DĠLOVASI‟NDA SANAYĠNĠN ETKĠLERĠ VE ÇEVRE SORUNLARI 

Sanayi desantralizasyonu ve göç sonucu Dilovası‘nın nüfus ve yerleĢim yapısının 

değiĢtiği görülmektedir. YerleĢmenin üretim yapısı tümüyle farklılaĢmıĢ, merkezde tarım terk 

edilirken, sanayinin ağırlıklı olduğu bir ekonomi oluĢmuĢtur. Bu sürecin çok kısa bir süreye 

sıkıĢması mekân organizasyonunun sağlıklı yollarla gerçekleĢmesini güçleĢtirmiĢtir. Bu 

nedenle planlama süreci çoğu zaman değiĢimin gerisinde ve ortaya çıkan sorunlara çözüm 

üretmekte yetersiz kalmıĢtır. Bunun sonucunda yerleĢme mekânsal ve sosyo-ekonomik 

problemlerin yanı sıra çevre sorunlarıyla da karĢı karĢıyadır. 

Mekânsal sorunların baĢında topografya uygun olmayan yerleĢme deseni gelmektedir. 

Dilovası‘na yerleĢim planlı bir sürecin ürünü olmadığı için kentin bütününde topografik 

eĢikler dikkate alınmıĢ değildir. Görece az eğimli araziler sanayiye, çok eğimli araziler de 

diğer kullanımlara ayrılmıĢ durumdadır. Ancak çanak Ģeklindeki yapı, sanayinin etkilerinin 

vadinin (çanağın) içinde yoğunlaĢmasına neden olmaktadır. D-100‘ün, TEM‘in ve tren 

yolunun bölücü etkisi kent içi ulaĢımı güçleĢtirmekte, kent parçalarını birbirinden 

koparmaktadır. Bölgenin lojistik planlaması da – mekânsal anlamda – yapılmadığından taĢıt-

yaya ayrımı, toplu taĢıma hatlarının durak noktaları, yaya yolları, fabrika giriĢ çıkıĢları, tır 

otoparkları vb. pek çok sorunlu konu bulunmaktadır. 

Konut alanlarının eğimli arazilerde bulunması eriĢim güçlüğüne neden olmaktadır. 

Özellikle engelliler, yaĢlılar vb. dezavantajlı grupların bu mekânları daha etkin 

kullanabilmeleri için kentsel tasarım ölçeğinde düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Konut 

alanlarının düzensiz yapılaĢması bir yana, yapı kalitesinin düĢüklüğü temel bir sorundur. 

Mevcut doku içinde nitelikli kamusal alanlar, tanımlı sokaklar ya da mahalleler elde etmek 

güçtür. Üstelik konut alanlarının bir kısmının mülkiyet açısından problemli oluğu, sanayi 

alanı (OSB) içinde kaldığı, orman alanı üzerinde yapılmıĢ olduğu bildirilmektedir (Kanbak, 

2013). Bu alanların yasal statüye kavuĢturulması, daha iyi hizmet alabilir duruma getirilmesi 

ya da tâbi olacakları imar koĢullarının tanımlanması gerekmektedir. 

Mekânsal sorunlarla sosyo-ekonomik sorunların ara kesitinde donatı alanlarının 

yetersizliğinden söz edilebilir. Son yıllarda eğitim alanında değiĢen eğitim sistemine uyum 

sağlamaya yönelik pek çok giriĢim olsa da kentsel ölçekte kültürel donatılar ya da toplanma – 

etkileĢim içerikli sosyal mekânlar henüz yeterli değildir. Sosyal tesislerin ve etkinliklerin 

bireyi ait olduğu aile, hemĢehri grubu vb. kısıtlayıcı – tanımlayıcı ortamların ötesine 

taĢıyacak, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel gruplarla etkileĢim içine alacak zenginlikte ve 

çeĢitlilikte olması gerekmektedir. Donatı alanlarını bütünleyecek kamusal alanların varlığı da 

sosyal yapının canlandırılması için önemlidir. Farklı sosyo-ekonomik grupları, değiĢik 

kültürleri bir araya getirecek – açık – alanlar tasarlanması; ticaret alanları, yaya yolları, 

meydanlar, rekreasyon alanları ve spor alanları ile entegre olacak bu sistemin kentin her 

parçasına ulaĢtırılması gerekmektedir. Böylece kent halkının yaĢ, cinsiyet, statü farkı göz 

etmeksizin, günün her saati kullanabildiği, nitelikli-güvenlikli kentsel mekânlar elde edilebilir 

ve özellikle dezavantajlı grupların sokağa çıkması ve kenti kullanması teĢvik edilebilir. 

Sanayi öncesi doğal sit olan alanları dahi koruyamayan Dilovası, mevcut yerleĢim 

içinde de henüz vatandaĢların ihtiyacını karĢılayacak yeĢil alanları üretebilmiĢ değildir. 

Kentsel ve bölgesel düzeyde rekreasyon alanlarının yanı sıra, sanayinin neden olduğu hava 

kirliliğinin etkilerini giderecek yeĢil koridorların oluĢturulması, su kenarlarının rehabilite 

edilerek yeniden kente kazandırılması gerekmektedir. Yakın dönemde gerçekleĢtirilen sahil 

düzenlemeleri bu bağlamda pozitif bir adımdır. Bu tür pozitif uygulamalar yaygınlaĢtırılmalı, 

topografya ve yerel bitki örtüsü ile uyum içinde zenginleĢtirilmiĢ bir yeĢil sistemin 

geliĢtirilmesi imkânı araĢtırılmalıdır. 
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Hemen her sanayi kentinde olduğu gibi, Dilovası‘nda da sanayiden kaynaklı bazı 

çevre sorunları yaĢanmaktadır. Kirlenme düzeyindeki çevre sorunları hâlihazırda çeĢitli 

araĢtırmalara konu olmuĢ ve kamuoyuna mâl olmuĢ durumdadır. Organize sanayilerin görece 

daha denetimli yapısı içinde, artan bilinçlilik ve kamuoyu baskısı ile bu sorunların çözümüne 

yönelik giriĢimlerin yoğunlaĢması beklenebilir. Göz ardı edilmemesi gereken konu sayıları 

artan organize sanayi bölgelerinin yer seçimleridir. Kentin kuzeyinde yapım halinde olan 

sanayi alanlarının ya da henüz tam kapasite çalıĢmayan OSB‘lerin yakın gelecekte, kırsal 

alanlarda (köylerde) neden olacağı yapılaĢma baskısı Ģimdiden analiz edilmeli ve muhtemel 

geliĢmeler planlanmalıdır. GeçmiĢte Dilovası‘nın merkezi oluĢurken doğal alanların nasıl 

kaybedildiği, kırsal karakterin nasıl dönüĢtüğü göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ġklim değiĢikliği perspektifinden bakıldığında Dilovası sanayisi baĢlı baĢına önemli bir 

emisyon kaynağıdır. Ancak bir o kadar önemli olan konu, konut alanlarının yoğunluğu, yapı 

teknolojisi ve kullanılan ısınma kaynağıdır. Bunun yanı sıra bölgedeki ulaĢımın neden olduğu 

emisyonlar da dikkate alınmalıdır. Genel bir değerlendirme yapıldığında, kaybedilen doğal 

alanların, su yüzeylerinin, ormanların, çayır ve meraların ve kentin oluĢturduğu ısı adası 

etkisinin iklim değiĢikliği üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca sanayinin sektörel 

yapısı, deprem vb. afetlerde karĢı karĢıya olunan – çevresel – riski artırmaktadır. 

KuĢkusuz bir kentin yaĢam kalitesi ve geliĢmiĢliği sadece mekânsal göstergelerle 

değerlendirilemez. Dilovası gibi ekonomisi sanayi tarafından Ģekillendirilen kentlerde 

öncelikli sorun istihdamın geliĢtirilmesidir. Bu geliĢme nicelik açısından olduğu kadar, nitelik 

açısından da düĢünülmelidir. Sanayiyi çevreleyen konut bölgesinin daha çok nitelikli olmayan 

iĢgücüne yönelik oluĢumu ele alınması gereken ana konudur. Sanayinin ihtiyaçları değiĢtikçe 

iĢgücü de bu değiĢime uyum sağlayacak bir dinamizm sergilemek durumundadır. Bu çabalar 

toplumun tüm kesimlerine ulaĢan bir eğitim-öğrenme faaliyeti ile somutlaĢmaktadır. Bu 

süreçte yerel ekonominin – bazı büyük firmaların belirlediği – yapısının da değiĢtirilmesi söz 

konudur. GiriĢimciliğin teĢviki, yerel düzeyde bilgi birikiminin ve öğrenme imkânlarının 

çoğaltılması ve yerel giriĢimciler için yatırım ortamının iyileĢtirilmesi ele alınması, son 

dönemde KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi – kamu destekli – kurumların faaliyetleri içinde ele 

alınması gereken önemli konulardır. Yeni iĢ imkânlarının ortaya çıkması ve yeni iĢletmelerin 

kurulması hem istihdamı artırmakta, hem de iĢgücünün belirli iĢ kollarına mecbur kalmasını 

engellemektedir. Bugün dünyanın en geliĢmiĢ metropollerinde de iĢ imkânlarını artırmanın 

temel strateji olarak belirlendiği düĢünüldüğünde konunun önemi daha iyi anlaĢılabilir. ĠĢ 

imkânlarını artırmak, istihdamı geliĢtirmek ya da iĢsizliği azaltmak gündemde olması gereken 

konulardır. 

Kentsel mekânın kurgusu da bu süreçte önemlidir. Kent dıĢında, sosyal donatı alanları 

olmayan çalıĢma alanları ve merkeze eriĢimi kısıtlı konut alanlarının yaygın olduğu bir kent 

dokusunda sağlıklı bir iĢ ortamı oluĢturmak güçtür. GeliĢen teknoloji bilgiye eriĢim ve sosyal 

iliĢkiler kurmak için fırsatlar sunsa da yüz yüze iliĢki kurmanın önemi azalmıĢ değildir. Bu 

anlamda kent merkezinin, sosyal etkileĢimin ve nitelikli bir kültürel çevrenin geliĢtirilmesi iĢ 

ortamının iyileĢtirilmesi sürecinin parçasıdır. 

Sosyo-ekonomik geliĢmiĢliğin bir kent kültürü ve katılımcılıktan yoksun olarak 

gerçekleĢmesi düĢünülemez. Bu bağlamda toplumu oluĢturan bireylerin kent vizyonunu 

birlikte oluĢturmaları, ortak idealleri paylaĢmaları ve hedeflerine ulaĢmaları için birlikte 

çalıĢmaları önemlidir. Kentlilerin karar alma süreçlerine etkin katılımı, birlikte çalıĢma ve 

kent için birlikte düĢünme kültürü geliĢtirmeleri gereklidir. Bu katılımcı ortam kentteki her 

yaĢ grubunu, cinsiyeti ve sosyo-ekonomik grubu içermelidir. Sanayici ve esnaf gibi 

organizasyonel anlamda avantajları olan grupların yanı sıra toplumun diğer kesimlerinin de 

seslerini duyurabilecekleri, kararlarda söz sahibi olacakları mekanizmaların oluĢturulması 

gerekmektedir. Kentin Ģeffaf bir anlayıĢla yönetimi, kentlilik bilincinin oluĢumunda ön Ģarttır. 
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5. YÜKSELEN DEĞĠġĠM TALEBĠ VE SANAYĠ KENTLERĠ ĠÇĠN 

FIRSATLAR 

Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de kentler bir değiĢim sürecinin içindedir. Artan 

küresel iliĢkiler ve teknolojik değiĢimler üretimi – firmaları – değiĢime zorladığı gibi, mekân 

organizasyonunu da yeniden Ģekillendirmektedir. Bu değiĢim dalgasını yakalayabilen kent ve 

bölgeler avantaj elde ederken, değiĢimi kavrayamayanlar önemini kaybetmekte ve 

gerilemektedir. O halde, Dilovası da içinde bulunduğu coğrafyanın kendisine sunduğu 

avantajları ve dezavantajları değerlendirmek ve kenti daha iyi bir geleceğe taĢıyacak 

stratejileri geliĢtirmek durumundadır. Buradaki kritik konu, güncel – kısa vadeli – çıkarlardan 

uzaklaĢarak ve Dilovası‘nın içinde olduğu fırsatları tanımlayarak, Dilovası için en yararlı 

politikaları üretecek bir irade sergilemektir. 

Bu durumda, Dilovası‘nın geleceğini neler belirleyecek konular nelerdir? Bu 

çalıĢmada sunulan çerçeve içinde dört ana konu öne çıkmaktadır:  

 Dilovası‘nın konumu ve Doğu Marmara‘daki ulaĢım yatırımlarının sunduğu 

fırsatlar  

 Kentsel dönüĢüm talebi, depreme dayanıklı yerleĢim alanı ihtiyacı ve kentsel 

dönüĢümü teĢvik eden yasal düzenlemelerin ve sektörel ortamın sunduğu fırsatlar 

 Kamusal alan ve sosyo-kültürel donatı ihtiyacı; kentlileĢme ve entegrasyon 

talebi 

 Ġklim değiĢikliğiyle mücadelede öne çıkan küresel gündem, çevreye ve iklime 

duyarlı – temiz, yeĢil, ekolojik – sanayi geliĢimi talebi 

Son dönemde planlanan ve/veya yapımına baĢlanan ulaĢım projeleri göz önünde 

bulundurulduğunda bir ulaĢım odağı olarak Dilovası‘nın öneminin ne kadar arttığı daha iyi 

anlaĢılabilir. Nitekim bölge planında da (MARKA, 2015) bu değiĢim potansiyeli vurgulanmıĢ, 

özellikle lojistik sektöründe geliĢme olacağı öngörülmüĢtür. Küresel ölçekte sanayi 

sektöründe, pazar-üretim iliĢkileri, üretim teknolojileri ve lojistik hizmet alanında yaĢanmakta 

olan değiĢim, kaçınılmaz bir Ģekilde Dilovası‘nı da etkileyecektir. Yerel düzeyde 

geliĢtirilecek sanayi politikalarında bu değiĢimin izleri belirleyici olacaktır. 

Bölgedeki kamu yatırımları ulaĢımla sınırlı değildir. Özellikle ileri teknolojili sektörler 

için uygun çevre oluĢturma yönünde bir süredir kararlı bir politika uygulanmaktadır. BaĢta 

BiliĢim Vadisi olmak üzere, bölgede teknoloji geliĢtirmeye yönelik araĢtırma merkezleri, 

üniversiteler ve teknoparklar gibi çeĢitli projeler hayata geçirilmektedir. Dilovası hem bu 

merkezlere yakın konumu hem de geliĢmelerin odağındaki kritik sektörlere ev sahipliği 

yapması nedeniyle öne çıkmaktadır. Bu sektörel ve teknolojik değiĢimin orta ve uzun vadede 

Dilovası‘ndaki mevcut sanayi – ve istihdam – yapısı üzerinde ne tür değiĢikliklere neden 

olacağı da tartıĢılması ve üzerinde düĢünülmesi gereken bir konudur. 

Sonuçta ilçenin Bursa da dâhil olmak üzere çevre yerleĢmelerle gerek ulaĢım gerekse 

fonksiyonel anlamda daha güçlü bir entegrasyona gireceği anlaĢılmaktadır. Bu entegrasyonun 

mekânsal düzeyde gerektireceği dönüĢüm, kentsel dönüĢüm ihtiyacı ve sanayinin yeniden 

organizasyonu ile birlikte düĢünüldüğünde sorulması gereken yeni sorular ortaya çıkmaktadır. 

 Mekânsal düzeyde yeni bir ev-iĢ iliĢkisi kurgulanabilir mi? 

 Kuzeydeki yeni sanayi alanları, merkezdeki sanayi tesisi yoğunluğunu 

azaltabilir mi? 

 Yeni sektörlerin geliĢmekte oluĢu ya da çevre ile kurulan daha güçlü 

bağlantılar yeni bir yapılaĢma – doğal alan kaybı – baskısına neden olur mu? 

 Çevre illerle artan ulaĢım bağlantıları yerel ekonomiyi güçlendirebilir mi? 
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Sağlıklı bir kentsel yapı elde etmek bir anlamda ev – iĢ yolculuklarının 

organizasyonuna ve konut alanlarında sunulan kentsel hizmetlere bağlıdır. Ġstanbul baĢta 

olmak üzere çeĢitli kentlerde gündeme gelen kentsel dönüĢüm uygulamaları Dilovası‘ndaki 

konut alanlarının iyileĢtirilmesi için de bir fırsat sunmaktadır. Bu düzenlemelerde konu sadece 

yüksek fiyata satılacak konut projesi üretmek olarak değil, yerel kullanıcılara ve hak 

sahiplerine nitelikli yaĢam alanları oluĢturmak olarak ele alınırsa sağlıklı çözümler üretilebilir. 

Bu perspektifte yeni sanayi alanlarının oluĢturulduğu bölgelerde de (OSB‘lerde ve köylerde) 

konut alanı oluĢturmaya yönelik yeni yaklaĢımlar üretilmesi zorunluluğu vardır. Bu konut 

alanları sadece konut birimleri olarak değil, mevcut kent merkezine ve çalıĢma alanlarına 

eriĢim sunabilen kent parçaları olarak tasarlanmalıdır. 

Geçtiğimiz yıllarda yaĢanan büyük depremler sadece Dilovası‘nda değil çevre 

yerleĢmelerde bir dönem gündem oluĢturmuĢtur. Afet riski altındaki alanlarda kentsel 

dönüĢüm öngören yasal düzenlemeler de büyük ölçüde deprem riskini temel almaktadır. Buna 

karĢılık baĢta Ġstanbul olmak üzere, büyük kentlerdeki uygulamalar afet riski altındaki 

alanlardan çok, rantı yüksek alanlara yönelmiĢ durumdadır. Dilovası sanayiden kaynaklı 

risklerle de karĢı karĢıyadır. Bu nedenle kentsel dönüĢüme temel oluĢturmak üzere mevcut 

yapının ve muhtemel risklerin detaylı bir Ģekilde analiz edilmesi ve kentsel dönüĢümün yol 

haritasını Ģekillendirecek ilkelerin – önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Kentsel dönüĢüm mevcut donatı yetersizliğini gidermek için bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir. Sadece ilköğretim okulu gibi eğitim tesisleri değil, yerel kullanıcıların 

kentle bütünleĢmesini sağlayacak donatılar ve kentsel yaĢamı zenginleĢtirecek kamusal 

alanlar bu kapsamda ele alınmalıdır. DeğiĢen küresel ekonomik sistem içinde Dilovası yerini 

yeniden tanımlarken, Dilovası‘nda yaĢayan kentlilerin de bu değiĢime uyum sağlamalarını 

kolaylaĢtırıcı düzenlemelere ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu düzenlemeleri sadece tesis bazlı 

düĢünmek doğru olmaz. Artan iletiĢim imkânlarının da yardımıyla dünyadaki geliĢmelere 

entegre bir sosyo-kültürel ortam oluĢturacak ve kentlilerin bu ortama katılımlarını sağlayacak 

etkinlikleri de düĢünmek gerekmektedir. Kentte bir sanayi kültürünün geliĢimi, kentin daha 

yenilikçi bir yapı kazanmasında etkin olacaktır. 

Sanayinin kalkınma için vazgeçilmez oluĢu, sanayiden kaynaklı çevre sorunlarının 

etkilerinin azaltılması için pek çok yaklaĢım geliĢtirilmesinin ana motivasyonudur. Özellikle 

iklim değiĢikliğiyle ilgili uluslararası gündem emisyon kaynaklarının mercek altına alınmasını 

ve çevreye zarar vermeyi engelleyecek öneriler geliĢtirilmesini desteklemektedir. Bu süreçte 

sanayinin yapısı ile uyumlu çözümler geliĢtirmek anlamlıdır. Ancak bu çaba gerek sektörel 

gerekse alansal bazda sürekli veri toplamayı, – bilimsel – araĢtırmalar yapmayı ve projeler 

üretmeyi gerektirmektedir. Firmaların kısa vadeli çıkarlarından bağımsız kurgulanması 

gereken bu süreç çevreyle uyumlu bir üretim yapısının zemini oluĢturacak yeni fırsatlar 

sunabilir. Bu bağlamda, dünyada pek çok yaklaĢım geliĢtirildiği görülmektedir. Özellikle 

temiz – yeĢil –ekolojik üretim için yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri geliĢtirilmekte, hem 

firmalara hem de çevreye ve topluma yarar sağlanmaktadır. Bu anlamda yeĢil tedarik zinciri, 

yeĢil muhasebe ve endüstriyel metabolizma yaklaĢımları dikkate değerdir (Beamon, 1999; 

Zhu ve Sarkis, 2004; Srivastava, 2007; Serafy, 1997; Ayres, 1997). Son dönemde Türkiye‘de 

de gündeme gelen endüstriyel simbiyoz (endüstriyel ortak yaĢam) baĢta eko-endüstriyel 

parklar olmak üzere geniĢ bir alanda uygulama imkânı bulmaktadır (Christensen, 2006; Lowe, 

vd. 1997; Albayrak ve ġenlier, 2015). Türkiye‘de organize sanayi bölgelerinin mevcut yapısı 

eko-endüstriyel parklarla benzerlik göstermektedir (Albayrak, 2000). Bu yenilikçi 

yaklaĢımlardan uygulamaya aktarılacak değerli dersler bulunmaktadır. Dilovası da bu 

gündemi yakalamalı, sanayinin daha çevreci ve yenilikçi olmasını sağlamak üzere kendini, 

bakıĢ açısını, vizyonunu ve iĢleyiĢini yenilemelidir. Mevcut OSB‘lerin çevre sorunlarının 

çözümü için yürütmekte olduğu projeler de anlamlı olmakla birlikte, farklı fikirlere açık, 
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Ģeffaf, araĢtırma ve bilgi üretimi odaklı bir yaklaĢımla Dilovası için özgün bir model 

geliĢtirilmelidir. Dilovası gibi yoğun bir sanayi kentinin dünyadaki çevre gündemini 

yakalaması, mevcut sorunları çözmek için köklü değiĢimlere hazır olması gerekmektedir. 

Diğer alanlarda olduğu gibi çevre konusunda da daha yenilikçi olmak ve kenti geleceğe doğru 

hazırlamak gerekmektedir. 

6. SONUÇ: DĠLOVASI‟NDAN ÇIKARILAN DERSLER VE SANAYĠ 

KENTLERĠ ĠÇĠN POLĠTĠKA ÖNERĠLERĠ 

Dilovası‘nın öncelikli ihtiyacı ―planlı geliĢme‖dir. Bugün ne yazık ki Dilovası‘nın 

Ġstanbul‘un sanayileĢme deneyiminden yeterince sonuç çıkarmadığı ve yıllar içinde benzer 

problemlerle yüzleĢmek zorunda kaldığı görülmektedir. Neden olduğu problemler nedeniyle 

sanayiyi desantralize etmek problemleri çözmemiĢ, sadece baĢka coğrafyalara taĢımıĢtır. Bu 

nedenle yaĢanmakta olan problemlere onları çözümsüz kabul ederek yaklaĢmak yerine kararlı 

bir Ģekilde üzerlerine gitmek gerekmektedir. Bu bağlamda, kentin gündemindeki öncelikli 

konular kentin potansiyelleri ile birlikte ele alınmalı ve gelecek için daha sağlıklı yol haritaları 

oluĢturulmalıdır. 

Dilovası‘nın geleceğini planlamak için öncelikle geçmiĢin ve bugünün doğru 

okunması, yaĢanan süreçlerin tanımlanması gerekmektedir. Planlama sürekli bir faaliyettir ve 

alınan her kararın, yapılan her yatırımın ve dünyadaki değiĢimlerin sonuçlarının süreçte etkisi 

bulunmaktadır. Bu nedenle sürekli bilgi toplanmalı, değiĢimler gözlenmeli, bunun yanı sıra 

elde edilen verilerin bilimsel yöntemlerle analizi mevcut kurumların etkin koordinasyonu 

içinde sürdürülmelidir. Bu tür alanlardaki en temel sorun veri toplama güçlüğüdür. Belediye 

gibi yerel ya da kalkınma ajansı gibi bölgesel kurumların TUĠK‘in yetersiz yerel bilgi 

yapısının boĢluklarını kapatıcı faaliyetleri desteklemeleri yararlı olacaktır. Bunun anlamı daha 

fazla yerel araĢtırma ve bu araĢtırmaların verilerinin ve sonuçlarının biriktirileceği ortamların 

oluĢturulmasıdır. Bölgede alınacak her karar, yapılacak her yatırım verilere ve araĢtırmalara 

dayanarak karara bağlanmalıdır. Bu bağlamda, yereldeki kurumsal kapasitenin bu 

araĢtırmaları takip edebilir, sonuçlarından yararlanabilir ve yenilerini destekleyebilir düzeye 

çıkarılması önemlidir. 

Planlama sürecinde olduğu kadar kamu projelerinin ve özel sektör yatırımlarının 

gerçekleĢtirilmesinde de kentin bütüncül bir bakıĢla ele alınması gerekmektedir. Farklı 

kurumlara dağıtılmıĢ imar yetkilerinin kentsel mekândaki karĢılığı kaos olmaktadır. Kent 

birbirini etkileyen mekânsal, ekonomik ve sosyal sistemlerin etkileĢiminin ürünüdür. Kentteki 

tüm fonksiyonların birbiriyle derin iliĢkileri vardır. Bu iliĢkilerin göz ardı edildiği bir 

planlama baĢarılı olamaz. Birbiriyle çeliĢen hedef kümeleri olan planların aynı bölgede, farklı 

aktörlerce uygulanmaya çalıĢılması Türkiye‘deki planlama yapısı içinde yaĢanmakta olan 

temel bir problemdir. Örneğin sanayi alanlarını; konutları, ulaĢımı, lojistiği ve merkezi iĢ 

alanındaki hizmetleri düĢünmeden planlamak mümkün değildir. Bunun yanı sıra sadece 

mekânsal düzenleme içeren bir planın sosyal problemleri çözmesi beklenemez. Burada farklı 

konuların arakesitlerinin göz önüne alındığı sosyal, çevresel ve ekonomik etki analizlerinin 

samimi bir Ģekilde yürütülmesine ve kentin lehine iyileĢtirmeler yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Kent planlarının sadece imar haklarına hapsedilmiĢ Ģekilde ele alınıĢı, Türkiye‘de 

planlama sürecinin sağlıklı yürütülmesini engellemektedir. Planların sadece mekânsal yapıyı 

organize etmediği, yerel ekonomiye iliĢkin yatırımlar ve sosyal programlarla bir bütün olduğu 

anlaĢılmalıdır. Planın içerdiği mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik hedeflerin katılımcı 

süreçlerle belirlenmesi ve kentin kurumsal kapasitesinin bu doğrultuda yönlendirilmesi 

gereklidir. Bu ortak bilinçliliği sağlamak üzere tüm kentin benimseyeceği bir vizyon 

tanımlanmalıdır. Bu süreçte yerel aktörlerin güçlenmesi, bilinçlenmesi ve karar alma 

süreçlerine katılımı da önemli bir konudur. 
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Dilovası bugün büyük bir değiĢimin eĢiğindedir. Bu süreç iyi planlanmalı, hem kentin 

mevcut sorunlarını çözecek kazanımlar elde edilmeli hem de yaklaĢan değiĢim dalgası kentin 

lehine değerlendirilmelidir. Burada mutlaka dikkate alınması gereken öncelikli konular 

olduğu görülmektedir. 

 Yerel düzeyde kurumlar ve ilgili aktörler teknolojik ve algısal dönüĢüm 

yaĢamalıdır. Bu bağlamda, Ġstanbul‘u ve küresel dinamikleri takip edecek bir algı geliĢimi 

Ģarttır. / Bölgedeki tüm faaliyetler sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımı içinde ele alınmalı, 

çevresel öncelikler bir ön Ģart olarak uygulanmalıdır. 

 Ġklime duyarlı sanayi geliĢimi arayıĢı geliĢmeli, Türkiye‘nin iklim hedefleriyle 

uyumlu iyileĢtirmeler yapılmalıdır. Kentin geliĢimi sürecinde çevresel kaynakların 

korunmasına ve bozulmuĢ alanların rehabilite edilmesine yönelik yaklaĢımlar geliĢtirilmelidir. 

 Ekolojik – temiz – yeĢil sanayiler desteklenmeli, eko-endüstriyel parklar ve 

ilkeleri mevcut sanayi alanlarına mutlaka uygulanmalıdır. Mevcut sanayi yapısı içinde 

atıkların üretim sistemi içinde değerlendirilmesi, materyallerin yaĢam döngülerinin uzatılması 

ve çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle bertaraf edilmesi için yenilikçi modeller 

uygulanmalıdır. 

 Kentin sanayi geçmiĢi, bir kent kültürü ve kimlik öğesi olarak ele alınmalı, 

mevcut sanayi deneyimi eğitim ve kültür alanında da içselleĢtirilerek kente ve kentlilere 

kazandırılmalıdır. Bu bağlamda kentlilerin sadece ücretli çalıĢanlar olarak değil, yenilik ve 

buluĢ yapabilen, sanayiyi ve yerel ekonomiyi geliĢtirici giriĢimciler olarak motive edilmeleri, 

kentte sanayiye yönelik okul, müze, eğitim merkezi gibi eğitim ve kültürel tesislerinin 

çoğaltılması önemlidir. Dilovası‘nın üretici kültürü güçlendirilmelidir. 

 Mahalle ölçeğinden bireysel ölçeğe çeĢitli sosyal projeler desteklenmeli, 

insanların birey olarak kentle bütünleĢmesi sağlanmalıdır. Sadece kültür tesisleri inĢa etmeye 

değil, kentlilerin katıldığı etkinlikler düzenlemeye de odaklanılmalıdır. 

 Kentteki dezavantajlı grupların kamusal alanları daha fazla kullanmalarını 

sağlayıcı kentsel tasarım düzenlemeleri yapılmalı, insanların kenti kullanmaları teĢvik 

edilmelidir. 

 Ġstihdamı geliĢtirici faaliyetler yürütülmeli, yeni iĢ imkânı sunan giriĢimler 

desteklenmelidir. Gençlerin iĢ bulma fırsatlarının geliĢtirilmesinin yanı sıra, kadın istihdamı 

ve ileri yaĢtaki çalıĢanların istihdam güvenliğine dönük iyileĢtirici projeler yürütülmelidir. 

 Artan nüfus için yaĢam alanlarının oluĢturulmasında doğal alanların ve kırsal 

dokunun korunmasına dikkat edilmelidir. Yeni konut alanları, içinde sadece konut olan 

yatakhane kentler olarak değil, merkezle ulaĢım bağlantıları olan, eriĢimi güçlü, çevresindeki 

kentsel kullanımlarla iliĢkili, yaĢam kalitesi yüksek ve sosyal-kültürel ve fonksiyonel çeĢitlilik 

içeren mekânlar olarak tasarlanmalıdır. 

 Ev-iĢ yolculuklarının sağlıklı bir Ģekilde planlanabilmesi için çalıĢma 

alanlarının yer seçiminde baĢta konut olmak üzere diğer kentsel fonksiyonlar da dikkate 

alınmalıdır. 

Sonuç olarak Dilovası‘nın sahip olduğu potansiyeli en etkin biçimde değerlendirmesi; 

kendi özgün geliĢme modeli üretmesi ve araĢtırma kurumlarının bilgi ve birimlerini 

değerlendirecek bir kapasite geliĢtirmesi ile mümkün olacaktır. Belirlenecek bir vizyon ve 

stratejiler doğrultusunda kenti sürekli gözlemlemek ve geliĢmeleri yönlendirmek esastır. 

Planlar geliĢmeler karĢısında değiĢen esnek dokümanlar olsalar da bu değiĢimin kamuoyuna 

açık, Ģeffaf ve yasal süreçlerde gerçekleĢmesi önemlidir. Bu süreçte planlamanın 

geliĢmelerden sonra, kentte olup biteni yasal hale getirmek için kâğıt üzerinde kalan bir belge 

olarak değil, geliĢmelere yön vermek üzere geliĢmelerin öncesinde baĢlayan bir süreç olarak 

kabul edilmesi anlamlıdır. Bu nedenle planlar, geçmiĢteki faaliyetlerin not edildiği hatıra 

defterleri değil, takip edilecek yol haritaları – kılavuzlar – olarak düĢünülmelidir. 
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Dilovası‘nın deneyimi sadece kendi geleceği için değil, baĢta bölgedeki yerleĢmeler 

olmak üzere, benzer süreçlerden geçmekte olan diğer sanayi kentleri için de yol göstericidir. 

Bu deneyimin iyi analiz edilmesi ve belgelenerek kent ve planlama literatürüne 

kazandırılması bölgedeki aktörlerin ortak görevidir. 
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ÖZET 

Yüzyılı aĢan geçmiĢiyle Türkiye‘deki Alevilik meselesi, Adalet ve Kalkınma Partisi 

Hükümetlerinin iĢ baĢına gelmesi ve 2007 yılı itibariyle kapsamlı bir Ģekilde baĢlatmıĢ 

bulunduğu ―Demokratik Açılım‖ çerçevesince bir kez daha güncellik kazanmıĢtır. ―Alevi 

Açılımı‖ olarak da adlandırılan bu süreçte 2009-2010 yıllarında düzenlenen ―Alevi 

ÇalıĢtayları‖ ile birlikte önemli bir süreç baĢlamıĢtır. Türkiye‘nin sosyal sorunlarından birine 

yönelik çözüm umudu niteliğinde olan bu süreçte; Alevilerin talepleri, Türkiye‘ye 

entegrasyonunun alacağı Ģekil, tarafların (devlet ve aleviler) müzakere güçleri v.b etmenler 

belirleyici olacaktır.ÇalıĢma kapsamınca Alevi Sorunun kodifikasyonu ve çözümüne yönelik 

bir analiz aracı olarak oyun kuramının kullanılıyor olması sebebiyle; bu çalıĢmanın literatürde 

kendine has bir yer edinmesi beklenmektedir. Bu çalıĢmanın ana amacı, Türkiye‘de Devlet ve 

Aleviler arasındaki iliĢkilerin oyun kuramı bağlamında analiz edilmesi ve bu Ģekil bir analizin 

bizleri Alevi Sorununa yönelik olarak ne çeĢit tespitler ve muhtemel politika önerilerine 

ulaĢtıracağının anlaĢılmasıdır. Bu bağlamda 2 aĢamalı, dinamik, iĢbirlikçi ve eksik bilgili bir 

model oluĢturularak oyun modeli elde edilmiĢtir. Elde edilen bu oyun modeli ile de ―kusursuz 

Nash Dengesi‖ne ulaĢılmıĢtır. Böyle bir modelleme karĢılıklı olarak verilen kararların 

eĢzamanlı olmalarından daha ziyade sıralı karakterlerini ifade etmektedir. Yine bu modelleme 

Alevilerin Türkiye‘de devletten gördükleri yaklaĢımın niyetinden bazen emin olamamaları 

ihtimalini de içermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Alevi Sorunu, Oyun Kuramı, Alevi Açılımı, AK Parti 

AN EVALUATION OF THE ALAWI INITIATIVE OF THE JUSTICE AND 

DEVELOPMENT PARTY: A GAME THEORY APPROACH 

ABSTRACT 

Turkey's Alevi Issue, with a history spanning over centuries, was updated within the 

scope of ―Democratic Openning‖ by the Justice and Development Party that is govern the 

Turkey since 2002. In this process as known as "Alevi Opening" some workshops were 

organized in 2009-2010. Demands of the Alevis, integration into the Turkey, negotiation 

powers of parties (state and alevis) will be decisive in this process.In the scope of this study, 

for codification and solution of the Alevi problem, the game theory was used. Whit this 

reason, this study will have a place in the literature inventively. The main purpose of this 

study is to analyze the relationships between the state and Alevis in the context of game 

theory.In this context, a model game that is two-stages, dynamic, collaborative and with 

imperfect knowledge was obtained. With the resulting model of this game, "perfect Nash 

Equilibrium‖ has been achieved. This model represents mutually sequential characters rather 

than simultaneously the decisions. 

Key Words: Alevi Issue, Game Theory, Alevi Initiative, Justice and Development Party 
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1. GĠRĠġ  

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri 2002 ve 2011 yılları arasındaki politikaları 

sebebiyle Türk siyasi tarihindeki en reformist partilerden biri olarak adlandırılabilir 

(http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0924, EriĢim Tarihi: 21.12.2015). 

Tek baĢına iktidar olarak iĢ baĢına geldiği 2002 Genel Seçimlerinden bu yana ―Türkiye‘nin 

siyasi tabuları‖ olarak da adlandırabileceğimiz birçok meseleyi ele almıĢ bulunmaktadır. 

Özellikle ―Demokratik Açılım‖ politikası adı altında baĢlatmıĢ olduğu, Türkiye‘nin 2000‘li 

yıllara dek tartıĢmaya dahi imtina ettiği meselelerden olan Rum-Ortodoks, Ermeni, Roman, 

Kürt ve Alevi meselelerine dair gerçekleĢtirmiĢ olduğu ―açılım‖ların Türkiye‘nin 

demokratikleĢmesi adına iyi analiz edilmesini gerekmektedir. Bu tür ―derin meselelerin‖ 

derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada Türkiye‘nin siyasallaĢmıĢ sosyal sorunlarından biri olan Alevi 

meselesinin, Alevi ÇalıĢtayları bağlamında genel bir değerlendirmesini yapmaktır. ―Bir 

sorunun formülasyonu, onun çözümüdür‖  (Marx, 1997: 8.) sözünü referans alırsak eğer; 

Alevi sorunun çözümünün Alevi sorunun kodifikasyonunda saklı olduğunu söyleyebiliriz. 

ÇalıĢma kapsamında öncelikle Alevi sorununun ne olduğunun tanımlanması yapılacaktır. 

Alevilerin devletten taleplerinin neler olduğunun tespitinde Alevi ÇalıĢtaylarının nihai 

raporları Alevi BektaĢi Fedarasyonu‘nun raporlarından yararlanılacaktır. Alevilerin 

taleplerinin neler olduğu belirlenip. Oyun teorisinin bu müzakere sürecine uygulanmasıyla 

birlikte müzakerenin taraflarına yönelik muhtemel politika tavsiyelerine yer verilecektir. 

ÇalıĢmada karar mercilerinin dinamik bir etkileĢim içerisinde bulundukları, 

müzakerenin her iki tarafının da çıkarlarının sadece kendi hal ve hareketlerine bağlı olmadığı 

durumları analiz etmekte kullanılan oyun kuramı sayesinde ―Devlet‖ ve ―Aleviler‖ arasındaki 

bir müzakere olarak adlandırılabilecek olan Alevi ÇalıĢtaylarının analizi için bir model 

oluĢturulmuĢtur. Oyun kuramının en temel varsayımı, karar mercilerinin elde edecekleri 

faydayı maksimize etmeyi hedeflerken öteki aktörlerin karar ve fayda durumlarını da 

değerlendirmeleri gerektiğidir (http://www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/Non-

Cooperative_Games_Nash.pdf, EriĢim Tarihi: 22.12.2015). 

Devlet ve Aleviler arasındaki müzakerenin nihayi hedefe – uzlaĢıya – ulaĢması, gerek 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin gerekse de Türkiye‘deki Alevi kesimin kazanç 

fonksiyonlarının ve stratejilerinin etraflıca incelenmesi ile mümkün olacaktır. 

Bu bağlamda, Oyun kuramının Türkiye‘de Aleviler ve Devlet (AK Parti Hükümeti) 

arasındaki iliĢkilerin analizinde etkin olarak kullanılacak bir inceleme yöntemi olduğu 

düĢünülmektedir. ÇalıĢmanın amacı, en belirgin hatlarıyla Aleviler ile devlet arasında vuku 

bulan geliĢmelerin – müzakere, çalıĢtay, açılım v.b. – oyun teorisi ile analiz edilmesi ve bu 

analize elde edilecek olan saptamaların ne tür saptamalar olacağı ve her iki tarafın da 

muhtemel politika önerilerinin belirlenmesidir. Daha önce genellikle uluslararası ya da 

ulusüstü yapılarla devletlerarasındaki iliĢkilerin analizinde zaman zaman kullanılan oyun 

teorisi kuramının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Aleviler arasındaki son dönem iliĢkiler 

bağlamında ilk kez kullanılması bu çalıĢmanın özgün olmasını ve literatüre dair özgün 

katkısını sağlamaktadır. 

Bu çalıĢmada öncelikle Aleviler ve Devlet arasındaki iliĢkilerin tarihsel arka planına 

yer verilecektir. Akabinde ise bu iliĢkilerin son dönemdeki çalıĢtaylarla birlikte edinmiĢ 

olduğu son Ģekli üzerinden bir model kurulacak olup, oluĢturulan bu modelle elde edilecek 

olan saptamalar ve hareket kümeleri belirtilecektir. En nihayetinde de modelin çözümü 

anlatılarak genel bir değerlendirme yapılacaktır. 
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2. KAVRAMSAL BOYUT 

Literatür incelendiğinde Ģu gözlemlenir ki oyun kuramının siyaset bilimi ve 

uluslararası iliĢkiler gibi sosyal bilimler alanlarına ―bir analiz aracı‖ olarak entegre edilmesine 

yönelik çalıĢmalar genellikle müzakere ve mücadele gibi durumlara yönelik potansiyel bir 

politikalar analizi elde etmeye yöneliktir (Güner, 2003: 163). Bu çalıĢma kapsamında 

metodoloji olarak son dönemde sosyal bilimlerde sıkça kullanılagelen kuramlardan biri olan 

―oyun kuramı‖ kullanılmıĢtır. 

Oyun Kuramının geliĢimine kısaca değinmek gerekirse; bu kuram matematikçi John 

Von Neumann‘ın poker oyunlarında rakiplerini yenebilmek üzere tasarladığı bir kuramdır 

(https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/1998-99/game-

theory/neumann.html, EriĢim Tarihi: 17.12.2015). Daha sonra bu kuram Oskar Morgenstern 

aracılığıyla ekonomi alanına sıfır toplamlı modeller üzerinden rakibini yenmek için 

uygulanıyor (http://cess.nyu.edu/schotter/wp-content/uploads/2010/02/%E2%80%9COskar-

Morgenstern%E2%80%99s-Contribution-to-the-Development-of-the-Theory-of-

Games%E2%80%9D.pdf, EriĢim Tarihi: 18.12.2015). En nihayetinde de John Forbes Nash 

sayesinde kuram bugünki halini alıyor ve müzakerelerin ve mücadelelerin her iki tarafının da 

maksimum fayda ve maksimum zararının tespit edildiği bir Nash Dengesi Üzerinden siyaset, 

iktisat, askeri-güvenlik, biyoloji v.b birçok alanda uygulanır hale gelmiĢtir 

(http://www.columbia.edu/~rs328/NashEquilibrium.pdf, EriĢim Tarihi: 18.12.2015). 

Bu çalıĢmanın araĢtırma soruları kurgulanacak olan oyun ağacının kollarının her 

biridir. Örneğin ―Devlet‖ asimilasyon politikalarıyla Alevi Meselesini çözebilir mi? Aleviler 

isyan ederek taleplerine ulaĢabilir mi? Devlet görmezden gelerek Alevi Meselesini çözebilir 

mi? Bu ve benzeri sorular kurgulanacak olan model üzerinden cevaplandırılacaktır. 

3. ALEVĠ MESELESĠNĠ ANLAMAK 

Alevileri ve Aleviliği tanımlamak oldukça zor bir süreçtir. Çünkü birçok etnik unsura 

ve dil grubuna yayılmıĢ bulunmaktadır (Bruinessen, 1996: 7). Bunun yanı sıra Aleviliğin 

kendi doğası gereği senkretetik bir yapıya sahip olmasının da Aleviliğin tanımlanmasını 

zorlaĢtırdığı savı güçlü temellere dayanmaktadır (Öktem, 2011: 19). 

Günümüz itibariyle Türkiye‘de yaĢayan Alevi nüfusunun toplam nüfusa oranı kesin 

rakamlar bulunmamasına rağmen yaklaĢık olarak yüzde on beĢ ile yüzde otuz arasında olduğu 

tahmin edilmektedir (Vorhoff, 1998: 228). Türkiye‘de Alevi Kurumların sayısının 

ikiyüzyetmiĢin üzerinde bir rakama ulaĢtığı söylenmektedir. Bunların en baĢlıca bilinen ve en 

çok üyesi bulunan dört tanesi Ģunlardır: Alevi BektaĢi Federasyonu, Alevi Vakıfları 

Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Cemevleri Birliği Federasyonu 

(http://www.aktifhaber.com/turkiyedeki-alevi-kurumlari-149544h.htm, EriĢim Tarihi: 

15.12.2015). 

Gerek Alevi meselesini gerekse Alevi ÇalıĢtaylarını anlamak ve bugünkü durumu 

anlamlandırabilmek için tarihsel arkaplana kısaca da olsa değinmek gerekir. Yine Alevilerin 

Anadolu topraklarında devletle iliĢkilerinin nasıl olduğuna bakmak, Alevi ÇalıĢtaylarının ve 

Alevi meselesinin değerlendirilmesi açısından oldukça elzemdir. 

Alevilerin devletle olan iliĢkisini kısaca özetlemek gerekirse ilk olarak incelenmesi 

gereken dönem Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlısıdır. Hatta bu dönem devletin yaklaĢık 

kırk bin Aleviyi öldürdüğü iddialarını içermesi sebebiyle Alevilerin devletle olan iliĢkilerinde 

ilk dönüm noktası olarak da değerlendirilmektedir (Tol, 2009: 56). 

Belirtilen dönemde Osmanlı Devleti topraklarında safavi devletinin Ģii etkinliğine 

engel olmak üzere devlet tarafından dayatılan çok hızlı bir nüfus hareketliliği ve zaman zaman 
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da nüfuz kayıplarına rastlanılmaktadır. Safavilerin Anadoluyu ġiileĢtirme ihtimallerine 

yönelik bir güvenlik politikası olarak devlet tarafından Alevilerin tecrit edilmesi v.b 

uygulamalar Alevilerin devlete bakıĢında da önemli bir konuma sahiptir. 

 Yavuz Sultan döneminde tecritler sebebiyle genellikle kırsal bölgelere dağılan 

Aleviler devlet tarafından potansiyel bir iç güvenlik müdahalesi unsuru olarak görülüp devlet 

tarafından genellikle bir takip ve kontrole tabi tutula gelmiĢtir. Hatta bugün bile Alevilerin 

toplam nüfusunun tespitini imkânsız kılan sebeplerden biri olarak Alevilerin takiye yapmaları 

– bir Ģekilde dini inanıĢlarını belli etmemek için sünniymiĢ gibi yaĢamaları – durumu 

karĢımıza çıkmaktadır (Zeidan, 1999: 76). 

Ġbn-i Haldunun ―tavırlar kuramı‖ çerçevesince nasıl ki her bir devletin tıpkı bir birey 

gibi sahip olduğu bir yaĢam süresi (ömrü) vardır ve onu nihayete erdirip devlet son bulacaktır; 

(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000067895, EriĢim Tarihi: 10.11.2015). 

Osmanlı Devleti de son bulmuĢtur. Osmanlı Devletinin yıkılması sürecini izleyen Türk 

KurtuluĢ SavaĢı ve bir ―Türk Ulus Devleti‖ kuruluĢu süreci Alevilerin devletle olan iliĢkilerini 

büyük çapta değiĢtirmiĢtir. Bir defa aleviler Osmanlıda neredeyse yok sayılan bir tebaa 

kimliğinden ―eĢit bir vatandaĢ‖ kimliğine geçmiĢtir. Tabi kurulmakta olan Cumhuriyetin 

―seküler‖ vaatlerinin olması da Devletin din eksenli politikaları gereği uzun yıllar dıĢlanmıĢlık 

hisseden Alevilerin cumhuriyete ve inĢasına sahip çıktıları söylenilebilir 

(http://www.aksiyon.com.tr/kapak/alevilerin-cumhuriyet-tarihi_531206, EriĢim Tarihi: 

05.12.2015).  

Alevilerin cumhuriyetin ilk yıllarında kemalist-seküler reformlar neticesinde Sünni bir 

din anlayıĢının kamusal alandan çıkarılıyor olması sebebiyle biraz ―devletçi‖ bir zemine 

kaydıkları yorumu yapılabilir. Sonuçta belirtilen dönemde devlet okullardaki zorunlu suni 

terminolojinin terki, yasal dayanağı olan ―devletin dini islamdır‖ savının terki, halifeliğin ve 

Ģeyhülislamlık kurumlarının kapatılması gibi reformlar Alevilerin Sünni devlet doktrininden 

kurtuluyor olduklarına, bu sebeple de yeni devletin – cumhuriyetin – yanında olduklarına 

yorumlanabilir (Kaplan: 2002, 118). 

Alevilerin Devletle iliĢkilerinin tam düzelmeye baĢladığı yorumunun yapılabileceği bir 

dönemde ―Dersim Ġsyanı‖ gibi bir olay ve bu olayın devlet tarafından en sert Ģekilde 

bastırılması sonucu binlerce alevinin hayatını kaybetmesi neticesinde Aleviler bir kez daha 

devlet tarafından eski kodlarına çekilmek zorunda bırakılmıĢtır. Her ne kadar yalnızca alevi 

ayaklanması olmasa da – Dersimde isyan edenlerin bazılar kürt, bazıları kürt Sünni nufüsa 

sahip kesimlerdi – Dersim Ġsyanı da yine Aleviler ve devlet iliĢkilerinde bir dönüm noktasıdır 

(AteĢ, 2011: 269). 

Daha sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyet Devleti‘nin her ne kadar seküler ve laik bir 

devlet kurma vaadiyle Hilafet ve ġeyhülislamlık gibi iki kurumu kaldırmıĢ olmasına rağmen; 

yerine Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı gibi hâlihazırda mevcut bulunan sistem içerisinde 

BaĢbakanlığa bağlı bir din iĢleri kurumu inĢa etmesi de hazır Dersim Ġsyanı‘nın 

bastırılmasının üzerine Alevilerin kendilerini yeniden dıĢlanmıĢ hissetmelerine sebebiyet 

vermiĢtir. Çünkü bu yeni din kurumu Osmanlı bakiyesi olan bütün dini kurumları iptal etmiĢ, 

yasaklamıĢtı. Anayasanın 174. Maddesinde bahsedilen bu kurumların içerisinde Alevi 

Tekkeleri, Hacı BektaĢ-i Veli Loncası ve Dedelik gibi Alevi kurumları da vardır 

(http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/mevzuat/1982anayasas%C4%B1.html,EriĢimTarihi:10.

12.2015) 

Alevilerin devletle olan iliĢkileri Cumhuriyetin kuruluĢ aĢaması dönemi hariç genelde 

dıĢlanarak olmuĢtur. Genellikle kırsal alanda muhafazakar bir hüviyette yaĢadıklarını 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Bu durum 1950‘lerin sonrasında hareketlilik kazanan 

Türkiye‘de kentleĢme ile birlikte değiĢmeye baĢlamıĢtır. Fakat kırdan kente göçen Alevilerin 
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sosyal yaĢamda kendilerine ilkin öyle kolayca yer edindiklerini söylemek pek de mümkün 

sayılmaz. Hatta ilk kente göçen Alevilerin yaĢamak adına kentin merkeze uzak kesimlerinde 

Alevi mahalleleri oluĢturduklarına rastlanılır. Bu durum üzerinde Alevilerin gerek toplumsal 

gerekse de devlet tarafından kendilerine bir Ģekilde hissettirilen dıĢlanmıĢlık hissi etkilidir 

(Bruinessen, 1999: 120). 

1970‘lere doğru gelindiğinde kırdan kente göçen Alevilerin genç kuĢaklarının daha 

çok sol-sosyalist akıma mensup olmaya baĢladıklarına tanık olunmaktadır (Zeidan, 1999: 77). 

Devlet tarafından zaten dıĢlanmaya alıĢan Alevilerin sol-sosyalist akım içerisinde kendine yer 

edinmesiyle birlikte Devlet tarafından tabiri caizse artık ―makul Ģüpheli‖ ilan edilmiĢti. Tabi 

toplumsal alanda da bu durum Sünni ve Alevi kesimler arasında bir tansiyona neden 

olmaktaydı. Bu tansiyonun en olumsuz neticeleri Türk siyasi tarihinde ne yazık ki Çorum, 

Malatya, KahrammaraĢ, Ankara (Madımak) gibi olaylar üzerinden hatırlanılagelmiĢtir 

(Benhabib, 1979: 16). 

1980 Darbesi akabinde Alevilerin artık daha örgütlü gruplara dönüĢtüğüne tanık 

olunmaktadır (Soner ve ToktaĢ, 2011: 422). Artık Alevilerin kendi televizyon kanalları, 

örgütleri, birlikleri, dernekleri sosyal alanda kendine yer edinmeye baĢlamıĢtır. Her ne kadar 

devlet tarafından tanınmasa da, tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunuyla uzun bir dönem 

görülür halde icra edilmese de yer altı yapılanması (underground) Ģeklinde devam ede gelen 

cem evleri ve ayinler sosyal alanda kendine daha belirgin bir yer edinir olmaya baĢlamıĢtır. 

2015 yılı itibariyle da hala daha Aleviliğin dede, cem evi v.b kurumları devlet tarafından 

resmi olarak tanınmamaktadır. 

4. ALEVĠ ÇALIġTAYLARI 

2000‘li yılların baĢında artık Alevi Meselesi Türkiye adına ulusal olmaktan öte bir 

konuma sahipti.  Çünkü 2000 yılı Avrupa Birliği Ġlerleme Raporunun Azınlıkların Korunması 

ve Ġnsan Hakları baĢlıklı kısmında Alevilerin problemleri ve talepleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtı 

(http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_

Rap_2000.pdf, EriĢim Tarihi 03.12.2015): 

―Alevilere yönelik resmi yaklaĢımda herhangi bir değiĢiklik olmadığı görülmektedir. 

Alevilerin Ģikayetleri, sadece Sünni camileri ve dinsel vakıflarının inĢası için mali destek 

sağlanması yanında, okullarda ve ders kitaplarında Alevi kimliğini yansıtmayan zorunlu din 

eğitimi verilmesi üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bu konular son derece hassastır; ancak, bunlar 

hakkında açık bir tartıĢmaya girmek mümkün olmalıdır.‖ 

2002‘de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma partisi bir takım reform ve açılımlar 

gerçekleĢtirirken bunların arka planında Avrupa Birliği‘ne tam üyelik hedefinin de olduğu 

yadsınamaz bir gerçekliktir. 

2005 Yılına gelindiğinde Avrupa Birliği‘nin Türkiye Hakkındaki Ġlerleme Raporunda 

Alevilerin ve Aleviliğin kendine daha çok yer edinmiĢtir. Örneğin 2000 yılındaki raporun 

içersinde sadece üç kere ―Alevi‖ ifadesi geçmekteyken 2005 Yılı Raporunda bu sayı on bire 

yükselmiĢtir(http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiy

e_Ilerleme_Rap_2005.pdf, EriĢim Tarihi: 03.12.2015). 

Yıl 2007 olduğunda Adelet ve Kalkınma Partisi Hükümeti bir inisiyatif aldı ve bir dizi 

―Demokratik Açılımlar‖ vaat etti. Bu güne kadar neredeyse tabu olmuĢ olan Kürt, Ermeni, 

Rum, Roman, ve alevi açılımı gibi bir takım giriĢimlerde bulundu. Bu doğrultuda çalıĢtaylar 

ve çeĢitli etkinlikler gerçekleĢtirildi. 2007 Genel Seçimlerine girilirken Adalet ve Kalkınma 

Partisinin kamuoyunca tanınan Reha Çamuroğlu gibi bir takım Alevi entelektüelleri 

milletvekili adayı göstermesi bir çeĢit politik faydacılık olarak yorumlanabileceği gibi yine bir 

iyi niyet niĢanesi olarak da kabul edilebilir. 
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―Yeni Bir Dilin ĠnĢası‖ muhtemelen Alevi ÇalıĢtaylarının en güzel özetlenmiĢ olduğu 

cümledir. Adalet ve Kalkınma Partisi‘nin Alevi ÇalıĢtaylarının hemen evvelinde Muharrem 

ayında Alevi iftarı organizasyonları düzenlemesi ve toplumun farklı kesimlerini bu iftarlara 

davet etmesiyle birlikte yepyeni bir sinerji oluĢmuĢtur. Gerek medyada gerekse sosyal hayatta 

Alevilerin taleplerinin neler olduğunun ve bu meselenin çözülme potansiyeline sahip bir 

platform ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Burası önemlidir. Çünkü devlet ilk defa meseleyi, 

meselenin muhataplarıyla çözüme götürme inisiyatifi göstermiĢtir. 

ÇalıĢmanın bu kısmına ―Yeni Bir Dil ĠnĢası‖ denilmesinin bir sebebi de budur. 

Türkiye‘de yerleĢik olarak oturmuĢ bir ―güçlü devlet söylemi‖ vardır (Heper, 2010: 7). Adalet 

ve Kalkınma Partisi hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kültürel ve tarihsel olarak 

kodlarına iliĢmiĢ bu güçlü söylemi bir anlamda bir kenara bırakarak meseleyi müzakereci ve 

uzlaĢmacı bir yaklaĢımla ele almıĢtır. 

Birinci çalıĢtay otuz altı farklı Alevi derneğinin temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢtayda Alevi örgütleri ve Alevi Dedelerinin gözünden bir Alevilik 

tanımı ve tartıĢması yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci çalıĢtay dokuz farklı sosyal bilim 

disiplininden toplamda otuz katılımcıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢtayda Aleviliğin sosyal 

bilimler alanında kendine ne Ģekilde yer edindiği meselesi tartıĢılmıĢtır. Üçüncü çalıĢtay otuz 

sekiz adet Sünni ―teologun‖ (ilahiyatçı, diyanet personeli) katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

çalıĢtayda genel hatlarıyla Alivilik ve Aleviliğin problemlerinin ilahiyatçılar nazarında bir 

tespiti yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Dördüncü çalıĢtay otuz üç sivil toplum örgütününün 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢtayda Alivilik ve Alevilerin 

problemleri sivil toplum kuruluĢlarının gözünden tartıĢılmıĢtır. BeĢinci çalıĢtay yirmi yedi 

adet gazete temsilcisinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢtayda Alivilik ve Alevilerin 

problemleri medyanın meseleye bakıĢ açısıyla tartıĢılmıĢtır. Altıncı çalıĢtay otuz altı 

siyasetçinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢtayda Alivilik ve Alevilerin problemleri 

siyasetçiĢerin meseleye bakıĢ açısıyla tartıĢılmıĢtır. Yedinci ve son çalıĢtay önceki 

çalıĢtaylardan farklı grupların toplamda otuz dokuz kiĢilik (yirmi Alevi ve on dokuz Sunni) 

katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir (Alevi ÇalıĢtayları Nihayi Raporu, 2010: 19-23). 

ÇalıĢtayları özetlemek gerekirse, toplamda yedi adet çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Farklı sosyal, siyasal ve toplumsal grupların katılımıyla meseleye çok yönlü katılım 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢtaylarda genel hatlarıyla Ģu meseleler tartıĢılmıĢtır: 

Aleviliğin Tanımlanması, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Zorunlu Din Dersi Meselesi, 

Cemevlerinin Statüsü, Dedelerin Statüsü, Madımak Oteli Meselesi, Hacı BektaĢi Veli Tekkesi 

(http://www.alevifederasyonu.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=332:a

bf-alevi-ly-i-dcelerini-alad&catid=13:abf-baslamalar&Itemid, EriĢim Tarihi: 07.12.2016).  

Aleviliğin Tanımlanması Meselesi çalıĢtayda ilk önceliği alan meseledir. Farklı Alevi 

kesimlerin geniĢ katılımının sağlanmasının hedeflendiği bu aĢamada devlet Aleviliğin 

tanımının yapılmasını Alevilere bırakmıĢtır. Bu durum kendisine nihayi raporda Ģu Ģekilde yer 

edinmiĢtir: ―Aleviliğin çerçevelendirilmesi ve tanımlanması bütünüyle Alevilerin uhdesinde 

olmalıdır.‖ (Alevi ÇalıĢtayları Nihayi Raporu, 2010: 189). 

Aslına bakılırsa bu çok yerinde bir karar olmuĢ. Kaldı ki yakın siyasi tarihimiz bu 

meselenin adını koyma inisiyatifinin devlete verildiğinde, Alevilerin kendilerini fazlasıyla 

dıĢlanmıĢ hissedebilecekleri durumlarla karĢılaĢmasıyla neticelenmiĢtir (30. Abant Platformu 

Toplantısı, 2013: 12). Devlet ile Alevilerin aynı platformda eĢit temsili ikisi arasındaki 

iliĢkide çok önemli bir dönüm noktasıdır (SubaĢı, 2010: 166).  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Meselesi çalıĢtayda tartıĢılan önemli meselelerden biridir. 

Dine dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması Alevilerin talepleri arasında en baĢta 

gelmektedir. Bu sebeple de Alevilerin dine dayalı ayrımcılığın merkezi unsuru olarak 
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gördükleri Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘na yönelik olarak farklı talepleri bulunmaktadır. Bazı 

Alevi gruplarının bu kurumun tamamen kaldırılmasına yönelik talepleri bulunmakla birlikte 

çoğu Alevi grubun ortak görüĢü bu kurumun ―ideal laiklik normları içerisinde kendine bir yer 

edinmiĢ‖ olmasıdır (Alevi ÇalıĢtayları Nihayi Raporu, 2010: 13). Bu meselenin iki zemini 

bulunmaktadır. Ġlki Diyanetin laiklik prensibiyle bağdaĢmadığı savının temellendiği zemindir. 

Diğeri ise Diyanetin eĢitlik bazında davranmadığı savının temellendiği zemindir. 

Zorunlu Din Dersi Meselesi çalıĢtayda ciddi tartıĢmalara konu olmuĢ bir meseledir. 

Farklı Alevi gruplarının bu meseleyle ilgili oldukça farklı yaklaĢımları bulunmaktadır. 

Kimileri bu derslerin tamamen müfredattan kaldırılmalarını talep ederken kimileri seçmeli 

olarak sürdürülebileceğini ifade etmektedir. Genel olarak bu derslerin içeriğine yönelik bir 

eleĢtiri de söz konusudur. Bazı Aleviler bu ders müfredatınca kendilerine yer verilmemesinin 

yanlıĢ olduğunun altını çizmektedir. Her ne kadar karara bağlanılması pek de kolay olmasa bu 

mesele çalıĢtay kapsamında belki de en çetin tartıĢmaların yaĢandığı meseledir. 

Cemevlerinin Statüsü Meselesi, diğer meselelere nazaran çalıĢtaya katılan Alevilerin 

genel olarak uzlaĢı içerisinde oldukları bir meseledir. Kısaca ifade etmek gerekirse Aleviler 

cemevlerinin yasal olarak bir ibadethane olarak kabul görmesini, tanınmasını talep 

etmektedir. Tabi bu meselenin tartıĢılıp karara bağlanmasının önünde ―Tekke ve zaviyelerin 

kapatılması Kanunu‖ gibi bir takım hukuki sıkıntılar da söz konusudur.  

Bu tür hukuki ayrıntıların da meseleye dahil edilip etraflıca tartıĢılması gerekmektedir. 

Yoksa Alevilerin de devlete vergi ödedikleri için tıpkı Sünniler gibi ibadet hane ihtiyaçlarının 

giderilmesi adına arsa tahsisi, cemevlerinin genel giderlerinin devlet tarafından karĢılanması 

gibi meĢru hakları vardır. 

Dedelerin Statüsü Meselesi çalıĢtayda genellikle eĢitlik ilkesi üzerinden gitmiĢtir. 

Alevilerin geniĢ kabul çatısı altında toplandığı meselelerden biridir. Aleviler genel olarak 

―dedelik‖ kurumunun tıpkı ―imamlık‖ gibi din adamlığı kurumu hüviyetine kavuĢturulmasını 

talep etmektedirler. BaĢta dedeler olmak üzere cemevlerinde hizmet veren tüm bireylerin 

giderlerinin devlet tarafından karĢılanması da yine talepler arasındadır. 

Madımak Oteli Meselesi çalıĢtayda tartıĢılırken herkesin ister istemez hüzünlendiği bir 

mesele olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sivas‘taki Madımak Otelinin toplumsal bir infial 

neticesinde katliamla anılır olması son derece üzücüdür. Aleviler bu otelin günümüzde bir 

müze olarak kullanılmasını ve yasal statüsünün bu bağlamda yeniden düzenlenmesini talep 

etmektedirler. 

Hacı BektaĢ-i Veli Tekkesi Meselesi de tıpkı cemevi meselesinde olduğu Tekke ve 

Zaviyeler Kanununa takıldığı için gerçekleĢtirilememiĢ bir yasal statü meselesidir. 

Günümüzde Hacı BektaĢ-i Veli Tekkesi müze olarak kullanılmaktadır. Aleviler buranın aslına 

uygun bir Ģekilde tekkeye dönüĢtürülmesini ve bunun da yasal bir zemine oturtulmasını talep 

etmektedirler. 

5. MODEL 

Bu çalıĢma kapsamında oluĢturulan model iki aĢamalı, dinamik, iĢbirlikçi ve eksik 

bilgili bir modeldir. Değerlendirme aĢaması sıfır toplamlı bir oyun olarak ele alınmamıĢ tam 

aksine sabit toplamlı olarak değerlendirilmiĢtir. Elde edilen bu oyun modeli ile de ―kusursuz 

Nash Dengesi‖ne ulaĢılmıĢtır. Böyle bir modelleme karĢılıklı olarak verilen kararların 

eĢzamanlı olmalarından daha ziyade sıralı karakterlerini ifade etmektedir. Yine bu modelleme 

Alevilerin Türkiye‘de devletten gördükleri yaklaĢımın niyetinden bazen emin olamamaları 

ihtimalini de içermektedir. 
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Bu çalıĢma kapsamında oyunculardan devlet için 3 Aleviler içinse 4 adet hareket 

kümesi oluĢturulmuĢ bulunmaktadır. Tarafların yapacakları hamlelere karĢılık elde edecekleri 

faydanın sıralanması sırasında yazarın alevi sorununun tarihsel arka planı ve Alevi 

ÇalıĢtayları‘nda dile getirilen talepleri basite indirgeyerek yorumladığı belirtilmelidir. Bu 

yüzden de çalıĢmanın fayda sıralaması kısmındaki bulgular kaçınılmaz bir Ģekilde Ģahsi 

kalmaktadır. Bu aĢamada gerek hareket kümelerine gerekse de fayda dizilimlerine yönelik 

olarak –sağlam varsayımlara dayanan– eleĢtiriler haklılık taĢıyabilir ve bu bağlamda da 

değiĢik yorumlamalara dayanılarak yeniden bir fayda dizilimi oluĢturulabilir. 

ÇalıĢma kapsamınca oluĢturulan modelin iki oyuncusu –Devlet ve Aleviler– vardır. 

Mantığı gereği modellemeyi yaparken Alevi meselesini ve Alevilerin devletle olan iliĢkilerini 

basitleĢtirilerek ele alınmıĢtır. Bu çerçevede oluĢturulan oyun modelince Alevilerin devletten 

görebilecekleri hamleler Asimilasyon, Görmezden Gelme, GörüĢme (taleplerin kabulü) olarak 

dizayn edilmiĢtir. Buna karĢılık olarak Devletin Alevilerden görebileceği hamleler de 

Eylemsizlik, GörüĢme (çözüm talep etme), masadan kalkma ve Ġsyan Etme olarak dizayn 

edilmiĢtir. 

4.1: Model Matrisi 

 DEVLET 

 

A 

L 

E 

V 

Ġ 

 Görmezden Gel. GörüĢme(kabul) Asimilasyon  

Eylemsizlik 1,0 1,1 1,-1 

GörüĢme(talepler)  2,0 2,1 2,-1 

Masadan Kalkma 0,0 0,1 0,-1 

Ġsyan -1,0 -1,1 -1,-1 

 

 

Oyun Ağacı (Devlet) 

 

  

Görmezden Gel         Asimilasyon  

         GörüĢme (kabul)  
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Oyun Ağacı (Aleviler) 

 

  

Eylemsizlik              Ġsyan  

   GörüĢme (Talepler)      Masadan Kalk 

Modelin Uygulanması 

 

 

     Görmezden Gel.                GörüĢmeler                    Asimilasyon  

Eylemsizlik                                                                                                       Eylemsizlik 

                                                          Ġsyan                             Eylemsizlik                                                                                                                               GörüĢme                       

   Masadan Kalk   Ġsyan 

GörüĢme                 Masadan Kalk                                                           GörüĢme            Masadan Kalk             Ġsyan                                     

                       

                                                    

                                                                               

Talepleri Kabul et                       Talepleri Reddet 

5.1.Devletin Hareket Kümesi: 

ÇalıĢmanın bu kısmında kurgulamıĢ olduğumuz oyun modeli çerçevesince devlet 

tarafından ortaya çıkarılabilecek doğa durumları ele alınmıĢtır. Bu doğa durumları görmezden 

gelme, görüĢme (kabul) ve asimilasyon olarak değerlendirilmiĢtir. 

Görmezden Gelme (ignore): Bu durum Türkiye‘de devlet mekanizmasının Alevi 

Meselesini çözme noktasında herhangi bir inisiyatif almadığı bir doğa durumunu (statement) 

ifade etmektedir. Türkiye‘de Alevi Meselesinin çözümüne yönelik bir adım atılmasının dahi 

tartıĢılır olmaktan çok uzak olduğu bir yakın siyasi tarih mevcuttur. Devlet mekanizmasını bir 

araç olarak algılarsak eğer, hükümet bu aracın yürütücüsü ve yönlendiricisi konumunda olur. 

Türk siyasi tarihinde hükümetlerin seçimle iĢ baĢına gelmeye baĢlamıĢ olduğu günden bu 

yana ortalama hükümet ömrünün yaklaĢık olarak bir buçuk yıl olduğu gözlemlenmektedir 

(Gözler, 2000: 27). Türkiye‘de parlamenter sistemin zaaflarıyla Türk siyasi kültürünün anti 

uzlaĢmacı etkisi birleĢince ne yazık ki ortalama hükümet ömrünün dünyadaki muadillerine 

göre bir hayli kısa olduğu gözlenmektedir. ĠĢ baĢına gelen iktidarlar Türkiye‘nin sorunlarına 

yoğunlaĢmaktan daha çok kendi iktidarlarının ömrünü uzatma çabası içerisine girmiĢtir çoğu 

zaman. Alevilik meselesinin de siyasal alanda kendine yeterince yer edinememiĢ olmasının 

bir sebebi de Türkiye‘nin bu siyasal konjonktürü olmuĢtur. Gerek Türkiye‘de ortalama 

hükümet ömrünün bir buçuk yıl olması gerekse de genellikle merkez sağ olarak 

tanımlayabileceğimiz uzun süreli iktidarların
2
 çoğunun o veya bu Ģekilde Alevi Meselesine 

yönelik çözüm arayıĢını içeren politikalar sunmadıkları görülmüĢtür ta ki tek baĢına iktidara 

gelen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri dönemine kadar. Alevi meselesinin tıpkı Kürt 

Meselesi gibi Türk siyasetinin tabularından biri olarak kalmasının bir devlet politikası olarak 

                                                 
2
 10 Yıl Demokrat Parti, 5 yıl Adalet Partisi, 8 yıl Anavatan Partisi, 13 yıl Ak Parti 
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algılandığı ya da kurgulandığı bir doğa durumu bu oyun kuramı içerisinde ―görmezden 

gelme‖ olarak adlandırılmıĢtır. 

Görüşme (Kabul): Bu doğa durumu devletin Alevilerlerle aynı çatı altında bir araya 

gelmesini ve meselenin çözümünüze yönelik olarak bir müzakere sürecini baĢlatmasını ifade 

eder. Bu durum müzakereler neticesinde Alevilerin devletten taleplerinin neler olduğunun 

tespit edilmesi ve devletin bu talepleri bir hak olarak tanıyıp tanımayacağını belirleyeceği 

aĢama olan karar aĢamasını içermektedir. Kısaca özetlemek gerekirse Alevilerin devletten 

talepleri olan Cem evlerine, Hacı BektaĢi Veli Türbesine ve Dedelere yasal statü verilmesi, 

Madımak Oteli‘nin müze yapılması, zorunlu din dersinin kaldırılması ve Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı‘nın revize edilmesi gibi taleplerin devlet tarafından görüĢülüp bir karara 

bağlanması durumunu ifade etmektedir. 

Asimilasyon: Bu doğa durumu devletin Alevi meselesini çözme aracı olarak 

asimilasyon politikaları uygulamasını ifade etmektedir. Bu doğa durumunda devlet Alevileri 

dinlemek ya da onların taleplerini dile getirmelerine imkân vermekten öte baĢta kültürel 

olmak üzere çok boyutlu bir asimilasyon politikasını sahiplenmektedir. Türk siyasi tarihini 

incelediğimizde Alevilere yönelik olarak zaman zaman devlet politikası olarak da uygulanmıĢ 

gizil bir asimilasyon çabası vardır. 

5.2.Alevilerin Hareket Kümesi: 

ÇalıĢmanın bu kısmında kurgulamıĢ olduğumuz oyun modeli çerçevesince Aleviler 

tarafından ortaya konulabilecek doğa durumları ele alınmıĢtır. Bu doğa durumları eylemsizlik, 

görüĢme (talepler), masadan kalkma (quit) ve isyan olarak değerlendirilmiĢtir. 

Eylemsizlik: Bu doğa durumu devlet politikası olarak kendilerine uygulanan tutum ve 

yaklaĢımlar her ne olursa olsun Alevilerin stabil bir Ģekilde eylemsiz kalmayı tercih ettikleri 

durumu ifade etmektedir. Türk siyasi tarihi incelendiğinde köyden kente göç oranının 

artmasıyla birlikte Alevilerin de eylemsizliklerinin bir son bulup kendilerine sosyal alanda yer 

edindikleri gözlemlenmektedir (Massicard, 2007: 53). Aleviler için eylemsizlik doğa durumu 

genellikle Türkiye‘de kırdan kente göçün öncesinde rastlanan bir durum olagelmiĢtir. 

Göçlerle birlikte bu durum değiĢmiĢtir. 

Görüşme (Talepler): Bu doğa durumu Alevilerin elde etmek istedikleri talepleri 

tartıĢmanın muhatabı olan devlet ile bir araya gelip istiĢare masasına taĢıması durumunu ifade 

etmektedir. ―Hak verilmez alınır!‖ mottosunun dayandığı ilk adım hakları talep etme 

aĢamasıdır. Hak iddiasında olan kiĢi ya da kurumlar tarafından baĢka hiç bir yola 

baĢvurmaksızın ilk önce haklar dile getirilmeli ve talep edilmelidir. ĠĢte bu doğa durumunda 

Alevilerin devletten taleplerini ifade edebilecek ve bu talepleri devletle istiĢare edebilecek bir 

platform oluĢturmaları ya da devlet tarafından oluĢturulan bu çeĢit bir platformda kendilerine 

yer edinecekleri varsayımına dayanır. 

Masadan Kalkma (Quit): Bu doğa durumu Alevilerin gerek kendi inisiyatifleriyle 

oluĢturdukları gerekse de devlet inisiyatifiyle oluĢturulan istiĢare platformunun – Alevi 

ÇalıĢtayları v.b. – bir parçası olmaktan kendi rızaları doğrultusunda çıktıkları, müzakere 

sürecinden çekildikleri bir durumu ifade eder. Bu durum Alevilerin devletle gerçekleĢtirmiĢ 

oldukları istiĢare ortamında dile getirdikleri taleplerinin devlet tarafından ya tamamının 

reddedileceği, ya da hiç birinin önemsenmeyeceği varsayımına dayalı olarak tasarlanmıĢtır. 

Kısacası görüĢmelerin Alevi tarafının taleplerinin karĢılanmayacağını öngördükleri bir 

durumu ifade etmektedir. Dolayısıyla da bu durum müzakerelerin haklarını talep eden tarafı 

olan Alevilerin müzakerelerden çekilmesi ve müzakereleri tek taraflı sonlandırmasını ifade 

eder. Yine benzer Ģekilde bu doğa durumu devlet tarafından oluĢturulan istiĢare platformlarına 

Alevilerin hiç katılmamasını da bünyesinde bulunmaktadır. 
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İsyan: Bu doğa durumu Alevilerin ―hak verilmez alınır!‖ mottosunu en radikal Ģekilde 

uygulayarak devlete haklarını vermediği, kendilerini tanımadığı gerekçesiyle baĢ kaldırmaları 

durumunu ifade etmektedir. Gerek devlet tarafından bir istiĢare platformu oluĢturulmaya 

çalıĢısın gerekse asimilasyon politikaları uygulanmaya çalıĢılsın Alevilerin baĢvurabileceği 

bir seçenek olarak bu çalıĢma içerisinde isyana yer verilmesi uygun görülmüĢtür. Yakın siyasi 

tarihe bakılırsa Dersim (Devletin Tunç Eli= Tunceli) örneğinde olduğu gibi Alevilerin hareket 

alanlarından birinin de belki içerisinde en ağır sonuçları muhteva eden isyan olduğu kabul 

edilebilir. 

Fayda Dizilimi 

Devlet Alevi TR-Fayda 

GörüĢme (Kabul) GörüĢme (Talepler) 12(3) 

Görmezden Gelme GörüĢme (Talepler) 11(2) 

GörüĢme (Kabul) Eylemsizlik 10(2) 

Görmezden Gelme Eylemsizlik 9(1) 

GörüĢme (Kabul) Masadan Kalkma 8(1) 

Asimilasyon GörüĢme (Talepler) 7(1) 

Görmezden Gelme Masadan Kalkma 6(0) 

Asimilasyon Eylemsizlik 5(0) 

GörüĢme (Kabul) Ġsyan 4(0) 

Asimilasyon Masadan Kalkma 3(-1) 

Görmezden Gelme Ġsyan 2(-1) 

Asimilasyon Ġsyan 1(-2) 

6. SONUÇ 

Onaltıncı yüzyıldan beridir süre gelen Türkiye‘de ―Devlet‖ ve Aleviler arasındaki 

sürüncemeli iliĢki 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin baĢlatmıĢ olduğu bir giriĢim 

olan ―Alevi Açılımlarıyla‖ birlikte yepyeni bir boyut kazanmıĢ bulunmaktadır. Devletin 

sorunlarını müzakere yoluyla çözmeye yanaĢmıĢ olması demokratik açıdan oldukça olumlu 

bir adımdır. Bu olumlu adım sorunun güçle değil de müzakere ile çözümü noktasında bir 

takım fırsatları barındırdığı gibi riskler de barındırmaktadır.  

Bu çalıĢma bağlamında oyun kuramı çerçevesince tasarlanan model Devlet ve Aleviler 

arasındaki doğa durumlarına uygulanmıĢ ve bu modelin denge çözümünce Ģu sonuca 

varılmıĢtır: modelin bize sunmuĢ olduğu en iyi sonuç olarak Devletin ―GörüĢme‖ doğa 

durumunu uygulaması ve buna karĢılık Alevilerin de ―GörüĢme (Talep)‖ doğa durumunu 

uyguladığı bir oyun öngörülmektedir. Yine bu çalıĢmada en kötü sonuç olarak Devletin 

―Asimilasyon‖ doğa durumunu uygulaması ve buna karĢılık Alevilerin de ―Ġsyan‖ doğa 

durumunu uyguladığı bir oyun öngörülmektedir. 

Ġki tarafın da müzakerelere devam etmekten yana olması, müzakerelerin devamlılığı 

ve nihayi sonuç olarak bir toplumsal konsensüsle neticelenmesi açısından son derece 

önemlidir. ÇalıĢma kapsamında Alevi meselesinin güçle, zorla ya da asimilasyon 

politikalarıyla çözülemeyeceği; çözümün ancak ve ancak demokratik yollarla, müzakere 

süreçlerinin iĢletildiği bir yöntem ve zeminde mümkün olabileceği tespit edilmiĢtir. 
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Bu bağlamda çalıĢmanın ana tezi alevi açılımının oyun kuramı kapsamında ilk kez 

değerlendirilmesi neticesinde bir ―en ideal yol‖ arayıĢında olmaktır. Oyun teorisi bu ideali 

kısmen de olsa somutlaĢtırmak için bir araç olarak görülmektedir. Türkiye‘nin kendi iç 

meselelerini demokratik bir yaklaĢımla çözebilecek bir olgunluğa kavuĢmuĢ olmasının 

gerekliliği her geçen gün daha da hissedilmektedir.  
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ÖZET 

AK Parti dönemi Türk dıĢ politikası tarih ve coğrafya eksenleri üzerine kurulu bir dıĢ 

politika vizyonuna dayalıdır. Bu vizyona göre dıĢ politika tek yönlü ve tek boyutlu olmadığı 

gibi ideolojik de değildir: O, yurt içi, bölgesel ve global düzeydeki değiĢimlere ve dinamiklere 

göre yeniden Ģekillenen bir mahiyet arzeder. Pragmatik temelli Ģekillenen bu dıĢ politikanın 

konjonktürel değiĢimlere göre yeniden Ģekillenmesi beklenen bir durumdur.  Nitekim Yeni 

milenyumun ilk yıllarında yumuĢak güç politikasına göre Ģekillenen iç ve dıĢ politika artık 

sert güç araçlarını kullanmaya daha mütemayil bir görünüm kazanmıĢtır.  Fırat Kalkanı 

operasyonu Türkiye'nin yeni güvenlik vizyonunun bir uzantısı olarak okunmalıdır. Ġdeolojik 

değil, pragmatik gerekçelerle gerçekleĢtirilen bu operasyonla Türkiye sınır dıĢında önemli bir 

hamle yapmıĢtır. Ġç ve dıĢ güvenlik açığını yumuĢak güç araçlarıyla çözemeyeceğini anlayan 

Türkiye gerek yurt içinde ve gerekse yurt dıĢında yeni bir strateji benimsemiĢtir: sert güç 

araçlarını kullanarak proaktif ve ön alıcı dıĢ politika konsepti.Bu bildiride Fırat Kalkanı 

operasyonunun yeni Türk dıĢ politika anlayıĢı içindeki yeri mercek altına alınacak ve bu yeni 

dıĢ politika anlayıĢını doğuran konjonktürel değiĢimler üzerinde durulacaktır.

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1. GĠRĠġ 

1.1. Fırat Kalkanı Operasyonunu Gerekli Kılan Nedenler 

Fırat Kalkanı Operasyonu Türkiye‘nin dıĢ politika vizyonundaki revizyonun önemli 

bir göstergesi olduğu kadar bu operasyonu zorunlu kılan faktörler dıĢ politika vizyonunu 

yeniden düĢünmeyi elzem kılan amillerin baĢında gelir. Bu operasyonun yapılmaya baĢladığı 

konjonktür Türkiye için iki açıdan çok istisnai bir özellik gösterir: 1-Türkiye'nin güney 

sınırları Irak‘tan baĢlayarak bütün Suriye sınırları boyunca uzanan geniĢ yay Türkiye için 

varoluĢsal bir tehdit oluĢturan terör örgütlerinin kontrolüne geçmeye baĢlamıĢtır. Bu terör 

örgütlerinden biri IġĠD diğeri ise PKK nin Suriye kolunu oluĢturan PYDdir. 2-Bu örgütler bir 

taraftan Türkiye‘yi güneyinden kuĢatırken diğer yandan da ülke içinde çok önemli terör 

eylemleri gerçekleĢtirmektedirler.  Suriye sınırına yakın meskûn mahaller terörist grupların 

roketli saldırılarına defaatle maruz kalmıĢ ve bu saldırılarda onlarca Türk vatandaĢı hayatını 

kaybetmiĢtir. Üstelik saldırılar roketlerle sınırlı da değildir; Sınırın Suriye yakasında gittikçe 

daha fazla yerleĢikleĢmeye baĢlayan Terörist gruplar buralardan yurt içine soktukları intihar 

bombacıları aracılığıyla baĢta Ġstanbul ve Ankara olmak üzere büyük Ģehirlerde onlarca 

vatandaĢın canına mal olan canlı bomba eyleminde bulunmuĢlardır. 

Suriye krizi patlayıncaya kadar komĢularla sıfır sorun politikası güden Türkiye PKK 

sorununu çözmek üzere iki ayrı mekanizmayı devreye sokmuĢtu: 1- Akil adamlar 2-Kürtlerle 

barıĢ ve kardeĢlik süreci. Bu iki mekanizmanın ortak paydası yumuĢak güçtür. Gene bu 

politika uyarınca Türkiye Suriye‘deki krize doğrudan müdahil olmaktan özellikle imtina 

etmiĢtir. Kobani kıĢkırtmalarının devamı olarak 6-8 Ekim olaylarında Türk güvenlik güçleri 

pasif savunmacı bir stratejiyle olaylara mukabele etmiĢleridir. Suriye içinde Barzani yanlısı 

Kürtlere PKK ve onun uzantıları olan PYD nin uyguladığı Ģiddet eylemleri karĢısında Türkiye 

yumuĢak güç araçlarını kullanmanın ötesine geçmemiĢtir.  

Ancak diğer geliĢmelerin yanında özellikle bölgede sürpriz Ģekilde ortaya çıkan IġĠD 

terörü Türkiye açısından çok önemli tehditlerin kapısını aralamıĢtır. Bu örgüt bölgedeki güç 

denklemini de uluslararası ittifakları da köklü Ģekilde değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu örgüt 

ortaya çıkınca dünyanın hegemon gücü ABD önceliklerini değiĢtirmiĢtir. ABD için birinci 

öncelik Esat rejiminin çökertilmesi değildir artık. IġĠD hem bölge hem de dünya için birincil 

tehdittir. Hatta bu örgütle mücadele etmesi halinde Esat rejimi varlığını sürdürebilir. 

IġĠD‘in kafa kesme video görüntüleri baĢta Batılı ülkeler olmak üzere dünya 

kamuoyunda büyük infiallere neden olurken IġĠD'ın Fransa, Almanya ve Belçika‘da intihar 

bombacıları aracılığıyla gerçekleĢtirdiği saldırılar ABD ve AB ülkelerinin Suriye ve Ortadoğu 

dıĢ politika önceliklerini değiĢtirdi. AB ülkelerinin sinir uçlarını daha açık hale getiren diğer 

iki neden daha vardı: 1-IġĠD‘e AB ülkelerinden katılan teröristlerin AB‘ne yeniden dönme 

ihtimali ve 2- Göçmen Krizi. 

Türkiye açısından değerlendirildiğinde sorun çok daha girift ve derindi. Türkiye 

sadece terör mağduru bir ülke değil aynı zamanda IġĠD‘e göz yumarak ona destek vermekle 

ve Onun Suriye‘deki petrol kuyularından çıkardığı petrolü satın alan ülke olmakla suçlandı. 

40 yılı aĢkın süre terörle ve terörizmle mücadele eden Türkiye'nin dünyanın en gözü dönmüĢ 

terör örgütüne yardım etmekle suçlanması Türkiye açısından yeni bir durumun ortaya 

çıktığına delildi. 1952 yılından bu yana NATO içinde yer alan Türkiye Batılı müttefikleriyle 

bir yol ayrımına doğru sürüklenmek ve terörist örgütlerce kuĢatılarak cezalandırılmak 

isteniyordu. 

Nitekim ABD sadece Suriye krizine bakıĢını ve bölgedeki önceliklerini değiĢtirmekle 

kalmadı müttefiklerini de değiĢtirdi; vekâlet savaĢlarını yürüttüğü aracılarını da. ABD birincil 
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tehdit konumuna yerleĢtirdiği IġĠD‘e karĢı mücadelede yeni bir devlet dıĢı aktör keĢfetti: PYD 

ve onun silahlı kanadı olan YPG. 

YPG ve PYD Suriye‘nin Kuzey bölgelerinde IġĠD ile mücadele ederken aslında IġĠD, 

PYD için adeta koçbaĢı iĢlevi gördü. Bu iki güç birbirleriyle ciddi bir karĢılama yapmadan 

PYD Rojava dedikleri bölgede kantonlarını ilan etmeye ve onları geniĢletmeye baĢladı. 

Üstelik IġĠD 2014 yılında neredeyse hiç bir direniĢle karĢılaĢmadan Irak‘ın ikinci büyük Ģehri 

ve petrolün baĢĢehri Musul'u ele geçirdi. 

Bu noktada ABD ile Türkiye arasında daha önceleri model ortaklık diye tarif edilen 

müttefiklik Ģartları büyük bir teste tabiydi: müttefiklik sürdürülebilir olmaktan gittikçe 

uzaklaĢıyordu. ABD, Türkiye'nin 40 yıla yakın bir süredir mücadele ettiği terör örgütü 

PKK'nın uzantısı PYD‘yi IġĠD‘e karĢı mücadelede tercih etmesi önemli bir stratejik tercihti. 

Çünkü bu stratejinin mesajı açıktı: ―PYD meĢru bir örgüttür ve kapasitesi artırılacaktır‖. 

ABD‘nin PYD‘ye açık desteğinin PKK ya örtük bir onay olduğu Türkiye için su 

götürmez bir gerçekti. ABD, PYD‘nin arkasında alenen durunca PYD ve onun abisi PKK bu 

desteği sonuna kadar kullanma stratejisi belirledi ve Türkiye‘nin baĢlattığı BarıĢ sürecini 22 

Temmuz 2015 de iki polisi Silvan‘da Ģehit ederek rafa kaldırdı. 

Tam da bu noktada Türkiye hem güvenlik stratejilerini hem müttefiklerini ve bunlara 

bağlı olarak dıĢ politika vizyonunu gözden geçirdi ve yeni bir hareket planını devreye soktu. 

Bu strateji içerde ve dıĢarda sert politika araçlarına baĢvurmak stratejisidir.  Önce içerde PKK 

ya karĢı zor ama zorunlu bir siyaseti devreye soktu: Güneydoğuda Ģehirlerdeki meskûn 

mahalleri tuzaklayarak, hendekler açarak IġĠD‘in Suriye ve Irak‘ta kullandığı teknikleri 

Türkiye'ye taĢıyarak büyük bir kalkıĢmaya giriĢen PKK‘ya karĢı operasyonlar baĢlattı. 

Suriye‘nin kuzeyinde üç kanton tesis eden PKK Türkiye‘de öz yönetim ilanlarıyla Türkiye‘ye 

karĢı asimetrik mücadele konseptinden simetrik savaĢ stratejisine geçtiğini pervasızca ilan 

etti.  Meskun mahallerdeki hendek siyasetinin bir siyasal anlamı vardı: artık PKK bir devlet 

aktörüdür, asimetrik savaĢ yerine cephe savaĢını baĢlatma cüretinde bulunmuĢtur. 

ABD‘nin Ģımarttığı ve bölgedeki kaosun cesaretlendirdiği PKK hayatının en ağır 

hezimetini bu dönemde yaĢadı. Sadece psikolojik harbi yitirmedi aynı zamanda sosyolojik 

temelini de hızla kaybetmeye baĢladı. Simetrik savaĢın altında ezilen PKK yeniden kendince 

asimetrik savaĢa; terör eylemlerine giriĢerek Türkiye ve Ortadoğu‘da yeniden kurulacak güç 

denkleminin dıĢına itildi. 

PKK güneydoğuda meskun mahallerde ve kırsalda ağır darbeler yedi. Bunun üzerine 

Suriye‘nin kuzeyine ve Ġstanbul Ankara Gaziantep gibi büyük Ģehirlerde terör eylemleri 

gerçekleĢtirdi. Türkiye açısından artık terörizmle ve terör örgütleriyle topyekûn mücadele 

dönemiydi. Terörün yeni alanı olan Suriye‘nin Kuzeyine Cerablus ve Azez arasındaki bölgeye 

müdahale etmek planı Türkiye açısından elzemleĢti. 

24 Kasım 2015 te Rus uçağının düĢürülmesiyle arası açılan Türkiye iliĢkilerin yeniden 

normalleĢme sürecine giriĢini bir fırsata dönüĢtürüp Fırat kalkanı Operasyonunu baĢlattı. 

1.2. Fırat Kalkanı Operasyonu: Terörle Mücadelede Yeni Sayfa 

Türkiye, 2000 sonrası dönemde kendi içindeki dönüĢümlerin bölgede ve dünyada 

kendisi için yeni fırsat alanları yarattığına ve Türkiye‘nin coğrafyası ve tarihiyle bunu 

hakettiği düĢünürken; Arap baharı sonrası bölgesindeki özellikle Suriye ve Iraktaki kopuĢlar 

ve muhtemel geliĢmeleri bir kuĢatma hareketi olarak değerlendirdi. Özellikle PKK‘nın hendek 

siyaseti PYD‘nin kanton siyasetiyle üst üste gelince ve IġĠD‘in Esat rejimi yerine muhalifleri 

hedef alması ve Türkiye‘ye doğrudan bir tehdide dönüĢmesi artık yeni bir dönemin 

iĢaretçisiydi: Türkiye hem içerdeki hem de dıĢardaki kuĢatmayı yarmak zorundaydı. PKK‘yı 
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hezimete uğratan ve hem kapasitesini hem de özgüvenini geliĢtiren Türkiye Terörle mücadele 

konsepti içinde Suriye'ye doğrudan müdahale etti. Daha önce sınırdan Obüsler marifetiyle 

PYD‘yi Fırat‘ın Batısına geçmekten caydırmaya çalıĢan Türk ordusu Azez ve Carablus'a 

ÖSO‘yu öncü kuvvet olarak kullanarak müdahil oldu. Bu operasyonda Türkiye‘nin hedefi 

sınırlarında terör koridoruna ve devletçiklerine izin vermemekti. Bu çerçevede Türk silahlı 

kuvvetleri 2 terör örgütünü hedef aldı. IġĠD ve PKK/PYD/YPG. 

Türkiye bölgeye girerek PYD‘nin kanton siyasetini tasfiye etti ve IġĠD‘in kalelerine 

saldırıp onları hezimete uğratarak önemli kazanımlar elde etti. Bunlardan ilki PYD‘nin IġĠD 

ile mücadele görüntüsü altında bölgedeki stratejik kazanımlarının önüne geçti ve PKK ya Ģu 

mesajı verdi: Hendek siyasetinde uğradığın hezimeti kanton siyasetinle ikame etmek o zararı 

buradaki kazanımlarla dengelemek fırsatını bulamayacaksın. Bununla ilintili diğer bir nokta 

ise IġĠD ile mücadele üzerinden uluslararası kamuoyunda devĢirilmeye çalıĢılan meĢruiyet 

zemininin tahribi. 

Türkiye‘nin IġĠD‘e karĢı stratejik hamlesinin kendine dönük bir tarafı da var 

kuĢkusuz: Türkiye uzunca bir süre IġĠD‘i desteklemekle suçlanarak ideolojik bir saldırıya 

maruzdu. Bu operasyonla bu saldırıların ne kadar haksız olduğunu göstermek fırsatını 

yakaladı. 

Türk güvenlik güçleri, terör örgütü IġĠD‘e karĢı oldukça baĢarılı operasyonlar 

düzenledi. IġĠD için stratejik önemdeki Dabık ve El bab‘da vurdu. CumhurbaĢkanı Tayyip 

Erdoğan El bab‘dan sonraki hedefin Rakka ve Münbiç olduğunu bildirdi. Bunun anlamı 

IġĠD‘in Suriye‘deki baĢĢehrinden kovulması ve PYD‘nin Münbiç hayallerinin yok olmasıdır. 

1.3. Bitirirken: Fırat Kalkanı Operasyonu Aynasında Türk DıĢ Politikası 

Fırat kalkanı operasyonu Türkiye için terörizmle mücadele stratejisinde önemli bir 

değiĢikliğin göstergesi olduğu kadar dıĢ politika konseptinde ve dünyaya bakıĢında bir 

transformasyonun delilidir. Vekâlet savaĢları marifetiyle kendisini güneyinden kuĢatmaya 

yönelik hamlelere karĢı Türkiye, uluslararası ve bölgesel ittifaklara dayanarak karĢılık 

verebilmenin imkânsızlığının farkındadır. Türkiye güvenliğine yönelen tehditleri kendi 

imkânlarıyla ve kapasitesini geliĢtirerek bertaraf etmek durumundadır. Türkiye, terör 

örgütlerinden yönelen tehditleri defansif bir savunma stratejisiyle değil ofansif taktiklerle 

ortadan kaldırmak üzere sınır içinde ve sınırlarının dıĢında operasyonlar yapmaktadır. 

Türkiye‘ye yönelik siber saldırılar dahil terör saldırıları onu sert politikalar takınmaya mecbur 

bırakmıĢtır. 22 Temmuz sonrasında PKK terörüne karĢı amansız bir mücadele veren Türkiye 

Yurt dıĢında PYD ye karĢı tek yanlı operasyonlar düzenleyebilme kararlılığını ve baĢarısını 

gösterebilmiĢtir. Özellikle 15 Temmuz 2016 Darbe giriĢiminden sonra birbirine kenetlenen 

Türk halkı dıĢ politikada hükümete tam desteğini göstermektedir. 

Türkiye‘nin dıĢ politikasında ortaya çıkan en önemli değiĢikliklerden biri hiç kuĢkusuz 

dıĢ politikada öncelikler listesinin tespit edilmesidir. Bunun pratikteki anlamı dıĢ politika 

vizyonunun ülkenin güvenlik ihtiyaçlarına göre tespit edilmesi olduğu kadar ülke 

kapasitesiyle hedefleri arasında bir dengenin oluĢturulmaya çalıĢmasıdır. Ġdealist dıĢ 

politikanın avantajı yumuĢak gücün kullanılması ise güvenlik politikalarını elzem kılan ülke 

güvenliğine yönelen tehditlerdir.  Elbette ki haklar ve haklılık üzerine tesis edilen bir dıĢ 

politika vizyonu barıĢ ortamlarında sonuç alıcı olabilir ancak tehditlerin arttığı 

konjonktürlerde sert politika araçlarının kullanılması kaçınılmaz olabilir. Fırat Kalkanı 

operasyonu tam da böyle bir ortamda gerçekleĢtirilmiĢ bir operasyondur. 
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ABSTRACT  

Divorce is the term for familial breakup, which is a situation known to bear deep 

influences on a wide range of aspects of individual life such as sociological, psychological, 

and economic ones. Not only the couple but also their entourage is generally affected 

enormously by this turning point of their lives. Besides being such an important issue for 

individuals‘ lives, divorce is also a recurrent theme of debate for a wide range of study areas 

with its different aspects. This study concentrates on the issue of divorce especially in Turkey 

via the recent outcomes of the statistical researches that posit an increasing divorce rate in the 

last years. To this aim, the recent data of TurkStat and Ministry of Family and Social Policies 

on divorce rates is analyzed deeply. Determinants such as the main reasons of divorce for men 

and women, the age differences between spouses and education levels of the people with a 

divorce experience, the regional differences of divorce rates are put under the spotlight in 

order to draw a general framework of the issue of divorce in Turkish society lately. 

Additionally, a possible paradigm shift in Turkish society in terms of the understanding of 

family institution is searched in the light of the research data all through the paper.  

Keywords: Family, Marriage, Divorce, Divorce in Turkey, Different Aspects of 

Divorce 

ÖZET 

Ailevi parçalanmayı anlatan boĢanma olgusu, sosyolojik psikolojik ve ekonomik açılar 

gibi birey yaĢamının çok çeĢitli yönleri üzerinde derin izler bırakan bir durum olarak 

bilinmektedir.Yalnızca boĢanan çift değil etraflarındaki kiĢiler de hayatlarındaki bu dönüm 

noktasından büyük ölçüde etkilenirler. Birey yaĢamı için bu denli önemli olmasının yanında 

boĢanma konusu farklı yönleriyle, birçok çalıĢma alanında sıkça tekrar eden bir araĢtırma 

odağıdır. Bu çalıĢma, son yıllarda boĢanma hızında bir artıĢ tespit etmiĢ olan istatistiki 

araĢtırmalar ıĢığında boĢanma olgusunun Türkiye‘deki görünümleri üzerinde durmaktadır. Bu 

amaçla, TÜĠK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘nın konuyla ilgili verileri ayrıntılı 

Ģekilde incelenmiĢtir. Günümüz Türk toplumundaki boĢanmalara dair genel bir çerçeve 

çizmek adına, kadın ve erkek için temel boĢanma sebepleri, boĢanma öyküsü olan bireylerin 

eski eĢleriyle aralarındaki yaĢ farkları, eğitim durumları ve boĢanma yüzdelerindeki bölgesel 

farklar mercek altına alınmıĢtır. Ayrıca, tüm çalıĢma boyunca, Türk toplumundaki aile 

kurumu algısına dair bir paradigma değiĢiminin izleri sürülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Evlilik, BoĢanma, Türkiye‘de BoĢanma, BoĢanmanın 

Farklı Yönleri 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1. INTRODUCTION 

Marriage is known as one of the vital turning points of an individual‘s life course. 

Whereas each person has a distinct reason to make the decision of marriage, more or less 

everyone takes this important step with the idea of sharing a whole life together in mind. 

Apart from this individual aspect, marriage is an institution having a unique value in the 

social realm. That is to say, marriage is counted as the first and must step in constructing a 

family that is the core unit of each and every society. For that reason, marriage is usually 

counted as the twin of family as a word; a situation which perpetuates its value.  

Being such an important notion, the situations related to the ending of a marriage are 

as significant as the ones about starting it. Not every marriage ends happily ever after; some 

of them comes to the edge of tearing apart the relationship and results in divorce which is the 

term for the procedure to put an end to a marriage.  The extent to which familial problems end 

up with divorce is an issue debated frequently on different spheres. The prominent problems 

leading to divorce and the before-after process mainly for the ex-couple and children have 

been issues of interest for several study areas of psychology, sociology, politics, law, 

psychiatry etc.  

This paper investigates the main characteristics of divorce in Turkish society in the 

light of the national statistics and researches conducted on this issue recently. Turkey is a 

nation that gives a great importance to the institution of family. Family life is accepted as the 

area that needs to be highly protected from outer threats and there are endless values related to 

being a member of a family. Family ties are such tight in Turkish society that most people 

value their families above everything they possess in life. In spite of these and many more 

parallel characteristics in terms of family values, Turkish society has been experiencing an 

increasing rate of divorce which is an action terminating a marriage. The motives behind this 

situation and also the outcomes of these divorces are evaluated as certain indications of 

stepping forward to a path that anticipates a different picture in terms of the understanding of 

family for Turkish people. With the aim of clarifying this issue, this study starts with the 

notions of family and divorce in general in the first part. Then, in the following section, a 

framework of divorce in Turkey is drawn and in the following part the focus is the main 

determinants of divorce in Turkey.  

2. FAMILY and DIVORCE 

Family is often described as the smallest unit of a society which constitutes a great 

importance that is in direct opposition with its size. In other words, family is the most 

important group in a society since each individual opens her/his eyes in a family that has the 

power to shape this person in accordance with its own values. Whether it is positive or 

negative, families are undeniably influential on several aspects of individuals‘ lives. 

Family is defined as the nucleus of a society and family itself has a nucleus, too, 

depending on the family members. UN‘s composition of family takes the nucleus of a family 

in four different groups : 

a) A married couple without children 

b) A married couple with one or more unmarried children 

c) A father with one or more unmarried children 

d) A mother with one or more unmarried children (UN, 1987) 

The last two items in this classification may results of a death or lost of one of the 

spouses or divorce. Death is an indispensible end whereas lost or divorce may be results of 

many other reasons. 
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According to the structural functionalist theory, society is a combination of several 

structures that all have different functions and moreover are linked to each other (Ritzer & 

Goodman, 2013). Family is one of the most important institutions of a society and in 

structural functionalist point of view it bears several significant functions in a society. 

Therefore, it can be inferred that a positive or negative change in the family institution will 

likely affect other social institutions directly. That‘s why family is an interdiciplinary issue on 

the academic level. 

As an indication of their being that much important, marriage and family have entered 

into national an international documents, too. A largely known example of these is UN‘s 

Universal Declaration of Human Rights. Marriage and family are described in three points in 

Article 16 of this declaration: 

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or 

religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to 

marriage, during marriage and at its dissolution.  

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the 

intending spouses.  

3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled 

to protection by society and the State (United Nations General Assembly, 1948). 

As it is clear by this article, marriage and divorce are listed among the rights of human 

beings and additionally the family that is formed by marriage is the core unit of a society that 

should be under protection of norms and laws. 

In parallel with other social institutions, family has undergone a change process 

through history. Especially since the starting point of industrialization period, the family 

institution has been an object of a tremendous amount of changes some examples of which 

can be listed as the declining number of extended families that is made up of husband-wife, 

children and grandparents and the increase of nuclear families that is made up of mother, 

father and children living together. Kongar (1970) highlights this issue and he asserts that 

there is a change towards nucleus families of urban life, which brings other differences 

together with itself.  He adds that despite being conservative, traditional families also undergo 

changes in the modernization period. In parallel with that, nucleus families and dissociating 

families adaptate to the innovations brought by the time changing much more easily than the 

traditional extended ones. Moreover, family is not the only socialization institution for these 

families anymore. Therefore, family loses its power of influence on its members in these 

families. Despite these structural distinctions between different types of families, all of them 

are affected by the changes that the whole world undergoes through the time passing. The 

periods of modernization, industrialization and urbanization are the leading factors in these 

changes. Additionally, the increasing rates of divorce are among the most significant 

outcomes of these drastic changes affecting not only societal but also individual lives. ‗Of all 

the changes in family life during the 20
th

 century, perhaps the most dramatic-and the most far-

reaching in its implications- was the increase in the rate of divorce‘ (Amato, 2000).  

The modern society of the post-industrialization period has witnessed several drastic 

changes not only in terms of economy but also in social aspects. For instance, the 

developments that are results of this revolution and the events following it have paved the 

way to the familial disintegrations. The rise of women rights, the increase in education levels, 

increasing labor force participation rates of woman after the period of industrialization have 

strong links to the decline in marriage rates and increase in divorce rates. In traditional 

understanding of life, the patriarchal culture is the dominant one which prioritizes men in 
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sharing rights. Moreover, in the feudal times when the traditional large families constitute the 

major of the society, marriage is due to strict rules and divorce is seen as a taboo under the 

restrictions of religious and cultural rules. However, with the modernization following the 

industrialization period, marriage has turned into an institution that is no more bound to strict 

traditional rules; individual choices and expectations have started to be valuable in deciding to 

marry. In relation with these, modern man has started to expect much more of marriage than 

his/her ancestors did. In traditional life, marriage was forced to be continued despite several 

problems; generally for the sake of children and religious or cultural rules. In opposition with 

this picture, modern times have been witnessing divorces resulting from several different 

problems. Moreover, alternatives to marriage such as living alone or coinhabitance without a 

marriage act are becoming popular every passing day (Aydın & Baran, 2010). Policy makers 

are dealing hard to find solutions for these resolutions of modern societies; especially to the 

increasing cases of divorce.  

Divorce basically can be defined as the ending of a marriage. Regardless of age, 

location, economic property, education etc., divorce is experienced by individuals of different 

time and spaces. It is not the case that divorce is only a modern phenomena; ‗divorce has been 

around as long as bad marriages; however the ways we do divorce have changed‘ (Clarke-

Stewart & Brentano, 2006). Each era starts with its own characteristic which paves the way to 

certain changes in individuals‘ lives. As it is noted above divorce has been the case for a long 

time but its motives and outcomes change in accordance with these different characteristics. 

However, divorce in general can be categorized as having five different levels according to 

Hultsch&Deutsch (1981)‘s work: 

1- Emotional divorce 

2- Legal Divorce 

3- Economic divorce 

4- Divorce as a parent 

5- Social divorce (as cited in Korkut, 2012). 

The extent to which level is effective on which level depends on the individuals‘ 

socio-economic situations. Some divorces are economically devastating for the ex-couple 

whereas some of them have deep emotional impact. In short, one can assert that divorce is a 

vital transformation in a life course whether its emotional, legal, economic, parental or social 

aspect is more prevalent than the other. 

When it comes to the causes of divorce, there seems to exist long lists of reasons. 

According to Turkish Civil Law (2001), there are six main reasons of divorce that are 

adultery,  life threat or humiliating attitude, commiting  a crime or leading a dishonest life, 

abandonment, mental illness and shakening of the family union. In addition to that, several 

studies have been conducted to draw a general picture of the causes of divorce. A well known 

example of these researches is the one of Amato and Rogers (1997) through which they 

studied the marital problems and divorce and formulated a scheme of the main causes of 

divorce. They inferred a scheme of two parts, which are distal and proximal causes of divorce. 

According to their classification the distal causes of divorce are composed of demographic 

and life course variables that are listed as follows: 

 Age at marriage 

 Prior cohabitation 

 Education 
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 Race 

 Marital duration 

 Church attendance 

 Wife‘s employment 

 Income 

 Remarriage 

 Parental divorce 

The proximal causes include marital problems that are listed as follows: 

 Anger 

 Hurt Feelings 

 Jealousy 

 Dominance 

 Criticism 

 Moodiness 

 Not talking 

 Infidelity 

 Bad habits 

 Not home 

 Spending money 

 Substance use 

The researches created this list basing on several previous different researches on 

divorce. Therefore, these causes can be evaluated as the most common ones in leading the end 

of a marriage. This two-part scheme also makes it clear that individuals may have many 

different causes of divorce depending on their own situations. 

 After drawing a general picture of the notions of family and divorce, the aim of the 

paper is to concentrate on the issue of divorce in Turkey from now on. The next part of the 

study gives the big picture of the divorce rates in Turkey. 

3. A GENERAL OVERVIEW of DIVORCE RATES in TURKEY 

Turkey is a developing country with a fast pace of change in several aspects. Family 

life is one of these points in which drastic differences have been dominant especially in the 

recent years. Besides many other institutions, the national statistics put forward a picture of 

differences in issues related to family one of which is the divorce rates. 

As it is cleared by Table 1, crude marriage rates in Turkey has had a fluctuating 

picture from 2001 on. However, it is not the case for the numbers of crude divorce rate. The 

findings show that, there was a constant increase in the crude divorce rate from 2007 to 2014. 

This data affirms the fact that societies have changed in terms of familial issues, too in the 

course of the transformation period after the industrial revolution. Turkey is one of the 

countries which have been affected by the changes stemming from modernization and the 

reflections of this situation are clearly seen in the rising divorce rates. 
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Table 1: Number of marriages, crude marriage rate, number of divorces 

and crude divorce rate  

 

Number of 
     Crude 

Marriage rate   
Number of Crude Divorce rate   

 
Year  marriages (‰) divorces (‰) 

 
      2001  544 322 8,36                    91 994                          1,41   

2002  510 155 7,73                    95 323                          1,44   

2003  565 468 8,46                     92 637                          1,39   

2004  615 357 9,09                     91 022                          1,34   

2005  641 241 9,35                     95 895                          1,40   

2006  636 121 9,17                     93 489                          1,35   

2007  638 311 9,09  94 219 1,34   

2008  641 973 9,03  99 663 1,40   

2009  591 742 8,21  114 162 1,58   

2010  582 715 7,98  118 568 1,62   

2011  592 775 8,02  120 117 1,62   

2012  603 751 8,03  123 325 1,64   

2013 600 138 7,89 125 305 1,65   

2014  599 704 7,80  130 913 1,70   
Source: TURKSTAT, 2015 

  
This statistical data indicates some changes in Turkish family characteristics and in 

turn, the different aspects of divorce have been attracting researchers of several disciplines 

recently. The following part of the study focuses on some examples of these studies on 

divorce in Turkey. 

4. STUDIES on DIVORCE in TURKEY 

As it is stated above, divorce is directly related to the scope of several studies areas 

and as a result of this wide interest in the subject, there exist several researches focusing on 

the issue of divorce from several perspectives.  

This part of the paper aims to give some examples of the studies on divorce in Turkey. 

The first study to be analyzed is the one of Ahmet Battal and his project team that is a 

scientific research project on the causes of divorce and was conducted in 1998. One to one 

interviews and questionnaires were done with 722 individuals with a divorce experience, from 

seven different cities. The results of this study have detected that according to the court 

records, irreconcilable differences between spouses is the most common reason of divorce 

among the individuals took part in the research with a percentage of 86.9%.  

Another study that handles the issue was conducted in 1996 in Ankara on 500 

households and focuses on the attitudes of people towards divorce. The research has found out 

that the individuals in the study didn‘t name divorce as a‗sin‘ or as something to be ashamed 

of and evaluate divorce as a step that can be taken in some situations. However, they stated 

that divorce is a problem and will continue to be one in the future. Moreover, they noted that 

the children of divorced parents are usually ‗different‘ from the ones that have parents living 

together and the children of divorced parents would likely be unhappier than the others. Also, 

they stated sole or opinion differences are the strongest reasons of divorce (Arıkan, 1996). 

In addition to the ones above, Tor (1996) did a research on divorce and divorced 

women. The study was conducted on 660 women residing in Ankara and the outcomes have 

showed that the main reason of the divorces for the women included in this study is 

irreconcilable differences with a percentage of 86.36%. Moreover, the issue that mostly 



 

332 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

irritated women during the divorce period is their worry about the opinions of the people 

surrounding them about their being on the edge of leading a life as a divorced woman. 

Another point that is revealed by the study results is that the most important problem that the 

women faced after divorce was loneliness. 

One more study on divorce was conducted by Turkish Prime Ministry Family and 

Social Research Directorate General in 2009 focusing on the reasons of divorce in Turkey. 

One to one interviews with 1200 divorced individuals from 12 different cities in Turkey were 

done and the answers of the participants were evaluated under certain headings. In parallel 

with the previous ones, this study also found out irreconcilable differences as the most 

common reason of divorce. The study also found out that the majority of the participants were 

between the ages of 26-35 with a percentage of 43%. Another finding of the research revealed 

that the majority of the divorces are seen in the first five years of marriages with a percentage 

of 44%. 

As it is identified by the research outcomes above and by many others, there exist 

several different determinants and aspects of divorce. In the following part of the study, some 

of these aspects as the main causes of divorce in different years, the regional difference of 

divorce rates, the age difference between spouses and divorce rates and the education level 

and divorce rates in Turkey are analyzed in the light of the national surveys. 

5. DIFFERENT ASPECTS of DIVORCE in TURKEY 

Divorce has different aspects depending on several reasons and outcomes of it. 

Additionally, the period before and after the decision and act of divorce differs according to 

the individuals experiencing it and to their environment. This study investigates divorce in 

Turkey under the headings of certain determinants basing on the findings of the national 

research on family which is named Turkish Family Structure Survey (TFSS) conducted in 

different years; in 2006, 2011 and 2013 by the Ministry of Family and Social Policies and on 

the statistical data served by the Turkish Statistical Institute. The researches from different 

times in the near history of the nation are undertaken with the aim of comparing and 

contrasting the outcomes of each of them. 

5.1. Causes of Divorce 

According to the results of TFSS in 2006, the main reason behind divorce is betrayal.  

The ratio is 28,7% for men and 20.5% for women. The nation‘s median percentage is 

23,1 in this reason of divorce. The second most frequent cause of divorce is being 

irresponsible and careless to family members with the percentage of 17,8% for men, 21,1% 

for women and %20,1 for the nation wide. There are some noteworthy points in this section of 

the survey about the differences between men and women in terms of the causes of divorce. 

One of them is the reason of violence. The percentage of women who divorced because of 

violence is 17.2% whereas it is 0% for men; an indication of the fact that women are the ones 

who are subjected to violence in marriages. Another striking difference is seen in the 

disrespectful attitude towards the spouse‘s family section; this point is a reason of ending a 

marriage for men with a percentage of 16.0% whereas this ratio is 3.9% for women. The 

reasons being betrayed and drug and alcohol addiction is seen more as women‘s reasons for 

divorce. The percentage for men is 4.6% in being betrayed whereas it is 10.7% for women. 

Also, the reason of bad habits is 3.9% for men whereas it is 11.7% for women (TÜĠK, 2006). 

The following survey after the one conducted in 2006 was in 2011 and the causes of 

divorce showed a different structure than the one in 2006. According to the research results, 

the dominant cause of divorce is being irresponsible and careless to the family members with 

a percentage of 28.2% for men and %26.6 for women. The second most frequent reason 
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behind divorce for women is violence with a percentage of 20.8% whereas this percentage is 

0.4% for men. The second most frequent cause of divorce for men is disrespectful attitude 

towards his family with a percentage of 10.0%; the percentage for women at this point is 

5.6%. Betrayal (16.8%) and lack of economic welfare (15.4%) and alcohol and gambling 

(15.4%) are the next most frequent reasons of women‘s decision of divorce.  In men‘s case, 

lack of economic welfare (7.9%), his wife‘s families interfering into the family issues (7.0%) 

and leave/being left (6.4%) are the consequent reasons of divorce (The Ministry of Family 

and Social Policies, 2011). 

The survey in 2013 concentrated on the situations that can be counted as the reasons of 

divorce and found out that betrayal is at the top of the list with a percentage of 94.0 % for 

women‘s betrayal and 90.7% for men‘s betrayal. The next most frequent possible reasons of 

divorce are committing a crime with the percentage of 87.9% for women and 88.4% for men, 

and violent or insulting acts towards the spouse with a ratio of 87.7% for men and women  

(The Ministry of Family and Social Policies, 2013). 

5.2. Regional Differences of Divorce 

As it is widely known, geographical differences lie under the reasons of several 

situations. Divorce is one of them in the way that different divorce rates have been detected in 

separate parts of Turkey. Turkish Statistics Institute‘s research data is used in order to 

highlight this issue in this part of the study (TURKSTAT, 2015).  

According to the table of crude divorce rates by regions, the rate in West Marmara has 

increased from 1.49 ‰ to 1.95 ‰ from 2007 to 2014. The case in the Aegean region is more 

or less the same with the increasing ratio in between the years 2007 and 2014 from 1.89 ‰ to 

2.29 ‰. In East Marmara, the crude divorce rates increased from 1.34 ‰ to 1.80 ‰ between 

the same period of time. In West Anatolia, the rates of crude divorce changed from 1.68 ‰ to 

2.07 ‰ in this 7 years of time. The Mediterranean region depicts a similar picture with the 

rates increasing from 1.46‰ to 1.96‰ between the years 2007 and 2014. The increase in 

these rates in Central Anatolia is from 1.43‰ to 1.76‰; in West Black Sea region, it is from 

1.18‰ to 1.42‰; in East Black Sea region the change is from 0.85‰ to 1.01‰; in Northeast 

Anatolia region it changed from 0.49 ‰ to 0.63 ‰; in Central East Anatolia the change was 

from 0.50‰ to 0.64‰ and lastly in Southeast Anatolia region the rates increased from 0.52‰  

to 0.71‰.  

These findings on the change of crude divorce rates in between the years 2007 and 

2014 in different regions of Turkey have showed that without an exception, all regions of the 

country have witnessed an increase in the divorce rates which is an indication of a 

transformation not only in a specific part of the nation but in a national sphere. For sure 

regional differences still exist in terms of rates; however the main result to be inferred by this 

change in crude divorce rates is the fact that there is a total increase in terms of divorce rates 

in Turkey.  

5.3. Age Differences and Divorce 

Another aspect of divorce in Turkish society that is put under the spotlight in this 

paper is the age differences between men and women who have an experience of divorce in 

their life course. According to the 2014 findings of TURKSTAT (2015), in 77% of the 

divorces in total, male is older than the female whereas in 13% of the total divorces the 

female is older than the male. Moreover, the statistical data has shown that the highest number 

of divorces is seen in the marriages in which there is an age difference of 11 years and higher 

whereas the lowest number of divorces are detected in marriages which have 10 years of age 

difference between the spouses. Other low numbers are seen at the age differences of 7 to 9 
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years. However, divorces in marriages with age differences from 1 up to 7 years between 

spouses are more or less the same in 2014‘s Turkey.  

This data depicts not a striking picture in terms of the relation between age differences 

and divorce rates since there exist small differences between the different groups of age 

differences of spouses in terms of divorce. 

5.4. Education Level and Divorce 

The last aspect of divorce that is discussed in the framework of this study is the 

divorce rates according to the education levels of males and females. Turkish Family 

Structure Survey‘s findings have depicted that the lowest rates of divorce of both men and 

women in 2006 in terms of education level were seen at the individuals who haven‘t finished 

a school and at the ones who had master‘s or PhD degree whereas in 2011 the lowest rates 

were detected at the individuals who are primary school graduates. As for the highest rates of 

divorce, they were seen at males of secondary school graduates and females of vocational 

school graduates in 2006 and in 2011 a change has been detected; males with master‘s or PhD 

degrees and females of university graduates were the ones bearing the highest divorce rates. 

This outcome indicates that in the course of time, the education level of individuals with a 

divorce experience has changed in the way that the higher is the education level the more is 

the percentage of divorce. The reasons and outcomes of this situation should be analyzed 

deeply by researchers and policy makers in order to foresee the upcoming years in terms of 

divorce more fluently.  

6. RESULTS AND DISCUSSION 

This study aims to draw a framework of the issue of divorce in Turkey basing on the 

statistical data of The Ministry of Family and Social Policy and Turkish Statistical Institute 

(TURKSTAT). The national surveys have shown that there is an increase in divorce rates not 

only in the total of the country but also in the regional level. There was a change from 1.41‰ 

to 1.70‰ between the years 2001 and 2014 in crude divorce rates. 

The increase in divorce rates and especially the underlying factors of this change dates 

back to the industrialization period after which family life has undergone a drastic change in 

parallel with many other institutions in the society. The expectations of individuals from 

marriage have changed and many other alterations such as the increase in the labour 

participation rates of women, the foregoing debates on women rights, the struggle for the 

equality of men and women in a society accompanied this difference in the understanding of 

marriage. One of the outcomes of this new era for marriages is the increasing divorce rates. 

Previous researches have shown that divorce is not a brand new step however its reasons and 

percentages have differed in the course of time. This paper examines the different causes of 

divorce in different times in Turkish society basing on the data of the national surveys and 

found out that the reasons of divorce for men showed that on the top of the list are betrayal 

and being irresponsible and careless to family members both in the survey conducted in 2006 

and 2011. Whereas violence is also an important reason for women to divorce it has almost no 

effect in a man‘s decision of ending a marriage which highlights a gender point of view of the 

divorce act implying that women face with violent attitudes in marriages. 

In terms of regional differences, the statistical data has shown that divorce rates have 

increased in all regions in Turkey between the years 2007 and 2014. However, the highest 

rates of divorce were detected in the Aegean region and the lowest rates were found in the 

North East Anatolia of Turkey.  
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In terms of the age differences, the statistical data put forward no striking differences 

but in terms of the education level of the spouses and the divorce rates, it is clear that divorce 

has been experienced by highly educated individuals especially in recent years. 

To sum up, Turkish society bears signals of a paradigm shift in the understanding of 

family as it can be inferred from the increasing divorce rates lately. Being a nation that values 

family all above other belongings in life, Turkey normally is expected to be strict on the anti-

divorce point of view. However, the statistical data shows just the opposite as we analyzed in 

detail above. Therefore, further studies on the different aspects of divorce are needed in both 

academic and politic spheres in order to handle the issue in detail in line with the current 

situations and to pave the way of policy makers in managing with this changing face of 

Turkish society. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘de 2002: 01-2016:03 döneminde aylık verilerle faiz oranı ile 

hisse senedi getirisi arasındaki iliĢki VAR modeline dayalı etki-tepki analizi, Granger 

nedensellik analizi ve Johansen-Juselius EĢ-BütünleĢme Testi ile incelenmiĢtir. Analiz 

sonuçları faiz oranı yükseldikçe, hisse senedi getirisinin azaldığını göstermektedir. Ayrıca, 

Granger nedensellik analizi sonucunda hisse senedi getirisi endeksinden faiz oranına doğru ve 

faiz oranından hisse senedi getirisi endeksine doğru nedensellik istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur. Yani değiĢkenler arasında iki yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada, faiz 

oranı ile hisse senedi getirisi arasındaki uzun dönem iliĢkisi olup olmadığı Johansen-Juselius 

EĢ-BütünleĢme testiyle ortaya koyulmuĢtur. DeğiĢkenler arasında uzun dönemli eĢ 

bütünleĢme iliĢkisi tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Hisse senedi Endeksi, Faiz Oranı, VAR, Granger  Nedensellik, 

Johansen-Juselius EĢ-BütünleĢme Testi 

A LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATE AND STOCK 

RETURN: AN EMPIRICAL ANALYSIS 

ABSTRACT 

 In this study, the relation between the interest rate and stock return in 2002:01-

2016:03 period in Turkey with monthly data has been examined with action-reaction analysis 

based on the VAR model, Granger causality analysis and Johansen-Juselius Co-Integration 

Test. The analysis results show that the stock return decreases as the interest rate increases. 

Moreover, as the result of Granger causality analysis, the causality from stock return index 

towards interest rate and from interest rate towards stock return index has been found 

statistically significant. Namely, bilateral causality has been determined between the 

variables. In the study, whether or not there is a long-term relation between the interest rate 

and stock return has been revealed with Johansen-Juselius Co-Integration test. Long-term co-

integration relation has been determined between the variables. 

Keywords: Stock Return, Interest Rate, VAR, Granger Causality, Johansen-Juselius 

Co-Integration Test. 

                                                 
1
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1. GĠRĠġ 

Ġktisat literatüründe ‗‘homo economıcus‘‘ olarak bireylerin ekonomik faydalarını ön 

planda tutacağı bilinmektedir. Bu bağlamda bireylerde yatırımlarını en fazla fayda elde 

edeceği varlığa yatırmaktadır. Yatırımcılar faizlerde meydana gelen artıĢ ve azalıĢları 

ekonomik konjonktürün bir belirleyicisi olarak görürler.  Genel olarak; faizlerin artması 

ekonominin ileride daralacağı faizlerin azalması ise ekonomisinin ileride geniĢleyeceği 

anlamına gelmektedir. Bunu dikkate alan yatırımcı ise faizler yükseldiğinde; getirisi faiz 

olarak ödenen tahvile yönelir, diğer yandan ise faiz oranları düĢtüğünde ise; firmaların 

karlılığı artığından dağıtacakları kar payları da artacağından hisse senedine yönelmektedirler. 

Para arzında meydana gelen bir artıĢ veya para talebinde meydana gelen bir azalıĢ faiz 

oranlarının düĢmesine neden olmaktadır. Faiz oranlarının düĢmesi ise, tahvile olan talebi 

azaltacağından hisse senedi fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Diğer yandan faiz 

oranlarının düĢmesi firmaların borçlanma maliyetlerini düĢürecek, bu durum ise firmaların 

karlılığını artıracağından hisse senetlerinin sahiplerine sağlayacağı kar oranı da artacak ve 

buna bağlı olarak ise hisse senetlerinin fiyatları artacaktır. Faiz oranlarının artması ise 

firmalarının maliyetlerini yükselteceğinden, karlılık düĢecek ve yatırımcı hisse senedinin 

ikamesi olan tahvile yönelecektir.   

Bu çalıĢmamızdaki amacımız ise; 2002:01-2016:10 dönemine ait BĠST 100 endeksi 

hisse senedi getirilerini ve 12 ay vadeli mevduat faiz oranlarını kullanarak, bu iki değiĢken 

arasındaki iliĢkiyi ve iliĢkinin yönünü tespit ederek etmek ve bu bağlamda hisse senedi getirisi 

ve faiz oranı  iliĢkisi konusuna ampirik yanıtlar bulma isteğidir. 

2. FAĠZ ORANI VE HĠSSE SENEDĠ ĠLĠġKĠSĠ ÜZERĠNE YAPILAN 

ÇALIġMALAR 

Amarasinghe (2015),  Sri Lanka‘da yaptıkları çalıĢmada hisse senedi getirisi ve faiz 

oranları arasındaki iliĢkiyi incelemek için 2007-2013 dönemi aylık verileri kullanarak çalıĢma 

yapmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda; faiz oranlarından hisse senedi getirisine tek yönlü 

nedensellik tespit etmiĢtir. Olorunleke (2014), Nijerya‘da 1986-2012 dönemine ait hisse 

senedi getirisi, faiz oranları ve enflasyon oranlarını kullanarak bunlar arasındaki nedensellik 

iliĢkisini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda faiz oranları ve enflasyon oranının hisse senedi 

getirisini etkilediğini tespit etmiĢtir. Eita (2014), Nambia ‗da yaptığı çalıĢmada hisse senedi 

getirisi ve faiz oranı iliĢkisini incelemek için 1996-2012 verilerini kullanmıĢ ve sonuç olarak 

hisse senedi getirisi ve faiz oranı arasında çift yönlü nedensellik tespit etmiĢtir. Ayrıca yüksek 

faiz oranlarının ve darıltıcı para politikalarının hisse senedi getirisini azalttığı görülmüĢtür. 

Chirchir (2014), Kenya‘da 2002-2012 döneminde hisse senedi fiyatları ve faiz oranları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek için çalıĢma yapılmıĢ ve sonuç olarak bir nedensellik 

bulunamamıĢtır ancak, değiĢkenler aralarında negatif bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

Husain et.all (2014), Pakistan‘da yaptıkları çalıĢmada 1994-2014 dönemine ait faiz 

oranları ve hisse senedi fiyatları incelenmiĢ ve sonuç olarak faiz oranları ve  hisse senedi 

fiyatları arasında nedensellik bulunamamıĢtır. Toraman ve BaĢarır (2013), Türkiye‘de 1998-

2012, Bahadur Rana (2013), Nepal‘de 1994-2012 dönemi için borsa değeri ve faiz oranları 

arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve sonuç olarak herhangi bir nedensellik tespit edilememiĢtir. Vaz 

et. all (2008), Avusturya‘daki büyük bankaların hisse senedi getirileri ile faiz oranları 

incelemek amacı ile 1990-2005 dönemine ait veriler kullanılarak çalıĢma yapmıĢlardır. 

Yapılan çalıĢmanın sonucunda hisse senedi getirileri ile faiz oranları arasında bir iliĢki tespit 

edilmemiĢtir. Yine Davig and Gerlach (2006) yaptıkları çalıĢmada hisse senedi getirileri ile 

faiz oranları arasında bir iliĢki bulamamıĢlardır. Sayılgan ve Süslü ( 2011), 1999–2006 yılları 

dönemi için yaptıkları çalıĢmada hisse senedi getirileri ile faiz oranları arasında bir iliĢki 

bulamamıĢlardır. Chutand and Kumara (2008), Sri Lanka için,91 gün, 182 gün  ve 364 günlük 
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faiz oranları ve hisse senedi fiyatları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir.  Sonuç olarak 364 

günlük faiz oranından hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir. 

Najand and Noroha (1998), Japonya‘da 1977- 1994 döneminde enflasyon, faiz oranı ve borsa 

değeri iliĢkisini incelemiĢlerdir. Sonuç olarak enflasyon ve faiz oranı borsanın granger nedeni 

olarak bulunmuĢtur 

Paramati ve Gupta (2013), Hindistan‘da 1992- 2011, döneminde faiz oranı ve döviz 

kuru dinamiklerinin borsa getirisi üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢ ve sonuç olarak; döviz kuru 

ve faiz oranı arasında çift yönlü nedensellik, döviz kuru ve faiz oranından borsa getirisine 

doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. Al-Mukit(2013), BangledaĢ için 

1991-2012 dönemi için faiz oranları ve hisse senedi getirisi arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır.  

ÇalıĢma sonucunda; faiz oranlarından hisse senedi getirisine doğru tek yönlü nedensellik 

tespit etmiĢtir. Ayaydın ve Dağlı (2012), GeliĢmekte olan piyasalarda hisse senedi fiyatlarını 

etkileyen faktörleri araĢtırmıĢ ve çalıĢmanın sonucunda;  hisse senedi getirisinin, S&P 500 

endeksinin pozitif yönde etkilendiği, döviz kurundan ise, 1998 Asya krizi ve 2008 küresel 

finans krizinden negatif etkilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca, çalıĢma kapsamında yer 

alan bütün geliĢen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin mevduat faiz oranından 

etkilenmediği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Ali et.all (2010) Pakistan‘da yaptıkları çalıĢmada 1990-

2008 dönemine  ait hisse senedi fiyatları ve faiz gibi makroekonomik değiĢkenler arasındaki 

iliĢki incelenmiĢtir. Sonuç olarak; faiz oranı, enflasyon oranı ve sanayi üretim endeksinin 

hisse senedi fiyatlarına etki ettiği tespit edilmiĢtir. Nishat ve Shaheen (2008) 1973-2004 

dönemi ait makroekonomik veriler ve hisse senedi getirisi iliĢkisini incelenmiĢ ve sonuç 

olarak makroekonomik nedenlerin hisse senedi fiyatlarına etki ettiği tespit edilmiĢtir. 

Özer vd. (2011),  Türkiye için 1996-2009 dönemlerini kapsayan aylık veriler 

kullanılarak ĠMKB 100 endeksi ve bazı makroekonomik değiĢkenler( Faiz Oranı, Para Arzı, 

DıĢ Ticaret Dengesi, Sanayi Üretim Endeksi, Altın Fiyatları, Döviz Kuru ve Tüketici Fiyat 

Endeksi) arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda; faiz oranlarından ve ĠMKB 

100 endeksine doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir. Yıldız (2014), Türkiye‘de 

2001:03 ile 2013:06 dönemine ait aylık verilere kullanılarak BĠST 100 pay endeksi faiz oranı, 

döviz kuru ve altın fiyatları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Sonuç olarak faiz oranından BĠST 

100 pay endeksine tek yönlü iliĢki tespit edilmiĢtir. Umutlu vd. (2010), Türkiye‘de 2003-2010 

döneminde ĠMKB100 endeksini belirleyen faktörleri belirlemek üzere çalıĢma yapmıĢlardır. 

ĠMKB 100 endeksi üzerinde etkili olan SP&100 endeksi, emisyon hacmi, TÜFE, Döviz kuru 

ve mevduat faiz oranının etkilerini 2008 krizi öncesi ve sonrası olarak iki bölümde 

incelemiĢlerdir. Kriz öncesinde ĠMK 100 endeksini etkileyen faktörlerin döviz kuru ve faiz 

oranları olduğu, kriz sonrasında ise SP&100 endeksinin daha etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca kriz sonrası için faiz oranından ĠMKB100 endeksine doğru yönlü nedensellik tespit 

edilmiĢtir 

Dücan ve ġentürk (2014), Türkiye‘de 1997-2013 dönemi için faiz oranı ve döviz kuru 

dinamiklerinin borsa getirisi üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢ ve sonuç olarak; hisse senedi 

getirisinin belirlenmesinde faiz oranının  döviz kurundan daha etkili olduğu bulunmuĢtur. 

Ayrıca döviz kurundan borsa getirisine ve faiz oranından da döviz kuruna doğru tek yönlü 

nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. Öztürk (2008), 1997-2006 dönemi ĠMKB -100 

endeksinde meydana gelen değiĢimlere etki eden faktörleri belirlemek için çalıĢma yapmıĢtır. 

ÇalıĢma sonucunda; faiz oranından ĠMKB -100 endeksine doğru tek yönlü nedensellik tespit 

edilmiĢtir. Türkyılmaz ve Özata(2009),  Türkiye için 2001:05-2005:12 dönemi için para arzı, 

faiz oranları ve hisse senedi fiyatları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Sonuç olarak; faiz 

oranları ve hisse senedi fiyatları arasında bir nedensellik bulunamazken, para arzından hisse 

senetlerine doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiĢlerdir. 
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Hisse senedi ve diğer makroekonomik değiĢkenler arasında iliĢkiyi inceleyen 

çalıĢmalarda olmuĢtur. Enflasyon oranları ve hisse senedi getirisi arasında yine genel olarak 

negatif iliĢki tespit edilmiĢtir. Geske and Roll (1983),Chatrath et al. (1997),Gallagher and 

Taylor (2002),Asprem (1989), Güngör ve Yerdelen Kaygın (2015).Döviz kuru ve hisse senedi 

getirisi konusunda ise bir taraftan pozitif iliĢi tespit edenler bulunurken, Aggarwal (1981), 

diğer yandan negatif iliĢki tespit edenler olmuĢtur. Solnik (1987), Granger et al. (2000), 

Güngör ve Yerdelen Kaygın (2015). Kao (1990) ise ithalatı yüksek olan ülkeler için bu 

iliĢkiyi negatif, ihracatı yüksek olan ülkeler için ise bu iliĢkiyi pozitif olarak tespit etmiĢtir. 

Para arzı ve hisse senedi getirisi arasındaki iliĢki genel olarak pozitifi olarak tespit edilse de, 

Wongbangpo and Sharma (2002), Mukherjee and Naka (1995),Schätz (2010),Sellin (2001), 

bu iki değiĢken arasında negatif iliĢki tespit eden çalıĢmalarda olmuĢtur. Rutner (1975), Lee 

(1992), Durham (2003),Güngör ve Yerdelen Kaygın (2015). Sanayi üretim endeksi ve hisse 

senedi getirisi arasındaki iliĢki genel olarak pozitif olarak bulunmuĢtur. Chen et. all. (1986), 

Fama (1990), Gjerde and Sattern (1999) Binswanger (2004), Agrawalla and Tuteja (2008), 

Wongbangpov and Sharma (2002), Tunalı (2010),Güngör ve Yerdelen Kaygın (2015). 

3. VERĠ VE METODOLOJĠ 

ÇalıĢmada kullanılan 

DeğiĢkenler 

Kodu Alındığı Yer Dönem 

BĠST 100 Hisse Senedi 

Getirisi 

FARKLOGBIS100SA Borsa Ġstanbul 2002:01-2016:03 

12 ay vadeli mevduat 

faiz oranı 

FARKLOGFAIZSA Merkez Bankası 2002:01-2016:03 

ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenler öncelikle mevsimler etkilerden arındırılmıĢtır, sonra 

ise logaritmaları alınmıĢ ve bu Ģekilde analize tabi tutulmuĢtur. Yapılan analizler Eviews 7.1  

programında yapılmıĢ olup,  yararlanılan yöntemler ise aĢağıda sıralanmıĢtır.  

ADF birim Kök Testi ; ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenler arasındaki iliĢkinin 

ekonomimetrik olarak incelenebilmesi ve doğru modelin seçilebilmesi için değiĢkenlerin, 

durağanlık göstermesi gerekmektedir.  Bu bağlamda değiĢkenler arasındaki durağanlıklarının 

incelenmesi için  ADF birim kök testi yapılmıĢtır. 

 

Yapılan testlere göre ortaya çıkan olasılık değeri McKinnon (1996) değeri 

karĢılaĢtırılır. Buna göre serinin durağan olduğunu kabul eden HO hipotezi veya serinin 

durağan olmadığını kabul eden H1 alternatif hipotezi kabul edilir. Denklemlerde m, gecikme 

uzunluğunu Δ ise serilerin farklarının alındığını göstermektedir (Doğan vd,2015:8). 

VAR model (Vektör Otoregresif Model);  Sims (1980), model eĢanlı modellerin 

meydana getirdiği karıĢıklıklara çözüm sunmak amacı ile geliĢtirilmiĢtir. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Christopher_A._Sims
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Yukarıdaki modelde;  a,b,c ve de sabit sabit terim,  p, gecikme sayısını, ,rassa hata 

terimleriniifade emektedir. 

Johansen  -Juselius Eş Bütünleşme Analizi ; Seriler arasında eĢ bütünleĢme iliĢkisini 

ilk kez literatüre kazandıran isim  Engle-Granger‘dir. Ancak bu modelin kendisi ile birlike 

getirdiği bir takım sorunlar vardır ve  iĢte bu sorunların çözümü için ise Johansen-Juselius 

(1990) tarafından bu sorunların çözümü için alternatif bir model geliĢtirilmiĢtir. 

 

 

EĢ bütünleĢmenin olabilmesi için 1 ve2 numaralı denklemlerden elde edilen hata 

terimlerinin durağan olması beklenmektedir. Bu durum için aĢağıdaki denklemler tahmin 

edilmektedir; 

 

 

Burada Δ= 0 olması durumunda  değiĢkenler arasında eĢ bütünleĢme yoktur anlamına, 

aksi durumda ise değiĢkenler arasında eĢ bütünleĢme vardır anlamına gelir.  

Etki-Tepki Analizleri; değiĢkenlerden birinde meydana gelen bir standart hata kadarlık 

Ģok karĢısında her bir değiĢkenin gösterdiği dinamik tepkilerin izlenmesine olanak 

tanımaktadır.  

 

GrangerNedenselik; DeğiĢkenlerin birbirleriyle olan iliĢkinin yönünü belirten analizdir. 

 

 

 

Xt ve Yt değiĢkenlerinin  durağan  ve sıfır ortalamaya sahip olduğu, ,  hata 

terimlerinin otokoralesyonsuz olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ilk birinci 

denklemdeki  bj değerleri sıfırdan farklı oldukları zaman; Yt , Xt ‗nin Granger nedenidir 

denilmektedir. Aynı Ģekilde Cj değerleri sıfırdan farklı iseler; Xt , Yt‘nin Granger nedenidir 

denilir. Bahsedeilen durum her çiftsinde varsa Xt , Yt arasında çift yönlü nedensellik vardır 

denilir. Bj ve Cj sıfırdan farklı olmadıklarında ise, Xt ve Yt arasında nedenselik yoktur Ģeklinde 

söylenmektedir (Angle-Granger,1987). 
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4. BULGULAR 

AĢağıdaki tabloda modelde kullanılan değiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistikler yer 

almaktadır. Tablo 2‗ye göre 2002:01-2016:03 dönemine ait 170‘Ģer toplamda 340 gözlem ile 

analiz yapılmıĢtır.BĠST100 hisse senetleri ortalama getirisi 0,012 iken, ortalama faiz -0,01 

olmuĢtur. Yine BĠST 100 hisse senetleri getirisi maksimum 0,26 minimum -0,27 olurken, faiz 

oranı maksimum 0,18 minimum ise -0,23 olarak gerçekleĢmiĢtir. Diğer yandan serilerin 

durağanlıkları ile ilgili skewness, kurtosis ve jarque-bera olasılıklarına baktığımızda ise 

(Gujarati,1995:700)2ye göre normal dağılmadıkları görülmektedir. 

Tablo 2: Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 FARKLOGBIS100SA FARKLOGFAIZSA 

Ortalama  0.012372 -0.010154 

Medyan  0.019813 -0.007618 

Max.  0.266205  0.186474 

Min. -0.278928 -0.236165 

Standart Sapma  0.086371  0.051077 

Skewness -0.315505  0.023979 

Kurtosis  3.920394  6.432380 

Jarque-Bera  8.820874  83.46667 

Olasılık  0.012150  0.000000 

Gözlem  170  170 

Ekonomik model tahmininde seçilen değiĢkenlerin durağan olması oldukça önemli bir 

durumdur.Granger ve Newbold (1974)  durağan olmayan seriler olmayan serilerle çalıĢılması 

durumunda sahte regresyon olayı ile karĢılaĢılabileceğini ve sahte regresyonun ise gerçek 

olmayan sonuçların ortaya çıkmasına ve modelin yanlıĢ yorumlanmasına neden 

olunabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda serilerimizin doğru sonuçları verebilmesi için 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi ile durağanlıkları sınanmıĢ ve sonuçlar tablo-3‘te rapor 

edilmiĢtir. Tablo-3‘e göre BĠST 100 hisse senedi getiri endeksi temel seviyede hem sabitli 

hem de sabitli/ trendlide durağan değilken, faiz oranı temel seviyede sabitli durumda durağan 

sabitli ve trendlide ise durağan değildir. Serilerin aynı derecede durağan hale getirilmesi için 

serilerin birinci farkları alınmıĢ ve hem sabitli hem de sabitli/trendli durumda aynı derecede 

durağan hale gelmiĢlerdir. 

Tablo 3: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢkenler 
SeviyeDeğerleri 1. FarkDeğerleri 

Sabitli Sabitli/Trendli Sabitli Sabitli/Trendli 

FARKLOGBIS100SA -1,29
 

-1,92
 

-13,73
(a) 

-13,76
(a) 

FARKLOGFAIZSA -2,70
(b) 

-1,90 -7,71
(a) 

-8,03
(a)

 

Kritik Değerler %1 

%5 

%10 

-3,47 

2,88 

-2,57 

-4,01 

-3,44 

-3,14 

-3,47 

-2,88 

-2,57 

-4,01 

-3,43 

-3,14 

a: %1 önem düzeyinde, b:%10 önem seviyesinde durağandır 

VAR model oluĢturulurken dikkat edilmesi gereken önemli durumlardan biriside 

uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesidir.  Uygun gecikme uzunluğunun seçilmemesi 

durumda model doğru sonuçlar vermeyeceğinden, olması gerekenden farklı bir sonuç 

verebilecektir(Katos et. all.,2000:300). Bu bağlamda doğru gecikme uzunluğunun 

seçilebilmesi için gerekli iĢlemeler tablo-4 ‗te rapor edilmiĢtir. Tablo-4‘e göre 

FPE,AIC,SC,HQ  bilgi kriterleri 1. gecikmeyi iĢaret etmektedir, ancak 1. Gecikmede 

otokoralesyon sorunu ortaya çıktığı için LR kriterinin iĢaret ettiği 12.gecikme uygun gecikme 
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uzunluğu olarak seçilmiĢ ve tablo-5‘e göre de %1, %5 ve %10 önem düzeyinde herhangi bir 

otokoralesyon sorunu ortaya çıkarmadığı görülmüĢtür. 

Tablo 4: VAR Modeli Uygun Gecikme Uzunluğu Kriterleri 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LR: Likelihood Ratio, FPE: Final Prediction Error, AIC: Akaike Ġnformation  Criteria, SC: Schwarz Ġnformation Criteria, HQ: Hannan 

Quinn 

 

Tablo 5: Otokorelasyon LM Testi Sonuçları 

Gec. LM-Ġst. Olasılık 
1  4.049446  0.3994 
2  0.757172  0.9441 
3  4.088418  0.3942 
4  5.067407  0.2805 
5  0.758667  0.9439 
6  7.017442  0.1350 
7  4.363311  0.3591 
8  3.792198  0.4349 
9  3.077115  0.5450 
10  1.072204  0.8987 
11  3.301381  0.5087 
12  6.068686  0.1941 

Tablo- 6 incelendiğinde, hata terimleri varyansının  tüm gözlemler için değiĢmediği, 

kısacası değiĢen varyans sorununun olmadığı gözlemlenmektedir (p=0.23≥ 0,05). 

Tablo 6: White DeğiĢen Varyans Testi Sonucu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  418.3313 NA   1.65e-05 -5.337581 -5.298481 -5.321700 

1  443.3884  49.15044   1.26e-05*  -5.607544*  -5.490242*  -5.559901* 

2  444.5234  2.197187  1.31e-05 -5.570813 -5.375309 -5.491408 

3  447.2363  5.182404  1.33e-05 -5.554312 -5.280607 -5.443145 

4  452.2047  9.363371  1.31e-05 -5.566726 -5.214820 -5.423797 

5  455.5165  6.156591  1.32e-05 -5.557904 -5.127796 -5.383212 

6  459.0020  6.390162  1.33e-05 -5.551308 -5.042999 -5.344855 

7  462.3603  6.070668  1.34e-05 -5.543080 -4.956570 -5.304865 

8  464.8529  4.442067  1.37e-05 -5.523756 -4.859043 -5.253778 

9  466.3223  2.580727  1.42e-05 -5.491311 -4.748397 -5.189572 

10  469.2162  5.008785  1.44e-05 -5.477131 -4.656016 -5.143630 

11  472.1649  5.027956  1.46e-05 -5.463653 -4.564337 -5.098390 

12  478.8572   11.23961*  1.41e-05 -5.498170 -4.520652 -5.101144 

13  480.6165  2.909615  1.45e-05 -5.469443 -4.413723 -5.040655 

14  481.9247  2.130034  1.51e-05 -5.434933 -4.301012 -4.974383 

Ki-Kare Df Olasılık 

156,14 144 0,23 
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ġekil 1: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember Konumu 

 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

ġekil 1‘de görüldüğü üzere tahmin edilen modele ait AR karakteristik polinomun ters 

köklerinin birim çember içerisindeki konumu, modelin durağanlık açısından herhangi bir 

sorun taĢımadığını göstermektedir. 

Tablo: 7 VAR Model Tahmin Sonuçları 

 FARKLOGBIS100SA FARKLOGFAIZSA 

FARKLOGBIS100SA(-12) -0.117842  0.140109 

Standart hata  (0.07922)  (0.04228) 

t-istatistik [-1.48752] [ 3.31374] 

FARKLOGFAIZSA(-12) -0.159407 -0.019157 

Standart hata  (0.15525)  (0.08286) 

t-istatistik [-1.02677] [-0.23119] 

C  0.012660 -0.008423 

Standart hata  (0.00749)  (0.00400) 

t-istatistik [ 1.69062] [-2.10739] 

R
2 

 0.575803  0.452727 

DüzeltilmiĢ R
2 

 0.498676  0.353223 

F-istatistik  7.465669  4.549832 

Tahmin edilen VAR model aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan her iki modele 

göre literatürle uyumlu olarak faiz oranı ve hisse senedi getirisi arasında negatif iliĢki 

bulunmuĢtur. 

Model:1 FARKLOGBIS100SA=  0.012660 +0.07922 FARKLOGFAIZSA(-12)-

0.117842 FARKLOGBIS100SA(-12) 

Model:2 FARKLOGFAIZSA= -0.008423 +0.140109 FARKLOGBIS100SA(-12) -

0.019157 FARKLOGFAIZSA (-12) 

Ġncelenen serilerin aynı derecede durağan olmaları aralarında uzun dönem iliĢkisinin 

olabileceği olasılığını doğurmaktadır. Bu nedenle incelenen seriler arasında eĢ bütünleĢmenin 

olup olmadığı Johansen-JuseliuseĢ-bütünleĢme testi ile incelenmiĢ olup tablo-10‘da rapor 

edilmiĢtir.  Yapılan eĢ bütünleĢme analizi sonucunda,  eĢ bütünleĢmenin olmadığını kabul 

eden HO hipotezi reddedilmiĢ olup alternatif H1 hipotezi yani eĢ bütünleĢmenin olduğunu 

kabul eden hipotez kabul edilmiĢtir. 

Tablo:10  Johansen-JuseliusEĢ-BütünleĢmeTesti Sonuçları 

DeğiĢkenler 
H0 

Hipotezi 

H1 

Hipotezi 

Öz 

Değerler 

Ġz 

Ġstatistiği 

Max Özdeğer 

Ġstatistiği 

Kritik 

Değerler 

%5 

Max %5 

BĠST 

FAĠZ 

r=0 

r≤1 

r≥1 

r≥2 

0,08 

0,05 

22,46
(a) 

8,42
(a) 

14,04
(a) 

8,42
(a) 

11,22 

4,12 

14,26 

3,84 
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Ġncelenen değiĢkenlerin aynı seviyeden durağan olmaları ve değiĢkenler arasında 

eĢbütünleĢme iliĢkisinin mevcut olması nedeniyle çalıĢmada, değiĢkenler arasındaki kısa ve 

uzun dönem ayarlanma surecini gösteren ve dinamik bir modele uygulanan hata düzeltme 

mekanizması oluĢturulmuĢtur. Hata düzetme modelinde hata katsayısının negatif ve istatistiki 

olarak negatif çıkması değiĢkenler arasında uzun dönemde iliĢkinin olduğunu göstermektedir 

(Çetinkaya ve Türk,2014:55). Bu bağlamda model incelendiğinde değiĢkenler arasında uzun 

dönemli iliĢkinin olduğu ve kısa dönemde ortaya çıkan aksaklıkların uzun dönemde yaklaĢık 

olarak  %43 oranında düzeldiği görülmektedir. 

Tablo:11 VAR Hata Düzeltme Modeli 

DeğiĢken Katsayı St.Hata t-Değeri 

FARKLOGBIS100SA(-12) -0.144234  (0.08309) [-1.73592] 

FARKLOGFAIZSA -0.104420  (0.15491) [-0.67407] 

Coniteq -0.424429 (0.20174) [-2.10387] 

Yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda BĠST100 hisse senedi getirisi 

endeksinden ve faiz oranına doğru %1  önem düzeyinde, faiz oranından BĠST100 hisse senedi 

getirisi endeksine doğru ise %10 önem  düzeyinde bulunan nedensellik anlamlı olarak 

bulunmuĢtur. Yani değiĢkenler arasında iki yönlü nedensellik tespit edilmiĢtir. 

Tablo 12: Granger Nedensellik Analizi Sonucu 

*%1 , ** %10  önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

Tablo-13‘e göre BĠST 100 getiri endeksi ilk dönemde  %100 oranında kendi 

dinamikleri tarafından belirlenmektedir. 6.dönemden itibaren faiz oranından etkilenmeye 

baĢlayan BĠST100 getiri endeksi 7. dönemden itibaren %8 oranında faiz oranlarından 

etkilenmeye baĢlamıĢ ve bu durum benzer Ģekilde devam etmiĢtir. 

Tablo 13: BĠST 100 Getiri ve Faiz Oranları ĠliĢkisinde 

BĠST 100 Getiri DeğiĢkeninin Varyans AyrıĢtırma Sonuçları (%)  

Dönemler Standart Hata FARKLOGBIS100SA FARKLOGFAIZSA   

 1  0.079795  100.0000  0.000000 

 2  0.079815  99.99935  0.000649 

 3  0.079920  99.79655  0.203448 

 4  0.080016  99.79170  0.208301 

 5  0.080414  98.81169  1.188307 

 6  0.081627  97.00601  2.993985 

 7  0.084011  91.75796  8.242042 

 8  0.084191  91.78121  8.218790 

 9  0.084647  91.84753  8.152466 

 10  0.084903  91.47700  8.522998 

Tablo-14‘e göre  faiz oranları ilk dönemde yaklaĢık %93 oranında kendi dinamikleri 

tarafından belirlenmektedir. Bu durum 10.dönem itibariyle yaklaĢık olarak %90 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

ĠliĢkinin Yönü 
Ġstatistik 

(χ
2
) 

p-

değeri 
Ho Hipotezi 

H1 

Hipotezi 
Kabul/Ret 

FARKLOGBIS100SA 

FARKLOGFAIZSA 
26,53 0.009* 

Granger nedeni 

nedeni değildir 

Granger 

nedenidir 

HO: Ret 

H1:Kabul 

FARKLOGFAIZSA 

FARKLOGBIS100SA 
19,11 0.085** 

Granger nedeni 

değildir 

Granger 

nedenidir 

HO: Ret 

H1:Kabul 
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Tablo 14: BĠST 100 Getiri ve Faiz Oranları ĠliĢkisinde 

Faiz Oranı DeğiĢkeninin Varyans AyrıĢtırma Sonuçları (%)  

 

ġekil:2 ‗de yer alan etki-tepki fonksiyonları sonuçlarına göre; BĠST 100 getiri endeksi 

kendisinin bir birimlik Ģokuna karĢı ikinci dönemden itibaren düĢüĢ yönünde tepki 

verirken,3.dönemden artıĢ yönünde yatay Ģekilde devam etmiĢ, 6.dönemde yine artıĢ yönünde 

tepki vermiĢ 7. Dönemde ise düĢüĢ yönünde tepki vermiĢtir. BĠST 100 getirisi endeksi faiz 

oranının bir birimlik Ģokuna karĢılık 6. Döneme kadar düĢüĢ yönünde tepki verirken 7. 

Dönemden sonra artıĢ yönünde tepki vermiĢtir. Diğer yandan faiz oranı kendisinin bir birimlik 

sokuna karĢı 5. Döneme kadar düĢüĢ yönünde tepki verirken 8. Döneme kadar artıĢ yönünde 

tepki vermiĢ ve 9. Dönemden itibaren ise dengeye yaklaĢmıĢtır. Ayrıca faiz oranı BĠST 100 

getiri endeksinin bir birimlik Ģokuna karĢı ise 4. Döneme kadar atıĢ yönünde tepki verirken 5. 

aydan sonra dengeye yaklaĢmıĢtır. 

ġekil 2.BĠST100 Getiri ve Faiz Oranı ĠliĢkisi Ġçin Etki Tepki Fonksiyonları 
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Tahmin edilen var modelin doğruluğunun desteklenmesi için En küçük kareler  (EKK) 

yöntemi ile model tahmininde bulunulmuĢ ve sonuçlar tablo-15 te rapor edilmiĢtir. Tablo-15‘e 

göre faizde meydana gelen %1 birlik bir artıĢ BĠST100 hisse senedi getirisini %2 oranında 

negatif etkilemekte olup, bu sonuç tahmin edilen VAR modeli desteklemektedir. 

5.SONUÇ 

Türkiye için yapılan çalıĢmada BĠST100 hisse senedi getirisi ve 12 aylık mevduat faiz 

oranları iliĢkisinin incelendiği çalıĢmamızda 2002:01-2016:03 dönemine ait verileri 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada öncelikle değiĢkenlerin doğru sonuçları yansıtabilmesi için 

mevsimsel etkilerden arındırılmıĢ, ardından logaritmaları alınmıĢtır. Bu iĢlemlerden sonra 

Dönemler Standart Hata FARKLOGBIS100SA FARKLOGFAIZSA   

 1  0.042588  7.130143  92.86986 

 2  0.047324  11.51364  88.48636 

 3  0.048249  12.23906  87.76094 

 4  0.048876  12.73461  87.26539 

 5  0.049203  12.60360  87.39640 

 6  0.049279  12.64739  87.35261 

 7  0.050164  12.91397  87.08603 

 8  0.051229  12.38282  87.61718 

 9  0.051497  12.92672  87.07328 

 10  0.051659  13.04102  86.95898 
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değiĢkenlerin durağanlıkları incelenmiĢ ve aynı seviyede durağan hale getirilmiĢtir. Ardından 

VAR model kurulmuĢ ve literatürde olduğu gibi iki değiĢken arasında negatif yönlü bir 

iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca serilerin aynı seviyede durağan olmaları nedeni ile 

aralarındaki uzun dönem iliĢkisi incelenmiĢ ve bu amaçla uygun gecikme uzunluğu 

belirlenmiĢtir. DeğiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢki olduğundan VAR hata düzeltme 

modeli uygulanmıĢtır.  Düzeltme modelinden sonra ise Granger nedensellik analizi 

yapılmıĢtır. Yapılan nedensellik analizi soncunda Eita (2014) Nambia çalıĢmasına benzer 

olarak, BĠST100 hisse senedi getirisi ve faiz oranları arasında çift yönlü nedensellik tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢmada Gjerde and Saattern (1999), Gan et. all (2006),Pilinkus and 

Boguslankas, (2009) , Liu and Shrestha (2008),  Mukherje and Naka (1995), Ġbrahim ve Aziz 

(2003), BüyükĢalvarcı (2010), Güngör ve Yerdelen Kaygın (2015), gibi çalıĢmaları destekler 

sonuç elde edilmiĢtir.  
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ÖZET 

 Her suçun bir cezasının olması evrensel olarak kabul edilmiĢ bir ilkedir. Ancak 

cezanın belirlenmesinde belirli ilkelere uyulması gerekmektedir. Bu ilkelerin belirli bir 

sistematikte bulunduğu çatı ise kanunlardır. Bu kapsamda kanunların anlaĢılır bir dille 

yazılması gerekmektedir. Bunun sebebi de hangi fiillerin suç olduğunun kolay bir Ģekilde 

tespit edilmek istenmesidir. Suç analiz edilirken de belirli metotların kullanılması adalete 

ulaĢmada önemli bir araçtır. Söz konusu metotlar genel olarak tahlilci yaklaĢım ve bütüncü 

yaklaĢım olarak ikiye ayrılır. Tahlilci yaklaĢımda suçlar parçalara ayrılarak incelenirken, 

bütüncü metotta suç konusuna bir bütün olarak bakılmaktadır. Bu metotlardan elde edilen 

veriler neticesinde ise failin suçlu olup olmadığı belirlenmektedir. Bununla birlikte bireylerin 

suçlar konusunda bilgi sahibi olması suç iĢlemlerini önlemede bir engel olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durumda da çeĢitli kriterlerin ortaya belirgin bir Ģekilde konulması 

gerekmektedir. Bu kriterler model ajan ölçütü çerçevesinde kanunlarda açık bir Ģekilde ifade 

edildiği takdirde suçların önüne bir engel konulabilecektir. Bu noktada suçların sadece adli 

değil idari bir yönünün olduğu hususunu da vurgulamak gerekmektedir. Vergi suçları da bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Vergi suçları ortaya çıkıĢı itibarıyla kamuya dolaylı olarak zarar 

veren bir suç türüdür. Bir yanda haksız Ģekilde menfaat elde eden bir süje varken öte yandan 

hakkı gasp edilmiĢ bir topluluk bulunmaktadır. Bu çalıĢmada da vergi suçlarında fiili olarak 

hangi yaklaĢımın kullanıldığı incelenecektir. Buna ek olarak vergi suçlarında model ajan 

ölçütü ortaya konulacak ve söz konusu ölçüt temel alınarak belirlilik ilkesine uygun yeni vergi 

kanunu önerileri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi suçları, tahlilci yaklaĢım, bütüncü yaklaĢım, model ajan 

ölçütü.

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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THE DETERMINATION OF MODEL AGENT CRITERION IN TAX CRIMES 

THROUGH ANALYST APPROACH 

ABSTRACT 

That every crime has a punishment is a universally accepted principle. But it is 

necessary that some principles should be obeyed in determination the punishment. The 

framework which these principles are available in an obvious systematic is codes. In this 

context, it is needed that codes ought to be written in an apprehensible language. The reason 

of this is  the wish that determines easily which acts ar ecrime. The usage of obvious methods 

while the crime is being analyzed is an important tool to reach the justice. The methods can be 

generally divided into two categories as analyst approach and holistic approach While the 

crimes are analyzed y dividing into parts in analyst approach, it is kept the crimes in 

perspective in holistci approach. It is determined whether an agent is cirminal or not as a 

result of the data obtained from these methods. However, that the individuals have knowledge 

concerning the crimes can be risen as an obstacle in preventing to commit crime. In this 

situation, it is required that miscellanaous criteria are presented obviously. If these criteria are 

stated prominently within the scope of model agent criterion, an obstacle can be put in front of 

the crimes. At this point, it is needed to state that the crimes do not have only judiciary way, 

but also they have administrative way. And tax crimes can be evaluated within this scope. Tax 

crime in respect of its incidence is a kind of crime which harms the society indirectly. While 

in one hand there is a subject who affords advantage unrightly, in other hand there is a 

community whose rights are usurped. In this study, it is going to be examined that which 

approach can be used actually in tax crimes. In addition, model agent criterion is reveled in 

tax crimes and new tax codes suggestions are presented by using the criterion as base. 

Key Words: Tax crimes, analyst approach, holistic approach, model agent criterion.  
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1.GĠRĠġ 

Belirlilik ilkesi, hukuk düzeninde kanunilik ilkesinin uygulanmasında temel 

düsturlardan birisidir. Hem suçu ve hem de cezayı isimlendirmek ve yasal olan ile yasal 

olmayan unsurları birbirinden ayırmak belirlilik ilkesinin kapsamını oluĢturmaktadır (EĢitli, 

2013: 234). Keza Türk Ceza Kanunu (TCK)‘nun 2. maddesi “Kanunun açıkça suç saymadığı 

bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz” denilerek belirlilik 

ilkesine vurguda bulunulmuĢtur. Dolayısıyla bir suç iĢlendiği iddia edildiğinde öncelikle 

kanunda yer alması gerektiği görülmektedir. Bununla birlikte her ceza kanununun da felsefi 

bir tabanı bulunmaktadır. Çünkü ceza kanunları sadece toplum içerisinde ortaya çıkmıĢ 

olaylardan değil; çeĢitli düĢünürlerin ortaya attığı teoriler uyarınca da Ģekillenen kanunlardır. 

Bu bağlamda birinci kısımda suç teorisinin kapsamı Türk Ceza Kanunu ve suç teorileri 

kapsamında ortaya konulmuĢtur. 

Suçlar incelenirken de çeĢitli bilimsel metotlara baĢvurulması gerekmektedir. 

GeliĢigüzel yapılan bir suç analizi gerçek failleri ortaya çıkarmadığı gibi toplumda yer alan 

adalet duygusunu da zedeler. Bu bağlamda ikinci bölümde suçun incelenmesinde genel olarak 

kullanılan tahlilci ve bütüncü metottan bahsedilmiĢtir. Bu kısımda ikisi arasındaki ayrımdan 

bahsedilmiĢ olup, bu ayrımın daha etkin bir netice vermesi için model ajan ölçütünün ne 

olduğu ve neden kullanılması gerektiği ifade edilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde Türkiye‘de uygulanan vergi suçlarına yer verilmiĢtir. Bu vergi 

suçlarına yer verilirken suç teorisi kapsamında cürüm ve kabahat olarak ikiye ayrılan vergi 

suçlarına ilgili kanunlar bakımından vurguda bulunulmuĢtur. Söz konusu suçların analizi 

bakımından bu suçlarda gerçekleĢen birleĢme, tekerrür ve iĢtirak suçlarına da dördüncü 

kısımda yer verilmiĢtir. Bu kısımda ayrıca mevcut duruma yönelik bir değerlendirme yapılmıĢ 

ve bu değerlendirme ıĢığında sonuç kısmında da genel önerilere yer verilmek suretiyle 

çalıĢma sonlandırılmıĢtır.     

2. SUÇ TEORĠSĠNĠN KAPSAMI 

 Toplumlar kendi aralarında etkileĢimde bulunurken kaçınılmaz olarak çeĢitli menfaat 

çatıĢmalarının muhatabı olurlar. Bu menfaat çatıĢmaları, çatıĢmanın muhatapları tarafından 

çözülmediği takdirde yargı alanında çözümlenmek durumundadır. Böyle bir durumda suç 

olgusundan söz edilebilmektedir. Çözülemediği takdirde toplum içerisinde karıĢıklık 

çıkartacak ve hatta toplumların içten içe yıkılmasına sebebiyet verebilecek bu suç olgusuna 

tekabül eden cezanın verilebilmesi için söz konusu olgunun dayandığı unsurların bilinmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda suç kavramına ve bu kavrama hayat veren suç teorisine vurguda 

bulunulmalıdır. 

ġekli anlamda suçu güvenlik veya ceza tedbirini gerektiren yasal bir tip olarak 

tanımlamak mümkündür. Ancak bu tanımda suçun yapısal unsurları yer almamaktadır. Suç 

daha yakından incelendiği takdirde bireylerin fiilinin tipe uygun olmasının bu fiilin suç 

sayılması için yetersiz olduğu görülmektedir. Buna ek olarak söz konusu fiilin hukuka aykırı 

ve kusurlu da olması gerekmektedir. Bu sebeple suç kavramını kusurlu, hukuka aykırı ve 

kusurlu da olması gerekmektedir. Bu sebeple suç kavramını kusurlu, hukuka aykırı ve tipe 

uygun insan davranıĢı olarak tanımlamak mümkündür (Özbek, vd., 2006: 79). Buradan 

hareketle suçların unsurları tipe uygun fiil, hukuka aykırılık ve kusurluluk olarak ifade 

edilebilir. Söz konusu unsurlar suçun genel unsurları veya suçun asli unsurları olarak 

adlandırılır (Ġçel, vd., 1999: 19). Bu unsurları Ģu Ģekillerde ifade etmek mümkündür 

(Alacakaptan, 1975: 8-9): 

 Tipe Uygun Fiil: Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için öncelikle 

yasanın özel hükümleri arasında veya ceza hükümlü özel bir yasada bulunan belli bir 
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maddedeki tanıma uygun olması gerekir. Bireyin eylemi ile kanundaki hüküm arasında bir 

uyum bulunmadığı takdirde tipe uygun bir fiil bulunmayacak; bir diğer ifadeyle suç unsuru 

ortaya çıkmayacaktır. 

 Hukuka Aykırılık: Hukuk düzeni içerisinde yer alan bir kuralda suç sayılan 

bir eylem ifade edilmiĢse ve söz konusu hukuk düzeni içindeki diğer bir kural bu eylem için 

meĢruiyet içermiyorsa hukuka aykırılık söz konusudur. Bununla birlikte hukuk düzeni 

içindeki bir kural, yapılan eylemi suç sayıp diğeri de söz konusu eylemi meĢru kabul ediyorsa 

herhangi bir hukuka aykırılıktan bahsedilemez. Söz gelimi adam öldürmek hukuka aykırı 

olarak kabul edilirken, idam hükmünü yerine getirmek suretiyle adam öldüren celladın yaptığı 

fiil hukuka uygun bir fiil olarak kabul edilir. 

 Kusurluluk: Suçun iĢlenmiĢ olduğunun kabul edilebilmesi için icrai veya 

ihmali bir davranıĢ olması gerekmektedir. Ġcrai veya ihmali nitelikte bir birey fiilinin olmadığı 

durumlarda suçun iĢlendiği kabul edilemez. 

Suç unsurlarına yönelik bir diğer vurgulanması gereken husus da suçun maddi ve 

manevi unsurlarının bulunduğu gerçeğidir. Maddi olarak suç; ahlaki, sosyal ve politik 

değerlere aykırılık anlamına gelmektedir. Bir baĢka deyiĢle toplum değerlerine aykırı olarak 

düzenlenen olgular suç kavramına iĢaret etmektedir (Soyaslan, 1998: 167). Ancak kanunlarda 

ahlaki değerlere ciddi Ģekilde tecavüz etmeyen taksirli suçlar ve bazı kabahatler gibi bir çok 

suç bulunmaktadır (Soyaslan, 1998: 168). Dolayısıyla bu noktada suçun manevi yönüne 

vurguda bulunan bir durumun varlığından bahsedilebilir. Bu bağlamda suçun maddi ve 

manevi unsurlarından bahsedilmelidir.  

Suçun maddi unsurları Ģunlardır (Özgenç, 2007: 169-222; Artuk, vd., 2002: 427-466; 

DemirbaĢ, 2002: 208-221; Erem, 1976: 245-246; Koca & Üzülmez, 2016: 34-36): 

 Hareket: Bireyin dıĢ dünyada kendi iradesiyle beliren ve yapmak ya da 

yapmamak olarak ortaya çıkan hareket olmadan suçun ortaya çıkması mümkün değildir. 

Çünkü suç bir hareket neticesinde gerçekleĢir. 

 Sonuç: DıĢ dünyada değiĢiklik meydana getiren hususlar netice olarak 

adlandırılır. Örneğin kasten öldürme suçunda bir insanın ölmesi neticenin oluĢumuna 

sebebiyet vermektedir. 

 Nedensellik (Ġlliyet) Bağı: Neticenin bir kiĢiye isnad edilebilmesi için bunun 

kiĢinin hareketinden doğması gerekmektedir. Bu bağlamda kiĢinin hareketi ve netice 

arasındaki bağa nedensellik bağı denir. Böyle bir bağın bulunmadığı durumda failin dıĢ 

dünyada ortaya çıkan değiĢiklikten sorumlu tutulabilmesinin imkanı yoktur. 

 Fail: Canlı olan herhangi bir birey suçun konusu olabilir. Bireyin bedeni ve 

ruhi yönleriyle ele alınması gerekmektedir. Canlı olmayan beden fail değil; suçun maddi 

konusudur. 

 Suçun Konusu: EĢya veya bireyin fiziki yapısı, maddi yapısı veya bünyesi 

suçun konusunu oluĢturmaktadır. 

 Mağdur: ĠĢlenen fiil nedeniyle haksızlığa uğrayan kiĢi/kiĢiler veya haksızlığa 

uğrayan kimse/kimseler olarak tanımlanabilecek mağdur kavramı teknik olarak suçun 

konusunun ait olduğu kiĢi veya kiĢiler olarak tanımlanmaktadır. Sözgelimi yağma suçunun 

mağduru cebir yoluyla malları elinden almıĢ kiĢi veya kiĢiler iken, hakaret suçunun mağduru 

haysiyeti zedelenen kiĢidir. 

 Nitelikli Haller: Bir suçun temel Ģeklinin yanı sıra en az bir tane özel unsurun 

bulunduğu durumlar suçun maddi unsurlarından biri olan nitelikli halleri oluĢturmaktadır. 

 Ġhmali Suçlar: Normatif anlamda belirgin bir davranıĢın reel bir hale 

dönüĢtürülmemesi, muayyen bir davranıĢta bulunmama olarak mütalaa edilen husus ihmali 

suçların temelini oluĢturmaktadır. 
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Suçun manevi unsuru ise iĢlenen fiil ile kiĢi arasındaki manevi bağa iĢaret etmektedir. 

Bu manevi bağın yansıması olarak kast ve taksir suçun manevi unsurunun kapsamı olarak 

ifade edilebilir (Özgenç, 2007: 223). 

Suçların kanuni tanımlarındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleĢtirilmesi kast 

olarak adlandırılır. Bu alanda hakim olan öğreti ve uygulama da kastı somut olayda objektif 

suç unsurlarının bilinmesi ve istenmesi ile kast olgusunun ortaya çıkacağını kabul etmiĢtir. Bu 

yönüyle de kastın dayandığı hususların bilme ve isteme davranıĢları olduğu ortaya 

çıkmaktadır (Parlar & Hatipoğlu, 2008: 354). 

Dikkat ve özen yükümlülüğüne uyulmaması sonucunda ortaya çıkan davranıĢın suçun 

kanuni tanımında ifade edilen neticesi öngörülemeyerek gerçekleĢtirilmesi taksir olgusunu 

ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu yükümlülük objektif özen yükümlülüğüdür ve somuttur. 

Ayrıca belli bir hukuki değerle kesin bir Ģekilde bağlantılı olmak durumundadır. Dolayısıyla 

yükümlülük objektif esasa göre tayin edilmektedir (Saydam & Öztürk, 2015: 138). 

Kast ve taksir birbirine karıĢtırılabilecek kavramlar olmaları dolayısıyla söz konusu iki 

kavramın arasındaki ayrım doktrinde Frank Formülü ile belirlenebilmektedir. Bu formüle göre 

fail sonucun meydana geldiğini kesin olarak bilseydi kast; bilmeseydi taksir söz konusu 

olacaktır. Bir baĢka deyiĢle kast ve taksiri birbirinden ayıran en önemli husus failin neticeyi 

arzulayıp arzulamadığıdır (Demirci, 2011: 52-53).  Bu konuda Türk Ceza Kanunu 21. ve 22. 

Maddede kast ve taksir türlerini belirlemiĢtir (Çiftcioğlu, 2013: 318). Kast TCK‘nın 21. 

maddesinin 1. fıkrasında doğrudan kast ve 2. fıkrasında olası kast olarak ikiye ayrılmaktadır 

(Koca & Üzülmez, 2016: 47).  

Doğrudan kast durumunda fail gerçekleĢeceğini bildiği sonucu aynı zamanda kendi 

isteğiyle gerçekleĢtirmektedir (Ġçel, 2007: 64). Olası kast durumu da fail, gerçekleĢeceğini 

öngördüğü sonuçların ortaya çıkmaması açısından bir kayıtsızlık göstermiĢse söz konusudur 

(Ġçel, 2007: 65). 

TCK‘nın 22. maddesinde taksir bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir olmak üzere iki kısma 

ayrılmıĢtır. Bilinçli taksirde bireyin öngörüde bulunduğu neticeyi istememesine karĢın söz 

konusu neticenin gerçekleĢmiĢ olduğu bir durum söz konusudur. Bireyin dikkat ve özen 

yükümlülüğünün ihlali nedeniyle tipte yer alan sonucu öngörememesi ise bilinçsiz taksirin 

kapsamını oluĢturmaktadır (Saydam & Öztürk, 2015: 148). 

Bir suçun maddi ve manevi unsurlarının yanı sıra tasnifi de o suçun sağlıklı bir 

analizinin yapılması açısından önem taĢımaktadır. Nitekim suçlar için yapılan tasnif suçun 

ceza değerini de etkilemektedir. 

Bu bağlamda suçlar TCK‘da cürüm ve kabahat olmak üzere ikili bir ayrıma tabi 

tutulmuĢtur (Ġçel, vd., 2000: 8). TCK‘nın 11. maddesinde yer alan suçlar (kamu 

hizmetlerinden yoksunluk, ağır para cezası, hapis, ağır hapis cezası) cürüm niteliğindedir. 

Buna karĢın hafif ceza, hafif para cezası, belirli bir mesleğin icrasının tatili gibi durumlarda 

suç kabahat niteliğine bürünmektedir (Ġçel, vd., 2000: 9). Dolayısıyla cürüm niteliğinde bir 

suç daha ağır bir Ģekilde cezalandırılırken, kabahatlerde ceza cürme nispeten daha hafiftir.   

 Bu sistematik yapı çerçevesinde yer alan unsurlar kendiliğinden ortaya çıkmamıĢ, 

belirli teoriler ıĢığında ve toplumların içinde bulundukları koĢullar paralelinde ĢekillenmiĢtir. 

Söz konusu teorilerden bazıları kırık camlar teorisi, rasyonel tercih teorisi, rutin aktiviteler 

teorisi, durumsal suç önleme teorisi, suç fırsatları teorisi, aykırılıkların birleĢmesi teorisi, 

anomi ve gerilim teorisi, alt kültür teorisi, aykırı fırsatlar teorisi ve giriĢimci teorisi olarak 

ifade edilebilir. 

Kırık camlar teorisine göre bazı camları kırık olan bir binada bahsi geçen camlar 

onarılmadığı takdirde diğer camların da kırılma olasılığı yüksektir. Bu da denetim 

duygusunun yokluğunu ifade etmek suretiyle daha büyük suçlara davetiye çıkarabilmektedir 

(Doğan & Sevinç, 2011: 30).    
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Geleneksel kriminolojide suçluları kendi koĢulları ve çevrelerinin yönlendirdiği 

düĢüncesi hakimdir. Bununla birlikte teoriye dayalı güncel ekonomide suçlular, suç iĢleme 

kararlarını beklenen getiri ve risk çerçevesinde düĢünen rasyonel karar vericiler olarak 

görmektedir. Bir diğer ifadeyle rasyonel tercih teorisinde suçlu fayda-maliyet analizi yapar 

(Geason & Wilson, 1988: 4). 

Rutin aktiviteler teorisi ise suç vakalarının ortaya çıkıĢını bazı koĢulların bir arada 

bulunması olarak açıklamaya çalıĢır. Bu koĢullardan birincisi suç iĢlemeye azimli bir failin 

bulunması zorunluluğudur. Ġkinci koĢul ise arzu edilir bir hedefin bulunması zorunluluğudur. 

Üçüncü koĢul ise hedefin ve failin aynı zamanda aynı yerde bulunması zorunluluğudur. 

Nihayetinde faile doğrudan müdahale edecek denetleyiciler, güvenlik güçleri ve suç 

mahallinin denetleyicileri suç mahallinde bulunmamalı veya etkin olmamalıdır (Eck & 

Weisburd, 2015: 5). Bir baĢka deyiĢle söz konusu üç aktörün bulunmadığı durumlarda diğer 

koĢulların da gerçekleĢmesi durumunda suç olgusu ortaya çıkar. 

Temel korunma ya da fırsat azaltma olarak da adlandırılan durumsal suç önleme 

teorisi yakın çevrenin mümkün olduğunca sistematik ve kalıcı bir biçimde yönetim, tasarım 

veya suiistimalini kapsayan ve suçun özelleĢmiĢ biçimlerine yönelmiĢ tedbirlerin kullanımı 

olarak tanımlanabilmektedir (Geason & Wilson, 1988: 5).  

Suç fırsatları teorisi ise belirli prensiplere dayanmaktadır. Söz konusu prensipler 

Ģunlardır (Felson ve Clarke, 1998: v-vi‘dan aktaran Dolu, 2009: 15-16): 

 Suçların nedeni olması açısından fırsat olgusu belirli bir rol oynamaktadır. 

 Suç fırsatları her suç tipinde değiĢik bir niteliğe bürünmektedir. 

 Suç fırsatları her yerde bulunmayıp, belirgin zaman ve mekanlarda 

kümelenmektedir. 

 Bireylerin yaptıkları günlük faaliyetler suç fırsatlarının kaynağını 

oluĢturmaktadır. 

 Bir suçun ortaya çıkması bir diğer suçun ortaya çıkması için bir fırsat doğurur. 

 Suç fırsatlarını ortaya çıkaran bazı ürünlerin varlığı söz konusu olabilir. 

 Teknolojideki ve sosyal yapıdaki değiĢimler yeni suç fırsatlarının doğmasına 

sebebiyet verir. 

 Suç fırsatlarının azaltılması suç olgusunun ortaya çıkmasını engelleyebilir. 

 Suçun yer değiĢtirmesinin nedeni suç fırsatlarını azaltmak değildir. 

 Fırsat azaltmanın yoğun olması suç oranlarında belli bir düĢüĢ sağlamaktadır.  

Buradan hareketle suç fırsatları teorisinde suçu ortaya çıkartan fırsatları azaltmanın 

suçun önlenmesinde etkin olabileceği fikri doğru olarak kabul edilebilmektedir.  

Aykırılıkların birleĢmesi teorisine göre bireyler nasıl davranıĢlarını çevresindeki 

bireylerle etkileĢimi sonucunda öğreniyorlarsa, suçu da söz konusu etkileĢim içinde 

öğrendikleri savını ileri sürmektedir (Kahya, 2015: 166). 

Anomi ve gerilim teorisini adından da anlaĢılabileceği gibi anomi ve gerilim olmak 

üzere iki model üzerinde incelenmesi gerekmektedir. 

Durkheim anomiyi normların olmaması olarak ifade etmektedir. Robert Merton ise 

anomiyi normların çatıĢması olarak ifade etmiĢtir. Toplumun meĢru kabul ettiği yöntemlerle 

bireyin ulaĢmayı düĢündüğü hedef arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde anomik eğilimler 

ortaya çıkmaktadır (Kahya, 2015: 167). Bir baĢka deyiĢle toplumca benimsenen amaçlar ve 

bu amaçları gerçekleĢtirmeye yarayacak yollara arasındaki uyuĢmazlık söz konusu teorinin 

temelini oluĢturmaktadır (Kamer, 2013: 226). 

Hırsızlık, Ģantaj ve gayri meĢru yollardan suç iĢlemeyi tanımlayan kriminal alt kültürü, 

Ģiddete yönelik davranıĢ biçimlerinin yaygın olarak ortaya bölgelerde bulunana çatıĢma alt 

kültürü ve uyuĢturucu kullanma Ģeklinde ortaya çıkan geri çekilmeci alt kültür alt kültür 

teorisinin temellerini oluĢturmaktadır (Kızmaz, 2005: 159). 
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Ġçinde bulunduğu alt kültürün seviyesini düĢük gören bireyler kendi hedeflerini 

gerçekleĢtirmek açısından üst grubun değer yargılarıyla bulunduğu alt grubun içinde yaĢamını 

devam ettirmek ister. Söz konusu alt ve üst kültürler arasındaki farkların yaratmıĢ olduğu 

fırsatları kullanan bireyler suç iĢleme yönünde eğilim gösterir. Bu husus aykırı fırsatlar 

teorisinin temelini teĢkil etmektedir (Kahya, 2015: 169).  

Bir mala olan talep yasal sınırlar çerçevesinde karĢılanamadığı takdirde birey söz 

konusu malı yasadıĢı yollarla ya da daha az bir fiyatla temin ederek ihtiyacını karĢılamak 

isteyebilir. Ortaya çıkan talep yetersizliğinin yarattığı boĢluk yasal yollarla doldurulamadığı 

takdirde bu boĢluğu kaçakçılar dolduracaktır ki giriĢimci teorisinin temelini de bu argüman 

oluĢturmaktadır (Kahya, 2015: 169). 

3. SUÇUN ANALĠZĠNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE MODEL AJAN 

ÖLÇÜTÜ 

Suçun analizinde genel olarak iki metot benimsenmiĢtir (Toroslu, 2011: 29): 

 Bütüncü Metot: Farklı görünümlere sahip olabilme özelliği gösteren suç bu 

yönüyle parçalanamaz bir bütündür. Bu nedenden dolayı bütüncü metot açısından bir bütün 

olarak suçun incelenmesi esastır. 

 Tahlilci Metot: Tahlilci metotta suçun unsurlarına ayrılarak incelenmesi esası 

benimsenmiĢtir. 

Bütüncü metotla incelenen suçlar suçu inceleyen süjenin sezgilerle ve rasyonel 

olmayan davranıĢlarla suçu incelemesine neden olur. Bu nedenden ötürü suçun 

incelenmesinde suçun unsurlarına ayrılması daha mantıklı bir yaklaĢım olacaktır (Toroslu, 

2010: 109). Bir diğer ifadeyle tahlilci yaklaĢım suçun incelenmesinde daha uygun bir yoldur. 

Bireysel özgürlüklerin sağlanması açısından ceza hukuku kanunilik ilkesine dayanmak 

durumundadır. Ceza hukuku, toplumsal hayatın koĢullarının korunmasında önemli bir araçtır. 

Bu nedenle suç istenmeyen bir hareket olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bireyin 

soyut hareketleri fiziki bir güç sıfatıyla ceza hukukundaki araĢtırmaların odak noktasını 

oluĢturmaktadır. Keza kusur ve zarar içeren bir insan hareketinin yapısal unsurlarının sınırı 

kesin bir biçimde belirlenemediği takdirde bireysel özgürlükler devletin keyfi müdahalelerine 

karĢı güvence altına alınamaz. Ayrıca kanunilik ilkesinin bir gereği olarak da failin 

hareketinin tahlilci yöntemle yapısal incelenmesinin yapılması bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır (Keyman, 1988: 150). 

Tahlilci yaklaĢımda suçun unsurlarına ayırarak incelenmesinde asli ve arızi unsurlar 

söz konusudur. Asli (kurucu) unsurlar gerçekleĢmediği takdirde herhangi bir suçtan söz 

edilememektedir. Asli unsurlar genel ve özel olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Genel 

anlamda bütün suçlara ait olan özellikler genel kurucu olarak ifade edilebilirken, her suça 

farklı bir özellik oluĢturan unsurlar özel unsurları oluĢturmaktadır. Suça etki eden nedenler 

olarak da adlandırılan arızi unsurların varlıkları veya yokluklarının suçun 

gerçekleĢtirilmesinde bir katkısı bulunmamakla beraber suçun ve suçtan da ziyade cezanın 

ağırlığını etkileyen unsurlardır (Toroslu, 2010: 110-111). 

Suçların unsurlara ayrılmasının; yani tahlilci yaklaĢımın yanında fail açısından çeĢitli 

kriterlerin de olması gerekmektedir ki bu durumda model ajan ölçütüne ihtiyaç duyulur. 

Hukuk düzeni içerisinde yer alan bir kuralın faile isnad edilebilmesi için bir model 

ajan ölçütü oluĢturulması gerekmektedir (Güngör, 2007: 157). Model ajan ölçütü modern 

iĢbölümü, ihtisaslaĢma, bilgi standardı farklılıkları yanında insanların eğitim derecesi, yaĢı, 

fiziksel eksikliği gibi kıstaslar baz alınarak çeĢitli gruplar içerisinde değerlendirilebilecek bir 

ölçüttür (Toroslu, 2011: 51). Bir ceza sorumluluğunun ortaya çıkabilmesi açısından model 

ajan ölçütü vasıtasıyla bir öngörülebilirlik ve önlenebilirlik değerlendirmesinin yapılması 

gerekmektedir. Bu değerlendirmenin neticesinde faile cezai sorumluluğun yüklenip 

yüklenmeyeceğine karar verilebilmektedir (Toroslu, 2016:115). 
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Bu noktadan hareketle, cürüm ve kabahatlerde tahlilci yaklaĢım yoluyla suç, 

unsurlarına ayrılabilir ve bu ayrım neticesinde model ajan ölçütü
2
 kriteri de oluĢturularak 

bahsi geçen suç olgusu için en uygun ceza teorik anlamda verilebilecektir. Bu da adalete 

ulaĢmada etkin bir yol anlamına gelmektedir.  

4. VERGĠ SUÇLARI  

Suçların cürüm ve kabahat olarak ikiye ayrılmasından hareketle vergi suçları da 

vergiye iliĢkin cürümler ve vergiye iliĢkin kabahatler olarak iki kısımda ele alınabilir. 

4.1. Vergiye ĠliĢkin Kabahatler ve Cezalar 

Vergiye iliĢkin kabahatler vergi ziyaı kabahati ve usulsüzlük kabahati olarak ikiye 

ayrılır. Usulsüzlük kabahati ise kendi içinde genel usulsüzlük kabahati ve özel usulsüzlük 

kabahati olarak ikiye ayrılmaktadır (Kızılot & TaĢ, 2013: 115).  

Vergi Usul Kanunu‘nun 341. maddesi mükellefin veya sorumlunun vergi ödevi ile 

ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle verginin 

zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi vergi ziyaı olarak 

tanımlamaktadır.   

Vergi ziyaında ağır nitelikli fiiller, orta nitelikli fiiller ve hafif nitelikli fiiller söz 

konusudur (ġenyüz ,vd., 2012: 209). Vergi ziyaı cezası ağır nitelikli fiil sonucu ortaya 

çıkmıĢsa vergi ziyaı tutarının üç katı, orta nitelikli fiil sonucu ortaya çıkmıĢsa vergi ziyaı 

tutarının bir katı ve hafif nitelikli fiil ile ortaya çıkmıĢsa vergi ziyaı tutarının yarısı olarak 

belirlenmiĢtir (ġenyüz, vd., 2012: 212). 

Vergi Usul Kanunu‘nun 351. maddesinde ise usulsüzlük vergi kanunlarının Ģekle ve 

usule iliĢkin hükümlerine uyulmaması olarak tanımlanmaktadır.  

Usulsüzlüğün bir türü olan genel usulsüzlük ise birinci ve ikinci derece fiiller olarak 

iki ana grupta ele alınmıĢtır (Kızılot, 2013: 124). Birinci derece usulsüzlüklere iliĢkin fiiller ve 

cezaları 460 Seri No‘lu tebliğde Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

Birinci Derece Usulsüzlükler 2016 yılında uygulanacak ceza tutarı  (TL) 

Sermaye Ģirketleri 126 

Sermaye Ģirketi dıĢında kalan birinci sınıf 

tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

80 

Ġkinci sınıf tüccarlar 40 

Yukarıdakiler dıĢında kalıp beyanname usulüyle 

gelir vergisine tabi olanlar 

19 

Kazancı basit usulde tespit edilenler 11 

Gelir vergisinden muaf esnaf 5 

 

Aynı tebliğde ise ikinci derece usulsüzlükler ve cezalar Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir:  

Ġkinci Derece Usulsüzlükler 2016 yılında uygulanacak ceza tutarı (TL) 

Sermaye Ģirketleri  69 

Sermaye Ģirketi dıĢında kalan birinci sınıf 

tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

40 

Ġkinci sınıf tüccarlar 19 

Yukarıdakiler dıĢında kalıp beyanname usulüyle 

gelir vergisine tabi olanlar 

11 

Kazancı basit usulde tespit edilenler 5 

Gelir vergisinden muaf esnaf 2,70 

                                                 
2
 Netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ suçlarda, suçun muhatabı olan kuralın ihlaline iliĢkin ispat model ajan ölçütünün 

önemi ve yenilik getirici karakterini ifade etmektedir. Detaylı bilgi içib bkz. ÖzenbaĢ, 2015: 939-940. 
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Yine 460 No‘lu tebliğde özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

Özel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezaları  

1- Fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (210 

TL) 

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine iliĢkin olarak kesilecek toplam ceza (110.000 TL) 

2- Perakende satıĢ fiĢi, ödeme kaydedici cihaz fiĢi, giriĢ ve yolcu taĢıma bileti, sevk irsaliyesi, taĢıma 

irsaliyesi, yolcu litesi, günlük müĢteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen 

belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması (210 TL) 

-Her bir belge nev‘ine iliĢkin olarak her bir tespit için toplam ceza (11.000 TL) 

- Her bir belge nev‘ine iliĢkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza (110.000 TL) 

3-Maliye bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; 

bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma 

ve asma mecburiyetine uyulmaması (210 TL) 

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara iliĢkin usul ve esaslar 

ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine iliĢkin kural ve standartlara 

uymayanlara (5000 TL) 

5- Kamu kurum ve kuruluĢları ile gerçek ve tüzel kiĢilerce yapılacak iĢlemlerde kullanılma 

zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın iĢlem yapanlara (260 TL) 

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa 

iĢletmecilerine (800 TL) 

-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası (158.000 TL) 

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluĢlardan 

yaptıkları iĢlemlere iliĢkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 

(1100 TL) 

8- 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı‘nın özel iĢaret görevlisinin ikazına rağmen 

durmayan aracın sahibi adın (800 TL)  

4.2. Vergiye ĠliĢkin Cürümler ve Cezalar 

VUK‘nın 359. maddesinde vergiye iliĢkin cürümler kaçakçılık cürmü, vergi 

mahremiyetinin ihlali cürmü ve mükelleflerin özel iĢlerini yapma cürmü olarak ifade 

edilmiĢtir. 

Söz konusu kanunda süreler bakımından öngörülen kaçakçılık cürümleri Ģu Ģekildedir 

(Pehlivan, 2011: 87): 

 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren kaçakçılık cürümleri: 

Defterlerde ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçek olmayan veya kayıt 

konusu iĢlemlerle ilgisi bulunmayan kiĢilere yönelik hesap açmak ya da defter kaydı 

gerektiren hesap ve iĢlemleri diğer defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydederek vergi 

matrahının azalması sonucunun doğmasına sebebiyet vermek 18 aydan 3 yıla kadar hapis 

cezası gerektiren kaçakçılık cürmüne konu teĢkil eder. Ayrıca, defterlerin, kayıtların ve 

belgelerin tahrifi ile bunların gizlenmesi yahut içerik itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi 

ve bu belgelerin kullanılmasının cezası da aynı süre zarfını kapsamaktadır. 

 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren kaçakçılık cürümleri: Vergi 

kanunlarına göre tutulan defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sayfalarını yok 

ederek yok edilen sayfalar yerine baĢka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak söz 

konusu ceza süresini gerektiren bir fiildir. Ayrıca belgelerin asıllarını veya örneklerini kısmen 

yahut tamamen sahte olarak düzenleyip bu belgeleri kullanmak da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis 

cezası gerektiren bir fiildir. 
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 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren kaçakçılık cürümleri: Sadece 

Maliye Bakanlığı ile anlaĢması ulunan kiĢilerin basabileceği belgeleri bakanlığın anlaĢmaması 

olmasına rağmen basılmaması ya da bunların bilerek kullanılması 2 yıldan 5 yıla kadar hapis 

cezası gerektiren kaçakçılık cürümlerine konu olmaktadır.   

Vergi mahremiyetinin ihlali cürmünün konusunu ise veriye iliĢkin resmi iĢlemlerle 

uğraĢanların mükellef ve mükelleflerle ilgili kiĢilerin kiĢilikleri, iĢletmeleri, servetleri veya 

mesleklerine iliĢkin olarak öğrendikleri sırları açıklama, kendisinin veya üçüncü kiĢilerin 

yararına kullanma oluĢturmaktadır (KırbaĢ, 2006: 166). VUK‘un 362. maddesi uyarınca vergi 

mahremiyetini ihlal cürmüne TCK‘nın 239. madde hükümleri uygulanır. Bu maddeye göre: 

1) Sıfat veya görevi, meslek ve sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık 

sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden 

kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından 

yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre ceza hükmolunur. 

2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin 

bilgiler hakkında da uygulanır. 

3) Bu sırlar, Türkiye‟de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına 

açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında arttırılır. Bu halde şikayet koşulu 

aranmaz. 

4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya 

belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır.    

VUK‘un 6. maddesinin son fıkrası “Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi 

mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay‟da görevli olanlar, mükelleflerin vergi 

kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa 

yapamazlar” hükmüyle mükelleflerin özel iĢlerini yapma cürmünün sınırlarını belirlemiĢtir. 

Bu cürme karĢılık gelen ceza ise aynı kanunun 363. maddesi gereğince TCK‘nın 297/1. 

maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar  hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. 

5. VERGĠYE ĠLĠġKĠN CÜRÜM VE KABAHATLERDE SUÇ ANALĠZĠ VE 

MODEL AJAN ÖLÇÜTÜ 

Vergiye iliĢkin cürüm ve kabahatlerde suç analizinin ve model ajan ölçütünün ne 

olduğunun tespiti vergi cürmü ve kabahatlerinde birleĢme, tekerrür ve iĢtirak hususlarının 

incelenmesiyle yapılabilmektedir. 

5.1. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür, BirleĢme ve ĠĢtirak 

Vergi hukukunda tekerrür kavramı vergi kabahatlerini belli bir süre içerisinde tekrar 

iĢleyenlerin cezalarının arttırılarak uygulanması anlamına gelmektedir (KırbaĢ, 2016: 162). 

Nitekim VUK‘un 339. maddesinde “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten 

dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın 

başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi 

durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında 

arttırılmak suretiyle uygulanır” denilerek vergi kabahatlerinde tekerrürün cezası 

vurgulanmıĢtır.   

Kabahatlerde birleĢen ve birleĢmeyen kabahatler açısından ceza durumları söz konusu 

olmaktadır. Vergi kabahatleri ile TCK ve diğer kanunlardaki suçlar ; vergi kabahatleri ile 

VUK‘da yer alan vergi suçları; vergi ziyaı ile özel usulsüzlük kabahatleri ve tek bir fiil ile 

farklı vergiler açısından vergi ziyaının ortaya çıktığı durumlarda birleĢme 

gerçekleĢmemektedir. Buna karĢın vergi ziyaı kabahatı ile genel usulsüzlük kabahati 

birleĢmektedir (ġenyüz, vd., 2012: 216-217). 

ĠĢtirak bir kiĢi tarafından ilenebilen bir suçun birden çok kiĢi tarafından iĢlenmesi 

anlamına gelmektedir ve bu haliyle iĢtirak durumu faili çok olan suçlardan ayrılmaktadır 
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(Kızılot, 2013: 128).  Vergiye iliĢkin iĢtiraklerde ise VUK‘un 344. maddesi gereğince aynı 

kanunun 359. maddesinde yazılı olan fiillere herhangi bir iĢtirak durumunda vergi ziyaının bir 

katı ceza uygulanır.  

5.2. Vergi Cürümlerinde Tekerrür, BirleĢme ve ĠĢtirak 

Vergi cürümlerine iliĢkin tekerrür, birleĢme ve iĢtirak durumlarındaki cezalar Ģu 

Ģekildedir (ġenyüz vd., 2012: 232-233): 

 Vergi cürümlerinde birleĢme: Bir fiille birden fazla kanun hükmünün ihlal 

edildiği durumlarda fail en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.  

 Vergi cürümlerinde tekerrür: Vergi suçlarında tekerrür durumlarında 

herhangi bir ceza arttırımı yapılmamakta; bunun yerine infaz koĢulları ağırlaĢtırılmaktadır. 

 Vergi cürümlerinde iĢtirak: Vergi suçlarında iĢtirak durumunda iĢtirak eden 

failin aldığı cezanın aynısını alır. Bununla birlikte iĢtirak edenin herhangi bir menfaatinin 

bulunmaması halinde iĢtirak eden alması gereken cezanın yarısını alır. 

5.3. Vergi Suçlarında Kullanılan Suç Analizi ve Model Ajan Ölçütü Tespitine 

Yönelik Genel Değerlendirmeler 

Vergi kabahatlerinde tahlilci ya da bütüncü metodun kullanılıp kullanılmadığını 

tekerrür, birleĢme ve iĢtirak durumlarına göre değerlendirebilmek mümkündür. 

Vergi kabahatlerinde  tekerrür durumunda aynı fiilin belirli süreler içinde iĢlenmesi 

söz konusudur. Bu durumda iki suç ayrı ayrı unsurlarına ayrılarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca ikinci suçun iĢlenmesi durumunda ceza oranı arttırılmaktadır. Bu durumda vergi 

kabahatlerinde tekerrüre iliĢkin durumlarda tahlilci bir yaklaĢımın kullanılması söz 

konusudur. 

Vergi kabahatlerinde birleĢme durumunda ise birleĢen ve birleĢmeyen durumlar 

açısından farklı analizler söz konusu olabilmektedir. BirleĢmenin olduğu durumlarda bütüncü 

bir yaklaĢım söz konusudur. Bu nedenden ötürü de fiillerden cezası en ağır olanı faile 

verilebilmektedir. Buna karĢın, birleĢmeyen suçlarda ise her bir suç için ayrı ayrı ceza 

verilmektedir ki bu durumda suç olgusuna yönelik tahlilci bir yaklaĢım söz konusu olacaktır.  

Vergi kabahatlerinde iĢtirak durumunda ise birden çok failin iĢlediği bir suç 

mevcuttur. Bu suçlarda iĢtirak edenle fail ceza olarak farklı uygulamalara tabi olacağından 

suçun unsurlara ayrılarak incelenmesi mevzu bahis olacaktır. Bu nedenden dolayı vergi 

kabahatlerinde tekerrür durumlarında suç tahlilci yaklaĢım yönünden incelenmektedir. 

Dolayısıyla vergi kabahatlerinde bütüncü yaklaĢımdan ziyade tahlilci bir yaklaĢımın 

kullanıldığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Vergi cürümlerinde de tekerrür, birleĢme ve iĢtirak durumlarına bakılarak hangi suç 

analiz yönteminin kullanıldığını anlamak mümkündür. 

Vergi cürümlerinde tekerrürde yine bir tahlilci yaklaĢım söz konusudur. Çünkü suçun 

cezası değil infazın koĢulları arttırılmaktadır. Bu da suçun unsurlarına ayrılmasını; bir diğer 

ifade ile tahlilci yaklaĢımın benimsendiğini göstermektedir. 

Vergi cürümlerinde birleĢmede ise bütüncü yaklaĢım söz konusudur. Bunun sebebi de 

failin iĢlediği cürümler içerisinde faile en ağır cezanın verilmesidir.  

Vergi cürümlerinde iĢtirak olduğu bir durumda ise suçun unsurlarına ayrılması söz 

konusudur. Çünkü iĢtirak durumunda iĢtirak edenin menfaatinin bulunup bulunmaması gibi 

bir duruma bakılacak ve buna göre iĢtirak eden ile asıl fail arasında bir suç unsuru ayrımı 

yapılacaktır. 

Vergi suçlarının iĢlenmemesi veya önlenmesi bakımından bir model ajan ölçütünün 

oluĢturulacağı bir durum söz konusu olacaktır. Model ajan ölçütü oluĢturulurken de vergi 

suçlarını ortadan kaldıran hallerin tersine iĢletilmesi bu oluĢumda büyük fayda sağlayacaktır. 

Vergi suçlarını ortadan kaldıran haller zamanaĢımı, uzlaĢma, hataların düzeltilmesi, 

terkin, tecil ve diğer nedenler oluĢturmaktadır (Bilici, 2011: 109-117). 
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Geciken cezalar kendilerinden beklenen iĢlevi gerçekleĢtiremezler. Bu nedenle 

tahakkuk ve tahsil zamanaĢımları benimsenmiĢtir (Çomaklı & Ak, 2013: 253). 

UzlaĢma müessesesinde ise uyuĢmazlık tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olarak 

çözüme kavuĢturulmaya çalıĢılır. Buradda yargıya baĢvurmadan bir çözüm bulunmak 

istenmesi söz konusudur (Parlar & Demirel, 2002: 43). 

Mükellef veya idare tarafından vergiye iliĢkin iĢlemlerde bir yanlıĢlık yapıldığı 

takdirde söz konusu yanlıĢlığın taraflardan birinin mahkeme yoluyla düzeltilmesi talebi, 

çeĢitli sorunlar da ortaya çıkarabilmektedir. Kanun koyucu bu yanlıĢlıkların düzeltilmesi 

amacıyla mükelleflere ve idareye hesap hataları ve vergilendirme hatalarına iliĢkin bir 

düzeltme fırsatı sunmuĢtur (Kızılot & TaĢ, 2013: 143). 

Tahakkuk eden verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi veya tahsili gerçekleĢmiĢ bir 

verginin mükellefe ret ve iade edilmesi suretiyle idare tarafından ortadan kaldırılması terkin 

anlamına gelmektedir. Terkin doğal afetler, tahsilin imkansızlığı, tahakkuktan feragat veya 

yargı kararları uyarınca gerçekleĢtirilir (Pehlivan, 2011: 75-77). 

Tecil durumunda ise nakit anlamında borcunu vadesinde ödemeyen veya haciz 

yaptırımı alan mükelleflere borcun ödemesi için erteleme yapılması durumu söz konusu 

olmaktadır. 

Vergi cezasını ortadan kaldıran diğer nedenlerden ödeme vergi cezasının tamamen 

ödenmesi durumunda suçun ortadan kalkacağını (Çomaklı & Ak, 2013: 251) ifade ederken, 

VUK m. 372 uyarınca  ölüm olayının gerçekleĢmesi ile vergi cezasının  düĢeceği 

belirtilmiĢtir.  

Tarh edilen vergilere itiraz eden mükelleflerin yargı yoluna baĢvurması neticesinde 

yargı kararı yoluyla da vergi borcunu ortadan kaldıran bir sebep doğabilmektedir (Çomaklı & 

Ak, 2013: 275). 

Son olarak vergi borcunu ortadan kaldıran bir diğer neden de vergi aflarıdır.  

Ceza ve faizleriyle birlikte vergiye iliĢkin yükümlülüklerden vazgeçilmesi yahut 

affedilmesi için hükümetçe belirli mükellefler içinde sınırlı bir zamanda bir borcun 

ödenmesine izin veren programların ve uygulamaların varlığı vergi affı olarak nitelendirilir 

(YaraĢır, 2013: 177).  

Vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler bağlamında model ajan ölçütünün Ģu Ģekilde 

belirlenmesi mümkündür: 

 Öncelikle zamanaĢımı ve mükellef arasında bir iliĢki kurulması gerekmektedir. 

Bu iliĢkinin kapsamı da mükellefin özel sektör ve kamu kesiminde bulunan Ģahsi borçlarının 

ödeme kabiliyetinin incelenmesidir. Dolayısıyla ilk ölçüt mükellefin borcuna sadık olup 

olmadığıdır. 

 UzlaĢma ile vergi borcunun ortadan kaldırılabileceği bir durumda ise 

mükellefin adli ve idari sicil kaydının incelenmesi ve söz konusu kayıtlara göre mükellefin 

uzlaĢma talebi bulunması durumunda vergi borcunu ortadan kaldıran uzlaĢma müessesesinin 

iĢlerliğinin sağlanıp sağlanmayacağına karar verilmelidir. 

 Hataların düzeltilmesi durumunda ise mükelleflerce yapılan hataların sürekli 

olup olmadığı araĢtırılmalıdır. Neticede mükellefin suçu olgusunu oluĢturan fiilin her bir 

unsurunda sürekli olarak hata yapması iyi niyet düsturunun art niyetle kullanıldığını gösterir. 

 Terkin durumunda ise en geçerli ödememe mazereti olarak doğal afetlerin 

ortaya çıkıĢı kabul edilebilir. Bunun dıĢında tahakkuktan vazgeçilmesi, yargı kararları veya 

tahsil imkansızlığı gibi bir durumun sakınca yaratabileceği aĢikardır. Neticede tahakkuktan 

vazgeçilmesi veya yargı kararları mali anlamda etkinlik kaybı yaratabilecek unsurlardır. 

Tahsil imkansızlığı durumunda ise mükellefin mali durumu iyice araĢtırılmalı ve 

zamanaĢımına fırsat vermeyecek Ģekilde vergi suçundan dolayı ortaya çıkan vergi borcu sıkı 

bir Ģekilde denetlenmektedir. 
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 Tecil durumunda ise nakit anlamda mükellef borcunu ödeyebilecek duruma 

gelir gelmez rüçhan hakkı kullanılarak ivedilikle alacak tahsil edilmelidir. 

 Mükellefin vergi borcunu ödemek istemesi durumunda çeĢitli sosyal 

programlar yardımıyla söz konusu vergi tahsil edilebilir. Bu durumda ayni bir vergi durumu 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin vergi borcunu ödeyerek ortadan kaldırmak isteyen bir bireye söz 

konusu borcu karĢılığında belirli saatlerde kamu hizmetlerinde istihdam edilmesi yoluyla 

alacak tahsil edilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus mükellef ile idare 

arasında doğacak bir muvazaadan ötürü borçlunun borcuna veya yeteneğine uygun bir 

görevde istihdam edilememesidir. Bunun önüne geçmek için de mükellefin yeteneğine uygun 

bir kamu hizmetinde istihdam edilmesiyle vergi borcuna karĢılık gelen idare alacağı ayni bir 

Ģekilde tahsil edilecek ve borç ortadan kalkacaktır. 

 Bir birey ana rahmine düĢtüğü andan itibaren mükellef olmaya hak kazanır. 

Ancak mükellefin sorumluluğu ölüm ile düĢmektedir. Bu bağlamda sosyal devlet anlayıĢının 

da bir gereği olarak önemli bir hastalığının bulunması durumunda idare ölüm olayının 

gerçekleĢebileceği ihtimaline karĢılık suça konu olan vergi borcunun hasta olan mükellefçe 

ödemesinin önüne geçebilecek tedbirler almalıdır. Bundan daha önemli olan husus ise vergi 

borcunu ortaya çıkaran suç fail tarafından iĢlenmeden önce böyle bir uygulamanın konulması 

halinde fail, bir fayda-maliyet analizi yaparak suç iĢlemenin daha maliyetli olduğu sonucuna 

varacak ve böylece idare suçun iĢlenmesini ortaya çıkarmadan engellemiĢ olacaktır. 

 Yargı kararları sosyal devlet ilkesi dikkate alınarak verilmelidir. Bununla 

birlikte sadece bireye yönelik vergi borcuna iliĢkin olumlu kararlar alan bir yargı sistemi 

kamu ekonomisinde verimsizlik yaratır. Bu nedenle yargı kararlarına iliĢkin mükellefin 

lehine, idarenin aleyhine kararların yoğunlukta olduğu bir durumda idarenin, devletin topluma 

hizmet sunabilmesi açısından daha sert tedbirler alması gerekmektedir.   

Bu bağlamda model ajan ölçütünün kriterleri arasında mükellef ödeme kabiliyeti, adli 

ve idari sicil kaydı, mükellefin yaptığı hataların sıklığı, mükellefin mali durumu, mükellefin 

kamu ve özel sektörü borçları, mükellefin hayatını idame ettirmesini sağlayan yeteneği, 

mükellefin suç iĢleme konusunda fayda-maliyet analizi ve yargı kararlarının mükellef-idare 

taraflarından hangisinin lehine olduğu gibi kriterler yer almalıdır. Bu Ģekilde oluĢturulacak bir 

model ajan ölçütü suçun önlenmesinde veya iĢlenmiĢ olan bir vergi suçu nedeniyle ortaya 

çıkan vergi alacağının tahsili mümkün olabilecektir. 

6.SONUÇ 

Bir ülkede vergi kanunları hazırlanırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde adli ve idari vergi suçları ortaya çıkabilmekte ve bu 

da toplumun talep esnekliği düĢük ihtiyaçlarını karĢılamamasına neden olmaktadır. Talep 

esnekliği düĢük olan ihtiyaçlarını karĢılayamayan toplumda ise anarĢi ortaya çıkar. Bu da suç 

unsurlarının oluĢumuna sebebiyet verir. Bundan ötürü vergi kanunları hazırlanırken felsefi 

temeller bağlamında dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: 

 Vergi kanunlarında yasal bir boĢluk olduğu takdirde bu boĢluğun doldurulması 

gerekmektedir. Aksi takdirde kırık camlar teorisi uyarınca diğer vergi kanunlarında da yasal 

boĢluklar kullanılır ve bu da kamu gelirlerinin düĢmesine sebep olur. 

 Vergi ödemenin bir vatandaĢlık gereği olduğu gerçeği açık bir Ģekilde 

vurgulanmalıdır. Keza rasyonel tercihler uyarınca fayda-maliyet analizi yapan bir mükellef 

vergi suçunun maliyetinin faydasından daha yüksek olduğunu hissederse vergi suçunu 

iĢlemeyecektir. Dolayısıyla bu Ģekilde bir çevre koĢulu oluĢturulmalıdır. 

 Rutin aktiviteler teorisi gereğince vergi suçunun iĢlenebileceği mahallerde 

buna yönelik denetleyici aktörlerin etkinliklerinin arttırılması gerekmektedir. Denetim 

gücündeki yoğunluk vergi suçlarının da azalmasına sebebiyet verebilecektir. 

 Durumsal suç önleme ve suç fırsatları teorileri gereğince de vergi suçlarını 

ortaya çıkarabilecek fırsatların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu fırsatların kaldırılması 
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neticesinde potansiyel fail suç iĢlemek için değil; vergi cezasını gerektirecek bir suç ortaya 

çıkarmamak yönünde ve tipikliğe uygun bir davranıĢ sergileyecektir. 

  Anomi ve Gerilim Teorisi uyarınca da vergi suçlarına iliĢkin normların sağlam 

temellere dayandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde toplumda söz konusu suçlardan dolayı 

bir gerilim ortaya çıkabilecektir. 

 Aykırılıkların birleĢmesi teorisindeyse bir çevrede suç iĢleyen bireylerin çok 

olması durumunda suç iĢlememiĢ olan diğer bireyler nasıl suç iĢlendiğini öğrenebilecek ve bu 

da vergi gelirlerinin elde edilmesinde bir engel teĢkil edecektir. 

Bu hususlara dikkat edilmesi yanında bu hususların nasıl sağlanacağı konusu da baĢka 

bir önem arz etmektedir. Öncelikle suç olgusunun çeĢitli unsurları olduğundan hareketle, 

vergi suçlarının da çeĢitli unsurlar bakımından incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle vergi 

suçlarının analizinde tahlilci yaklaĢımın benimsenmesi gerekmektedir. Türkiye‘de vergi 

suçları bakımından söz konusu yaklaĢım kullanılmaktadır. Bununla birlikte bazı durumlarda 

bütüncü metot da kullanılmıĢtır. Söz gelimi vergi ziyaı kabahati ile genel usulsüzlük cezaları 

birleĢmektedir ki bu da suça iliĢkin analizin bütüncü yolla yapıldığını gösterir. Ancak tahlilci 

unsurun daha bilimsel ve gerçekçi olduğundan hareketle bu iki suç unsurunun ayrı ayrı 

incelenmesi ve dolayısıyla ayrı ayrı ceza verilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergiye iliĢkin 

cürümlerde birleĢme durumunda mükellefin hangi cürmün cezası ağırsa o cezayı alması da 

bütüncü metodun bir yansımasıdır. Dolayısıyla burada da tahlilci metot yardımıyla suç 

unsurlarının ayrı ayrı cezalandırılması gerekmektedir. Bu cezalandırmaların yapılmasında ise 

failin iĢlediği suçun maddi ve manevi unsurlarından hareketle model ajan ölçütü kriterinin de 

ortaya konması daha sağlıklı ve etkin bir değerlendirme yapılmasına imkan verecektir. Bu 

bağlamda model ajan ölçütüne iliĢkin kriterler de mükellefin ödeme kabiliyeti, adli ve idari 

sicili, içinde bulunduğu koĢullar, vergi idaresinin vergi cezalarına bakıĢı, yargıda vergi suç ve 

cezalarına iliĢkin alınan kararlar, oluĢturulacak vergi kanunlarının caydırıcılık düzeyi gibi 

hususlardır. Ancak oluĢturulacak bu model ajan ölçütünün ceza kanunlarda belirlilik ilkesi 

gereğince açık ve seçik olarak yazılması gerekmektedir. Böylelikle bir fail suçu iĢlediğinde 

yaptığı fiilin suç olup olmadığına iliĢkin bir fikir sahibi olur ve bu da vergi cezalarının daha 

ağır ve etkin bir Ģekilde uygulanmasına fırsat verir.  
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ÖZET 

 Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‘de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli 

bankaları sermaye yapılarına göre gruplandırarak 2008-2015 yılları arasındaki finansal 

performanslarını 3 grupta karĢılaĢtırmalı değerlendirmektir. Bankaların uzaktan denetimi ve 

gözetimi için yöntem olarak ilk Fed tarafından ABD‘de için uygulanan CAMELS 

derecelendirme tekniği kullanılmıĢtır. Ülkemizde de bankacılık sektörünün performans 

analizinde CAMELS bileĢen ve oranları kullanılarak derecelendirme yapılmaktadır. Finansal 

sistemin alternatifsiz aracı kurumu olan bankalar, ekonomik fonksiyonları ile ülke 

ekonomisinin gidiĢatında hayatı öneme sahip oldukları için 2007 yılında ABD kaynaklı 

baĢlayan daha sonra tüm ülkeleri etkileyen küresel ekonomik kriz sonrası sermaye 

yeterliliklerinde, aktif kalitesinde, yönetim kalitesinde, karlılıklarında, likidite oranlarında ve 

riske duyarlılıkta nasıl bir değiĢim izledikleri analiz edilmiĢtir. Sermaye yapısı olarak farklı 

grup bankaların bu süreç de izledikleri yöntemlerin yorumlanması ve en iyi performans 

gösteren grubun belirlenmesi amacıyla bileĢen değerleri ile oluĢan CAMELS bileĢen 

değerlerinin toplamı karĢılaĢtırılmıĢtır. Analiz bulguları 2008 küresel ekonomik kriz sonrası 

dönemde kamu, özel ve yabancı sermayeli üç banka grubunun da performansında azalıĢ 

gerçekleĢtiği görülmektedir. Performans değerlerindeki azalmaya analiz aralığının 2008 krizi 

sonrasına rastlamasının etkilediği düĢünülmektedir. Kriz sonrası performansın olumsuz 

etkilenmemesi için CAMELS bileĢen oranlarının iyileĢtirilmesi önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: CAMELS Analizi, Bankacılık Performans Ölçümü, Kamu 

Sermayeli Bankalar, Özel Sermayeli Bankalar 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE AFTER 2008 GLOBAL 

ECONOMIC CRISIS WITH CAMELS ANALYSIS OF PUBLIC, PRIVATE AND 

FOREIGN BANKS 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to divide banks in Turkey into three groups as public, private 

and foreign banks, and evaluate their financial performances between 2008 and 2015 in a 

comparative way.For remote monitoring and supervision of banks, the CAMELS rating 

method that was first applied by the Federal Reserve Bank in the US was used as the method. 

CAMELS‘ components and ratios are also used in our country for the performance analysis of 

the banking sector. Since the banks that are the intermediary institutions of the financial 

system with no alternative, have vital importance in the course of the country's economy with 

their economic functions, the changes in the capital adequacy, asset quality, management 

quality, earnings, liquidity and sensitivity to market risk of the banks after the global 

economic crisis that started in the US in 2007 and then affected all the countries, were 

analyzed. The sum of CAMELS component values is compared in order to interpret what kind 

of methods different capital bank groups followed in this period and determine the best 

performing group.According to the findings in the post-2008 global economic crisis era, the 

performance of three groups of public, private and foreign capital banks decreased. It is 

thought that the decrease in the performance values is influenced by a term of the analyzed 

period that coincides to a time after the 2008 crisis. It is important to improve the CAMELS 

component ratios so that the post-crisis performance is not adversely affected. 

Key Words: CAMELS analysis, banking performance measurement, public banks, 

private banks. 
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1.GĠRĠġ  

CAMELS derecelendirme sistemi 1980‘li yıllarda bankalarda uzaktan gözetim sistemi 

olarak ilk olarak ABD‘de kullanılmıĢtır. Uzaktan gözetim sistemi ve yerinde denetim 

sisteminin kullanan otoriteler (FED, FDIC, OCC)
1
 CAMELS analizini kullanmaya 

baĢlamıĢtır. CAMELS uzaktan gözetim sistemi temel olarak, gözetim ve denetim kriterleri 

kapsamında bankacılık kurumunu değerlendirmesine dayanmaktadır. (Mukhtarov, 2012: 65)  

Bu sistem ilk olarak UFIRS
2
 olarak adlandırılmıĢtır. 1979

3
 yılında kabul edilen bu 

sistem her mali kurum için finansal tablolar aracılığıyla belirlenen zorunlu bileĢenler ile 

kurumların mali durum ve faaliyetlerine iliĢkin derecelendirme imkanı sunmuĢtur. Bu 

bileĢenler; sermayenin yeterliliğini, aktiflerin kalitesini, yönetimin kapasitesini, kazançların 

kalitesini, likiditenin yeterliliğini ve pazar riskine duyarlılıktır. (Beycan, 2007: 87) Federal 

Mali Kurumlar Ġnceleme Komitesi tarafından ABD‘de uygulanan UFIRS değerlendirme 

sistemi daha sonra revize edilerek 1979 yılından sonra tüm dünyada uygulanan CAMELS 

derecelendirme sistemi Ģekline getirilmiĢtir. (Iqbal, 2012: 15)  

CAMELS ilk harflerini aldığı 6 bileĢenden oluĢmaktadır.  Buna göre; C (Capital 

Adequacy) sermaye yeterliliğini, A (Asset Quality) varlık kalitesini, M (Management 

Adequacy) yönetim yeterliliğini, E (Earnings) kazanç durumunu, L (Liquidity) likiditeyi, S 

(Sensitivity to Market Risk) ise piyasa risklerine duyarlılığı temsil etmektedir. 1997‘ye kadar 

beĢ bileĢeni olan sistem (CAMEL) bu tarihten sonra piyasa risklerine duyarlılığı gösteren S‘ 

in eklenmesiyle 6 bileĢenden oluĢmaktadır.  (Kaya, 2001: 6 ) Bankaların performans ve baĢarı 

durumlarını değerlendirmede, finansal durumlarını yasalara ve politikalara uyumunu ölçmede, 

yönetim ve iç kontrol sistemlerinin baĢarısını belirlemede CAMELS derecelendirme sistemi 

erken uyarı sistemi olarak kullanılmaktadır. (Tükenmez, vd., 2009: 380) Bankaların finansal 

durumlarını ölçmek ve performanslarını karĢılaĢtırmak amacıyla bu analiz türünü 

kullanacağız.  

ÇalıĢmada kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli bankaların 2008 

küresel ekonomik kriz sonrası süreçte izledikleri politikaların performanslarına etkilerini 

analizi amacıyla CAMELS (Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to 

Market Risk) performans değerlendirme yöntemi kullanılmıĢtır. Kriz sonrası 2008-2015 

yılları arasında 8 yıllık periyotta 33 mevduat bankasının sermaye türünde aritmetik 

ortalamaları alınarak grup düzeyinde karĢılaĢtırılmıĢtır. Banka gruplarının bileĢen oranları 

mevcut bankaların ortalamaları ile kıyaslanarak bankaların kriz sonrası performans artıĢı olup 

olmadığı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Son olarak üç banka grubunun aynı yıllardaki sonuçları 

birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢ ve benzerlikler saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

CAMELS analizi kullanılarak Türk Bankacılık Sisteminde bulunan 3 farklı banka 

grubunun kriz evresinde ne kadar hasar aldığı ve kriz sonrası ne kadar riskli oldukları test 

edilmiĢtir. Bu analiz sermaye türünü göre banka gruplarının sermaye yeterlilikleri, varlık ve 

yönetim kalitesi, karlılık, likidite durumları ve piyasa riskine duyarlılık gibi bileĢenler 

üzerinden yapılmıĢtır. ÇalıĢmamız 2008 ile 2015 yılları arasında tüm bankaların finansal ve 

finansal olmayan verileri kullanılmak suretiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama kısmında ise 

önce CAMELS analizi adım adım ana hatları ile anlatılmıĢ ve sonra belirlenen zaman 

aralıkların banka gruplarda CAMELS analizi uygulama sonuçlarına yer verilmiĢtir.  

 

                                                 
1
 ABD‘de bulunan 3 gözetim ve denetim otoriteleri; FED (Amerika Merkez Bankası), FDIC (Federal Mevduat  

Sigorta Kurumu), OCC (Bankalar ve Banknot Kontrolörlüğü) dir.   
2
 Tekdüze Mali Kurumlar Dereceleme Sistemi 

3
 Federal Mali Kurumlar Ġnceleme Komitesi (FF1EC) tarafından. 
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2. LĠTERATÜR TARAMASI  

Bankacılık sektörünün sağlıklı, sağlam ve istikrarlı olması pay sahipleri, yatırımcılar, 

vadeli mevduatı olanlar, çalıĢanlar ve bütün ekonomi için büyük bir önemi vardır. Bu 

önemden dolayı ulusal ve uluslararası düzenleyici ve denetleyici makamlar ve akademik 

araĢtırmacılar bankacılık sisteminin sağlamlığını ve performansını değerlendirmek için 

analizlerini artırmıĢtır. Denetleyiciler tarafından kullanılan yaygın performans ölçme analizi 

ise CAMELS analizidir. CAMELS analizi ile yapılan ulusal çalıĢmaları aĢağıdaki Tablo 1‘de 

vermeye çalıĢacağım. Uluslararası çalıĢmaları ise CAMELS analizinin yapıldığı ülkeler 

bazında bahsedeceğim. 

Roman ve ġargu (2013) çalıĢmasında Romanya'da faaliyet gösteren ticari bankaları 

finansal sağlamlığını karĢılaĢtırmalı olarak analiz etmiĢtir. Finansal sağlamlığın analizi için 

CAMELS yönteminin kullanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda analiz edilen bankaların güçlü ve 

zayıf yönlerini vurgulanmıĢ ve bankaların sağlamlıklarını arttırması gerektiğine varılmıĢtır. 

Rozzani ve Rahman (2013) çalıĢmasında Malezya'da Ģu anda faaliyet gösteren islami ve 

geleneksel bankaların performanslarını CAMELS derecelendirme sistemi ile incelemiĢtir. 19 

geleneksel banka ve 16 islami bankanın 2008 yılından 2011 yılına kadar olan finansal verileri 

üzerinden analizini yapmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, Malezya'daki konvansiyonel ve 

Ġslami bankaların performans seviyelerinin oldukça benzer olduğu anlaĢılmıĢtır. Nimalathasan 

(2008) çalıĢmasında BangladeĢ'teki bankacılık sektörünü, Ticaret Bankaları, Kalkınma 

Finansal Kurumlar, Özel Ticari Bankalar ve DıĢ Ticaret Bankaları olarak dört grupta 

incelemiĢtir. Bankaların performansını değerlendirmek için 1999-2006 yılları arasında 

BangladeĢ'te 6562 Ģubeye sahip 48 Bankanın CAMELS derecelendirme sistemini kullanarak 

finansal performansları karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢma 3 bankanın 

performansının güçlü olduğu, 31 bankanın tatmin edici düzeyde olduğu, 07 bankanın vasat 

düzeyde olduğu, 5 bankanın düĢük olduğu ve 2 bankanın da yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Mikayılov ve Muhtarov (2012) çalıĢmasında Azerbaycan‘da faaliyet gösteren 

yerli sermayeli bankaların 2007‐2010 dönemindeki performansını ölçmek amacıyla CAMELS 

analiz yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda tüm bankaların 2007‐2010 döneminde 

sürekli pozitif değer almıĢtır. Yerli sermayeli bankaların 8,1 ortalama ile normalin altında bir 

performans ortaya koyduğu görülmektedir. 

Dash (2016) çalıĢmasında Hindistan'da faaliyet gösteren elli sekiz bankayı 

incelemiĢtir. Bu bankaların 29'u kamu bankası ve 29'u özel sektör / yabancı bankalardır. 

ÇalıĢma küresel ekonomik krizi öncesi 3 yılı kapsamaktadır. Banka verileri CAMELS bileĢen 

ve oranları çerçevesinde analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma belirlenen dönemlerde özel / yabancı 

bankaların CAMELS bileĢenlerinde kamu bankalarından daha iyi bir performans 

sergilediklerini göstermektedir. Özel / yabancı bankaların daha iyi performans göstermesine 

yönetim yeterliliği ve kazanç durumlarıdır. Helhel ve Varshalomidze (2014) çalıĢmada 2007-

2013 döneminde Gürcistan‘da faaliyet gösteren 6 adet yerli sermayeli özel ticari bankanın 

CAMELS analizi yapılmıĢtır. 2008-2009 döneminde yaĢanan ekonomik kriz ve Rusya ile 

savaĢın ardından, araĢtırmaya dahil olan bankaların iyileĢme göstermediği ortaya çıkmıĢtır. 

Mukhtarov (2012) çalıĢmada Azerbaycan‘da faaliyet gösteren yerli sermayeli ve yabancı 

sermayeli bankaların 2007-2010 dönemi boyunca performansları CAMELS derecelendirme 

sistemi aracılığı ile değerlendirilmiĢtir. Yerli sermayeli bankaların yabancı sermayeli 

bankalara oranla daha kötü bir performans sergilediği görülmektedir. Yerli sermayeli 

bankaların her yıla iliĢkin CAMELS bileĢik performans değerleri sürekli negatiftir. Aynı 

zamanda ABD için FDIC (1998) ve (2002) ve FED (1995) de, Ġran için Dash ve Das (2009) 

ve Rostami (2015) de, Nijerya için Williams (2011) da CAMELS analiz yöntemi ülke 

bankalarının performansını analiz etmiĢlerdir. 
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Tablo 1: CAMELS Analize Yönelik ÇalıĢmalar 

BaĢlığı Yazar\Yazarlar Kullanılan Model ve Veriler Sonuç 

―Sınır Ötesi BirleĢme ve Satın Almaların 

Bankaların Finansal Performansına 

Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS 

Analizi‖ 

Sevda ATEġOĞLU 

COġKUN / 

Sibel KARĞIN 

Denizbank, Finansbank ve Oyak Bank‘ın ortalama rasyoları 

TBB verilerinden derlenmiĢtir. Model olarak CAMELS analizi 

kullanılmıĢtır.  

Üç bankanın da satın alınma sonrası 

dönemde performansında azalıĢ gerçekleĢtiği 

görülmüĢtür. 

―2009-2013 Döneminde KKTC‘deki Ticari 

Bankaların Performans Analizi‖ 

Osman Aziz ALTAY/ 

Lütfi Akdeniz OLKAN 

2009-2013 yılları arasında KKTC‘de faaliyet gösteren ticari 

bankaların, performans ölçümü için likidite, karlılık, döviz 

pozisyonu, verimlilik, büyüme, aktif yapısı ve kalitesi, kaldıraç 

düzeyi ve sermaye yeterliliğini gösteren oranlar KKTC Merkez 

Bankasının web sitesinden edinilen bilanço ve gelir 

tablolarındaki veriler kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

Büyük ölçekli bankalar en iyi performans 

değerlerine sahiptir. 2009-2013 yılları 

arasında Ģube bankaların performansının 

kamu bankalardan daha iyidir. 

―CAMELS Derecelendirme 

Sistemine Göre ĠMKB‘deki Yerli Ve 

Yabancı Sermayeli Bankaların 

KarĢılaĢtırmalı Analizi‖ 

ġakir  SAKARYA ĠMKB‘de iĢlem gören 6‘sı yerli ve 7‘si yabancı sermayeli 

olmak üzere toplam 13 banka dahil edilmiĢtir. Kullanılan veri 

seti TBB‘nin internet sayfasından sağlanmıĢtır. CAMELS 

değerlendirme sistemiyle 6 temel bileĢen değerlendirilmiĢtir. 

Sermaye yeterlilik oranlarının, yabancı 

sermayeli bankalarda yerli sermayeli 

bankalara göre daha düĢük olduğu. 

Yönetim kalitesi oranlarının yabancı 

sermayeli bankaların yerli sermayeli 

bankalarla hemen hemen paralel bir seyir 

izlediği karlılık ve likidite, açısından yerli 

sermayeli bankaların daha iyi oldukları 

görülmüĢtür. 

―Kamu Bankalarında CAMELS 

Performans Derecelendirme Sistemi 

üzerine Bir Ġnceleme‖ 

Mine TÜKENMEZ/ 

Erhan DEMĠRELĠ 

Göktuğ Cenk AKKAYA 

CAMELS performans derecelendirme sistemi ile Türkiye‘de 

faaliyette bulunan kamu sermayeli ticari bankaların 2003 ve 

2007 yıllarındaki 6 bileĢenine iliĢkin olarak 17 adet finansal 

rasyo belirlenmiĢtir. 

Bankaların 2003-2007 CAMELS puanlarında 

bir geliĢme olduğu ortaya konmuĢtur. Bu 

geliĢmenin ise büyük ölçüde likidite 

bileĢeninden kaynaklandığı belirlenmiĢtir. 

―Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS 

Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları 

Arasında Performans Analizi‖ 

Fatih B. GÜMÜġ/ Öner 

NALBANTOĞLU 

2002/2013 döneminde CAMELS analiz yöntemiyle, Kamu, 

Yerli Özel, Yabancı ve Katılım Bankaları olarak ayrılan 4 

grupta karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmiĢtir. 

Yerli Özel Sermayeli bankalar yönetim 

kalitesi ve karlılıkta en yüksek notu sahip 

banka grubu olmuĢtur. Kamu Bankaları 2001 

sonrası ikinci sırada yer almıĢtır.   

―Türk Bankacılık Sektöründe DezenĢasyon 

Sürecinde Camels Analizi‖ 

Mezahir ABDULLAYEV CAMELS sistemi üzerinden TBB veri setleri kullanılarak 

Türkiye‘de bulunan bankaların 2005 ve 2008 yılları analiz 

edilmiĢtir. 

CAMELS Bankacılık Sektörü Etkinlik 

Endeksi ile bankacılık sektörünün 

performansının ölçülebileceği ve tüm piyasa 

oyuncuları, yatırımcılar, risk yöneticileri ve 

araĢtırmacılara önemli bilgiler sağlayacağı 

ifade edilebilir. 
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―BĠST‘ deki Mevduat Bankalarının 

Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 

Finansal Krizleri Çerçevesinde Camels 

Derecelendirme Sistemi Ġle  

Değerlendirilmesi‖ 

Sinan AYTEKĠN/ 

ġakir SAKARYA 

Borsa Ġstanbul'da (BIST) hisse senetleri iĢlem gören mevduat 

bankalarının performansları CAMELS yöntemi ile 

değerlendirilmiĢtir. 

Mevduat bankalarının performans 

puanlarının yerel kriz dönemi ile küresel kriz 

döneminde genel olarak dalgalanma 

gösterdiği tespit edilmiĢtir. BIST‘ de iĢlem 

gören mevduat bankalarının bileĢen ve 

oranlarında istatistiki olarak anlamlı bir 

farkın olmadığı tespit edilmiĢtir. 

―Kriz Öncesi ve Kriz Sonrası Dönemler 

Ġtibariyle Katılım Bankaları ve Ticari 

Bankaların Karlılığı Üzerine 

KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma‖ 

Füsun GÖKALP CAMELS‘ın 6 bileĢen ve 8 oranından yararlanılmıĢtır. Oranlar 

banka karlılığı, sermaye yapısı, aktif kalitesi, bilanço yapısı, 

likidite ve maliyet yönetimi oranlarıdır.  

Analiz dönemi 2005-2013 dönemini kapsamakta olup, bu 

dönem kriz öncesi ve kriz sonrası olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. 

Veriler Türkiye Bankalar Birliğinin web sayfasından elde 

edilmiĢtir. 

 

T-testleri sonucunda kriz öncesi dönemde 

ticari bankaların daha yüksek öz 

sermaye/aktif oranına ve likidite oranına ve 

daha düĢük toplam kredi/aktif toplamı 

oranına sahip olduğu bulunmuĢtur.  

Sonuç olarak krizden daha az etkilenmek için 

aktif kalitesi, sermaye yapısı ve likidite 

oranlarının iyileĢtirmesinin önemli olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

―CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk 

Ticari Bankacılık Sektöründe 

BaĢarısızlık Tahmini CAMELS 

Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari 

Bankacılık Sektöründe BaĢarısızlık 

Tahmini‖ 

Murat ÇĠNKO 

Emin AVCI 

CAMELS dereceleri ve bileĢenleri 1996-2000 yılları için 

hesaplanmıĢtır. CAMELS bileĢenlerini oluĢturan mali oranlar 

yardımıyla, 2001 yılında TMSF‘ye devredilen bankalar 

diskriminant analizi, lojistik regresyon ve yapay sinir ağları 

modelleri kullanılarak tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bankaların TMSF‘ ye devrinin temsili 

CAMELS oranları kullanılarak tahmin 

edilebilmesinin mümkün olmadığını 

göstermiĢtir. 

―Bankalarda Performans Değerlemesi ve 

Bir Uygulama‖ 

Mehmet BEYCAN CAMELS yaklaĢımı ile Kamu bankalarının sektör içindeki 

performansının 2002 – 2006 dönemi itibariyle 

değerlendirilmesi yapılmıĢtır.  

CAMELS Performans Endeksi olarak 

adlandırılan bu bileĢik göstergeler ilgili 

tarafları ve denetleme sürecinin doğru 

yönlendirecektir. Rekabetin artması ile 

bankaların daha iyi analiz edilip 

yorumlanması için bu endeksin önemi 

artmıĢtır. 

―Türkiye‘deki Mevduat Bankalarının 

Camels Performans Analizi‖ 

Mustafa UYSAL Bankaların Performans Endeksi‘nin hesaplanması amacıyla 

CAMELS analizinin bileĢen ve oranları kullanılmıĢtır. 

 

Mevduat bankaların performans geliĢimini 

anlayabilmek ve erken uyarı amaçlı taraflarca 

kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

―Türk Ticari bankacılık Sektörünün 2001 

Krizi öncesi ve Sonrası CAMELS Analizi‖ 

Süleyman SOLAK Bankacılık sektörünün 1995-2008 yılları arasındaki 

performansı CAMELS derecelendirme sistemiyle incelenmiĢtir.  

Analizde CAMELS‘ın altı bileĢeni kullanılmıĢtır.  

2001 bankacılık krizi sonrası uygulanan 

politikalar bankaların performanslarını 

olumlu etkilemiĢtir. Türkiye‘de erken uyarı 

sistemi olarak, CAMELS derecelendirme 

sistemi tüm bileĢenleriyle kullanılmalıdır. 

―Ticari bankalarda Performans Ölçümü: 

CAMELS Analizine Dayalı Bir inceleme‖ 

Gülçin ARIÇELiK CAMELS analizi yöntemiyle 2002-2009 döneminde faaliyet 

gösteren ticari bankaların performans puanlarının 

hesaplanmasında 19 adet finansal oran seçilmiĢtir. 

Sermaye yeterlilik açısından 2 kamu 

bankasının 2002-2009 döneminde azaldığı, 1 

kamu bankasının arttığı görülmektedir. Özel 

sermayeli bankalardan üçünün sermaye 

yeterlilik puanları azalırken yedisinin puanı 

artmıĢtır. 
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―Bankacılık Sektöründe Camels Analizi 

Ve Bir Uygulama‖ 

Mert ASLAN Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarından 

oluĢan 45 bankanın sektör ortalaması baz alınarak, 7 büyük 

bankanın 2002  –  2012 yılları arasındaki CAMELS puanları 

hesaplanmıĢtır. 

CAMELS analizine göre performansı çok 

kötü olan bankaların sektörce kabul edilen 

minimum verilerin aĢağısına düĢmediği 

görülmektedir. Aynı Ģekilde sektör 

ortalamasının çok üzerinde olan bankaların 

da atıl kapasitede olmadıkları, karlılık, 

sermaye ve likidite açısından çok iyi düzeyde 

oldukları gözlemlenmiĢtir. 

―Mevduat Bankalarında CAMELS 

Performans Değerleme Modeli üzerine 

KarĢılaĢtırmalı Bir ÇalıĢma (2001-2010)‖ 

Tuğrul KANDEMĠR/ 

Nuray DEMĠREL ARICI 

 

TBB‘nin istatistiki raporu baz alınarak mevcut 3 kamusal 

sermayeli mevduat bankası, 11 özel sermayeli mevduat bankası 

ve Türkiye‘de kurulmuĢ11 yabancı sermayeli mevduat bankası 

olmak üzere toplam 25 banka üzerinde yapılmıĢtır. 

Mevduat bankalarının sermaye yeterliliğine 

iliĢkin performansları zaman zaman sektörün 

gerisinde kalmıĢ olsa da Basel II uzlaĢısı ile 

öngörülen yasal sınırın (%8) 2-2,5 katı (%15-

20) düzeyinde olduğu görülmüĢtür. 

Aktif kalitesi açısından en iyi performansı 

YSMB, en kötü performansı KSMB 

göstermiĢtir. 

―CAMELS Performans Değerleme Modeli: 

Türkiye‘deki Mevduat Bankaları Üzerine 

Ampirik Bir Uygulama‖ 

Ġlhan EGE 

Emre Esat TOPALOĞLU 

Özlem KARAKOZAK 

Türkiye bankacılık sistemi içerisinde yer alan kamu, özel ve 

yabancı sermayeli bankaların 2002-2010 dönemlerine iliĢkin 

bilanço ve gelir tablolarından veriler kullanılmıĢtır. CAMELS 

performans değerlendirme analizi uygulanmıĢtır   

Sermaye yeterliliği, piyasa risklerine 

duyarlılık ve yönetim yeterliliği açısından 

kamu sermayeli mevduat bankalarının; 

karlılık açısından özel sermayeli mevduat 

bankalarının, aktif kalitesi ve likidite 

açısından ise yabancı sermayeli mevduat 

banklarının diğer banka gruplarına göre daha 

iyi durumda oldukları tespit edilmiĢtir. 

―Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS 

Analizi‖ 

Yasemin Türker KAYA ÇalıĢmada CAMELS sistemi üzerinden yapılan çeĢitli 

analizlere yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın veri seti TBB internet 

sayfasından sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada gözlem yılları olarak 1997 

ve 2000 kullanılmıĢtır. 

CAMELS sisteminin bileĢenlerinin 2000 

yılında 1997 yılına göre kötüleĢtiği 

görülmektedir.  Bankaların 1997 yılında aktif 

büyüklüğüne göre küçük bankaların daha iyi 

performans gösterdiği, ancak, bu yapının 

2000 yılında büyük bankalar lehine değiĢtiği 

görülmektedir. 

―Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS 

Analizi: Türkiye Örneği‖ 

Ali ġEN / 

Süleyman SOLAK 

CAMELS sisteminin test edilmesi için 1995-2008 döneminde 

faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı bankaları 

kapsamaktadır. 

Ticari ve kamu bankaları 2001 sonrası 

iyileĢme göstermiĢtir. Yabancı bankaların 

özellikle karlılık, sermaye yeterliliği ve 

likidite kalitesi bakımından global kriz öncesi 

ciddi bir bozulma görülmüĢtür. CAMELS 

analizi bankaların risklerini ölçmede 

baĢarılıdır. 
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3. YÖNTEM 

ÇalıĢmamız kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli mevduat bankalarını 

kapsamaktadır. 3 kamu sermayeli, 9 özel sermayeli ve 21 yabancı sermayeli bankaların 

verileri kullanılmıĢtır. Kullanılan veri seti Türkiye Bankalar Birliğinin internet sayfasından 

sağlanmıĢtır. Herkese açık olan bu verilerin kullanılması ile bankaların gruplar bazında 

performans karĢılaĢtırması yapılmıĢtır.  

Metodoloji olarak aĢağıda Tablo 2 ‘de gösterilen CAMELS analizinin bileĢen ve 

oranlarının 2008 ve 2015 yılları için değerleri alınmıĢtır. CAMELS analizinin 6 bileĢeni ve 19 

oranı bankaların yıllar itibariyle performansını karĢılaĢtırmak için kullanılmıĢtır. Bu 

bileĢenleri oluĢturan oranlar arasındaki iliĢki de yine Tablo 2 ‗de gösterilmiĢtir. CAMELS 

puanının hesaplanmasında kullanılan iliĢkinin yönü bize oran ile bileĢen arasındaki orantıyı 

göstermektedir. Yani SYR1 oranı ile Sermaye yeterliliği arasında pozitif iliĢki var ise oran 

arttığı veya azaldığı zaman bankanın sermaye yeterliliği performansı da artacaktır veya 

azalacaktır Ģeklinde yorumlanır. Çünkü bazı oranlar bileĢenleri arttırıcı, bazıları ise azaltıcı 

yönde etkilemektedir.  ĠliĢkinin yönü, bileĢenin endeks değerini arttıran göstergeler için ―+‖ 

iĢaretiyle, bileĢenin endeks değerini azaltanlar için ise ―- ―iĢareti ile gösterilmiĢtir. (Solak, 

2010: 85)  

Tablo 2: BileĢen-Oranlar ve ĠliĢki Tablosu 

BileĢenler Oranlar 
ĠliĢki 

Yönü 

Sermaye Yeterliliği 

(Capital Adequacy) 

SYR1: Öz kaynaklar / ((Kredi + Piyasa + Operasyonel Riski Ġçin 

Gerekli Sermaye Yükümlülüğü) *12.5) *100 
+ 

SYR2: Öz kaynaklar / Toplam Aktifler + 

SYR3:(Öz kaynaklar-Duran Aktifler) / Toplam Aktifler + 

Aktif Kalitesi 

(Asset Quality) 

AKR1: Toplam Krediler ve Alacaklar/ Toplam Aktifler + 

AKR2: Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve Alacaklar - 

AKR3: Duran Aktifler / Toplam Aktifler - 

Yönetim Yeterliliği 

(Management Adequacy) 

YKR1: Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve Alacaklar - 

YKR2:Toplam Faaliyet Gelirleri / Toplam Aktifler + 

YKR3: ġube BaĢına Net Kar + 

Kazanç Durumu 

(Earnings) 

KR1: Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler + 

KR2:Net Dönem Karı (Zararı) / Öz kaynaklar + 

KR3: Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktifler + 

KR4: Net Dönem Karı (Zararı) / ÖdenmiĢ Sermaye + 

Likidite 

(Liquidity) 

LR1: Likit Aktifler / Toplam Aktifler + 

LR2:Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler + 

LR3:YP Likit Aktifler / YP Pasifler + 

Piyasa Riskine Duyarlılık 

(Sensitivity to Market Risk) 

PDR1:YP Aktifler / YP Pasifler + 

PDR2: Özel KarĢılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler + 

PDR3:Bilanço içi Döviz Pozisyonu / Öz kaynaklar + 

CAMELS analizinde kullanılan oranların veri olarak kullanılması ile baĢlayan analiz 

aĢağıda Tablo 3‘de adım adım gösterilmiĢtir. Birinci adımda tüm veriler belirlenen yıllar için 

hesaplanır. Her banka grubunda hesaplanan oranlar için ikinci adımda Tablo 4‘deki bileĢen ve 

oranların analiz ağırlıkları ve Tablo 3‘deki iliĢki yönleri belirlenir. 6 bileĢen için toplam 100 

olacak Ģekilde ağırlıkları analizin amacına uygun olarak dağıtılır. Örneğin bankaların likidite 

bileĢeni toplam analizde %25 ağırlığa sahiptir. Her bileĢenin altında bulunan oranlar ise kendi 

aralarında toplamda 100 olacak Ģekilde ağırlığa sahiptir. Mesela likidite bileĢenini oluĢturan 

LR1 oranı için %35 ağırlık verilmiĢtir. Bunlar belirlendikten sonra artık ikinci adımda sonra 

CAMELS puanının hesaplanmasına geçilir.  
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Üçüncü adım olarak, analiz yapılacak yılda sektörde bulunan tüm bankaların aritmetik 

ortalaması alınarak referans değerleri hesaplanır. Referans değerler, bankaların seçilen oranlar 

itibariyle durumlarının karĢılaĢtırılabilmesi amacıyla hesaplanmıĢtır. Dördüncü adımda ilgili 

bankanın endeks değeri hesaplanır bunu için bankanın o yılki oran değerleri, referans 

değerlerine bölünerek yüz ile çarpılarak bulunur. Buna göre, SYR1 oranı 20 ve sektör 

ortalaması olan referans değeri 17 olan bir bankanın endeks değeri 117.3 (20/17*100) 

çıkmaktadır. Tüm bankaların ilgili oranlar için endeks değerleri hesaplandıktan sonra beĢinci 

adımda oran ile ilgili CAMELS bileĢeni arasındaki iliĢkinin yönüne bağlı olarak bankaların 

performansının sapma değerleri bulunur. ĠliĢki ―+‖ ise sapma değeri için; endeks değerinden 

100 çıkarılır. ―-― için ise sapma değeri 100‘den çıkarılarak bulunur. Örneğin ilgili banka 

grubunun SYR1 endeks değeri 117.3 olsun. C bileĢeni ile SYR1 oranı arasındaki iliĢki ―+‖ 

olduğuna göre sapma değer 117.3-100 = 17.3 olmaktadır. Eğer iliĢki ―-‖ yönlü olsaydı bu 

durumda sapma değer 100-117.3 =-17.3 olacaktır. Sapma değerler hesaplandıktan sonra 

altıncı adım olarak oranlara verilen ağırlık ile oranın sapma değeri çarpılır ve bileĢen bazında 

toplanır. Bu Ģekilde ağırlıklı oran hesaplanmıĢ olur. Örneğin C bileĢeninde SYR1 oranına 

%50 ağırlık verilmiĢtir. Bu oranın ağırlıklı değeri 8.65 (0.5*17.3) olarak hesaplanır. 

Hesaplanan oran ağırlıkları bileĢen bazında toplanarak yedinci adıma geçilir. Toplanan 

oranlar bileĢenlerinin ağırlıkları çarpılarak bileĢen ağırlığı hesaplanır. Örneğin C bileĢenin 

oranlar toplamı 9.3 ise bu değer %20 ile çarpılarak bileĢen ağırlığı 1.86 (0.2*9.3) olarak 

hesaplanır. Banka grubunun CAMELS puanı hesaplanması için son adımda tüm bileĢen 

ağırlıklı değerler toplanır.  

Banka grupları için hesaplanan CAMELS puanı kendi aralarında karĢılaĢtırılarak 

bankanın performansı hakkında yorum yapılabilir. Tüm bileĢenlerin toplamı için 1 ile 5 

arasında bir derecelendirme notu verilir. Bankanın derecesi 1 ise ―Güçlü performans‖, 2 ise 

―Memnun edici performans‖, 3 ise ―Bazı kusurları olan performans‖, 4 ise ―Performans 

ortalamanın altında‖ ve 5 ise ―Yetersiz performans (kritik olarak eksikleri olan ve acil 

iyileĢtirici önlemlere ihtiyaç duyan performansı)‖ olarak yorumlanır. (CoĢkun ve Karğın, 

2016: 49) 
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Tablo 3: CAMELS Puanının Hesaplanması 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBB‘nin raporlarından CAMELS bileĢen ve 

oran değerleri alınır. 

Oranlar analizin amacına göre ağırlıklandırılır 

ve bileĢen ile oran arasındaki iliĢki belirtilir. 

2.Adım 

Ağırlıklar ve ĠliĢki 

Yönleri 

 Analiz yapılacak yılda sektörde bulunan tüm 

banka oranlarının aritmetik ortalaması alınarak 

referans değerleri hesaplanır. 

3.Adım 

Referans ve Banka 

Değerleri 

Ġlgili bankanın o yılki oran değerleri referans 

değerlerine bölünür ve yüz ile çarpılarak 

hesaplanır. 

4.Adım 

Endeks Değerleri 

ĠliĢkinin yönüne göre endeks değer ile 100 baz 

puan arasındaki farkın alınması ile hesaplanır. 

5.Adım 

Sapma Değerleri 

Orandaki sapma değeri ile oranın ağırlığı 

çarpılarak oranın ağırlıkları bulunur ve tüm 

oranlar toplanır. 

6.Adım 

Ağırlıklı Oranlar 

Toplanan oranlar bileĢenlerinin ağırlıkları 

çarpılarak bileĢenin ağırlığı değeri hesaplanır.  

8.Adım 

CAMELS PUANI 

C
A

M
E

L
S

 P
U

A
N

IN
I 

Ağırlıklı değerleri hesaplanan bileĢenler 

toplandığında CAMELS puanı hesaplanmıĢ 

olur. Bu puan 1-5 skalasında sıralanır ve 

yorumlanır. 

7.Adım 

Ağırlıklı BileĢenler 

1.Adım 

Veriler, BileĢen ve 

Oranlar 

 



  

 

375 

 

 

Tablo 4: BileĢen ve Oranların Ağırlıkları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMELS analizini oluĢturan 6 bileĢen ve bu bileĢenleri oluĢturan 19 oran banka 

gruplarında yıl yıl hesaplanıp toplanması ile banka gruplarının CAMELS puanlarını bulup 

karĢılaĢtıracağız ve daha sonra 19 bileĢenin banka gruplarındaki değerlerini hem yıllar 

itibariyle değiĢimini hem gruplar arasındaki farklılığı hem de referans değerleriyle 

karĢılaĢtırmasını yorumlayıp tablo ve grafik yardımı ile detaylandıracağız. 

4. BULGULAR 

4.1. CAMELS Analizinin BileĢenleri 

Sermaye Yeterliliği; Bu bileĢen yoluyla bankanın sermaye yeterliliği 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla bankanın sermayesini miktar ve kalite açısından 

değerlendiren rasyolar kullanılmaktadır. 

 SYR1 (Öz kaynaklar / ((Kredi + Piyasa + Operasyonel Riski İçin Gerekli 

Sermaye Yükümlülüğü) *12.5) *100): Kaldıraç olarakta adlandırılan bu oran ile bankaların 

risk ağırlıklı varlıkları ile öz kaynak arasındaki iliĢkiyi gösterir. Bankanın riskli varlıklarına 

karĢılık sermaye gücü tespit edilir. 

 SYR2 (Öz kaynaklar / Toplam Aktifler): Bankaların sermaye artırabilme 

kabiliyetini gösterir.   Ek sermaye artırımı istendiğinde kaynakların yeterliliği tespit edilir. 

BileĢen ve Oranlar BileĢen 

Ağırlıkları 
Oran 

Ağırlıkları 
Sermaye Yeterliliği % 20 %100 

SYR1  % 50 

SYR2  % 30 

SYR3  % 20 

Aktif Kalitesi % 20 %100 

AKR1  % 40 

AKR2  % 30 

AKR3  % 30 

Yönetim Yeterliliği % 10 %100 

YKR1  % 40 

YKR2  % 30 

YKR3  % 30 

Kazanç Durumu % 15 %100 

KR1  % 30 

KR2  % 30 

KR3  % 20 

KR4  % 20 

Likidite % 25 %100 

LR1  % 35 

LR2  % 35 

LR3  % 30 

Piyasa Riskine 

Duyarlılık 
% 10 %100 

PDR1  % 35 

PDR2  % 35 

PDR3  % 30 

TOPLAM %100  
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 SYR3 ((Öz kaynaklar-Duran Aktifler) / Toplam Aktifler): Bankaların likit 

aktiflerin sermaye yeterliliğini gösterir. Duran aktifler bilançoda krediler kaleminden sonra 

gelen aktif kalemlerin toplamıdır.  

Aktif Kalitesi; Bu bileĢen yoluyla bankanın aktif kalitesi değerlendirilmektedir. Bu 

amaçla bankanın varlık dağılımı miktar ve risk açısından değerlendirilen rasyolar kullanılır.  

 AKR1 (Toplam Krediler ve Alacaklar/ Toplam Aktifler): Bankaların 

varlıklarının ne kadarını kredi olarak kullandırdığını ve banka açısından kredi riskinin de 

yorumlanmasını sağlar. 

 AKR2 (Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve Alacaklar): Bankaların 

kullandırdığı kredilerin takibe düĢen kısmının tahsilatında ki performansı gösterir. DüĢük 

çıkması istenen durumdur. 

 AKR3 (Duran Aktifler / Toplam Aktifler): Bankaların duran varlıklarının 

üretkenliği ve bankaların varlık yoğunlaĢmasındaki durumunu gösterir. Uzun vadeli kaynak 

kullanımın toplam varlık içindeki miktarını verir. 

Yönetim Yeterliliği; Bu bileĢen yoluyla bankanın yönetim yeterliliği 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla bankayı yönetimsel kapasite ve performansı açısından 

değerlendirilen rasyolar kullanılır.  

 YKR1 (Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve Alacaklar): Bankaların 

yönetiĢimdeki baĢarısının toplam kullandırılan kredilerin takibe düĢenlerinin ölçülmesidir. 

 YKR2 (Toplam Faaliyet Gelirleri / Toplam Aktifler): Bankaların faaliyet 

alanlarının doğru politikalarla yönetilebildiğini yorumlayabilmek amacıyla hesaplanır. 

 YKR3 (Şube Başına Net Kar): Bankaların genel baĢarısını hesaplayabilmek 

için Ģube baĢına düĢen milyon TL net kar hesaplanır. 

Kazanç Durumu; Bu bileĢen yoluyla bankanın kazanç seviyeleri 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla banka karlılığının değerlendirilmesi yanında hem 

kazançların yeterliliği hem de mevcut yapının sürdürülebilirliği açısından değerlendirilen 

rasyolar kullanılır.  

 KR1 (Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler): Bankaların iĢlemleri 

sonucunda karlılıklarını muhafaza etme ve sürdürme düzeylerini gösterir.  

 KR2 (Net Dönem Karı (Zararı) / Öz kaynaklar): Bankaların kazanç kalitesini 

ve öz kaynaklara göre elde edilen kazanç düzeyinin belirlenmesi için kullanılır. 

 KR3 (Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktifler): Bankaların vergi öncesi elde ettiği 

karlılığı hesaplayarak bankanın performansının doğru ölçülmesi amacıyla kullanılır 

 KR4 (Net Dönem Karı (Zararı) / ÖdenmiĢ Sermaye): Bankaların dağıtılmamıĢ 

karlar ile sermaye düzeyinin belirlenmesi amacıyla hesaplanır. 

Likidite; Bu bileĢen yoluyla bankanın likidite durumu değerlendirilmektedir. Bu 

amaçla bankayı yükümlülüklerini yerine getirebilme açısından değerlendirilen rasyolar 

kullanılır.  

 LR1 (Likit Aktifler / Toplam Aktifler): Bankaların bir yıldan kısa olan 

varlıklarının toplam aktifteki payının hesaplanması için kullanılır. Likit varlıklarının etkinliği 

belirlenmiĢ olur. 

 LR2 (Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler): Bankaların kısa vadeli 

yükümlülüklerini yine kısa vadeli likit aktifler ile karĢılayabilme düzeyini verir. 

 LR3 (YP Likit Aktifler / YP Pasifler): Bankaların yabancı para cinsinden 

kaynakların plasmanında kısa vadeli ihtiyaçlarını karĢılayabilme kabiliyetini ölçmede 

kullanılır.   

Piyasa Riskine Duyarlılık; Bu bileĢen yoluyla bankanın piyasa riskine duyarlılığı 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla bankayı faiz, kur, mal fiyatları ve hisse senedi fiyatları 
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değiĢiminden kaynaklanan piyasa riskine duyarlılığı açısından değerlendirilen rasyolar 

kullanılır.  

 PDR1 (YP Aktifler / YP Pasifler): Bankaların yabancı para cinsinden ödünç 

veya satın aldığı finansal varlıkları yine yabancı para cinsinden ödünç vermesi veya satması 

ile kurdaki değiĢmeler risk oluĢturur. Kur riskine duyarlılık seviyesi hesaplanmıĢ olur 

 PDR2 (Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler): Bankaların 

takibe düĢen kredilere ayırdığı karĢılıkların piyasa riskine duyarlılık seviyesi belirlenmiĢ olur. 

 PDR3 (Bilanço içi Döviz Pozisyonu / Öz kaynaklar): Bankaların kaynaklarının 

ne kadarını kur üzerinden yani yabancı para cinsinden tutmaktadır bunun hesaplanmasını 

sağlar ve bu değer piyasa riskine duyarlılığı da vermiĢ olur.  

Yukarıda belirttiğimiz oranlar bankaların yıllık bilanço ve gelir tablolarından 

hesaplanmaktadır. Bu oranlar kendi baĢına yıllara göre değiĢimle bankanın performansı 

hakkında bilgi verdiği gibi sektör ortalamaları olan referans değerler ile de doğru 

yorumlamayı yapmamızı sağlamaktadır. Bu açıdan banka gruplarını sırasıyla bu 19 oran 

üzerinden karĢılaĢtırıp daha sonra 6 bileĢenin oluĢturduğu CAMELS puanı hesaplanacaktır.  

4.2. (C) Banka Gruplarının 2008-2015 Sermaye Yeterliliği Oranları 

Türkiye bankacılık sektöründe bulunan kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 

2008‘den 2015 yılına kadar olan yıllık oran değiĢimi Tablo 5‗de gösterilmiĢtir. Banka 

gruplarının referans değerlerine göre değiĢimin seyri de Grafik 1-2 ve 3‗de gösterilmiĢtir. 

Tablo 5: Sermaye Yeterliliği Oranları 
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Sermaye 

Yeterliliği 

SYR1 SYR2 SYR3 

Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı 

2008  16,43 16,38 16,66 8,34 11,07 12,58 6,01 6,91 9,22 
2009  18,40 19,71 18,76 9,40 13,04 14,71 7,18 8,83 10,94 
2010  16,74 18,22 17,33 9,88 13,39 13,60 7,85 9,48 10,71 
2011  14,53 15,49 16,88 9,13 11,70 11,89 7,20 8,24 9,28 
2012  17,22 17,10 17,61 11,02 13,29 13,31 8,61 9,57 10,29 
2013  13,55 14,81 15,44 9,34 11,37 10,27 7,16 8,19 7,48 
2014  15,57 15,29 16,45 10,66 11,63 10,39 7,77 8,45 7,46 
2015  14,57 14,64 15,69 10,06 11,04 10,94 7,08 7,36 7,51 
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Sermaye Yeterliliği bileĢeni oluĢturan en önemli oran Sermaye Yeterlilik Rasyosudur 

(SYR1). Tüm dünyada bankaların mevcut kredilerinin değerlendirilmesinde Basel I ve Basel 

II‘de temel ölçüm değeri SYR1 olarak kabul edilmiĢtir. Bu rasyo Basel kriterlerine göre 

%8‘den mutlaka yüksek olmalıdır. (GümüĢ ve Nalbanoğlu, 2015: 92) Tablo 5‘te analizimize 

konu olan 2008-2015 yılları arasında banka gruplarının SYR1‘leri görülmektedir. Sektör 

değerleri ise karĢılaĢtırmalı olarak Grafik 1‘de gösterilmiĢtir.  

Üç banka grubu da 2008 yılından sonra artıĢ gösterip sonradan yine azalıĢ 

göstermiĢtir. Bankalar piyasa riskinden kaçınıp daha güvenli olan finansal ürünlere plasman 

yaptığı zaman oranın yükseldiği görülmektedir. Bunun sebebi güvenli finansal ürünler sıfır 

risk taĢıyor olması ve bankların karĢılık ayırmıyor olmasıdır. Kamu bankaları en yüksek 

düĢüĢü yaĢamıĢ olsa da Basel kriterlerine uygun bir seviyededir. Üç banka grubunun da SYR1 

oranı 2008 küresel ekonomik kriz sonrası artıĢ göstermesi piyasa riskinin arttığını ve 

bankaların güvenli ürünlere kaydığını gösterir. 2011 ve 2013 yılları sonrası da bankalar 

piyasa, kredi ve operasyonel risk ihtimalinden dolayı risksiz varlıklarda durmuĢturlar. 

SYR2 oranına baktığımızda kamu bankalarının genel itibariyle diğer banka gruplarının 

altında kalmıĢtır. Fakat tüm banka grupları 2008 sonrası sürekli artıĢ göstermiĢtir. 

Bankalarının kriz sonra aktiflerinin azaldığını gösterir. Özel ve yabancı bankaların kriz 

sonrası aktif azalmasının daha yüksek olduğu görülmektedir. 2015 yılına gelindiğinde 

aktiflerin artmasından dolayı oran azalma seyrine girmiĢtir.  

SYR3 oranına baktığımızda tüm yıllarda kamu bankaları 2014 yılı hariç en düĢük 

seviyededir. Özel bankalar sektör ile paralel performans göstermiĢtir. Banka grupları benzer 

seyir izlemiĢtir. 2008, 2011 ve 2013 sonrası tüm gruplarda artıĢ gözlemlenmektedir. SYR2 

oranında aktiflerden duran varlıklar çıkarılarak likit aktiflerin öz kaynaklara oranı 2-3 puan 
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azalmıĢtır. Bu azalma banka gruplarının duran varlıklara yatırım yaptığını gösterir. Kriz 

sonrası oranın artıyor olması banka grupların kaynak plasmanını likit kalemlere kaydırdığını 

gösterir. Kamu bankalarının yabancı bankalara göre daha yoğun Ģube bankacılığı yapıyor 

olması oranın düĢük olmasını açıklıyor.  

4.3. (A) Banka Gruplarının 2008-2015 Aktif Kalitesi 

Türkiye bankacılık sektöründe bulunan kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 

2008‘den 2015 yılına kadar olan yıllık oran değiĢimi Tablo 6‗da gösterilmiĢtir. Banka 

gruplarının referans değerlerine göre değiĢimin seyri de Grafik 4-5 ve 6‗da gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: Aktif Kalitesi Oranları 

 

 

        

 

Aktif 

Kalitesi 

AKR1 AKR2 AKR3 

Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı 

2008  41,97 54,11 61,77 3,80 3,49 4,09 2,33 4,16 3,36 
2009  41,51 47,55 59,79 4,47 5,39 7,85 2,22 4,21 3,77 
2010  49,18 52,74 60,06 3,33 3,31 6,07 2,04 3,92 2,89 
2011  54,24 57,91 58,94 2,53 2,38 4,40 1,92 3,46 2,61 
2012  54,68 60,14 63,31 3,28 2,24 4,94 2,42 3,72 3,02 
2013  58,52 63,26 61,89 2,90 2,27 4,35 2,19 3,18 2,79 
2014  62,05 64,63 63,33 2,98 2,42 4,06 2,89 3,18 2,93 
2015  64,93 65,20 63,83 2,74 2,84 3,89 2,98 3,68 3,44 
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Aktif kalitesi bileĢenini oluĢturan ilk oran olan AKR1, banka grubunu ana faaliyet 

konusu olan kredi kullandırma oranlarını vermektedir. Kamu bankaları özel ve yabancı 

bankalara göre 2008‘den günümüze kadar daha hızlı artıĢ göstermiĢtir. 2008 yılında %61,77 

ile yabancı bankalar iken 2015 yılında en az olmuĢtur. Kamu bankaları 2008 sonrası azalıĢ 

gösterse de sonrasında dalgalı bir artıĢ göstermiĢtir. Tüm banka gruplarının aktiflerinin 

%60‘dan fazlasını krediler oluĢturmaktadır. Aktif kalitesinin ölçen en önemli oranlardan biri 

olan AKR2 oranı ile bankanın kullandırdığı kredilerden takibe düĢenlerin tahsilat performansı 

ortaya çıkmaktadır. Kamu ve özel bankaları 2008 krizi sonrası takipteki yükselme yabancı 

bankalardan daha düĢüktür. Kriz sonrası artan tahsilat sorunu kriz sonrası azalıyor olması 

bankanın politikalarının baĢarılı uygulandığını göstermektedir. Üç banka grubundan sadece 

özel bankalar tüm yıllarda referans değerlerini altında seyir izlemiĢtir. AKR3 ise bankaların 

asıl faaliyet alanından kayıp, duran varlıklara yatırım yapıp yapmamalarını gösterir. Bankalar 

için bu oranın artması aktif kalitesini azalmaktadır. Yabancı bankalar haricinde diğer banka 

gruplarında kriz döneminden sonra sürekli düĢüĢ görülmektedir. Özel bankalar referans 

değerlerinin üzerinde bir seyir izlemiĢtir. Banka gruplarının 2014 sonrası mevduat 

bankacılığına daha fazla yönelmesi ve rekabetin artması ile duran varlık yatırımlarını 

artırmasına neden olmuĢtur.  

4.4. (M) Banka Gruplarının 2008-2015 Yönetim Yeterliliği 

Türkiye bankacılık sektöründe bulunan kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 

2008‘den 2015 yılına kadar olan yıllık oran değiĢimi Tablo 7‗da gösterilmiĢtir. Banka 

gruplarının referans değerlerine göre değiĢimin seyri de Grafik 7-8 ve 9‗da gösterilmiĢtir. 

Tablo 7: Yönetim Yeterliliği Oranları 

 

 

Yönetim 

Yeterliliği 

YKR1 YKR2 YKR3 

Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı 

2008  3,80 3,49 4,09 5,08 6,41 7,66 2 2 1 
2009  4,47 5,39 7,85 5,94 7,48 9,16 3 2 1 
2010  3,33 3,31 6,07 5,18 6,24 6,87 3 3 1 
2011  2,53 2,38 4,40 4,60 5,09 5,96 2 2 1 
2012  3,28 2,24 4,94 5,32 5,48 7,03 2 2 1 
2013  2,90 2,27 4,35 4,81 5,01 5,25 2 2 1 
2014  2,98 2,42 4,06 4,38 4,82 5,21 2 2 1 
2015  2,74 2,84 3,89 4,23 4,49 4,76 3 2 2 



  

 

381 

 

 

 

 

Bankaların yönetim yeterliliğinin ölçülebilmesi için belirlenen oranlar dan ilki 

YKR1‘dir. AKR1 ile aynı olduğu için burada yorumlamıyoruz. Diğer oran ise YKR2 dir. 

Ġlgili oranlara bakıldığında ise yabancı bankaların oranlarının kamu ve özel bankalarla hemen 

hemen paralel bir seyir izlediği söylenebilir. Fakat yabancı bankalar tüm yıllarda referans 

değerini üzerinde hareket etmiĢtir. Elde edilen oranlara bakıldığında YKR1 ve YKR2 de 

yabancı bankalar daha yüksektir. YKR3 ise bankaların Ģube baĢına düĢen net karını 

göstermektedir.  

Sonuçlara baktığımızda kamu ve özel bankalar yabancı bankalardan daha yüksek kar 

elde etmiĢtir. Yabancı bankaların Ģube bankacılığını daha kısıtlı yapıyor olması bunu 

açıklamaktadır. 2014 sonrası ise kamu ve özel bankalarda kar artıĢının yükseldiği 

görülmektedir.  

4.5. (E) Banka Gruplarının 2008-2015 Kazanç Durumu 

Türkiye bankacılık sektöründe bulunan kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 

2008‘den 2015 yılına kadar olan yıllık oran değiĢimi Tablo 8‗de gösterilmiĢtir. Banka 

gruplarının referans değerlerine göre değiĢimin seyri de Grafik 10-11-12 ve 13‗da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 8: Kazanç Durumu Oranları 
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2008  1,90 1,80 1,30 22,50 15,80 10,50 2,40 2,10 1,70 62,50 37,90 21,10 

2009  2,60 2,40 1,90 27,20 18,50 13,10 3,20 3,00 2,20 102,30 56,90 28,30 

2010  2,30 2,40 1,40 23,40 17,60 10,60 2,80 2,90 1,80 110,10 57,30 23,90 

2011  1,60 1,70 1,50 17,30 14,40 12,30 2,10 2,10 1,60 86,00 48,10 28,80 

2012  1,80 1,80 1,40 16,20 13,30 10,90 2,30 2,30 1,90 107,30 54,90 27,60 

2013  1,44 1,59 1,60 17,00 14,00 6,00 2,00 1,90 0,80 122,70 60,00 13,50 

2014  1,40 1,30 0,80 13,40 11,50 7,40 1,80 1,70 1,00 128,20 57,20 16,30 

2015  1,40 1,10 0,90 13,90 9,70 8,10 1,80 1,30 1,10 107,50 51,10 26,20 
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Banka gruplarına kazanç durumuna yani karlılığına bakacak olursak; kamu bankaları 2015 

yılında KR1 için %1,40 ile KR2 için %13,90 ile KR3 için %1,80 ile ve KR4 için %107,5 ile 

diğer özel ve yabancı bankalarında yüksek seyir izlemiĢtir. Kamu bankaları kazanç olarak 

referans değerlerinin de üstünde seyir izlemiĢtir. 2008 yılından sonra kazanç durumu tüm 

gruplarda azalıyor. En az oranlara ise yabancı bankalar sahiptir. Tüm yıllarda referans 

değerlerinin de altında bir seyir izlemiĢtir. Tüm banka grupları için geçerli olan bankaların 

kazanç durumları daralmaktadır.  

4.6. (L) Banka Gruplarının 2008-2015 Likidite Durumu 

Türkiye bankacılık sektöründe bulunan kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 

2008‘den 2015 yılına kadar olan yıllık oran değiĢimi Tablo 9‗da gösterilmiĢtir. Banka 

gruplarının referans değerlerine göre değiĢimin seyri de Grafik 14-15 ve 16‗da gösterilmiĢtir. 
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Tablo 9: Likidite Oranları 

 

 

 

 

Bankalar Likidite yapıları açısından karĢılaĢtırıldığında ise LR1 oranında 2008 yılı 

itibariyle yabancı bankalar %28,50 ile kamu bankalarından yüksek iken 2015 yılı itibariyle 

kamu bankaları %26,30 ile daha yüksektir. Likit varlıkların aktif içindeki payı kamu bankaları 

için artıĢ gösterirken yabancı bankalarda azalıĢ göstermektedir. Bu yabancı bankaların duran 

varlık harcamalarının arttığını gösterir. LR2 oranı içinde 2008 yılı itibariyle yabancı 

bankaların seyri yükselse de 2015 yılı itibariyle yabancı bankaların ardında kalmıĢtır. Likit 

aktiflerin azalarak artması haliyle yabancı bankaların kısa vadeli yükümlülükleri karĢılama 

düzeyini de azaltacaktır.  Banka grupların yabancı para cinsinden likit varlıklarını, yabancı 

para cinsinden kaynaklarla karĢılama kabiliyetini gösteren LR3‘e baktığımızda kamu 

Likidite 

LR1 LR2 LR3 

Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı 

2008  22,30 28,30 28,50 35,50 45,60 50,80 39,70 34,50 24,40 
2009  29,70 34,90 33,40 44,80 56,70 59,10 39,30 32,50 24,90 
2010  30,20 34,10 33,90 45,10 56,90 61,70 33,00 28,80 20,20 
2011  27,80 31,50 35,60 41,30 54,90 71,40 36,70 29,80 29,50 
2012  30,30 31,70 32,30 50,40 57,10 59,20 48,70 37,20 31,70 
2013  30,20 27,50 30,50 51,80 52,90 56,50 47,20 34,10 33,00 
2014  28,30 27,10 29,70 48,80 52,70 54,30 43,30 32,80 30,00 
2015  26,30 27,40 25,80 45,90 51,80 50,40 42,00 35,00 29,80 
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bankalarında tüm yıllarda bariz bir üstünlük göze çarpmaktadır. Yabancı bankalar ise en az 

değerler almaktadır.  

4.7. (S) Banka Gruplarının 2008-2015 Piyasa Riskine Duyarlılığı 

Türkiye bankacılık sektöründe bulunan kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 

2008‘den 2015 yılına kadar olan yıllık oran değiĢimi Tablo 10‗da gösterilmiĢtir. Banka 

gruplarının referans değerlerine göre değiĢimin seyri de Grafik 17-18 ve 19‗da gösterilmiĢtir. 

Tablo 10: Piyasa Riskine Duyarlılık Oranları 

 

CAMEL derecelendirme analizine sonraki yıllarda eklenen bu bileĢenin amacı 

bankların piyasa risklerine duyarlılık düzeylerini ölçmektedir. PDR1 oranıyla bankaların kur 

riskine duyarlılıkları hesaplanmaktadır. Tüm banka gruplarında 2015 yılana gelirken artıĢ 

görülse de %96,30 ile kamu bankaları en yüksek orana sahiptir. Kamu bankasını %84,30 ile 

özel bankalar izlerken en düĢük olarak ta %77,60 ile yabancı bankalar izlemektedir. Kamu 

bankaları kur risklerine daha duyarlıdır. PDR2 ise bankaların piyasa riskine duyarlılık 

Piyasa 

Riskine 

Duyarlılık 

PDR1 PDR2 PDR3 

Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı Kamu Özel Yabancı 

2008  95,90 96,90 56,30 3,50 3,10 5,00 11,90 10,80 147,60 
2009  96,00 90,60 53,90 4,30 3,60 5,30 9,50 25,70 119,20 
2010  94,10 91,50 52,60 3,40 3,20 4,80 12,80 21,70 126,40 
2011  97,90 87,20 60,60 3,20 2,80 4,10 5,90 44,90 125,30 
2012  95,10 89,00 63,50 3,60 3,10 4,40 12,50 31,60 96,60 
2013  94,50 84,70 65,60 3,10 2,80 3,10 19,80 59,20 143,20 
2014  94,60 84,50 65,10 2,80 2,70 3,10 17,10 59,50 150,50 
2015  96,30 84,30 77,60 2,80 2,60 3,00 13,50 66,90 102,00 
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seviyesini vermektedir. 2008 yılında 2015 yılına kadar yabancı bankalar yüksek seyir 

izlemiĢtir. Sırasıyla kamu bankaları ve özel bankalar gelmiĢtir. Özel bankalar referans 

oranlarının da altında bir seyir izlemiĢlerdir. Son olarak PDR3 ise bankaların öz kaynaklarının 

ne kadarını yabancı para olarak tutmaktadır onu göstermektedir. 2008 yılı için sırasıyla 

yabancı, özel ve kamu bankaları sırasıyla %147,60-%11,90 ve %10,80 seviyesinde piyasa 

riskine duyarlılık göstermektedir. 2015 yılına gelindiğinde yabancı bankaların döviz 

pozisyonu %102‘ye gerilemiĢtir. Kamu bankaları %10 civarında bu oranı tutarken özel 

bankalar %50 civarlarına çıkarmıĢtır.  

Sonuç olarak tüm bankaları sermaye gruplarında toplayan çalıĢmamız, bankaları 

sermaye, aktif, yönetim, kazanç, likidite ve riske duyarlılık seviyelerindeki 19 orana göre 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bankalar 2008 küresel ekonomik kriz sonrasında tüm oranlarda bir daralma 

ve yeniden pozisyon alma durumunda kalmıĢtır. Bankaların farklı sermaye yapılarının, özel 

amaçlı politikalarının ve ilkelerinin oluĢu oranlarda farklılıklara kaynak gösterilebilir. ġimdi 

CAMELS hesaplanması için kullanılan tüm bileĢenlerin 19 oranı içererek ağırlıklı değerlerine 

bakacağız.  

4.8. Banka Gruplarının CAMELS Puanı 

Analizimizde üç ana gruba sınıflandırdığımız bankacılık sektörünün genel sektör 

eğilimlerine göre durumunu incelemek için grupların 2008-2015 yıllarındaki CAMELS 

puanları aĢağıda Tablo 11‗i kullanacağız. Sektörün CAMELS notu 0 (sıfır) olacağı için pozitif 

çıkan puanlar sektör ortalamalarına göre daha iyi durumda olduğunu, negatif değerler ise 

sektör ortalamalarına göre daha kötü durumda olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11: Banka Gruplarının CAMELS Puanları 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,36 8,20 8,87 5,69 7,91 10,94 10,68 14,02

4,78 2,07 6,06 2,32 4,05 3,95 2,85 1,22

Yabancı Sermayeli Bankalar -12,43 -11,43 -15,23 -4,26 -9,61 -11,48 -12,95 -7,04

CAMELS PUANLARI

Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları

 

2008 küresel ekonomik kriz sonrası bankaların performansının genel eğilimine 

bakacak olursak; Kamu bankaları kriz sonrası, öncelikle artıĢ göstermesi sonradan puanı 

düĢmesine rağmen 2015 yılı itibariyle en yüksek CAMELS puanına sahip banka grubu 

olmuĢtur. Özel sermayeli bankalar ise dalgalı bir seyir izlemektedir. En yüksek puanı 2010 

yılında almıĢtır. Kamu bankalarında ise en yüksek puan 2015 yılında alınmıĢtır. Yabancı 

bankalara bakacak olursak 2008 yılında -12,43 olan CAMELS puanı 2015 yılı itibariyle 

artarak -7,04 de kalmıĢtır.  

Sonuç olarak CAMELS puanı banka grupları hakkında bizlere genel değerlendirme 

imkanı sunmaktadır.  Analiz yapılan yıllarda banka gruplarının puanlarındaki değiĢimin hangi 

bileĢenlerden ve alt oranlardan kaynaklandığını analiz etmek, bizlere bankaların performansı 

hakkında daha detaylı değerlendirme imkanı sunacaktır. Yukarıda oranlar düzeyinde 

yaptığımız analizi bileĢenler düzeyinde çalıĢmayı hacmini düĢünerek ileriki çalıĢmalara 

bırakıyoruz.  

5.SONUÇ  

Fed tarafından ilk defa kullanılmıĢ olan CAMELS analizini Türkiye‘de bankacılık 

sektöründe bulunan bankalara uyguladık. Uygulamada 6 bileĢen ve 19 oran kullanarak 

bankaları sermaye yapılarına göre 3 farklı gruba ayırarak analizini gerçekleĢtirdik. Analizimi 

küresel ekonomik krizin olduğu 2008 yıllından günümüze kadar uyguladık. Verilerin yıllık 

alınmasından dolayı 2015 yılının verilerini de dahil ettik. Türkiye‘de bankacılık sektörünü 
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oluĢturan bankalar 2008 krizinden sonra tüm performanslarında daralma yaĢamıĢtır. 2015 

yılına kadar tüm performans oranlarındaki daralma devam etmiĢtir. Özellikle 2008, 2011 ve 

2013 sonrası banka performansları zayıflamıĢtır.  

Sonuç olarak güçlü bir bankacılık sektörü güçlü finansal sistem demektir. Finansal 

sistemin sağlıklı olması ülke ekonomisinin istikrar ve büyümesinde önemli bir katkı sağlar. 

Finansal sistemde banka dıĢı aracı kurumların zayıf kalması ülke ekonomisinin fon transferi, 

yatırımın dağıtımı ve güvenli ortamın oluĢması gibi fonksiyonlar da sadece bankaların 

performansına bağlı kalmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı bankaların performanslarını 

analizi her zaman için kaçınılmaz bir analizdir.  
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ABSTRACT 

It is known that employees in having high level organizational commitment towards their 

organizations have many positive organizational behavior. Having high level of organizational 

commitment is important, continuation of this behavior is very important and necessary too. 

However, employees‘ organizational commitment behavior may be reduced depending on various 

factors in organizations. One of these factors is organizational cynicism attitude. In this study, it is 

aimed to investigate the effect of teachers' organizational cynicism attitude on organizational 

commitment. For this purpose, sample survey constitutes 290 teachers who work at various schools 

in public education sector in Istanbul. Survey data were collected through questionnaires. 

Regression and correlation analyses were used to examine the relationship between these variables. 

Research results covered up that; cognitive affective had a negative effect on affective commitment 

(β=-.18, p<.05), and normative commitment (β=-.26, p<.05). Affective cynicism had a negative 

effect on affective commitment (β= -.44, p<.05). In other words, when employees have high level 

attitude of cynicism towards their organizations, their organizational commitment behavior 

decreases. The attitude of organizational cynicism emerges as an important premise in the reduction 

of organizational commitment. Thus, both organizational cynicism and organizational commitment 

must be managed effectively by managers to achieve goals of organization. 

Keywords: Organizational cynicism, organizational commitment, and teachers 

ÖRGÜTSEL SINIZM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKI ĠLĠġKĠNĠN 

ĠNCELENMESI: KAMU EĞĠTĠM SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA 

ÖZET 

ÇalıĢtıkları kurumlarına karĢı yüksek düzeyde örgütsel bağlılık içerisinde olan çalıĢanların 

pek çok olumlu örgütsel davranıĢ içerisinde oldukları bilinmektedir. Yüksek düzeyde örgütsel 

bağlılığa sahip olmak kadar, bu davranıĢın sürdürülmesi de çok önemli ve gereklidir. Ancak 

çalıĢanların çeĢitli faktörlere bağlı olarak örgütlerindeki bağlılıkları azalabilmektedir. Bu 

faktörlerden biri de örgütsel sinizm tutumlarıdır. Bu çalıĢmada öğretmenlerin örgütsel sinizm 

tutumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda araĢtırmanın örneklemini, Ġstanbul‘da kamu eğitim sektöründe faaliyet gösteren 

çeĢitli okulların 290 öğretmeni oluĢturmaktadır. Anket soru formu yoluyla veriler toplanmıĢtır. 

Regresyon analizleri yapılarak hipotezler sınanmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonuçları; biliĢsel sinizmin 

duygusal bağlılık üzerinde (β=-.18, p<.05) ve normatif bağlılık üzerinde (β=-.26, p<.05), duyuĢsal 

sinizmin duygusal bağlılık üzerinde (β=-.44, p<.05) negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuĢtur. BaĢka bir deyiĢle, örgütlerine karĢı yüksek düzeyde sinizm tutumuna sahip 

çalıĢanların örgütsel bağlılıkları düĢmekte, dolayısıyla sinizm tutumu örgütsel bağlılığın 

azalmasında önemli bir öncül olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan her iki örgütsel davranıĢ 

biçimi örgütlerin amaçlarına ulaĢmasında yöneticiler tarafından etkin bir Ģekilde yönetilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sinizm, örgütsel bağlılık ve öğretmenler 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.INTRODUCTION 

In today`s globalized and hypercompetitive business environments, just to increase 

efficiency for organizations is not enough to be competitive and maintain competitiveness. 

However, organizations should take into account employees' behavior, attitudes, and feelings 

and if negative conditions break out, managers should take immediately right actions by 

producing effective management strategies. Organizations are not possible to be productive 

despite employees‘ negative attitudes. Having negative attitudes towards organization may 

reduce employees‘ job satisfaction and loyalty, motivation and performance and increase 

intend to leave, appear burnout. Because of that, organizational cynicism is one of the 

negative job attitudes towards organization. When organizational cynicism literature revised, 

although especially after 2000‘s organizational cynicism researches began to increase 

(Yalçınkaya, 2014) in local literature, there is still a gap considering the outputs of 

organizational cynicism. Employees‘ perception of organizational justice is one of this 

premises. In this context of reducing organization‘s efficiency, it should be examined the 

relationship between organizational commitment and organizational cynicism.   

One of the fundamental variables of this study, ―organizational cynicism which is 

defined as, the belief that one‘s working organization is lacking honesty, negative emotions 

towards the organization, the negative attitude to show humiliating and critical tendencies 

towards the organization is parallel with this belief and emotions‖ (Dean et al., 1998:345). 

Abraham (2000:269) defined that organizational cynicism is employee‘ belief that 

organization lacks of honesty and when this belief come together a strong and negative 

emotional reaction, it may be led to critical behavior and loss of reputation for organizations. 

In literature, concept of organizational cynicism has been examined as three 

dimensions which are cognitive dimension (employees‘ belief that their organizations have 

dishonest, insincere and unfair practices), affective dimension (employees‘ negative emotions 

as anger, anxiety, and irritability towards their organizations), and behavioral dimension 

(employees‘ disparaging and critical behavior towards their organizations based on these 

negative emotions) (Brandes, 1997; Dean et al., 1998; Abraham, 2000). This study based on 

this classification. 

The other fundamental variable of this study, organizational commitment is one of 

organizational behavior concepts that researchers have focused on greatly (Mathieu and 

Zajac, 1990; Meyer and Allen, 1991; Mowday, Porter and Steers, 1982; O'Reilly and 

Chatman, 1986). In literature, organizational commitment has intense interests. Because, this 

concept is in close relationship with desired organizational results and benefit of organization 

(Rickets, 2002). In other words, organizational commitment is the most critical factor in 

achieving main objectives (Dick and Metcalfe, 2001; Sığrı, 2007). Scholars conducted many 

studies that organizational commitment has positive effect on organizational performance and 

productivity (Candan and Çekmecelioğlu, 2009). Organizational commitment that is generally 

employee‘ desire to remain in organization and employee‘ commitment to organizational 

goals and values, stems from a strong belief which employee has loyalty and values of 

organization (O'Reilly, 1989). Porter and colleagues in their study stated that organizational 

commitment consisted of three component. These components are; acceptance of 

organizational goals and values, having extra efforts to achieve organizational objectives, and 

being a strong desire to go on membership in organization (Porter, Steers, Mowday, and 

Boulia, 1973). 

Although there are various classifications in literature of organizational behavior 

related to organizational commitment, this study based on Allen and Meyer‘ classification 

(1997) which consisted of continuance, affective, and normative commitment. If employees 
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take into account the cost of leaving from the organization, continuance commitment occurs. 

If employees have identification with the organization and positive emotions, affective 

commitment occurs. If employees want to remain in the organization depending on moral 

principles, normative commitment occurs. 

As examined in literature that there is negative relationship between organizational 

commitment and organizational cynicism attitude (Özgan et al., 2012; Yıldız, 2013). If 

employees have high level of organizational cynicism attitude in their organizations, their 

organization commitment behavior may be reduced. In other words, If employees have a 

belief organization has discrepancy between application and thing, dishonest, insincere, and 

unfair practices, and then employees have negative emotions towards their organizations, and 

so employees have insultingly and critical behavior towards the organization depending on 

these negative beliefs and emotions, it will be expected to be decreased employees‘ 

organization commitment. In this context, hypotheses of research are developed as follows: 

 H1: Cognitive dimension of organizational cynicism has a negative and 

significant effect on a) continuance, b) affective, and c) normative commitment. 

 H2: Affective dimension of organizational cynicism has a negative and 

significant effect on a) continuance, b) affective, and c) normative commitment. 

 H3: Behavioral dimension of organizational cynicism has a negative and 

significant effect on a) continuance, b) affective, and c) normative commitment. 

2.METHODOLOGY 

2.1. Research Goal 

The main goal of this study is to investigate the effect of teachers' organizational 

cynicism attitudes on organizational commitment. In addition, the sub-questions of what 

teachers‘ perceptions about organizational cynicism attitudes and organizational commitment 

perceptions are also sought to be answered. Analysis of organizational commitment and 

organizational cynicism behavior especially in educational organizations compared to other 

organizations is of great importance. Because, product of educational organizations is human. 

The educational organizations are systems that its input and output is human and produce 

service (Bayrak, 2005; ġiĢman and TaĢdemir, 2008). Therefore, determining of level of 

organizational cynicism and organizational commitment of human resources in education 

system, especially qualifications of teachers are extremely important in terms of service, and 

product quality (ġiĢman ve TaĢdemir, 2008). 

2.2. Research Model 

Figure 1: Research Model 
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Figure 1 shows research model. Organizational cynicism dimensions considered as the 

independent variable and organizational commitment dimensions considered as the dependent 

variables in research model. 

2.3. Sample  

Survey being prepared in order to test the relationship between organizational 

cynicism attitudes and organizational commitment applied to 302 teachers who work in 

various schools in public education sector in Ġstanbul. Convenience sampling method was 

used as the sampling technique. The healthy numbers of feedback from surveys of distribution 

are 290. 

2.4. Data Collection and Measures 

In study, survey questions consist of three different categories which are taken part the 

demographics of the participants, and organizational cynicism attitudes and perceptions of 

organizational commitment. 6 questions are determined to present demographic 

characteristics of participants,. Except for the first section containing demographic 

information, all of variables used in the second and third sections of questionnaire were 

measured with a Likert-type scale. Responses were elicited on a 5-point Likert scale ranging 

from totally disagree (1) to totally agree (5). 

Organizational Cynicism Scale: Three dimensional and 13-item organizational 

cynicism scale is developed by Brandes (1997) and adapted to Turkish by Erdost et al. (2007). 

One of questions was asked to determine teachers‘ organizational cynicism attitudes is ―I 

complain about the things that happened in my school to my friends outside school.‖ Özgan et 

al. (2012) conducted the reliability of organizational cynicism scale as (,93). 

Organizational Commitment Questionnaire: Three dimensional and 18-item 

organizational commitment scale developed by Allen and Meyer (1997) was used in this 

study to measure teachers‘ organizational commitment behavior. Organizational commitment 

scale exhibits participants‘ continuance, affective and normative commitments. One of 

questions was asked to determine teachers‘ organizational commitment behavior is ―I feel 

happy to keep my career in this school‖. Özgan et al. (2012) conducted the reliability of 

organizational commitment scale as (,83). 

2.5. Statistical Methods Used in Research 

Firstly, reliability values of organizational cynicism and organizational commitment 

scales used in this study were measured, and exploratory factor analyzes were performed. 

Factor analysis was used with principal component analysis method and rotation was carried 

out with varimax method. Multiple regression and Pearson correlation as statistical method 

were used in analysis of research data. 

3. DATA ANALYSIS AND FINDINGS 

3.1. Demographic Characteristics of Sample 

Table 1 shows information about demographics of teachers responding the 

questionnaire. Accordingly, 70.3% of teachers are male; 92.4% of teachers are graduate; 

67.2% of teachers are between 26-35 ages, 50.3% of teachers are married; 46.6% of teachers 

are working this workplace between 1-5 years; 32.8% of teachers are working 6-10 years in 

public education sector as a teacher (see. Table 1). 
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Table 1: Demographics of Participants 

  Variables Frequency  Percent (%) 

Gender 

Male 204 70,3 

Female 86 29,7 

Education 

University  268 92,4 

Master 22 7,6 

Age 

25 year and 

lower 44 15,2 

26-35 195 67,2 

36-45 33 11,4 

46-55 15 5,2 

55 year and 

higher 3 1,0 

Marital Status  

Single 144 49,7 

Married 146 50,3 

Total working Time 

in This Workplace 

1 year and lower 111 38,3 

1-5  135 46,6 

6-10  30 10,3 

11 years and 

higher 14 4,8 

Total working Time 

in This Sector 

1 year and lower 31 19,1 

1-5  105 24,5 

6-10  96 32,8 

11 years and 

higher 58 20,0 

Total 290 100,00 

3.2. Factor and Reliability Analysis 

Although validity and reliability analyses of research variables were tested in previous 

studies, in this study, scale was subjected to reliability analysis on more. The reliability value 

of organizational cynicism scale was found as 0.91, and the reliability value of organizational 

commitment scale was found as 0.79. Then, organizational cynicism and organizational 

commitment variables were subjected to exploratory factor analysis. Research variables are 

suitable for factor analysis. Table 2 and 3 shows KMO and Bartlett‘s test results for 

organizational cynicism scale and organizational commitment scale.  

While organizational cynicism scale questions were grouped in three dimension in 

result of the factor analysis, organizational commitment behavior questions were grouped in 

three dimension in result of the factor analysis except of six questions. 13-item organizational 

cynicism was explained 68.60% of variance (cognitive cynicism explained 27.526% of total 

variance, affective cynicism explained 26.051% of total variance, and behavioral cynicism 

explained 15.022% of total variance). 12-item organizational commitment was explained 

55.12% of variance (continuance commitment explained 20.563% of total variance, affective 

commitment explained 19.191% of total variance, and normative commitment explained 

15.373% of total variance).  
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Table 2: KMO and Bartlett‘s Test Values for Organizational Cynicism 

              Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

Bartlett‘s Test, Chi Square Approximation 

df 

Sig. 

,923 

2123,977 

78 

,000 

 

Table 3: KMO and Bartlett‘s Test Values for Organizational Commitment 

 

 

 

 

 

3.3.Analysis of Research Problem 

Firstly, in analysis of research problem, correlation and regression analyses were 

carried out. As a result of correlation analysis, there is three external variables in research 

model which these variables are cognitive, affective, and behavioral cynicism, there is three 

endogenous variables in research model which these variables are continuance, affective, and 

normative commitment. There are bilateral relationship between these variables (see. Table 

4). 

3.4. Correlation Analysis 

According to data in Table 4; there is a negative relationship between cognitive 

cynicism and affective commitment (r=-.43, p<.01), between cognitive cynicism and 

normative commitment (r=-.21, p<.01), between affective cynicism and affective commitment 

(r=-.51, p<.01), between affective cynicism and normative commitment (r=-.14, p<.01), 

between behavioral cynicism and affective commitment (r=-.17, p<.01). These results carried 

there is a negative relationship between organizational cynicism and organizational 

commitment. 

Table 4: Means, Standard Deviations, Intercorrelations, and Coefficient Alphas of Study 

Variables 

VARIABLES Means Sd. 1 2 3 4 5 6 

1.Cognitive 

Cynicism  
2,82 ,92 (.89)      

2. Affective 

Cynicism 
2,27 ,95 ,70** (.90)     

3. Behavioral 

Cynicism 
3,17 ,81 ,50** ,48** (.70)    

4. Continuance 

Commitment 
2,73 ,94   ,01   ,06 ,03 (.72)   

5.Affective 

Commitment 
3,09 ,76 

-

,43** 

-

,51** 

-

,17** 
,08 (.73)  

6.Normative 

Commitment 
3,06 ,86 

-

,21** 
-,14* -,01 ,25** ,42** (.70) 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); * Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed). 

Values in parenthesis are Cronbach‘s Alfa 

                            Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy 

Bartlett‘s Test, Chi Square Approximation 

df 

Sig. 

  ,792 

805,575 

66 

,000 
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3.5. Hypothesis Testing 

Research hypotheses are tested with multiple regression analysis. Regression results 

are shown in Table 5.  

Table 5: Results of Regression Analyses Used to Test Study Hypotheses 

Independent / 

Dependent  

Variables 

Continuance 

Commitment  

Model 1 

Affective  

Cynicism  

Model 2 

Normative  

Commitment  

Model 3 

      β            t        Sig.   β           t          Sig.   β              t           Sig. 

Cognitive Cynicism   -.067     -.779    .437 -.185   -2.550    .011 -.269      -3.229     .001 

Affective Cynicism    .101     1.198    .232 -.444   -6.172    .000 -.015      -.179       .858 

Behavioral Cynicism    .018       .258    .796 .139     2.345     .060  .132       1.943      .053 

F ,588 37,311 5,895 

R
2
 .006 .281 .058 

Adj. R
2
 .004 .274 .048 

**: p< .01, *: p< .05    

Research hypotheses were tested with multiple regression analysis. According to the 

results of analysis in Table 5; 

Cognitive cynicism has a negative and significant effect on affective commitment (β=-

.25, p<.05) and on normative commitment (β= -.26, p<.05), and H1b, and H1c hypotheses are 

supported. There is not a statistically significant relationship between cognitive cynicism and 

continuance commitment. Therefore H1a hypothesis is not supported. 

Affective cynicism has a negative and significant effect on affective commitment (β=-

.44, p <.05), and H2b hypothesis is supported. There is not a statistically significant 

relationship between affective cynicism and continuance commitment, and affective cynicism 

and normative commitment. Therefore H2a, H2c hypotheses are not supported. 

There is not a statistically significant relationship between behavioral cynicism and 

continuance, affective, and normative commitment. Therefore, H3a, H3b and H3c hypotheses 

are not supported.R² values show that to what extent the independent variables explain 

organizational cynicism in research model. Organizational cynicism‘s dimensions explain 6% 

of continuance commitment, 28.1% of affective commitment, and 5.8% of normative 

commitment in our study (see. Table 5). 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

This study aims to investigate the effect of teachers‘ cynicism attitude towards their 

schools on their organizational commitment. For this study goal, a research was designed on 

teachers who work at various schools in public education sector in Istanbul. Achieved 

research results have presented many contributions to organizational behavior literature. 

Organizational cynicism is one of factors adversely affecting teachers‘ positive work 

attitudes in organizations. In this context, teachers‘ cynicism attitudes effect on organizational 

commitment was discussed and it was achieved that organizational cynicism had a negative 

effect on organizational commitment. Teachers‘ organizational cynicism perception and 

organizational commitment were investigated that the highest cynicism perception was 

behavioral cynicism, and the lowest cynicism perception was affective cynicism; the highest 

commitment behavior was affective commitment, and the lowest commitment behavior was 

continuance commitment. Teachers reflect their beliefs and emotions various insincere, 

dishonest, and unfair practices in their schools where they are working critically and at the 

behavior level out of the school. Teachers are happy to be work in their schools, emotionally 
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attached to their schools, think as part of a family themselves. This commitment type is a 

desirable than other commitment types. While continuance and normative commitments based 

on obligation and moral factors, teachers in affective commitment feel identified with their 

schools. 

According to this study findings, teachers' cognitive cynicism attitude has a negative 

impact on affective and normative commitments. If teachers have in beliefs that their 

organizations have insincere, inconsistent and dishonest practices and institutional rules and 

principles, teachers‘ identification emotions may decrease. Besides, teachers think that this 

situation is not moral and then their normative commitment levels decrease.  

According to other findings of this study, teachers' affective cynicism attitude has a 

negative impact on affective commitment. Beliefs which teachers have cognitive cynicism 

attitude towards their schools cause rage, anger, and anxiety as emotional reactions and their 

affective commitment level decrease. The attained results are supported by previous studies in 

literature (Eaton, 2000; Turner and Valentine, 2004; Özgan et al., 2012). 

5.1.Limitations and Suggestions for Future Research 

As this research provides important contributions to organizational behavior literature, 

has several methodological limitations too, such as in other researches. The results of this 

research are limited to teachers working various schools in public education sector in Istanbul. 

Because of that, to increase the generalizability of the findings should be increased sample 

number and attached to future studies different variables. Non-modern human resources 

management applications has been caused organizational cynicism attitude which reveals 

many negative results in organizations. At this point, school managers carry the most 

important task and responsibility. School managers should apply fair, honest and sincere 

modern human resource management practices in their schools. Thus, teachers' organizational 

commitment will be increased in this way. Especially, strong and high level of organizational 

commitment is an important behavior issue to increase performance of school. 
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NEOLĠBERAL SAĞLIK POLĠTĠKALARININ DOKTORLAR VE HEMġĠRELER 

TARAFINDAN ALGILANMA BĠÇĠMĠ
1
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ÖZET 

 1980'lerden beri ağırlığı ile kendini ekonomi, politika, eğitim ve son zamanlarda 

sağlık alanında çok ciddi bir Ģekilde hissettiren neoliberal politikalar toplumsalın yeniden 

düzenlenmesinde önemli olma özelliğini ciddi olarak korumaktadır. Aynı zamanda yaĢamsal 

pratikleri de piyasanın konusu haline getirmektedir. BeĢ doktor ve beĢ hemĢireyle yapılan yüz 

yüze görüĢmede Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Aile Hekimliği ve Hasta Hakları 

pratiklerinin değerlendirilmesine yer verilmiĢtir. Bu değerlendirmeler ÇalıĢma (iĢ) güvenliği, 

sağlık hizmetinin niteliği, onların memnuniyeti ve sahip oldukları konum (pozisyon) 

açısından yapılmıĢtır. ÇalıĢmada nitel araĢtırma tekniği olan Yüz yüze GörüĢme (Mülakat) 

kullanılmıĢ olup görüĢmeler yaklaĢık doksan dakika sürmüĢtür. Yapılan görüĢmeler daha 

sonra neoliberal politikalar çerçevesinde çözümlenmiĢtir. Devlet hastanelerinde yapılan bu 

görüĢmelerden en dikkat çeken sonuç doktorlar açısından bakıldığında her üç uygulama 

biçimine karĢı olumsuz bir görüĢ bildirdikleri; hemĢirelerin ise Performansa Dayalı 

Ücretlendirme sisteminden kendilerinin de faydalanmaları gerektiği yönünde görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Ayrıca her iki meslek kategorisinin de HH uygulamasının yanında ―sağlık 

çalıĢanlarının da hakkı olmalı‖ Ģeklinde bir arzularının olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: performansa dayalı ücretlendirme sistemi, aile hekimliği, hasta 

hakları uygulaması, doktor, hemĢire  

THE FORMATS OF THE NEOLĠBERAL HEALTH POLĠCY ARE PERCEĠVED BY 

DOCTORS AND NURSES 

ABSTRACT 

 With the weight of the economy itself since the 1980s, politics, education and more recently 

neo-liberal policies in a very serious way you feel is important for the health of the social reorganization. 

Also vital practice also makes the issue of the market. ive doctors and five nurses face to face with the 

Performance Based Remuneration and Family Physician and Patient Rights is given the evaluation of 

the practice. This evaluation study (job) security, the quality of health services, their satisfaction and 

position they hold (position) was made for. Face to face interviews with the interview technique was 

used in qualitative research study lasted about ninety minutes. The interviews were then analyzed in the 

framework of neoliberal policies. When these negotiations conducted in terms of hospital doctors most 

striking results they reported a negative opinion against all three application forms; The nurses from the 

Performance-Based Pricing system have expressed the opinion that should benefit from them. Besides 

the addition of both professional categories Patient Rights practice "in health workers should have the 

right" was found to be of a desired shape.  

Key Words: performance-based remuneration system, family medicine, patient rights practices, 

doctor, nurse  

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ  

1980'lerden beri ağırlığı ile kendini ekonomi, politika, eğitim ve son zamanlarda sağlık 

alanında çok ciddi bir Ģekilde hissettiren neoliberal politikalar toplumsalın yeniden 

düzenlenmesinde stratejik bir öneme sahip olma özelliğini ciddi olarak korumaktadır. 

Neoliberal düĢünce Adam Smith tarafından (1776) "Ulusların Zenginliği" adlı tezinde ilk kez 

ifade edilen klasik liberal geleneğin temeli üzerine konumlanır. Bu çalıĢmada, Smith üretim 

ve dağıtım mallarının en etkili koordinasyonunda merkantilist devlet müdahalelerinin 

olmadığı durumlarda pazarların nasıl olacağını açıklamıĢtır. Bu açıklamaya göre bireyler 

devletin sınırlamalarından kurtulabilirlerse ve ancak kendi çıkarlarını korumalarına izin 

verilirse ulusların zenginliği mümkün olacaktır (Prechel & Harms, 2007: 3-4).  

Bu politikaların sağlıktaki görünümü ‗sağlıkta reform‘ olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Sağlıkta reform diğer adıyla neoliberal sağlık politikası ve yeni ideolojilere göre yaĢanan 

krizde sorunların temel nedeni devletin müdahalesidir ve getirilen çözüm önerisi de sağlık 

hizmetlerinin piyasa mantığı içerisinde sunulmasıdır. 1980‘lerden itibaren uygulanan sağlık 

politikalarında devlet sağlık hizmetlerinden aĢamalı olarak çekilmeye baĢlamıĢ, hizmet 

üretenlerle hizmetten yararlananlar arasında tarafsız bir konum kazanmaktan çok özel kesimin 

desteklenmesinde aktif bir rol oynamaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde IMF reçeteleri ülkelerde 

kurtuluĢ ümidi olarak öne çıkarken, sağlık politikalarını Dünya Bankası‘nın yönlendirdiği 

görülmektedir. DB‘ye göre az geliĢmiĢ ülkelerde temel sorun devletin artan sağlık hizmeti 

talebini karĢılayacak mali olanaklarının olmamasıdır. Sağlık hizmetlerinin bütçe yoluyla 

finanse edilmesinin eĢitsizlikleri derinleĢtirdiği ileri sürülmektedir. Çözüm; devletin yükünün 

azaltılması ve özel kesimin katkısının sağlanmasıdır. Sağlıkta yeniden yapılanma süreci, 

hizmetten yararlananların hizmetin bedelini ödemesini öngörürken, aynı zamanda özel 

kesimin sağlık hizmetlerine yatırım yapmasını da içermektedir. DB‘ye göre özel kesimin bu 

alanda katkısı sağlanmalı, kamuya ait sağlık kuruluĢları özelleĢtirilmeli, sektöre yapılacak 

yatırımlarda bu kesime her türlü destek (teĢvikler, muafiyetler ve teknik finansal destek gibi) 

verilmelidir (Soyer, 2003, s. 302); (aktaran Aka, vd., 2012, ss. 58). Kapitalizmin geldiği 

noktada bir nesnellik olarak dayatılan bu değiĢim aslında sağlık alanında yatırım yapılarak kar 

elde etmek isteyen sermaye kesiminin de bir dayatması olarak okumak mümkündür. Diğer 

yandan da kamu ödemeler dengesi bozuk olan, özellikle dıĢ borç yükü altındaki ülkenin 

kaynak dağılımında sermaye lehine müdahale etme hedefiyle ilgilidir. Bu amaçlarla kamunun 

genelde sosyal harcamalarının, özelde ise sağlık harcamalarının kısılması ile ilgilidir (Soyer, 

2006, s. 119); (aktaran Aka, vd., 2012, ss. 57-58). 

Sağlığın kar ve sermaye birikimi için üretimin metaya dönüĢmesi, bir sektör haline 

getirilerek endüstrileĢtirilmesi devletlerce sınırlandırılmıĢ, sağlığın bir insan hakkı olarak 

kabul edilip, hizmetin sunumunda kamu kuruluĢlarına sorumluluk verilerek, ilaç konusunda 

devletin denetimi eksik olmamıĢtır. Sağlıkla ilgili ―özel boyut‖ uzun süre hekimlerin özel 

muayenehaneleriyle sınırlı kalmıĢsa da 1980‘lerden sonra sağlık özel sermaye birikiminin ilgi 

alanına girmiĢ, metalaĢmasının önü açılarak, DB-IMF gibi kuruluĢların da teĢviki ile özel 

klinikler, hastane zincirleri, özel sigorta Ģirketleri ile bir sektör, endüstri alanı yaratılmıĢtır 

(Sönmez, 2011: 70). 

Türkiye‘de sağlık sistemi yurttaĢlık temeline dayanmaması nedeniyle eleĢtirilirken, 

sorunun giderilmesi için de değiĢik öneriler sunulmuĢtur. Özellikle AKP iktidarı tarafından 

uygulanmaya çalıĢılan sağlık reformu bu önerilerin somutlaĢmıĢ adımı olmuĢtur. Sağlık 

reformu ile hayata geçirilen yeni sistem geçmiĢten beri bilinen ve uygulanan hiyerarĢileri alt 

üst etmekte, tüm grupları eĢitleyerek hepsinin yerine yasalar aracılığıyla kurgulanan yeni bir 

yurttaĢlık modeli getirerek farklılıklar ve eĢitsizlikler yaratmaktadır (Üstündağ ve Yoltar, 

2007: 58). 
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Bildiride, piyasada dolaĢıma sokulan neoliberal sağlık politikalarından sadece temel üç 

politikaya (Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Aile Hekimliği ve Hasta Hakları) yer 

verilecek ve bu politikaların üreticisi ve yeniden üretici konumunda olan doktor ve 

hemĢirelerin bu üç politikayı nasıl algıladıkları ve bu politikaların çalıĢma (iĢ) güvenlikleri, 

mesleki değer kayıpları ve özne olarak onların üzerindeki etkilerin neler olduğu saptanmıĢtır. 

Bu saptamalar ise bir nitel araĢtırma tekniği olan Mülakat (Yüz yüze Yapılan GörüĢme) 

vasıtasıyla sağlanmıĢtır. AĢağıda önce temel üç neoliberal sağlık politikaları 

ayrıntılandırılacaktır. Ve sonra da bu temel sağlık politikalarının sağlık hizmetinin temel 

sunucularının (doktor ve hemĢireler) nasıl algıladığına iliĢkin temel bulgulara yer verilmiĢtir.   

2.NEOLĠBERALĠZM VE SAĞLIK: SAĞLIĞIN YENĠDEN 

YAPILANDIRILMASI 

Dünyada 1980‘ler boyunca, Yeni Sağ hükümet programlarında, kamu hizmetinin 

yapısı, finansı ve yönetim sistemi değiĢti. Bu değiĢiklikler sağlık otoritelerinin faaliyetleri 

bağlamında eskisinin lehine merkez-yerel güç dengesinin değiĢmesi ve sağlık çalıĢanları ve 

diğer sağlık personeli üzerinde yöneticilerin etkisinin artması Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir (Flyyn, 

2002, s. 20); (aktaran Aka, 2012, ss. 134) 

Bu yeniden yapılanma Sağlık Bakanlığının açıklamalarıyla vuku buldu. Yeniden 

Yapılanma formülü Ģunlardan oluĢuyordu: Performansa dayalı çalıĢma sistemi; verimlilik 

tasarrufu ve maliyet iyileĢtirmeleri; genel yönetimle yönetimin uzlaĢmasının yer değiĢtirmesi; 

klinik bütçe veya yönetim kaynakları, tıbbi olmayan yardımcı hizmetler için zorunlu 

sözleĢme; özel sağlık hizmetlerini destekleme; sağlık sektörüne yetersiz fon ayırma; aile 

hekimliği hizmetini arttıran düzenleme ve hatta son zamanlarda hastane piyasasında hizmet 

alıcılar ve sağlayıcılar arasında yoğun rekabet ve sağlık hizmetlerinde giriĢimci kültürün 

teĢvik edilmesidir (Flyyn, 2002, s. 20); (aktaran Aka, 2012, ss. 134). 

2.1. Yeniden Yapılanan Sağlığın Belli BaĢlı ĠzdüĢümleri 

2.2. Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemi 

Ġlk defa Beer ve Ruth tarafından 1976 yılında kullanılan performans odaklı yönetim 

sistemi, Beer ve Ruth tarafından yöneticilerin yardımcı ve yapıcı bir yolla geri bildirimlerini 

ilettikleri, geliĢme planlarının yaratıcı fikirlerle desteklendiği bir sistem olarak tanımlanmıĢtır. 

Bir diğer tanıma göre ise performans odaklı yönetim sistemi; performans değerlendirme 

kavramını statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti olarak değil de dinamik bir süreç olarak 

ele alan, çalıĢanların performanslarını planlama, değerlendirme ve geliĢtirmeyi amaçlayan ve 

konuya daha geniĢ bir açıdan yaklaĢan örgütsel bir sistemdir (Özkök, 2010: 130). 

Performans Odaklı Yönetim‘in somut görünümü ücret sistemlerinde hayat bulmuĢtur. 

Bu sistemde fiili karın paylaĢılması belirleyici olmuĢtur. Bu sistemin amacı iĢverenlerin, 

iĢçilerden doğrudan kar elde etme beklentisi idi (Osterman, 1999); (aktaran Scott-Marshall, 

2007, ss. 27). Piyasa güçleri sessizleĢtirildi ve ücret yapıları stabilleĢtirildi ve ücretler 

üzerinde baskılar oldu (Betcherman, 1999; Osterman, 1999; Rubin, 1996); (aktaran Scott- 

Marshall 2007, ss. 27-28). Bunun aksine yeni ücretlendirme mekanizmaları artan bir Ģekilde 

firmaların kar amaçlarıyla iĢçilerin daha da yabancılaĢmasını tasarlayan ―performansa dayalı 

ödeme‖ düzenlemelerine dayandı (Osterman, 1999; Smith 1997); (aktaran Scott-Marshall, 

2007, ss. 27-28). Ücret pratiklerindeki değiĢimler veya ücret oranlarının düĢmesi 

durgunlaĢmaya ve ayrıca eksik istihdam edilen iĢçilerin oranlarının yükselmesi ile büyüyen 

gelir eĢitsizlikleri bazı toplu düzey eğilimleriyle karıĢtırıldı (Burke & Shields, 1999; Jackson 

vd., 2000; Katz, 1998; Osterman, 1999); (aktaran Scott- Marshall, 2007, ss. 28). 

Türkiye‘de 2004 yılında, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde performansa dayalı ek 

ödeme sistemi (bundan sonra PDEÖ sistemi olarak anılacaktır) baĢlatılmıĢtır. Ġlk olarak on 
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hastanede pilot çalıĢması yapılmıĢ ve daha sonra sistem tüm Sağlık Bakanlığı‘na ait sağlık 

kuruluĢlarına yayılmıĢtır. SSK hastaneleri, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı‘na devredildiği 

zaman, PDEÖ (Performansa Dayalı Ek Ödeme) bu hastanelere de yayılmıĢtır. ġu anda 850 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin hepsinde bu PDEÖ sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem, 

sağlık hizmeti veren diğer kamu kurumlarında (ör. üniversite hastaneleri) yoktur (OECD ve 

IBRD/Dünya Bankası, 2008: 40). PDEÖ sisteminin temel amacı, kamudaki sağlık 

personelinin iĢ motivasyonunu ve üretkenliğini teĢvik etmektir. Esas olarak PDEÖ, sağlık 

personelinin düzenli maaĢına ek olarak her ay aldığı bir ek ödemedir. Taban maaĢ, Sağlık 

Bakanlığı bütçesinden (personel gideri, temel maaĢlar kaleminden) ödenir. Performansa 

dayalı ek ödemeler ise daha çok genel sigorta sisteminden finanse edilen döner sermayelerden 

ödenmektedir (OECD ve IBRD/Dünya Bankası, 2008: 40). Performansa dayalı ücretlendirme 

sistemi sağlığın piyasalaĢmasında önemli bir bileĢendir. Doktorlarla yüz yüze yapılan 

görüĢmelerde bu uygulama ile hekimle hastanın temasının kesildiğini, verilen hizmetin 

niteliğinin azaldığını ve sadece niceliksel iĢ yükünün arttığı yönünde bir eğilim saptanmıĢtır. 

2.3. Aile Hekimliği Uygulaması 

Sağlıkta yeniden yapılanmanın ikinci izdüĢümü olan Aile Hekimliği uygulaması ile 

birinci basamak sağlık hizmetlerinin çağdaĢ bir yaklaĢımla yeniden düzenlenmesi, 

yaygınlaĢtırılması ve tüm toplum bireyleri tarafından tercih edilebilir Ģekilde sunulması 

hedeflenmektedir. Bu anlamda, herkesin kendi seçebileceği, kolayca eriĢebileceği ve herhangi 

bir engelle karĢılaĢmadan her Ģeyi danıĢabileceği bir aile hekiminin olması bu programın ana 

unsurlarındandır. Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliği; ―koruyucu ve tedavi edici sağlık 

hizmetlerini bir arada sunan, kendi sorumluluğu altındaki kiĢilerin hem biyolojik hem ruhsal 

hem de sosyal yönleriyle ilgili olan ve kiĢilerin kendilerinin seçecekleri bir hekimlik‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Sevim, 2006: 79). 

Bu sistem, etkili bir sevk zincirine göre iĢleyecektir. Hastalar önce aile hekimlerine 

baĢvuracak, aile hekimleri hastalarını gerek görürlerse uzmanlara veya hastanelere sevk 

edeceklerdir. Tasarlanan bu birinci basamak sağlık hizmetleri modelinin pilot uygulamasına 

―Temel Sağlık Hizmetleri Projesi‖ ile EskiĢehir ve Bilecik Ġllerinde, aile hekimliği pilot 

uygulamasına ise Düzce Ġl‘inde baĢlanmıĢtır (Sevim, 2006: 79). Aile hekimliği ile ilgili 

önemli bir husus bu hekimlerin rekabet içinde çalıĢacakları ve bu çerçevede halka seçme 

olanağının tanınacağıdır. Ancak Avrupa ülkelerindeki deneyimler bize göstermiĢtir ki bu 

durum ilacı ve tıbbi malzeme tüketimini artırıcı, yanlıĢ, gereksiz tıbbi uygulamaları uyarıcı, 

hekimi yanlıĢ ve tıbbi gerekçesi olmayan raporlar vermeye zorlayıcı nitelikler taĢımaktadır. 

Bir üst düzeyde ne kadar sıkı ve iyi iĢleyen bir denetim mekanizması kurulursa kurulsun 

Pazar koĢullarına göre iĢleyen bir ekonomide, hasta kaybetmemek kaygısının ortaya 

çıkabileceği geliĢmeleri engellemek olanaklı görülmemektedir (Ardıç vd., 1992, s. 51); 

(aktaran ġahin, 2006, ss. 163). 

Özü itibariyle birinci basamakta var olan mesleki yabancılaĢmayı ortadan 

kaldırabilecek kimi potansiyelleri bünyesinde barındıran bu sistem üç temel yapısal sorunu da 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan ilki, verem ve ana-çocuk sağlığı gibi Türkiye‘nin 

iki önemli sorununu çözmek amacıyla kurulan ―dikey sağlık yapılanmaları‖ (verem savaĢ 

dispanserleri ve ana çocuk sağlığı merkezleri) ―görevlerini tamamlamıĢ, karmaĢaya ve israfa 

yol açan merkezler‖ olarak tanımlamasıdır (Elbek ve AdaĢ, 2009: 35-36). Aile hekimliğinin 

uygulamaya konulduğu kimi illerde söz konusu bu merkezlerin personel eksikliği nedeniyle 

fiilen kapandığı veya kapatıldığı görülmektedir. 

2.4. Hasta Hakları Uygulaması: 15/5/1987 tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanununa ve 11/10/2011 tarihli ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8‘inci ve 40‘ıncı 
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maddelerine dayanılarak hazırlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde yer aldığı Ģekliyle hasta 

hakları; ―sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları 

sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaĢmalar, kanunlar ve diğer 

mevzuat ile teminat altına alınmıĢ bulunan hakları‖ iĢaret eder (R.G. Sayısı: 23420: 

01.08.1998)
2
.  

Yönetmeliğin Ġkinci Bölümü‟nde yer alan “Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma 

Hakkı‖;  Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma, Bilgi Ġsteme
3
 , Sağlık 

KuruluĢunu Seçme ve DeğiĢtirme, Personeli Tanıma, Seçme ve DeğiĢtirme, Öncelik Sırasının 

Belirlenmesini Ġsteme, Tıbbi Gereklere Uygun TeĢhis, Tedavi ve Bakım, Tıbbi Gereklilikler 

DıĢında Müdahale Yasağı, Ötenazi Yasağı, Tıbbi Özen Gösterilmesi
4
, Yönetmeliğin Üçüncü 

Bölümünde “Sağlık Durumu Ġle Ġlgili Bilgi Alma Hakkı ve Bilgilendirmenin Kapsamı” 

Hükmü Yer Almaktadır. Dördüncü Bölümü‟nde ise “Hasta Haklarının Korunması ile 

ilgili kararlar” yer almaktadır. Bu bölümde Mahremiyete Saygı Gösterme, Rıza Olmaksızın 

Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama, Bilgilerin Gizli Tutulması hükümleri yer almaktadır. 

BeĢinci Bölüm de ise ―Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası kararı‖ ilkesi yer almaktadır.  

Yukarıdaki Hasta Hakları Yönetmeliği incelendiğinde ilk göze çarpan özellik hastanın 

kendi bedeni hakkında tıbbi bilgi alma, sağlık kuruluĢunu seçme hakkı ve mahremiyetine 

saygı hakkı ve uymak zorunda olduğu kurallar yer almaktadır.     

3. YÖNTEM 

                                                 
2
Bu yönetmeliğin BeĢinci maddesinde yer alan Sağlık hizmetlerinin sunulmasında temel ilkeler ise Ģu Ģekildedir: 

a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaĢama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, 

hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur. 

b) Herkesin yaĢama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliĢtirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya 

kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur. 

c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi inanç ve 

ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca 

ulaĢabileceği Ģekilde planlanıp düzenlenir. 

d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dıĢında, rızası olmaksızın kiĢinin vücut bütünlüğüne ve diğer 

kiĢilik haklarına dokunulamaz. 

e) KiĢi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araĢtırmalara tabi tutulamaz. 

f) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dıĢında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının 

gizliliğine dokunulamaz. 

3
 Madde 7- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık 

kuruluĢundan hangi Ģartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluĢları tarafından verilen her türlü 

hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluĢta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma 

usulüne öğrenme haklarını da kapsar.Bütün sağlık kurum ve kuruluĢları, hastayı birinci fıkra uyarınca 

bilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluĢturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi 

verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli daimi olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere 

kolayca ulaĢabilmesini temin etmek üzere, kuruluĢun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broĢür ve iĢaretler 

bulundurmak gibi tedbirleri almak zorundadırlar. 

4
 Madde 14- Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya 

sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalıĢmak zorunludur. 
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3.1. Yöntem: ÇalıĢmada sağlık hizmetinin temel sunucuları olan tıp doktorları ve 

hemĢirelerin neoliberal sağlık politikalarından sadece üçüne (Performansa Dayalı 

Ücretlendirme Sistemi - PDÜS, Aile Hekimliği-AH, Hasta Hakları - HH) yönelik algılarını 

açığa çıkarmak için nitel araĢtırma tekniklerinden olan Mülakat (Yüz yüze GörüĢme) ve 

gözlem teknikleri bir arada kullanılmıĢtır. GörüĢmeler önceden randevu alınarak yapılmıĢ ve 

ortalama doksan dakika sürmüĢtür. Daha sonra da bu görüĢmeler neoliberal ekonomi 

perspektiften çözümlenmiĢtir.  

3.2. ÇalıĢma Grubu: Devlet Hastanesi‘nde sağlık hizmeti sunan beĢ tıp doktoru ve 

beĢ hemĢireyle gerçekleĢtirilmiĢtir.  

3.3. Bulgular: Neoliberal sağlık politikalarının (Performansa Dayalı Ücretlendirme 

Sistemi-PDÜS, Aile Hekimliği-AH, Hasta Hakları - HH) sunucusu olan tıp doktorları ve 

hemĢirelerin bu pratiklerin kendi meslekleri açısından çalıĢma güvenliği, mesleki değer 

kayıpları ve özne olarak onların üzerindeki etkileri ve bu politikaların sunucusu olarak (sağlık 

hizmetinin sunucuları) hastalar üzerindeki genel etkileri konusundaki değerlendirilmeleri 

aĢağıda verilmiĢtir.   

3.4. Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemi ( PDÜS):  

Tıp Doktorluğu Açısından PDÜS İçin Yapılan Değerlendirme: Bu tür uygulama tıp 

doktorluğu için hiç uygun bir uygulama değil. Mesleki bilgiler yenilenmiyor. Çok az zaman 

ayırıyorsun kendi mesleğine ve yeniliği takip etmeye. Çalışma için kongreye katılım gerekiyor. 

İzin alamıyoruz. Gidersen döner sermayen kesiliyor. Gitmeye mecburuz ama dönerden kesinti 

maddi kayba yol açıyor. Sosyal ilişkilerim kötü etkileniyor. Arkadaşlarla bir araya 

gelemiyoruz. Hastaya ne kadar fazla zaman ayırırsan ailene ayıracağın zaman da o derece 

azalmış oluyor. Mesleki örgütlere (Meme Cerrahi ve Acil Cerrahi Örgütlerinin kurucu 

üyesiyim) üyeliğim söz konusu. Toplantılara gitmem gerekirken gidemiyorum. Yayın takip 

edemiyorum. Müzikle ilgileniyorum. Fakat zaman ayıramıyorum. Bu uygulamalar benim 

sosyal yönümü kısıtladı. Hasta Açısından PDÜS İçin Yapılan Değerlendirme: Olumsuz bir 

anlam taşıyor. Hasta bilinçsiz. Hasta şikâyetlerinin artması motivasyonumuzu olumsuz 

etkiliyor. Nedenini bilmeden şikâyet ediyor hasta.  Ceza korkusundan değil fakat iş 

motivasyonum olumsuz etkileniyor. 

Katılımcı Doktor 1; Uzman Dr, Erkek, Yaş 63, İstanbul Cerrah Paşa Tıp Mezunu, 

35 Yıllık çalışma deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde 

geçmiş (Görüşme Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 10.00-11.30). 

Tıp Doktorluğu Açısından PDÜS İçin Yapılan Değerlendirme: Her iki sistemde de 

çalıştım. Fakat eski sistemi tercih ederim. Yeni sistem çalışma barışını korumuyor. Hepimiz 

aynı eğitimi aldık. Benim a diğerinin b işini yapması hizmetin niteliğini değiştirmiyor. Benim 

yaptığım iş yüz puan diğerinin ki yirmi beş puan. Bu neye göre belirleniyor? Herkesin yaptığı 

işin önemi farklı. Bu bir bütün ekibin parçası. Sağlık hizmeti bir bütündür ve diğer bütün 

parçalar eşit önemde iş yapıyorlar. Bu ekibin dışında var olacağını düşünmek yanlış. Benim 

yaptığım işin yüz puan olduğuna kim karar veriyor. Bakanlıktaki komisyon üyeleri kimlerden 

oluşuyor ve neye göre karar veriyorlar. Eskiden hepimiz uzmanken aynı parayı alıyorduk. İş 

yükümüz arttı. Bu her hekim için aynı olmadı. Bir hekim yüz hasta bakabilir üç lira alabilir ve 

diğeri on hasta bakar on lira alır bu neye göre belirleniyor. Oldukça belirsiz bir durum. 

Sistem hasta bakmaya endeksli ama ücretlendirme parametreleri oldukça farklı. Denge 

nerede? Eski sistemde Tıp Mesleğinin iyi yönlerini yaşadığım için şanslı hissediyorum. Kendi 

alanımla ilgili bilimsel yayınları ve kongreleri takip ediyorum ama bunda bu politikaların 

değil bireysel gereksinimlerin etkileri var.Hasta Açısından PDÜS İçin Yapılan 

Değerlendirme: Bir psikiyatri normalde günde yirmi hasta bakıyorsa elini öpün. Yüz hasta 

bakarsa bu ne kadar verimli olur? Hız her zaman kaliteyi göstermez. Hasta sayısını 
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arttırmanız sağlık hizmet kalitenizi azaltır ve hasta sağlığı açısından da son derece olumsuz 

bir etkiye sahiptir. 

Katılımcı Doktor 2; Uzman Dr, Kadın, Yaş 50, Hacettepe Tıp Mezunu, 25 Yıllık 

çalışma deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş 

(Görüşme Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 13.00-14.30). 

Tıp Doktorluğu Açısından PDÜS İçin Yapılan Değerlendirme: Bu sisteminin, 

hekimleri mutlu ettiğini sanmıyorum. Bu sistemde en fazla para kazanan hekimlerden biriyim 

ama mutlu değilim. Bir fare gibi önümüze konan peyniri kapmaya çalışıyoruz. Bu hekimleri 

etik dışı işlere yönlendirebiliyor. Performansa dayalı ücretlendirmeye karşıyım. 

Motivasyonum azaldı. Örneğin, yıllık izin kullanmıyoruz. Bu direkt gelirimizi düşürdüğü için 

motivasyonumuzu da doğrudan azaltıyor. Hekimler kongrelere bile gidemiyor. Rekabet 

duygusunu arttırdı. Sosyal ilişkilerim olumsuz etkilendi. Mesleki sivil örgütlerle tüm 

bağlarımı kopardım. Tabip odasının özlük haklarımı koruduğunu hiç düşünmüyorum. Türk 

Tabipler Birliğini bir Mesleki Örgüt olarak görmüyorum. Taleplerim (kurslar, tiyatro gibi 

sosyal aktiviteler vb.) oldu dikkate almadılar. Tabip odası bunu yapmayacaksa neyi yapacak? 

Bunun hiçbir açıklaması yok. Hukuki anlamda destek istedik bunu sağlayamadılar. Aidat 

ödüyorsunuz ama hizmet yok ancak çok ciddi bir durum olacak (saldırı ve cinayet) o zaman 

ilgileniyorlar. Kongre, bilimsel ve mesleki yayınları takip açısından olumsuz etkilendik. 

Kongrelere gidiyorum ama bu benim bireysel çabamla oluyor. Bilimsel çalışmalar yapmam 

ve bilimsel yayın takip etmem için gerekçe yazmam gerekiyor. Şayet o günlere randevu 

verilirse sorun çıkıyor. Randevu sistemi bundan bağımsız işliyor. Bu uygulamalara 

geçilmeden önce bu hizmetin doğrudan sağlayıcı olarak bizim fikrimize başvurulmalıydı. 

Sistem tepeden geldi ve uygulamaya geçirildi. İlk yıllarda sistem amaca uygun işledi ama 

şimdi öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabipler Birliğine başvurduk ama TTB arkamızda değil. 

Kendilerini eleştirmiyorlar. Verilen aidatlarla daha efektif çalışmalar yapabilirler. Biz 

mesleki statü olarak güçlüyüz. Bir çok konuda destekleriz onları. Örneğin tiyatro salonu 

ayarlamada ikili ilişkilerle ücret bile ödemeden sağlayabiliriz ama onların bu konuda hiçbir 

çalışması ve çabaları yok. Bu yapılar mesleklere en fazla zarar veren kuruluşlar. Benim 

yönetime seçilmem zor. Belli kişiler belirli görevlerde yer alıyor. Bu durum Türkiye‟de hep 

böyleydi. Mesleki örgütler çok fazla politikleşti. Bize performansla beş-altı bin lira 

vermesinler. İki-üç bin lira iyileştirme yapsınlar. Bu iş rekabete kızışmaya dönmesin. Ben 

bugün yüzden fazla hasta baktım. Hastalarımı tanıyamıyorum. İş yüküm arttı. Verimliliğim 

azaldı. Ameliyat günümde on hastayı ameliyat ediyorum. Bu hekimleri etik dışı uygulamaya 

da yönlendirebiliyor. Mesleki itibar kaybı oldu. İlk geldiğim yıllarda para değil de 

hastalardan elma, zeytin, çiçek, çikolata gibi hediyeler çok gelirdi. Son dört yılda sadece bir 

çiçek ve bir çikolata hediye geldi. Hastaların bize saygısının azaldığını gözlemliyorum. Bugün 

profesyonelleştik, fakat insani ilişkilerde zayıflama oldu, kimse kimseyi sahiplenmiyor. Bunun 

yürütülen politikalarla doğrudan ilişkisi var. 

Katılımcı Doktor 3; Uzman Dr, Erkek, Yaş 36, Ege Tıp Mezunu, 14 Yıllık çalışma 

deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 15.00-16.30). 

Tıp Doktorluğu Açısından PDÜS İçin Yapılan Değerlendirme: PDÜS‟ni kötü 

buluyorum. Kendi açımdan bakarsam burada aynı yerden mezunuz, aynı statüye sahibiz, ben 

de o da uzman doktor, aynı nöbeti tutuyoruz, ama aldığımız ücret farklı. Para kazanmak için 

yüzden fazla hasta bakan hekim var. Performans için gereksiz kontrollere çağırıyor, yatırıyor, 

ameliyat yapıyor. Devlet bize net bir gelir verse kimse gereğinden fazla çalışmaz. Hekimin 

performansı başka şekilde değerlendirilebilir. Hastalar paylaştırılabilir. Para için gereksiz 

yığılmalar oluyor. Hizmet Kalitesi düşüyor. Rekabet kötü birşey. Eski sistemde çok kötüydü 

hekim 20 hasta alır kapatırdı. Ne olursa olsun muayenehaneler ön plandaydı. Sevk almak gibi 
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iĢlemler çok sıkıntılıydı. Geldiğimiz yer iyi ama özelleĢtirmeler arttı. Performansı 

sınırlandırmalılar. Hasta Açısından PDÜS İçin Yapılan Değerlendirme: Para olmasa 40 

hasta bakacak hekim para için 100 hasta bakıyor. Performans farklı şekilde 

değerlendirilmeli, ücretlerde belirli bir standarda endekslenmeli. Değerlendirmeler örneğin 

hasta memnuniyetiyle olabilir performans olsun ama arada çok fark olmasın. Belli bir sayının 

altında kalırsan çok kayba uğruyorsun o yüzden lüzumsuz yere yatış ya da ameliyat 

yapıyorsun. Hizmet Kalitesi düşüyor. Bu da hasta sağlığı için çok olumlu bir uygulama değil. 

Kalite uygulamaları hasta hakları vb. nin etkilemesine pek fırsat kalmıyor. Genel olarak iyiye 

gittiğimizi düĢünmüyorum. Performansta kriterler getirilmeli. MaaĢımızın çoğu 

performanstan karĢılanmamalı. 

Katılımcı Doktor 4; Uzman Dr, Kadın, Yaş 42, Sivas Tıp Mezunu, 19 Yıllık çalışma 

deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 16.40- 18.00). 

Tıp Doktorluğu Açısından PDÜS İçin Yapılan Değerlendirme: PDÜS sistemi 

güncellenmeli. Şu an tamamen angarya. Emeğinin, iş riskinin karşılığı olmayan bir ek ödeme 

var.  Puanlama sistemi adil değil. Acil serviste bir kesiden pratisyene 200 puan verilirken, bir 

sezaryan ameliyatına 157 puan veriliyor. Başka amaçlarla kısıtlamalar yapılıyor. Türkiye de 

sağlık ucuz.  Bu hekimlere kötü yansıyor. Bu bizi daha çok çalışmaya değil daha hızlı 

karşılamaya, daha çok hasta bakmaya yönlendiriyor. Bu da düşük verime sebep oluyor. Çok 

puan almak da kötü yansıyor. Az puan alan hekim diğerinden etkileniyor. Ek ödemeden önce 

maaşlar düzeltilmeli ve bu da emekliliğe yansıtılmalı. Biz herkesin sağlığıyla ilgileniyoruz. 

Maaş önce bizim yaşam standardımızı yükseltmeli. Ek ödeme sonra gelir. Buna uluslararası 

düzeyde bakılmalı. Muayenehaneleri kapattırdılar. Giderek hekimleri cendere içine aldılar. 

Bizden fedakârlık bekleniyor mesleğimiz varoluşu zaten fedakârlığa dayanıyor. Bir imam 

2600 lira maaş alıyor benim maaşım da o kadar. Ben bir gün izin alsam 2600 da kalırım. 

Çalışmazsam, izin kullanırsam aç kalırım. İmamın aldığı zarflar benim ek ödememden 

fazladır. Bir sonraki nesil hocalarda bu kişilerden oluşacak. Hekimler daha iyi yetişmeli. 

Fakülteler azaltılmalı. Siyasi çıkarlar bunu kötü etkiliyor. İş güvenliği açısından kendimi 

güvende hissetmiyorum. Ben tecrübeme, kanun ve kuralları iyi bilmeme güvenerek zarar 

görmeyeceğimi düşünüyorum. Motivasyon açısından sadece uygulamadan değil ülkenin 

durumu huzursuzluk yaratıyor bende. Sadece kalite kalkınma göstergesi değil. Farklı 

göstergeler kullanılmalı. Liyakat önemli. Bu uygulamalar iş yükümüzü arttırdı. Bunun 

zamanla da ilişkisi var. Hasta istediği zaman direk uzmana ulaşabiliyor. Uzmana hemen 

ulaşamamalı. Burada hastaların aile hekimlerine güven duymadıkları için uzmana ulaşmak 

istemeleri neden olmuş olabilir. Toplumun tıp hakkında bilgisi düşük. Eğitim yetersiz. 

Performans sisteminden çok hayat standartlarımızın yükseltilmesi önemli. İş riskimiz yüksek 

örneğin doğuda çalışırken 2 metre karda bir hastaya müdahaleye gittim o sırada başka bir 

hasta bana ulaşamayıp hayatını kaybetse ben ceza alabilirdim. Yaşım gereği istersem 

nöbetten çıkabilirim ama bunu tercih etmiyorum. Belirli bir birikimim olabilir ama çalışmaya 

ihtiyacım var ona göre de bir yaşam standardım var. Biz sadece mesai saatlerinde hekimlik 

yapmak için diploma almadık. Mesai saati dışında suni teneffüs yapabilmek için de diploma 

aldık. Hiçbir ülkede hekimlerin hakkı verilmemişti.  

Katılımcı Doktor 5; Uzman Dr, Erkek, Yaş 60, Ege Tıp Mezunu, 37 Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 18.10- 18.50). 

Biz hep aynı çalışıyoruz. Bizi PDÜS etkilemedi. Çünkü biz performanstan önce de aynı 

işi yapıyorduk. Döner sermaye alıyoruz. Maaşımıza “ek maaş ödeme” olarak yansıdı. Bu 

uygulama doktorları etkiledi (ücret anlamında). Bizi etkilemedi. Ücret olarak hemşirelere de 

yansımasını isterdim. Bizim sadece iş yükümüz arttı. Mesela ben üç bin lira alırken, 
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emekliliğimi düşünüyorum ama beş bin lira alırken, biraz daha çalışmayı düşünebilirim. Bu 

uygulama hastayı olumlu etkiledi. Doktora belli bir para verirsin, karşılığını alamayabilirsin. 

Ancak hizmetinin karşılığını performans sisteminde alıyor. Vatandaş (hasta)- doktor ilişkisi 

daha iyi oldu bu sistemde. 

Katılımcı Hemşire 1, Kadın, Yaş 44,  Zeynep Kamil (Lisans) Mezunu, 26 Yıllık 

Çalışma Deneyimi, Çalışma Yaşamı Birinci, İkinci, Üçüncü Basamak Sağlık Birimlerinin 

hepsinde çalışmış. (Esasında Türkiye’nin her yerinde çalışmış; Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 16.00 - 17.53). 

PDÜS oldukça kötü bir uygulama hasta açısından. Örneğin cerrah, karın ağrısı–

apandisitten şüpheleniyor. Kadın doğum yönünden düşünmeyip hemen ameliyata almaya 

çalışıyor. Bu durum kadın hastalığından ya da kadının döngüsü yüzünden oluyor olabilir ama 

düşünmüyor. Hasta ticari bir nesne olarak algılanıyor. Bazı branşlar bu uygulamadan çok 

memnunlar, daha iyi puan yaptıkları için. Bazıları da ortalamadan alıyorlar. İstedikleri kadar 

çalışıp puan yapsınlar, aldıkları para yetersiz oluyor. Her branşın yaptığı iş aynı olmuyor. 

Biz ortalamadan alıyoruz döner sermayeyi. Çok fazla da çalışsak, aynı şekilde de çalışsak 

aynı parayı alıyoruz. Doktorlarla aynı şekilde çalışıyoruz, çok daha fazla çalışıyoruz ama 

aynı parayı alamıyoruz hatta bazen parayı alamıyoruz. Bence bu haksızlık. Bu parayı biz 

ortalamadan, hastanenin gelirine göre alıyoruz. Havuz gibi bir şey… Bu paranın bir kısmını 

doktorların puanlarına göre onlara veriliyor. Kalan kısmı da diğer personele dağıtılıyor. Bu 

uygulama iş yükümüzü artırdı. Doktor puan almak için daha çok ameliyat yapıyor. Bu 

hastanede sadece iki branş var -kadın doğum ve çocuk cerrahisi-. Fakat aşağıdaki devlet 

hastanesinde çok daha fazla branş ve her branşta da dört-beş tane doktor var. Hepsi ameliyat 

yapmak istiyor, bu şekilde iş mesai dışına taşıyor. Biz burada çok etkilenmedik ama oradaki 

arkadaşlar bu anlamda çok sıkıntı çekiyorlar. Maaş olarak yansımıyor, sadece iş yükünü 

artırdı. Ne kadar puan yaparlarsa o kadar para aldıkları için parasal olarak sadece 

doktorları etkiledi. Bizim de sadece iş yükümüzü artırdı. PDÜS iĢ yükümüzü arttırdı. 

Yorgunluğumuz arttı. Buna karĢılık maddi olarak tatminsizlik yarattı. Adaletsizlik oluĢturdu. 

Doktor-hemĢire arasında rekabet yaratmadı fakat eĢit Ģekilde yoruluyorsun. Doktor en azından 

maddi olarak desteklendiği için yorgunluğunu unutabiliyor ancak diğeri maddi tatminsizlikten 

dolayı huzursuz ve yorgun oluyor. Psikolojini de etkiliyor; eve, özel yaĢama, sosyal yaĢantıya 

yansıyor. Ek iĢ de yapamıyorsun. Ben genel konuĢuyorum. Tamamı benim için geçerli değil. 

Katılımcı  Hemşire 2, Kadın, Yaş 49, Lisans Mezunu, 31 Yıllık Çalışma Deneyimi, 

Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 2016, saat: 

17.55 - 18.53). 

Bizde PDÜS olayı yok. Bize yansımadı. Mezun olduğumdan beri çocuktayım. 

Çalıştığım hekimlerle uzun yıllar çalıştım. İki yıldır çocuk cerrahisinde çalışıyorum. 

Saygısızlık durumuyla karşılaşmadım. Rutin işler devam ediyor. Eskiden de her işi biz 

yapıyorduk. Şimdi de öyle… Hani durumumuz biraz değişsin diye üzülüyoruz ama bu 

hekimlerden kaynaklanan bir durum değil. Bu bir politika sonuçta. İş yükü bizde olduğu için 

bize de ek ödeme olarak yansımasını isterdim. 

Katılımcı  Hemşire 3, Kadın, Yaş 50, Lisans Mezunu, 30 Yıllık Çalışma Deneyimi, 

Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 2016, saat: 

19.00 - 19.53). 

PDÜS, doktorlar daha çok hasta bakıyorlar, onlara ücret olarak yansıdı. Bize para 

olarak hiç bir etkisi yok ama iş yükü arttı tabii. Bence performans sistemi hemşirelere de 

gelmeli, adaletli olunmalı. Sağlık hizmetinin kalitesini düşürdüğüne inanıyorum. Bu 

uygulama iĢ güvenliğimizi olumsuz etkiledi (çok yoğun çalıĢtığımız için). Sonuçta hekimler 

hasta sayısına göre performans ücreti alıyor. Daha kısa sürelerde daha çok hasta bakıyorlar. 
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Biz de çok fazla sayıda hastayla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. ĠĢ yükü arttığı için risk de 

arttı. Para olarak yansımadığı için motivasyonumuz düĢüyor. Para olarak yansısaydı ve 

emeğimin karĢılığını alsaydım daha iyi hissederdim. Sonuçta uçurum gibi maaĢ farkı var 

hekimlerle aramızda. ĠĢ yükümüz de çabası… 

Katılımcı  Hemşire 4, Kadın, Yaş 29, Hacettepe Ü. Lisans Mezunu, 6Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 19.00 - 19.53). 

PDÜS bizim açımızdan bir etkisi olmayan bir uygulama. Ücret olarak bizi de 

etkilemesini tabii ki de isterdim. Bu çalışma koşullarında daha yüksek ücret almayı isterdim. 

İş yükümüz çok fazla. 

Katılımcı  Hemşire 5, Kadın, Yaş 24, Çomü Önlisans Mezunu, 6 Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 20.00 - 21.30). 

2.3.2. Aile Hekimliği Uygulaması (AHU): 

Eksik ve yanlışları olan bir uygulama. Sevk zinciri getirilmeli (eksik yönü). Sevke 

hasta değil doktor karar vermeli. 

Katılımcı Doktor 1; Uzman Dr, Erkek, Yaş 63, İstanbul Cerrah Paşa Tıp Mezunu, 

35 Yıllık çalışma deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde 

geçmiş (Görüşme Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 10.00-11.30). 

Bu katılımcının anlatısı; Hasta-Hekim iliĢkisinin diğer bir ifade ile bilgi-iktidar 

iliĢkisinin tersine çevrilir oluĢu sürecinin yaĢandığını ve bu süreçte hekimlik mesleğinin güç 

kaybettiğinin altını çizmiĢtir.  

Bu uygulamaların hepsi Tıp Branşlarını olumsuzdan olumluya; diğer taraftan da 

olumludan olumsuza çevirdi. Örneğin Biyokimya Uzmanları bu sistemin en kazanımlı branşı 

haline gelirken; kadın doğum uzmanlığı prestij kaybetti. Getirilen politikalar (Sezaryanla 

doğumda kısıtlama getirilme; kürtaj, evlilik dışı ilişkiler, tedavi amaçlı uygulamalar, 

anomalili bebekler, tecavüz vakası, Aile Planlaması Uygulamasının sonlanması vs.) korunma 

yöntemlerinde ilaçların ödenmemesi vs.  

Aile Hekimliği (AH): Birinci basamakta da çalıştım. Ama şu anda nasıl çalıştıklarını 

bilmiyorum. Bu basamağın amacı tedavi değil koruyucu hizmet ve eğitimdi. Eski sistemde 

sabahtan hasta muayene ederdik; öğleden sonra halk, çocuk ve gebelik eğitimi verirdik. 

Okullarda eğitim veriyorduk. Okullara giderdiniz. Sağlık hizmet sağlayıcıları olarak biz 

doğrudan hizmet götüren konumdaydık. Bu sistemde bireyler (hastalar) bizden sağlık hizmeti 

alıyorlardı. Şu an çalışmıyor sanırım bu sistem. Eskiden eğitimler çoktu. Okullarda HIV 

anlatırdık. Korkuyu azaltırdı. Bence aile hekimlerinin görevi eğitim ve koruyucu hizmet 

sağlamalı. Eğitim Hizmetlerine önem vermeliler. Sağlığı etkileyecek yapılar düzeltilmeye 

çalışılmalı. Ama tamamen bu sistemde hasta bakımına endeksli uygulamaya geçildi. AH 

hizmeti sağlık ocaklarında zaten yürütülüyordu. Aile kartları sağlık ocaklarında bulunurdu. 

Vaka çağrılmazdı, siz ona giderdiniz. Şimdi sistem tersine döndü. Hastalıklarda önce 

etkenleri tanımlamak ve ortadan kaldırmak gerekir ki bu maliyeti düşüren bir faktördür. 

Sosyal endişeyi azaltır. Hastalıklar böyle engellenir. Birinci Basamağın mantığı farklı, ayrı 

olmak da zorunludur. Birinci Basamağı sağlamlaştırırsanız sağlıkla ilgili sorunları 

azaltırsınız. Sağlıkta tedavi etme ilk hedef olamamalı; koruyucu hizmet arttırılırsa daha 

olumlu olur. Sağlıkta bir yapısal dönüşüm var. Hıfzıssıhha Kanunu vardı. Son politikalarla bu 

dönüşüm kayboldu. 2000‟lere doğru sağlık algısı değişti. AH geçişlerle sadece hasta bakmaya 

kaydı.  Bulunduğu bölgenin sağlık sorunlarıyla ilgilenme azaldı. Buna köylerde dâhil. Su 

kuyusu bakımı, su kaynağını kontrol etme vb. Sadece ilaçla tedavi etmek değil olay. Önemli 
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olan koruyucu sağlık hizmetinin geliştirilmesi. Merkez ve köyde sistematik farklı işliyor. 

Sağlık bir bütün ve periferi de incelemek lazım. Eski sistemde daha prestijliydik. ġu anda 

azaldı. Eskiden daha programlı çalıĢıyorduk. ĠliĢkiler daha yakındı efektiflik açısından sizin 

on beĢ çocuğa gitmeniz mi yoksa on beĢ çocuğun size gelmesi mi maliyeti arttırır? 

Katılımcı Doktor 2; Uzman Dr, Kadın, Yaş 50, Hacettepe Tıp Mezunu, 25 Yıllık 

çalışma deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş 

(Görüşme Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 13.00-14.30). 

Aile Hekimliği Uygulaması:  Aile Hekimi olanlar açısından iyi oldu (maddi açıdan). 

Ülkede en önemli şey maddiyat. Hasta açısından bakıldığında aidiyet açısından olumlu oldu. 

Avrupa‟daki veya  Amerika‟daki gibi çok efektif işlediğini düşünmüyorum. Aile Hekimliği 

İkinci Basamağın iş yükünü rahatlattı. Reçete yazdırmak için artık bize gelmiyorlar. 

Katılımcı Doktor 3; Uzman Dr, Erkek, Yaş 36, Ege Tıp Mezunu, 14 Yıllık çalışma 

deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 15.00-16.30). 

Aile Hekimliği’nin aktif çalıştığını düşünmüyorum. 6 yıl Sağlık Ocağı‟nda çalıştım 

ama bugünkü şartlara göre kıyaslandığında eskiden aile hekimliğinin daha iyi olduğunu 

düşünüyorum. Bence sağlığın kontrolü mutlaka devlette olmalı. Şu an aile hekimleri işyerleri 

ile ilgili masrafları kendileri karşılıyor. Devlet onlara belirli bir ödenek veriyor onlar ister 

işyerleri için harcar ister kendilerine ayırır. Burada kalite kişinin isteğine kalmış. Aile 

hekimleri başından savmak için hastaları bize yönlendiriyor sonra biz işin içinden 

çıkamıyoruz. Aile hekimlerine bu konuda hizmet içi eğitim verilmeli, basit vakaları bize 

yönlendirmemeliler. Aile Hekimliği aşı ve reçete yazdırmak için kullanılıyor. Eskiden toplum 

sağlığıyla Sağlık Ocakları ilgileniyordu sadece aşı değil ki suyla falan ilgilenmiyorlar artık. 

Aile hekimlerine hizmet içi eğitim verilmeli. Lüzumsuz hasta sevkleri uzman hekimler yolu 

ile geri bildirimle denetlenmeli. Ġkinci Basamağa sevkler zorlaĢtırılmalı. Aile hekimleri daha 

aktif hale getirilmeli. Uzmanda yapması gerekenle uğraĢmalı. 

Katılımcı Doktor 4; Uzman Dr, Kadın, Yaş 42, Sivas Tıp Mezunu, 19 Yıllık çalışma 

deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 16.40- 18.00). 

Aile Hekimliği Uygulaması: Avrupa Birliği‟ne uyumla ilgili diye düşünüyorum.  

Dolayısıyla bence faydalı bir uygulama. Bu uygulamayla İkinci Basamak gibi hastanelerde 

pratisyen hekim istihdamı zorlaştı. Çoğu Aile Hekimliği‟ni seçti. Bizde Aile Planlaması diye 

bir birim vardı. Bu birimlerde gönüllü pratisyenler eğitimle çalıştırılıyordu. Aile planlaması 

kalkınca bu alanda da bir boşluk oluştu. Kadın doğum uzmanları bu alanda boşluğu 

doldurmaya çalışıyor. Kadın doğum cerrahi bir branştır. Klinisyendir. Aile planlaması 

önemlidir. Koruyucu hizmet verir. Kürtajı azaltır.  

Katılımcı Doktor 5; Uzman Dr, Erkek, Yaş 60, Ege Tıp Mezunu, 37 Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 18.10- 18.50). 

AH aslında sağlık ocaklarının yerini alamadı. Niye alamadı? Başka bölgeden gelen 

misafir hastalara bile hizmet verilmiyor. Enjeksiyon yapılmıyor. Hastanelerde daha çok 

yığılmaya sebep oldu. Bunun yanı sıra avantajları da var. Ben sağlık ocağında da çalıştım. 

Sağlık Ocakları‟na (SO) gelmeyenlere, ayaklarına kadar aşı hizmeti götürüyorduk. Aslında 

AH‟ni insanlar çok fazla öğrenemedi. Sağlık Ocakları kaldırıldıktan sonra insanlar panik 

oldu. Özellikle eski jenerasyon; yani 70 yaş üzeri olanlar ne yapacaklarını şaşırdılar bence. 

SO varken daha iyiydi. Ben de SO‟da çalıştım. Hatta ben de “SO „nı geri istiyorum” dedim. 

Ben bile 26 yıllığım; yani eve yakın sağlık ocağında meslekte daha eski biri olarak hizmet 
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edebilirim. Fakat şimdi öyle bir olanağımız yok. Doktor, sadece birebir Aile Sağlığı Elemanı 

(ASE) ile anlaşıyor ve onunla çalışabiliyor. Halbuki SO‟da daha çok personel olmalı. 

Hastanelerde daha çok hasta oldu. İlaç yazdırmaya bile insanlar hastanelere gitmeye başladı. 

Bence bir sevk zinciri olmalı. Hasta ilk önce aile hekimine gidecek ve muayenesini olacak, 

gerekirse doktor sevk edecek. Hala o uygulama yok. Bu durum hastanelerin yükünü artırdı. 

Aile Sağlık merkezleri özel bir kurum gibi algılanıyor. Doktor “Aile hekimi”; hemşire “Aile 

Sağlığı Elemanı” olarak adlandırılıyor. Bu algı yüzünden son zamanlarda ben kendimi 

hizmetçi gibi görüyorum. Bu uygulamadan sonra meslek algım değişti. Mesela bir tanıdığıma 

doktor Mobbing uygulamış; “şunu yapacaksın bunu yapacaksın” diye. Doktorun  AH‟nin aile 

ASE‟na  (hemşireye) yaptırım gücü var gibi sanki (AH‟nin gücü arttı). Ben hiç ASE‟lığı 

yapmadım, sadece duydum. Zaten biz şu anda Kamu Hastaneler Birliği‟ne bağlıyız. Bizim 

oraya geçmemiz için istifa etmemiz gerekiyor. Oraya geçersek de “sözleşmeli personel” adı 

altında çalışıyoruz. Eskiyle kıyaslanacak olursa toplumla ilişkileriniz nasıl değişti?AH‟nin 

kıymetini bilenler (hizmetlerden) daha kolay faydalanabilirler. Mesela benim bölgemde AH 

var. Ben ona gidip ilacımı da yazdırabiliyorum. Muayene de olabiliyorum. Fazla da sıra 

beklemiyorum açıkçası. O doktor benim bölgemde olduğu için daha çabuk muayene 

olabiliyorum. Avantajlarından birisi o.  Genel anlamda bu uygulama amacına ulaşmadı, 

hastanedeki sayıyı azaltmadı.  

Katılımcı Hemşire 1, Kadın, Yaş 44,  Zeynep Kamil (Lisans) Mezunu, 26 Yıllık 

Çalışma Deneyimi, Çalışma Yaşamı Birinci, İkinci, Üçüncü Basamak Sağlık Birimlerinin 

hepsinde çalışmış. (Esasında Türkiye’nin her yerinde çalışmış; Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 16.00 - 17.53). 

AH hemşirelik mesleğini etkilemedi. Fakat hasta açısından olmuştur. Sanırım hasta 

AH‟ne gitmeden önce hastaneye gitmeyi tercih ediyor. Hastanede çalışmıyor olsaydım ben de 

şikâyetimin uzmanı olan bir doktora gitmeyi tercih ederdim. Hastalar AH‟ne gitmeden uzman 

doktora gidebiliyor mu bilmiyorum. Biz branş olarak kapalı bir ortamda çalışıyoruz 

(Ameliyathane Hemşiresi). Aslında sırayla olması gerekiyor. Hasta ilk önce hastaneye 

gitmeyecek; önce AH‟ne, AH önerirse, hastaneye sevk edecek. Sistemin bu şekilde 

uygulandığını sanmıyorum. Hastaların direk gitmemesi için engellenmesi gerekiyor. Burada 

sevk zincirinin olması daha doğru. AH performans puanı kazanmak için, hastanın uzmana 

danışması gereken durumları atlıyor da olabilir.   

Katılımcı  Hemşire 2, Kadın, Yaş 49, Lisans Mezunu, 31 Yıllık Çalışma Deneyimi, 

Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 2016, saat: 

17.55 - 18.53). 

AH bizim mesleğimizi hiç etkilemedi. AH hiç kullanmadım. Ondan diyorum hiç 

etkilemedi diye. Hastane içinde hallediyoruz. AH güzel bir uygulama ama tam kullanılmıyor. 

Bu sistem açıklandığında polikliniklere artık doğru düzgün insan gelmez sanıyorduk. Kişiler 

seçilip geleceği için kendimizi yoğun bakım gibi düşündük. Şimdi anladık ki hiçbir şey fark 

ettirmedi. Her hasta gelebiliyor. İsteyen istediği yeri kullanıyor. Eğer seçilip gelselerdi, daha 

güzel hizmet verilirdi. Burası için değil ama diğer birimler nezdinde Birinci Basamakta 

çözülecek iş onlara gelmezdi. 

Katılımcı Hemşire 3, Kadın, Yaş 50, Lisans Mezunu, 30 Yıllık Çalışma Deneyimi, 

Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 2016, saat: 

19.00 - 19.53). 

AH ile personel daha çok ilgileniyor. Sanırım performanstan dolayı ücret kesintileri 

olabiliyor. Örneğin; hasta takip edilmediğinde, aşı yapılmadığında veya aşı atlandığında 

performans denetimine tabii tutulup ücret kesintisi yapılıyormuş. O yüzden çok dikkat 

ediyorlar. Telefonla ulaşmaya çalışıyorlar. Bu anlamda hastayı takip etme açısından iyi. 
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Toplum Sağlığı açısından olumlu etkilendiğini düşünüyorum. Çok kullanmadığım için 

bilemeyeceğim. Aşı dağıtımı yapıyorlar, doktor değişikliği için gidiliyor. Yoksa direk hasta 

oraya gidemiyor. 

Katılımcı  Hemşire 4, Kadın, Yaş 29, Hacettepe Ü. Lisans Mezunu, 6Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 19.00 - 19.53). 

AH hasta olarak güzel. Gide gele her türlü rahatsızlığımı bilen samimi bir doktorumun 

olduğu fikri iyi. Hemşire olarak hiç gitmedim Aile Hekimi‟me. Fakat rahat çalıştıklarını 

düşündüğümden orada çalışmayı ben bile isterdim. Toplumsal olarak; acillere gelme azaldı, 

insanlar direk oraya gidiyorlar. Özellikle gebeleri birebir takip ediyorlar. Ay ay, aşıları… 

Güzel bir uygulama. 

Katılımcı  Hemşire 5, Kadın, Yaş 24, Çomü Önlisans Mezunu, 6 Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 20.00 - 21.30). 

3.5. Hasta Hakları Uygulaması (AHU): 

Hasta her şeye hakkı olduğunu düşünüyor. Hasta tıbbi uygulama dışında sizi sosyal 

yönünüzle değerlendiriyor ve bunları şikâyet konusu yapıyor.  Personelin kendisini 

savunacağı ve şikâyetini ileteceği herhangi bir birim yok hastane içinde ve bu nedenle 

doğrudan savcılığa gitmesi gerekiyor. Randevu gecikmesi ve liyakat konusu vb şikâyet 

konularından bazıları. Örneğin biz acilde çalışıyoruz. Valilikte görevlendirilmiş hasta 

haklarıyla ilişkili olan beş kişiden oluşan bir komisyon var.  Bu üyelerin birisi dışında 

hiçbirinin tıp doktorluğu hakkında bilgisi olmayan kişilerden oluşuyor olması oldukça 

manidar. Öğretmen, kunduracı, esnaf ve sendikacı. Tıbbi bilgileri olmadıkları halde bizim 

yaptığımız iş/işler hakkında değerlendirme yetkisine sahiplerdir. Komisyon üyeleri rastgele 

seçilmiş olup nasıl konuşacaklarını bile bilmeyen kişiler. Bu yapısal bir sorun sadece bu yeni 

politikalarla ilişkili değil asla. Geçmişten gelen soyo-kültürel yapısal bir sorundur.  

Katılımcı Doktor 1; Uzman Dr, Erkek, Yaş 63, İstanbul Cerrah Paşa Tıp Mezunu, 

35 Yıllık çalışma deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde 

geçmiş (Görüşme Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 10.00-11.30). 

Bu hakkın hangi açıdan kullanıldığı önemli. Yaşadığım dünkü olaya bakarsak 

hastaların hiçbir hakkı olmamalı. Her meslek sahibi müşterisine gülümsüyor mu?  İşini 

düzgün yapıyorsan gülümseyerek iş yapmanın ne önemi var. Bu hakların nerede kullanıldığı 

önemli. Bimere şikayet ediyorsun ismini belirtmiyorsun bu hak mı? Hak kısmını nasıl 

algıladığın ve kullandığın önemli. Bizde yeri geldiğinde hasta konumundayız. Yasa neye 

konur. Olay kişinin vicdanına kalmasın diye. Bunu kullandırırken bir tarafın sürekli haklı 

diğer tarafın sürekli haksız olarak algılatılması sorunludur. Kriterler ve ölçüler belli değil. 

Burada ahlakın bozulması çok önemli. Bu sistemden önce ahlaksızlık vardı şimdi çok fazla 

güven kaybettik. İnsanlar önyargıyla geliyor. Güven azalması sistemle de alakalı. Hekimin 

100 hastaya bakması verimliliği azalttı. Bu da güveni ve tatmini azalttı. 30 yaşındaki bir 

hekimin aktivitesiyle 50 yaşındaki hekimin fiziksek aktivitesi farklı. Örneğin uykusuzluğa 

dayanma, toleransın azalması vb. bizden maksimum performans beklenirken bu çok yıpratıcı 

oluyor. İstatistik çok güzel bir sistem ama kantitatif değerlendirirsiniz bu yanıltıcı olur 

sağlığın parametreleri farklı. Sizin poliklinik sayınızı arttırmanız başarı değil. Sisteminizde 

bir hata var demektir zaten bu.  

Çözüm Önerisi: Çözüm sisteme geri dönüş değil. Dünya değişiyor artık birçok şeye 

evde anında ulaşabiliyoruz. Aile hekimine ailenin değil bölgenin verilmesi gerekir. Belediyeye 

su şebekesini getirten sağlık kurumlarıydı şimdi hasta gelsin ben reçete yazayım değildir 
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mesele. Bir insan periferi bilmiyorsa merkezden kanun çıkararak sorunu çözemez. Eskiden de 

yönergeler vardı. Kapalı bir toplumu dünyanı en gelişmişi yapamazsınız. Sorunu bilmezseniz 

çözemezsiziniz. Örneğin Çukurova Üniversitesi‟nde bir yayın yayımlanmıştı. Hastaneyi 

yöneten sağlıkçı mı olmalı yoksa işletmeci mi olmalı. Şu anda bakıldığında bunun tek yönlü 

değil de bir işbirliği dâhilinde olması gerektiği sonucuna varıldı. Bölgesel farklılıklar sorun 

bazında önemli. Bu sorunları dinleyebilmeniz de önemli. 

Katılımcı Doktor 2; Uzman Dr, Kadın, Yaş 50, Hacettepe Tıp Mezunu, 25 Yıllık 

çalışma deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş 

(Görüşme Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 13.00-14.30). 

HH iş güvenliğini olumlu etkiledi. Hastaların şikâyet edeceği bir ara birimin olması 

meslek açısından bizi rahatlattı. Daha az muhatap oluyoruz ve hastalar da deşarj olabiliyor 

ama gereksiz şikâyetler motivasyonumuzu olumsuz etkiliyor. 

Katılımcı Doktor 3; Uzman Dr, Erkek, Yaş 36, Ege Tıp Mezunu, 14 Yıllık çalışma 

deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 15.00-16.30). 

Hasta Hakları uygulamasının hastaları çok şımarttığını düşünüyorum. Bizim 

ülkemizde hastalar bunun bilincinde değiller. Her şeyi şikâyet edebiliyorlar. Hastalar 

bilinçlendirilmeli. Hem hasta hem sağlık çalışanlarının hakları konusunda kamu spotlarıyla 

eğitim verilebilinir. Örneğin 11: 30 randevusu alan hasta 20 sırası verilmiş. Ben 10:30 da 60 

numarasını çağırdım. Niye 60 numarayı önce çağırdım diye şikâyet edildim. Oysa ki 11: 30 

randevusu var o saatte gelmeliydi. Sadece şikâyet ediliyoruz teşekkür hiç gelmiyor. 

Ultrasonla hasta bakarken suratı asık diye şikâyet edilen arkadaşımız var. Hastalar acili ne 

için kullanacağını bile bilmiyor. Önemsiz vakalarla acili oyalıyorlar. Mesai çıkışında bir 

doktora muayene olayım diyenler var. 15 gün önce grip olan 9 aylık bir çocuk sonrasında 

bronşit olmuş niye röntgen çektirmemişim diye şikâyet edildim. Şuursuzca hasta bakıyor diye 

şikâyet edilen var. Sevk ettiğimiz bir hastaya 112 nerede yer bulursa oraya 

yönlendirileceksiniz dedik net bilgi vermemişiz diye şikâyet edildik. Bu bakanlığın uygulaması 

biz ne yapabiliriz ki. İş güvenliği açısından kendimi güvende hissetmiyorum. Her şeyi şikâyet 

ediyorlar bunlar bize can sıkıcı olarak dönüyor. Halk cahil. Sağlık çalışanına şiddet ciddi 

yaptırımlarla engellenebilir. Örneğin sağlık hizmeti geçici askıya alınabilir. Çalıştığım yerde 

hiç mutlu değilim. Başka ne iş yapsam diye düşündüğüm oluyor. Mesleğimi çok severek 

yapsam bile. Motivasyonum azaldı. Her gün işe istemeyerek geliyoruz. Kötü niyetli hastalar 

var. Bazıları hastaları öldüğüne üzülmüyor ne yapabilirim de bundan kazanç sağlarım diye 

düşünüyor. Hukukçular da bundan faydalanıyor. Örneğin hasta sahibi hastasına ilaç bile 

alamadı biz ihtiyaçlarını karşıladık. Hastası öldü sonrasında bu durumdan kazanç sağlamaya 

çalıştı. Bütün mesleklerde yozlaşma var sadece bizde değil. Hasta hakları halkımızda bir 

cahil cesareti yarattı. Bunda medyanın ve liderlerin de etkisi var. Çocuklarımız bizi gördükçe 

bizim mesleğimiz yapmak istemiyor. Aile ilişkilerimiz de kötü etkileniyor. İş yükü arttıkça 

tahammül seviyemiz de düşüyor. Ailemize fazla zaman ayıramıyoruz. Hasta hakları sağlık 

çalışanların hakları konusunda kamu spotları arttırılabilir. 

Katılımcı Doktor 4; Uzman Dr, Kadın, Yaş 42, Sivas Tıp Mezunu, 19 Yıllık çalışma 

deneyimi, çalışma yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 16.40- 18.00). 

HH‟nın varlığı inkâr edilemez. Olması gerekir ama hem tıp hakkında bilgisi olmayan 

hem ticari amaç güden kişiler bunu kullanıyor. Sıkıntıyı arttırıyor. Bizim rahat çalışmamıza 

da engel oluyor. Tıp ilmine, hekimlere bir saygınlık olması lazım. Her ilde bir Tıp Fakültesi 

var ama hoca yok. Sonra oradan yetişen hekim donanımsız geliyor. Yaklaşımları kötü 

etkiliyor. Hatalar artıyor sonra saldırılar artıyor. Hakimin, polisin bize karşı eski saygısı da 
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azaldı. ĠĢ riskimiz yüksek örneğin doğuda çalıĢırken iki metre karda bir hastaya müdahaleye 

gittim o sırada baĢka bir hasta bana ulaĢamayıp hayatını kaybetse ben ceza alabilirdim. 

Katılımcı Doktor 5; Uzman Dr, Erkek, Yaş 60, Ege Tıp Mezunu, 37 Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı en fazla İkinci Basamak Sağlık Biriminde geçmiş (Görüşme 

Zamanı: 21 Ekim 2016, saat: 18.10- 18.50). 

Hasta Hakları Uygulaması (HHU) var ama çalışan hakları uygulaması da olmalı. 

Aslında çalışan hakları diye bir şey çıktı ama..Bu uygulamayı bilen vatandaş, hemşireye 

bağırmayı kendinde hak gibi gördü. Şiddeti artırdı (Tüm sağlık çalışanlarına olan 

şiddeti).Belki çok eski çalışanlar, bugün 60-70 yaşında olup emekli olanlar ya da emekliliği 

gelenler, hastalara kaba davranmış olabilirler. Fakat şimdiki nesil insanlara daha saygılı. 

Çünkü yeni nesil daha iyi bir eğitim alıyor.Eğitim ne kadar artarsa, hizmet o kadar kaliteli 

oluyor. Saygı düzeyi artıyor. AH, PDÜS VE HHU iş güvenliğimi hiçbir şekilde etkilemedi. 

Uygulamalar iş motivasyonunuzda hiçbir değişiklik yaratmadı (Artı-eksi hiçbir şekilde 

etkilemedi). Bu üç uygulama iş yükümü  artırdı sadece? Bazen Cumartesi-Pazar SO açılırdı 

enjeksiyon için gelen olmazdı. Cumartesi-Pazar aile hekimliğinden faydalanamayanlar bize 

gelip enjeksiyon yaptırıyor artık. AH‟den sonra iş yükümüz oldukça fazla arttı. Bu 

uygulamaların hiçbiri mesleki beceri ve yeteneklerimi etkilemedi. İş yükümüz artıyor. Mesleki 

değer kaybı nötr kaldı. Uygulamalar, sendikalaşma oranını artırmadı. Sendikanın olumlu tek 

yönü döner sermaye almamız konusunda. Özlük haklarınızı sendika koruyor. Sendikanın 

avukatları olduğunu söylüyorlar. Fakat ben daha şimdiye kadar hiç görmedim. Hükümet 

uğraşmasın diye üye olunuyor son zamanlarda. Maaşta yine bir değişiklik yok. Bu 

uygulamalar rekabeti değil de, insanların daha iyi hizmet almasını; çalışanların da 

çalıştığının karşılığını alması anlamında oldukça olumlu uygulamadır. Değişikliklerin olması 

şart. Geri kalmamak lazım. Bu uygulamaların hiçbiri benim üzerimde herhangi bir pozitif- 

negatif-etki/baskı yaratmadı. 

Katılımcı Hemşire 1, Kadın, Yaş 44,  Zeynep Kamil (Lisans) Mezunu, 26 Yıllık 

Çalışma Deneyimi, Çalışma Yaşamı Birinci, İkinci, Üçüncü Basamak Sağlık Birimlerinin 

hepsinde çalışmış. (Esasında Türkiye’nin her yerinde çalışmış; Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 16.00 - 17.53). 

Hasta hakları olduğu kadar çalışan hakları da olmalı. Hasta hakları ön plana 

alınırken çalışan hakları unutuluyor. Hasta bu durumun farkında olduğu için tatsız 

durumlarla karşılaşıyoruz. Benim birimimden dolayı şahsen başıma bir şey gelmedi ama 

duyuyoruz. Tabii bunlar da çok dikkate alınmıyordur. Fakat bir huzursuzluk da yaratıyor. 

Onlar hasta oldukları için ilgi alaka bekleyebilirler ancak biz de insanız sürekli sırıtık bir 

şekilde dolaşamayız. Fakat şikâyet edilecek kadar sert yapılı arkadaşlarımız oluyordur, 

olunmamalı. HHU hastayla direk bir temasımız olmadığı için (ameliyathane hemşiresi 

olduğum için), şikâyet edilebilecek alan olmuyor. Bu çalıştığım birimle alakalı ama başka 

birimlerde oluyordur. Bizim birimde hastalar bizi tanımıyorlar, kapalı olduğumuz için. 

Ameliyathaneden çıktıkları anda ilişkimiz kesiliyor. Birebir temas etmediğimiz için daha 

rahatız. Bizim ameliyathane hemşirelerinden biraz daha dışa dönüğüz aslında. MR, 

kolonoskopi ya da diğer küçük operasyonlar için ameliyathane dışında hizmet veriyoruz. O 

zaman hastalarla bir arada olabiliyoruz. O zaman da şikâyetin tam tersi bana hasta 

tarafından övgü dolu bir yazı gelmişti, gülümseyip onu rahatlatmak için konuştuğumdan 

ötürü. Çünkü orada, kadın hastalığıyla ilgili bir durumdan ötürü de yattıkları için çok stresli 

oluyorlar. Bu uygulamalardan her biri -bilimsel üretkenlik, bilimsel yayınları takip etme, 

STK, sinema-belgesel vs. izlemem de hiçbir değişiklik yaratmadı. Eskiden de bilimsel 

kongrelere gitmiyorduk, şimdi de gitmiyoruz. Bilimsel yayınlar mevzuunu etkilemedi 
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Katılımcı Hemşire 2, Kadın, Yaş 49, Lisans Mezunu, 31 Yıllık Çalışma Deneyimi, 

Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 2016, saat: 

17.55 - 18.53). 

Hastalar hasta haklarını duyunca her şeyi “hak-bayram” belleyip canları sıkılınca o 

birime gidiyorlar. Genelde hastanın başında kalabalık bir şekilde durmak istedikleri türünden 

şeylerden çıkıyor şikayetler. Hastane şartlarıyla ilgili sıkıntısı oluyor. Ortamın sıkıntısını bize 

- bireye- yansıtıyor. Sanki konforu sen sağlıyorsun, hastane de senin evin gibi algılıyorlar. 

Zaten burası üç yataklı ama eskileri düşününce altı-sekiz yataklı odaları. O dönemlerde 

çıkıyordu. Eski siteme göre daha iyi oldu. 10 kişiyi büyük bir odaya sıkışık biçimde olmayı 

kimse istemez. Bu üç uygulama iş güvenliğimizi etkiledi. Tedirgin olmaya başladık tabii. 

İnsanların bize bakış açısı değişti. İşe ilk başladığımızda saygınlığımız vardı. Şimdi öyle 

değiliz. Hasta haklarını duyan, genelleme yapmasak da, artık dikkate değer görülmemeye 

başlandık. Gelenlerden çekiniyoruz. Bu durum hem hemşireliği hem de doktorları olumsuz 

etkiledi. Yakın zamanda bir doktor tartaklandı. Bu tür şeyleri duyunca üzülüyoruz. Hastanın 

başına toplanmış on kişiye çık demeye korkar olduk. Bir kere hastanın konforu için uygun 

değil. Ben hastayken istemezdim. Bilgiyi refakatçiden alın diyoruz, bir sürü laf söylüyorlar. 

Biz de artık bazı şeylere karışmıyoruz. Sadece söylüyoruz, ister dinler ister dinlemez onlara 

kalmış. İş yükümüzü etkilemedi. Maaşlarda da hiçbir şekilde artma yok. Ben yaştan dolayı 

avantajlım. Meslekte biz büyükler bir yere gittiğimizde azıcık daha öne çıkıyoruz çünkü 

gençleri takmıyor insanlar. Bizim sözümüz daha geçerli oluyor. Fakat mesleğe itibarı 

kesinlikle kaybettirdi. Adil uygulama değil bunların hiçbiri. HH varsa, benim de haklarım 

olmalı. Tek taraflı işlememeli. Çalışan hakları birimi var, hasta haklarından da sonra kuruldu 

ama çok işler bir birim değil. Bu uygulamalar hekim hekimi, hemşire hemşireyi korumaya 

yöneltti. Özellikle son 10 yıldır şiddet olaylarını daha sık duymaya başladık ve korkmaya 

başladık. Önceden böyle bir tedirginliğimiz yoktu. Bir de özellikle son dönemde basın, sağlık 

sektörünün hep kötü yönlerini yansıttı. İğneyle kuyu kazmaya benzedi durum. Birinin şikâyeti 

üzerine yapılan haber sanki personel tarafından kasıtlı yapılmışçasına lanse edildi. 

Araştırılmadan, ailenin şikâyeti doğrultusunda adli tıp raporu vs. olmaksızın “kolu kesildi”, 

“yanlış tedavi yapıldı”, “sakat bırakıldı” gibi şeyler dendi. Herkes suçlu ilan edilince, 

toplumda saygınlığımız kalmadı. Bu saygınlık kaybını bence medya yaptı. Öyle olunca 

insanlar şimdi şüpheyle geliyorlar hastanelere. Eskiden “kurtarın bizi diye geliyorlardı. Son 

birkaç yıldır herkes yaptığımız her müdahaleyi işlemi sorgular oldu. Güven kalktı. 

  

Katılımcı Hemşire 3, Kadın, Yaş 50, Lisans Mezunu, 30 Yıllık Çalışma Deneyimi, 

Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 2016, saat: 

19.00 - 19.53). 

HHU iyi bir uygulama ama pratiğe çok yansımıyor, teoride kalıyor. Uygulamanın 

yanlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki iyi bir şey, hasta olduğumda yanlış uygulamaları 

görüyorum. Fakat hastanın şikâyetle tatmini sağlanıyor fakat sonucu yok tabii. Ceza 

uygulanmıyor. Hasta gıcık olup yalan şikâyette de bulunabiliyor. Hasta açısından şikâyet 

gerçeği yansıtsa da bunlar değerlendirmeye alınmıyor. Uygulamanın efektif olarak 

dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin telefonla şikâyet ediyorlar. Bu sonuç 

verecek bir şey değil. Örneğin yüz yüze şikâyet etsin. Telefonla isimsiz yapılan şikâyetler 

kabul edilmemeli. TC kimlik numarası ve telefon istiyorlar şikâyete istinaden insanlar 

vermiyor. Bence iyi araştırılıp iyi değerlendirilmeli. Saçma durumlar şikâyet ediliyor. Mesela 

ben acilde çalışıyorken beni “hastaya gülümsemedi” diye şikâyet etmişler. Her şikâyette 

personele söylenmemeli, filtre edilmeli. Ben acilde çalışıyorum, zaten yoğun, kaç saattir 

orada olduğumu bile bilmiyorum. Bunun karşısında, beni şikâyet eden hastanın akli 

dengesinin yerinde olup olmadığı bile sorgulanmıyor. Tabii ki şikâyet alınmalı ama filtre 
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edilmeli. Bir başka şikayeti; sol koluna enjeksiyon uyguladığım solak hasta yapmıştı. Niye o 

koluma yapıyorsun diye… Genç olduğum için “sen öğrenci hemşiresin, ispatla olmadığını” 

diye beni sorguluyorlar. Yine genç olduğum için “sen dışarı çık” diyebiliyorlar. Fakat hasta 

bana fiziksel bir şiddet uygularsa ve ben şikâyet edersem, hastanınki kadar 

değerlendirilmiyor. Değerlendirilmeye alınmam için mahkemelik bir durum olması gerekiyor. 

Ben hastayla muhatap olmuyorum, tartışma olacaksa çıkar giderim. Bir arkadaşım fiziksel 

saldırıya uğradı; üzerine yüründü. Mahkemelerde günlerce uğraştı ama hastaya para cezası 

verilip cezası da ertelendi. Ceza almadı hasta. Hasta hakları uygulaması hem hasta hem de 

sağlıkçı açısından da iyi değil. Çünkü efektif kullanılmıyor. Ortanın bir şekilde bulunması 

gerekiyor. Yanlı olduğu için bu sefer benim motivasyonum düşüyor. Filtreden geçirilmeden 

her şikayet dikkate alınıp personele yansıtılırsa değer kaybını hissediyorum. “Niye 

gülümsemedin?” diye sorulmuyor da, soran bir amire denk gelsem çok can sıkıcı olur. Ondan 

sonra hastalarda “sizin maaşınızı biz veriyoruz” bakışı oluyor, kendimi hizmetçileriymiş gibi 

hissediyorum. Fakat sadece hemşireler değil doktorlar da çok şikayet ediliyor. Acil 

doktorları, kadın doğum doktorları ve cerrahlar diğerlerine göre daha çok şikâyet ediliyor. 

Benim çalıştığım bölümde de bebekler prematüre doğdukları için ex olabiliyorlar. Bana da 

niye ex oldu diye hesap soruyorlar. Elimde sihirli değnek yok ki. Yapabileceğim bir şey yok, 

beklenti çok. Şikâyet edilince de bu olaylar hep araştırılmaya gidiyor. Genel yoğun bakımda 

80 yaşındaki hastayı tabii ki sorgulamıyorlar aynı durumda da, farklı bir şey olsa hemşireler 

doktorlar sorgulanıyor. HHU hastalar için iyi ama performans uygulaması hasta açısından 

iyi bir şey değil. Doktor yönünden iyi, para yönünden bakarsak ama zaten parasal olarak 

algılamayan hekim normal çalışmasına devam ediyor. İş yüküm arttığı için eve yorgun 

gidiyorum, sosyal ilişkiler kuramıyorum. Daha çok nöbet tutuyoruz. Ben mümkün olduğunda 

kongrelere gidip yayınları takip etmeye çalışıyorum. Devlet önceden ödüyordu, şimdi 

ödemiyor. Örneğin son gittiğimi ödemedi. Sanırım yasa değişmiş.  

Katılımcı Hemşire 4, Kadın, Yaş 29, Hacettepe Ü. Lisans Mezunu, 6Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 19.00 - 19.53). 

HHU  “hasta her zaman haklıdır, velinimetimizdir”. Çok güzel şikâyet ederler. 

Örneğin beni, yoğun bakımdayken müzik (kısık sesle de olsa) açık diye şikayet etmişlerdi. 

Kapının dışındaki zile bastıklarında anında açmadım diye şikayet ettiler ki orası yoğun 

bakım. 5-10 dakika beklettiler diye… Sonra ziyaret 1-2 kişiyle sınırlıyken “bizi de alın, çok 

uzaktan geldik” dediklerinde kabul etmediğimiz için şikâyet yedik. Özellikle ziyaret 

konusunda şikâyete gidiyorlardı. Hastane yemekleri sürekli şikâyet ediliyordu. Ara öğün 

vermiyorlar diye şikâyet alıyorduk. Gece 12‟den sonra filan… “gerçekten bizden daha iyi 

bakıyorsunuz” diye teşekkür ettiklerini biliyorum. O birimde hastalar hep yaşlı ve yatalaktı, 

kendi evlatlarından daha iyi bakıyorduk gerçekten. Burada da kendi evladımız gibi bakıyoruz. 

Ben hep öyle çalıştığım için iyi dönütler aldım ama acilde çalışıp da çok şikâyet edilen 

arkadaşım oldu. Mesela; surat ifadesi yüzünden… Kaykılarak oturdu diye gazeteye çıkmıştı 

bir arkadaşım, hâlbuki hamileydi. Bu durum birazcık da mesleğe erken başlamamızdan 

oluyor. Ben olgun bir insanım, tavrım bellidir. Fakat aynı yaşta olup yoğun bakım hastasına 

“aha ölüyo yaa” diye lakayt bir tavırla yaklaşan hemşirelerle de karşılaştığım oldu. Ben de 

yeni doğanda yatmışım. Annem “hemşireyi uyandırıp bir şey sormaya korkardık” diyor şimdi 

nerde… Zile bastıklarında iki dakikada kapıyı açmayınca kıyamet kopuyor. Bence bu duruma 

hasta hakları uygulaması sebep oldu. Eski çalışma yerimde şikâyet edildikten sonra hemen bir 

çözüm bulunuyordu. Bir daha müzik açmadık, yemekler değişti vs. Genelde çoğu bizi 

kısıtlayıcı yönde oldu. 
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Katılımcı Hemşire 5, Kadın, Yaş 24, Çomü Önlisans Mezunu, 6 Yıllık Çalışma 

Deneyimi, Çalışma Yaşamı İkinci Basamak Sağlık Birimi (Görüşme Zamanı: 22 Ekim 

2016, saat: 20.00 - 21.30). 

 4.SONUÇ 

Neoliberal dilin ve kültürün evrensel akıl olarak giderek her iliĢki ağına ve her 

düĢünce sistemine bu kadar güçlü sirayet etmesinin nedeni onun hegemonik gücünden 

kaynaklanmaktadır. Ġnsanları kendisine bir Ģekilde gönüllü- zorunluluk iliĢkisine maruz 

bırakan bu politik pratiklerden nasıl ve ne kadar uzak ya da ne kadar yakın durulabilir oluĢ 

zaman ve uzam bağlamında oldukça tartıĢmalı bir konudur. Sınırsız insan ihtiyacı öncülünden 

hareketle olayları algıladığımızda bu ihtiyaçların karĢılanması etik bir meseleyi de 

beraberinde getirmektedir. Ġnsanlar ya kendi çıkarlarını maksimize etmek için vahĢi 

kapitalizmin rekabetine tamamen teslim olacak ya da durumun farkında olarak bu 

politikaların içinde insani ölçülerle çalıĢmaya ve yaĢamaya devam edecektir. Belki üçüncü bir 

yol olarak da insan ihtiyaçlarının sınırlı olduğunu fark ederek mesleki yabancılaĢmaya uzak 

kalmayı tercih edecektir. Bu durum sağlık hizmeti sunan temel sağlık aktörlerinin (doktor ve 

hemĢire) rasyonel seçimleriyle iliĢkili bir durumdur. 

Sağlık alanında yeniden yapılanma (neoliberal sağlık politikaları- sağlıkta reform) 

stratejisi, devletin sağlık alanındaki rolünün değiĢmesine yol açmıĢtır. Diğer bir ifade ile 

sağlık sisteminde gerçekleĢtirilen yapısal düzenlemelerle birlikte (Performansa Dayalı 

Ücretlendirme- PDÜ, Aile Hekimliği - AH, Hasta Hakları- HH) devlet sağlık hizmetinin 

sunucusu olma rolünden ziyade satın alıcı ve düzenleyici bir rolü üstlenmeye baĢlamıĢtır.   

Neoliberal politikaların sağlık personeli üzerindeki etkisi reel ücretlerin gerilemesine 

bağlı olarak kamu sağlık personelinin ek iĢ yapmadan temel gereksinimlerini karĢılayamaz 

duruma gelmesine yol açmıĢtır. Buna ek olarak doktorlar arasında (aynı statüye sahip 

olmalarına rağmen örneğin hepsinin uzman doktor olması hatta TUS sınavı gibi nesnel bir 

uzmanlık sınavına ihtiyaç gerektirmeyen Aile Hekimliği) reel ücretin dıĢındaki ek ödemeler 

arasındaki ciddi farklılık, onların yaĢantı tarzlarına, sosyal olanaklardan faydalanma 

düzeylerine ve tüketim tarzlarına eĢitsizlik Ģeklinde etki etmiĢtir. Bu eĢitsiz etki doktorların 

kendi mesleklerine, hastalarına ve meslektaĢlarına bakıĢ açısını da etkileyeceği kabul edilen 

bir gerçeklik olma ihtimalini güçlendirmektedir. Artık hastalık teĢhis ve tedavisi gibi nitelik 

yerini hasta sayısı gibi niceliksel bir dönüĢüme bırakmıĢtır. Doktor bunun doğal sonucu olarak 

da hastayı müĢteri, meslektaĢını rakip, hemĢiresini de onun iĢini kolaylaĢtıracak bir çalıĢan 

olarak görme biçimini pekiĢtirecektir. HemĢirenin ise bir taraftan mesleğin kendi ontolojik 

zorluğu diğer taraftan niceliksel olarak katlanan iĢ yoğunluğu onun çalıĢma verimliğini doğal 

olarak olumsuz etkileyecektir. PDÜS‘nden faydalanmaması ise (uğradığı maddi kayıp) onu, 

sağlık hizmeti sunuĢunda motivasyonunun azalmasına ve verimsizliğine neden olması 

oldukça yüksek bir olasılıktır.   

Gün geçtikçe kabul edilebilirlik düzeyi -bütün karĢı çıkıĢlara rağmen- düzeyini arttıran 

rasyonel aklın, sağlık hizmetinin sunucuları üzerindeki etkilerin gösterilmeye çalıĢıldığı bu 

çalıĢma hakkında kısaca Ģunlar söylenebilir:  

Neoliberal politikaların genel olarak yönetimsellik ilkesinin baĢarılı olduğu 

(yalnızlaĢma, bireysel çözümler üretme,  politik sosyalleĢme kültürü) ileri sürülebilir. Bu 

ekonomi politiğin sağlık hizmetinin niteliğini değiĢtirdiğini - serbest piyasa koĢullarında 

alınıp satılabilir bir özellik taĢıması- mesleki bir pozisyon kaybına sebebiyet verdiğini 

söylemek olanaklıdır. Neoliberal pratiğin üreticisi olan tıp doktorlarının; kendi mesleklerinin 

(konumlarının) serbest piyasanın koĢullarında alınıp satılabilir oluĢu onların toplum içindeki 

ayrıcalıklı pozisyonlarının bir kısmını kaybettiklerine; diğer yönden de prestiji görece düĢük 

olan aile hekimliği statüsünün maddi ücret artıĢı sebebiyle prestijinin yükseldiğine iĢaret 
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edilmektedir. Bu politik pratiklerin uygulanmasının çalıĢma (iĢ) güvenliğini olumsuz yönde 

etkilediğini söylemek mümkündür.  

Son söz olarak; adını nasıl koyarsak koyalım (sağlıkta yeniden yapılanma -sağlıkta 

reform- küresel yapısal uyarlanma vs.) bu uygulamaların henüz yeni uygulanmaya 

baĢlamasından dolayı sağlık hizmetini sunan doktorların üzerinde genel anlamda bir 

belirsizliğe, sağlık bütçesinde gereksiz bir maliyet artıĢına ve güvensiz çalıĢma (iĢ) iliĢkilerine 

yol açtığı söylenebilir. Bu çalıĢmanın aralıklı olarak -tam olarak yerleĢmesinden sonra- 

yeniden yapılması gerekmektedir. Çünkü bu uygulamanın sürdürücüsü olan tıp doktorlarının 

ve hemĢirelerinin de yeni bir sürece nasıl uyum sağladıkları ya da sağlayamadıklarının gün 

ıĢığına çıkarılması gerekmektedir. Bu durum ise yeni sağlık politikalarının geliĢtirilmesinde 

yol haritası olması nedeniyle oldukça önemli görünmektedir. 
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ÖZET 

Devlet Yatırım Fonları, kamuya ait çeĢitli varlıkların belirli kurumsal yönetim 

ilkelerine bağlı olarak yönetileceği Ģekilde düzenlenen özel amaçlı yatırım fonlarıdır. Dünya 

örneklerine bakıldığında ağırlıklı olarak Ortadoğulu petro-dolar zengini ülkeler ile Asya‘nın 

yüksek ticaret fazlasına sahip ülkelerinin bu fonları kurmuĢ oldukları görülmektedir.  Ulusal 

tasarruflar, devlete ait diğer varlıklardan ayrı tutularak yönetilmektedirler. Sürdürülebilir 

büyümeyi ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacı ile ülkemiz harici tüm G-20 ülkeleri 

devlet yatırım fonlarını kullanmaktadır.  ÇalıĢma kapsamında ulusların kullandıkları devlet 

yatırım fonlarının büyüklükleri, yatırım yaptıkları enstrümanlar ve kuruluĢ amaç bilgilerine 

yer verilmiĢtir. Ayrıca ülkemizde 2016 yılı itibari ile kurulması planlanan Türkiye Varlık 

Fonu‘nun yapacağı yatırımlar ve bu kapsamda ülke ekonomisine sağlayacağı olası katkılar 

tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet Yatırım Fonları, Türkiye Varlık Fonu, Sürdürülebilir 

Büyüme. 

SOVEREIGN WEALTH FUNDS: BENEFITS OF TURKEY WEALTH FUND 

ABSTRACT 

Sovereign Wealth Funds(SWF) are state-owned private investment funds managing by 

corporate governance principles. Most wealth funds are founded by Middle East petro-dol

 lar enriched countries and Asian high trade surplus countries. Sovereign wealth funds 

are managed separately by the other funds of the countries. All G-20 Countries, except 

Turkey, are using these funds for sustainable growth and economic development. In this 

study, there is some information about global sovereign wealth funds such as size, their 

investments and their purposes. Also, Turkey Wealth Fund, which is planned to establish in 

2016, forecasting its potential investment strategies and possibility of the contribution to the 

Turkish economy. 

Keywords: Sovereign Wealth Fund, Turkey Wealth Fund, Sustainable Growth. 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Devlet Yatırım Fonları, bütçe fazlası veren veya döviz rezervi olan ülkelerin farklı 

döviz cinslerinden yatırım ürünlerine ve daha yüksek riske sahip varlıklara yatırım yapmasını 

sağlayan büyük yatırım havuzlarıdır. Bu fonlar finansal hizmetler, lojistik, ulaĢım, konut, 

telekom ve medya, bilgi teknolojileri, enerji sektörü gibi farklı alanlardaki Ģirketlere 

yatırımlar gerçekleĢtirmektedir.  Bu fonların varlığı hükümetlerin bütçe fazlalığı, yeraltı 

rezervleri ve vergiler gibi kaynaklardan oluĢmaktadır. Son on yılda bu fonlar Ģeffaf bir Ģekilde 

sermaye piyasalarında daha aktif bir rol oynayarak, servetin gelecek nesillere aktarımına 

çalıĢmıĢlardır. 

Devlet yatırım fonları kurulma amaçlarına göre de farklılık göstermektedir. Bütçeyi 

dengeleme, tasarrufların arttırılması, dönemsel servetin sonraki nesillere aktarılması ve 

stratejik yatırımların desteklenmesi amaçları ile kurulabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 

hükümeti tarafından 19 Ağustos 2016 yılında yasalaĢan Türkiye Varlık Fonu da stratejik 

öneme sahip projelerin finansmanı ve kamuya ait varlıkların değerlendirilmesi amacı ile 

kurulmuĢtur. Türkiye Varlık Fonu kapsamında yıllık büyümeye katkı sağlanması, Türk 

Sermaye Piyasaları‘ nın geliĢmesi planlanmaktadır. Türkiye Varlık Fonu‘nun finansman 

sağlayacağı projeler sayesinde Türk bankacılık sektörünün kredi riskinin azalacağı 

düĢünülmektedir. BaĢka bir ifadeyle devlet bütçesinde bulunan atıl varlıkların ekonomiye 

kazandırılarak güçlü bir finansal yapı oluĢumu planlanmaktadır. 

2.DEVLET YATIRIM FONLARI 

2.1.Devlet Yatırım Fonu Kavramı ve KuruluĢ Amacı 

Ġngilizce‘ de ―sovereign wealth funds‖, Türkçe‘ de ―devlet yatırım fonları‖, ―refah 

fonu‖ veya ―varlık fonu‖ adıyla yer alan bu araç ülkelerin resmi rezervleri dıĢında yer alan 

birikimlerini ifade etmektedir. Devletler, ellerinde bulunan varlıkları yurt içinde veya yurt 

dıĢında, ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla uzun vadeli stratejik yatırım araçları 

olarak kullanmaktadır. Genel olarak cari iĢlemler fazlasından kaynaklanan gelir uzun vadeli 

bir yatırım enstrümanı olarak kullanılmakta, böylece ülke ekonomisine katkı sağlayacak 

sermaye akıĢı gerçekleĢtirilmektedir. Sonuçta beklenmeyen iç ve dıĢ Ģoklara ve ekonomik 

kaos dönemlerinde yaĢanabilecek dalgalanmalara karĢı bir önlem alınmıĢ olmaktadır. Bunun 

yanı sıra diğer fonlardan farklı olarak varlık fonları devlet kontrolü altındadır. (Karagöl ve 

Koç, 2016: 8).  

Devlet yatırım fonlarının kaynak ve kuruluĢ amaçları ülke stratejilerine ve mevcut 

ekonomik durumların göre farklılık göstermektedir. Ancak bunlardan ön plana çıkanı, 

ülkelerin bütçe fazlalarını değerlendirmeleridir. Özellikle, petrol ve çeĢitli doğal kaynak ihraç 

eden ülkeler, likidite fazlalarını optimal Ģekilde yönetmek istemektedir. OluĢan fazla, kurulan 

bu fonların kaynağını oluĢtururken, zaman zaman petrol veya doğal kaynak fonu olarak da 

isimlendirilmelerine sebep olmaktadır. Devlet yatırım fonlarının kurulmasındaki diğer 

sebepler ise, gelirlerin oynaklığından devlet bütçesi ve ülke ekonomisini izole edebilmek, 

büyüme-küçülme dönemlerinde devlet harcamaları veya ülke ekonomisindeki olumsuz 

etkileri önlemek, gelecek nesiller için bir birikim oluĢturmak ve fonlarda birikecek parayı 

ülkenin sosyal ve ekonomik geliĢmesi için kullanmaktır. Bu fonların kurulmasına yönelik bir 

diğer yaklaĢım ise döviz cinsinden varlıklarla düĢük getirili ABD doları cinsinden devlet 

tahvillerine yatırım yapmak yerine, riskleri çeĢitlendirerek, ülkelerin kendi ekonomilerinin 

dayalı olduğu stratejik önemi olan maden, petrol ve teknoloji gibi sektörlere yatırım 

yapmaktır. Ayrıca bu fonlar, kısa dönemde mali denge, ekonomi, sermaye akıĢı ve döviz 

kurları üzerindeki etkileri nedeniyle, hükümetlerin mali politikalarında da bir araç olarak 

kullanılmaktadır. (Çikot, 2008: 7). 

Devlet yatırım fonlarının genel hatlarıyla özellikleri Ģunlardır: 
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 Bir devlet tarafından kurulmuĢ olması 

 Önemli oranda yabancı para içermesi  

 Yüksek riski tolere edebilmesi 

 Uluslararası yatırım yapması 

 Uzun dönemli yatırım amaçlı olması (Çikot, 2008: 7). 

Devlet yatırım fonları kurucu ülkelerce çeĢitli nedenlerle oluĢturulmakta, IMF 

kaynakları ise bu fonları amaçlarına göre istikrar fonları, tasarruf fonları, rezerv yatırım 

Ģirketleri, kalkınma fonları ve emeklilik rezerv fonları olarak beĢ gruba ayırmaktadır. Ġstikrar 

fonlarının amacı, baĢta petrol gibi doğal kaynaklar olmak üzere, temel ürünlerin fiyatlarındaki 

veya bunlardan elde edilen gelirlerdeki dalgalanmalardan korumaktır. Tasarruf fonları ise, 

sahip olunan doğal kaynaklar gibi yenilenemeyen varlıkların, portföy çeĢitlendirilmesi ile 

gelecek nesillere aktarılmasıdır. Rezerv yatırım Ģirketleri ise, ülkenin rezerv varlıklarının 

çeĢitli yatırımlarda değerlendirilerek karlılığının arttırılması ve bütçe fazlası verilen 

dönemlerin getirilerinin, bütçe açığı verilen dönemlerde kullanılması amacındadır. Kalkınma 

fonları ise, ülkenin büyümeye katkı sağlayacak sosyoekonomik projelerin ve sanayileĢme 

politikalarının finansmanına yöneliktir. Emeklilik rezerv fonlarının amacı ise devlet 

bütçesinde beklenmedik emeklilik ödeme yüklerine karĢı ihtiyati rezerv kaynak olarak 

kullanılmaktır. (IMF Global Financial Stability Report, 2008: 4-5). 

ÇeĢitli yatırım stratejilerine sahip olan devlet yatırım fonlarının yatırımları, kuruluĢ 

amaçlarına bağlı olarak sabit getirili menkul kıymetler, hisse senetleri, gayrimenkul ve diğer 

alternatif yatırım araçlarını da kapsayan geniĢ bir yelpazeye yayılmaktadır. Ancak yatırım 

stratejileri bu Ģekilde çeĢitlilik gösteren devlet yatırım fonlarının genellikle pasif ve uzun 

vadeli yatırımcı kimliğini tercih ettikleri, oy haklarını aktif Ģekilde kullanmak suretiyle karar 

alma mekanizmalarında etkin olma eğiliminde olmadıkları, vekaleten oy kullanma 

mekanizmasından yararlandıkları gözlenmiĢtir. (Akbulak ve Akbulak, 2008: 242). 

2.2.Devlet Yatırım Fonlarının Büyüklükleri 

Artan Ģeffaflık anlayıĢı ve yeni kurulan fon sayılarının artıĢı ile birlikte 1990‘larda 500 

Milyar dolar olan devlet yatırım fonları büyüklüğü geçen yıllar içinde geçen yıllar içinde hızlı 

bir Ģekilde artmıĢtır. 2016 yılı ilk yarısı itibari ile devlet yatırım fonları 7,4 Trilyon dolar 

büyüklüğe ulaĢmıĢ durumdadır. Dünya genelindeki devlet yatırım fonlarının içerisinde halen 

petro-dolar zengini ülkelerin büyüklükleri 4,25 Trilyon dolar iken, diğer kaynakların 

aktarılarak oluĢturulduğu devlet yatırım fonlarının büyüklükleri ise 3,19 Trilyon dolar 

olmuĢtur. (Devlet Yatırım Fonları Enstitüsü, (Sovereign Wealth Funds Institute-SWFI, 2016). 

Bölgesel dağılım olarak bakıldığında da Orta Doğu menĢeli ülkelerin varlık 

dağılımları %40,24, Asya %39,74, Avrupa  %13,11, Amerika %2.80, Afrika %2,70, diğer 

bölgelerin dağılımı ise %1,40‘ dır. Devlet yatırım fonlarının varlık dağılımı içinde Orta Doğu 

ve Asya Bölgesi‘nin ağırlığı % 80‘dir. (Devlet Yatırım Fonları Enstitüsü,(Sovereign Wealth 

Funds Institute-SWFI), 2016).Devlet yatırım fonlarının ömür, bölge, büyüklük gibi kriterlere 

göre fon karakteristiklerinin yer aldığı özet Tablo-1‘de görülebilmektedir: 
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Tablo-1: Devlet Yatırım Fonlarının ÇeĢitli Kriterlere Göre Sıralaması 

Kıstas Sıralama Açıklama 

KuruluĢ YaĢlı Fonlar: 1960 ve öncesi 

YetiĢkin Fonlar:1970-1980 

Genç Fonlar: 1990‘lar 

Yeni Fonlar: 2000-2010 

Suudi Arabistan Para Yönetimi ve Kuveyt 

Yatırım Otoritesi yaĢlı fonlar olarak piyasada 

faaliyet gösterirken. 2000‘li yıllar itibari ile 

devlet yatırım fonlarının sayıları hızlı bir Ģekilde 

artmaktadır.  

Büyüklük Extra Büyük Fonlar>400 Milyar $ 

Büyük Fonlar >100 Milyar $ 

Orta Büyüklükte Fonlar>5 Milyar $ 

Küçük Ölçekli Fonlar<5 Milyar $ 

Devlet yatırım fonlarının büyüklüğü 7,4 trilyon 

dolara ulaĢmıĢtır. En büyük 10 devlet yatırım 

fonu sektörün %70‘ini oluĢturmaktadır. 

KuruluĢ 

Bölgesi 

Ortadoğu: 2.1 trilyon $ 

Çin: 1,5 trilyon $ 

Norveç: 0,9 trilyon $ 

Suudi Arabistan: 0,7 trilyon $ 

Afrika ve Latin Amerika bölgesinde de yeni 

devlet yatırım fonları kurulmaktadır. Merkez 

Asya ekonomileri büyümeye devam etmektedir. 

GeliĢmekte olan ülkelerin burada ağırlıklarının 

artacağı öngörülmektedir. 

Fon 

Kaynağı 

Emtia: Petrol, doğalgaz, metal vs. 

Emtia-dıĢı: Döviz Rezervleri 

Diğer: Kaldıraç, ÖzelleĢtirme vd.  

Petrol zengini ülkelerde yakın dönemde küresel 

talep sebebi ile fayda sağlanmıĢtır. Oysa ki diğer 

kaynak sahibi ülkelerin büyümeleri daha yavaĢ 

gerçekleĢmiĢtir. 

Politik 

Amaç 

Makro Stabilizasyon, 

Tasarruf,  

Rezerv Yatırım, 

Emeklilik Birikimleri 

Devlet yatırım fonlarının kuruluĢ amaçları 

birkaç hedefin bileĢiminden oluĢabilmekte, ülke 

stratejilerine ve mevcut ekonomik durumlarına 

göre değiĢmektedir.  
Kaynak: Ruth Aguilera, Javier Capape ve Javier Santiso (2016),  Sovereign Wealth Funds: A Strategic 

Governance View,  Academy of Management Perspectives, Vol.30 (1), 5-23.   

Bu fonların yönetimleri özerk olup, fon büyüklerinin incelenmesinde Ģeffaflık endeksi 

önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır. Linaburgh-Maduel ġeffaflık Endeksi bu kapsamda 

devlet yatırım fonlarının bilgi paylaĢımlarına göre puanlama skalasına sahiptir. Devlet 

Yatırım Fonları Enstitüsü (Sovereign Wealth Funds Institute-SWFI) tarafından oluĢturulan bu 

Ģeffaflık endeksi her bir bilgiye bir puan verilmek üzere aĢağıdaki kriterlerden oluĢmaktadır; 

 Fon‘un kuruluĢ amacı, portföyünün kaynağı ve devletin yönetimdeki ağırlığı, 

 Fon‘un yıllık bağımsız denetime tabi olması, 

 Fon‘un yatırım yaptığı Ģirketlerin bilgileri ve coğrafi dağılımlarını paylaĢması, 

 Fon‘un toplam portföy büyüklüğü, getirileri ve yönetim giderleri bilgisi, 

 Fon‘un etik standartları, yatırım politikaları ve yönetim zorunlulukları, 

 Fon‘un belirgin bir yatırım stratejisi ve amacının olması, 

 Eğer varsa, fonun iĢtiraklerinin özellikleri ve iletiĢim bilgilerinin paylaĢılması, 

 Fon yöneticilerinin bilgilerinin paylaĢılması, 

 Fon‘un kendi internet sitesinin olması, 

 Fon‘un kendi ofis ve telefon faks gibi iletiĢim bilgilerinin paylaĢılıyor olması. 

(Sovereign Wealth Funds Institute-SWFI, http://www.swfinstitute.org/swf-research/linaburg-

maduell-transparency-index-released/, EriĢim Tarihi:06/11/2016) 

Linaburg-Maduell ġeffaflık Endeksi‘ne göre en yüksek puan olan 10 en Ģeffaf devlet 

yatırım fonunu belirtmektedir. Bu Endekse göre Norveç Hükümeti Emeklilik Fonu en Ģeffaf 

yatırım fonu olarak gözükmektedir. (Bkz. Tablo-2) 

2.3.Dünyada Kurulan Önemli Devlet Yatırım Fonları 

Dünya genelinde bakıldığında, birçok ülkede devlet yatırım fonu kurulduğu 

görülmektedir. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi olan G-20 ülkeleri içerisinde devlet yatırım 

http://www.swfinstitute.org/swf-research/linaburg-maduell-transparency-index-released/
http://www.swfinstitute.org/swf-research/linaburg-maduell-transparency-index-released/
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fonu olmayan tek ülke Türkiye‘dir. Devlet yatırım fonlarının kurulmuĢ olduğu ülkelerde Orta 

Doğu ülkeleri ile Asya menĢeili ülkelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Devlet Yatırım 

Fonları içerisindeki en büyük 10 Fon ve Gelir Kaynakları Haziran 2016 yılı verileri ile Tablo-

2‘de yer almıĢtır.  

Tablo-2: En Büyük 10 Devlet Yatırım Fonu ve Gelir Kaynakları (Haziran 2016) 

Kaynak: Sovereign Wealth Funds Institute-SWFI, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-

rankings/, (EriĢim Tarihi: 06/11/2016). 

Tablo-2‘de bahsedildiği üzere devlet yatırım fonları sektöründe ağırlık Ortadoğu ve 

Asya ülkelerinde olsa da, 2016 yılı itibari ile en büyük devlet yatırım fonu Norveç Global 

Emeklilik Yatırım Fonu olmuĢtur. Fon‘un kuruluĢ ve faaliyet amacı petrol rezervlerinin 

azalması durumunda Norveç halkının fon getirilerinden fayda sağlamasıdır. Norveç Global 

Emeklilik Yatırım Fonu 78 farklı ülkede 9050 Ģirkete yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılan bu 

Ģirketler Avrupalı Ģirketlerin % 2,3‘ünü, tüm dünyadaki Ģirketlerin ise %1,3‘ünü 

oluĢturmaktadır. Fon getirisi ise 1998-2015 dönemi için %5,6 (enflasyon ve yönetim giderleri 

dahil %3,7) olarak gerçekleĢmiĢtir. Fon‘un %4‘ü ile yıllık mali bütçeye katkı sağlanabilmekte 

olup, 2015 yılı itibariyle bütçeye 179,6 Milyar Norveç Kronu para transferi yapılmıĢtır. 

Fon‘un yatırım dağılımına bakıldığında ise %60,6‘sının hisse senedi, %36,3‘ünün sabit 

getirili menkul kıymetler ve %3,1‘inin ise konut sektörü olduğu görülmektedir. Fonun hisse 

senedi yatırımı yaptığı Ģirketler arasında Nestle, Apple, Shell, Alphabet(Google), Roche, 

Novartis ve Microsoft gibi büyük küresel markaların olduğu görülmektedir. 2016 son çeyrek 

itibari ile %3.1 büyüklüğünde olan gayrimenkul yatırımlarının, %5‘e kadar ABD‘nin yanı sıra 

geliĢmiĢ ülkeler üzerinden arttırılması planlanmaktadır. Tahvil yatırımlarında ise % 70 devlet, 

%30 özel sektör tahvillerine yatırım yapılmaktadır. Fon‘da karĢılaĢtırmalı getiri olarak ise 

Norveç Maliye Bakanlığı‘nın onayı ile Financial Times 100 Hisse Senedi Endeksi-Londra 

Sıralama Ülke Devlet Yatırım Fonu 

Fon 

Büyüklüğü 

(Milyar 

USD $) 

KuruluĢ 

Yılı 

Gelir 

Kaynağı 

Linaburgh

-Maduel 

ġeffaflık 

Endeks 

Değeri 

1 Norveç Hükümet Emeklilik 

Fonu-Global   

 885.0 1990 Petrol  10 

2 Çin Çin Yatırım ġirketi 

 

813.8 2007 Emtia 

DıĢı 

8 

3 B.A.E. Abu Dhabi Yatırım 

ġirketi 

792.0 1976 Petrol 6 

4 Suudi 

Arabistan 

SAMA DıĢ Yatrım 

Holding 

598.4 1952 Petrol 4 

5 Kuveyt Kuveyt Yatırım 

Otoritesi 

592.0 1953 Petrol 6 

6 Çin SAFE Yatırım ġirketi 474.0 1997 Emtia-

DıĢı 

4 

7 Çin-Hong 

Kong 

Hong Kong Para 

Yönetimi Yatırım 

Portföyü 

442.4 1993 Emtia-

DıĢı 

8 

8 Singapur Singapur Hükümeti 

Yatırım ġirketi 

350.0 1981 Emtia-

DıĢı 

6 

9 Katar Katar Yatırım ġirketi 335.0 2005 Petrol ve 

Gaz 

5 

10 Çin Ulusal Sosyal Güvenlik 

Fonu 

236.0 2000 Emtia-

DıĢı 

5 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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(Financial Times Stock Exchange 100-FTSE), Barclays ve gayrimenkul sektörü ile ilgili veri 

sağlayan Yatırım Emlak Veri Bankası (Investment Property Databank) tarafından oluĢturulan 

endeks değerleri takip edilmektedir. (https://www.nbim.no/en/investments/, EriĢim Tarihi: 

05/11/2016) 

Petrol dıĢı kaynaklardan oluĢan en büyük devlet yatırım fonu olan Çin Yatırım ġirketi( 

China Investment Corporation) ise 2007 itibari ile Çin hükümeti tarafından döviz cinsi 

yatırımların çeĢitlendirilmesi amacı ile kurulmuĢtur. Fon üç iĢtirak Ģirketinden oluĢmaktadır: 

CIC Uluslararası (CIC International), CIC Sermaye ġirketi (CIC Capital) ve Merkezi Huijin 

Yatırım ġirketi(Central Huijin)‘dir. CIC Uluslararası ve CIC Sermaye ġirketi yurtdıĢı 

yatırımları takip ederken, Huijin Ģirketi yerel yatırımları takip etmekle görevlendirilmiĢtir. 

Fon yıllık getirilerini internet sitesi üzerinden yayınlamakta ve fon performansları 10 yıllık 

dönemler itibari ile takip edilmektedir. Fon‘un yatırım dağılımı ise %48 hisse senedi, %22 

uzun dönem yatırımlar, %15 sabit getirili menkul kıymetler, %13 mutlak getirili yatırımlar ve 

%3 nakitten oluĢmaktadır. Fon‘un yatırım yaptığı hisse senedi piyasasında ise finans sektörü 

%21 ile ilk sırada yer alırken, teknoloji, sağlık, enerji, endüstri Ģirketleri de diğer yatırım 

sektörlerini oluĢturmaktadır. (http://www.china-inv.cn/,  EriĢim Tarihi: 05/11/2016) 

Sektörün en eskilerinden olan Abu Dhabi Yatırım ġirketi de, risk ölçümleme metodu 

ile birlikte uzun vadeli yatırımlarda bulunmaktadır. 20-30 yıllık performans dönemleri 

üzerinden değerlendirilmektedir. ġirket‘in yatırım yaptığı kurumsal Ģirketler arasında General 

Electric, Airbus gibi Ģirketler ile gayrimenkul, biliĢim, sağlık gibi sektörler bulunmaktadır. 

(www.adia.ae/En/Investment/Strategy.aspx, EriĢim Tarihi: 05/11/2016). ÇalıĢmada en büyük 

ilk üç Fon‘a örnek teĢkil etmeleri açısından detaylı Ģekilde yer verilmiĢtir.  

2.4.Devlet Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Literatür Taraması 

Devlet yatırım fonları 1970‘ler itibari ile sermaye piyasalarında yer edinmeye 

baĢlamıĢ, ancak 2000‘li yıllar itibari ile hacimleri geniĢlemiĢ ve yeni yatırım kuruluĢları 

olarak akademik çalıĢmalarda da incelenmeye baĢlanmıĢlardır. Devlet yatırım fonlarının 

finansal getirilerinin incelendiği çalıĢmalar olarak Bortolotti vd.‘nin (2015), Dewenter vd.‘nin 

(2010) ve Kotter ve Lel‘in (2011) çalıĢmalarında bu fonların kısa dönemli hisse yatırımlarında 

pozitif fayda sağladıkları görülmüĢtür. Ancak Karolyi ve Liao‘nun (2016) araĢtırmasında bu 

fonların uzun dönem yatırımlarda yatırım yaptıkları Ģirketlerden zarar edebilecekleri tespit 

edilmiĢtir. Fonların risklerinin ölçüldüğü ―Sharpe Oranı‖*
5
 ile ilgili bir baĢka çalıĢma Knill, 

Lee ve Mauck (2012) tarafından bakıldığında fon getirilerinin negatif olduğu görülmüĢtür. 

Ayrıca Bernstein vd.‘nin (2013) çalıĢmasında siyasi otoritenin devlet yatırım fonlarının 

yönetimine katılması durumunda ―Fiyat Kazanç Oranı‖nın azaldığı görülmüĢtür. 

Hükümetler, devlet yatırım fonlarını global anlamdaki geliĢmeler için de 

kullanmaktadırlar.  Clark ve diğerleri (2013) yaptıkları çalıĢmada devlet yatırım fonlarının iki 

amaç için; küresel finansal standartlara uyum sağlanması veya ulusal geliĢimin finansmanı 

amacı ile kullanıldığını belirtmiĢlerdir. Literatür çerçevesinde değerlendirildiğinde Türkiye‘de 

2016 yılsonu itibari ile faaliyete geçmesi planlanan Türkiye Varlık Fonu‘nun da ulusal 

geliĢimin finansmanı için kullanılması düĢünülmektedir.  

2.5.Devlet Yatırım Fonlarının Ekonomiye Katkıları 

Devlet yatırım fonlarının kuruluĢ amaçları ve özel hedefleri farklılık gösterse de 

temelde üç ana ekonomik temelli kuruluĢ amacı bulunmaktadır. Birincisi, özellikle emtia 

rezervleri sınırlı ve kaynakları gelecekte tükenebilecek ülkelerin kaynaklarının gelecek 

nesiller için saklanması ve yatırıma yönlendirilmesini sağlamaktır (Tasarruf amacı). Ġkinci 

                                                 
5
 *Sharpe Oranı; 1996 yılında William F.Sharpe tarafından bulunmuĢ olup, portföyün ortalama getirisinden 

risksiz 

    faiz oranının çıkartılması sonucunun toplam riske bölünmesi ile hesaplanmaktadır (Bhattacharya, 2007: 362).  

https://www.nbim.no/en/investments/
http://www.china-inv.cn/
http://www.adia.ae/En/Investment/Strategy.aspx
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olarak, fon kaynakları ile hükümet gelirlerinde yaĢanabilecek olası volatiliteyi azaltmaktır. 

Mali istikrar ve faiz oranlarında istikrar sağlanmaya çalıĢılır (Ġstikrar amacı). Böylece devlet 

yatırım fonları küresel finansal istikrar açısından da önemli rol oynayabilecektir. Bu fonlar 

sahip oldukları yüksek parasal güç ile birlikte kamu maliyesi, para politikası ve dıĢ hesaplar 

arasında direkt bir iliĢki kurulmasını sağlamaktadır. Devlet yatırım fonları sahip oldukları bu 

sermaye olanakları ile küresel finans piyasalarında likidite sağlayıcı rolü üstlenmekte ve 

volatilitenin azalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bankacılık sektörünün de en büyük 

kurumsal müĢterileri durumundadırlar. Son amaç ise fonların kurumsal bir holding gibi 

hükümet adına görev alarak stratejik Ģirket yatırımları yapabilmeleridir. Bu çerçevede ülkenin 

büyümesine katkı sağlayacak çeĢitli alt yapı yatırımları yapılmaya, sosyal yapı iyileĢtirilmeye 

ve sanayi politikaları geliĢtirilmeye çalıĢılır (Ekonomik kalkınma amacı). (Dedu ve Nitescu, 

2014: 12). 

Doğal rezervlerin azalması ile ilgili uzun vadeye yayılan fon varlıkları açısından iyi bir 

örnek 1956 yılında Kiribati‘de kurulan Kiribati Gelir Dengeleyici Rezerv Fonu‘dur (Revenue 

Equalization Reserve Fund). Ülkenin 1979 yılında fosfat rezervleri tükenmiĢ olsa da fosfat 

rezervlerinden elde edilen gelirler ve Ģirketlerin gelirleri üzerinden alınan vergiler sayesinde 

Fon halen varlığını sürdürmektedir. Fon günümüzde 600 milyon ABD $‘ lık büyüklüğü ile 

ülkenin gayri safi milli hasılasının 10 katı büyüklüğe sahiptir. Fon‘un mevcutta sağladığı faiz 

gelirleri ise hükümet gelirlerinin %30‘unu oluĢturmaktadır. Bu örnekle benzer Ģekilde pek çok 

emtia ihraççısı ülke petrol fiyatlarının yükseldiği 1980-1990 yıllarında devlet yatırım fonlarını 

kurmuĢlardır (Bernstein vd.,2013: 14). 

2016 yılı itibari ile faaliyet gösteren en büyük devlet yatırım fonu olan Norveç Devlet 

Emeklilik Fonu örneğinde ise, Norveç‘ te bulunan petrol rezervi sebebi ile doğal kaynaklara 

dıĢ talep artmıĢ, ülkenin para birimi değerlenmiĢ ve ülkenin diğer sektörlerdeki faaliyetlerinde 

rekabetçiliği kaybolmuĢtur. Bu yaĢanan ekonomik geliĢme Hollanda Hastalığı (Dutch 

Disease) olarak adlandırılır. Norveç hükümeti ise ülke para biriminin değerlenmesinin 

ekonomideki olumsuz etkisini azaltmak ve toplumsal refahın nesiller boyunca devamının 

sağlanması amacı ile Norveç Devlet Emeklilik Yatırım Fonu‘nu kurmuĢtur. Hükümet 

tarafından petrol rezervlerinden sağlanan gelirler bu fon hesabına aktarılmıĢ ve yerel para 

biriminin değerlenmesi engellenmiĢtir. (Greenspan, 2007: 257). 

2.6.Türkiye Varlık Fonu 

Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu göz önüne alınırsa, kamu alt yapı projelerinin 

finansmanında sermaye piyasalarının daha etkin rol alması artık kaçınılmaz hale gelmektedir. 

2016 yılı itibari ile dünyadaki devlet yatırım fonlarına benzer Ģekilde ülkemizde de Türkiye 

Varlık Fonu‘nun kurulması planlanmıĢ, bu çerçevede Fon‘un Kanal Ġstanbul, 3. havalimanı, 

Ġstanbul tüneli, hızlı tren projeleri, nükleer santral gibi mega projeler için önemli bir itici güç 

olması düĢünülmüĢtür.  

2.7.Türkiye Varlık Fonu‟na ĠliĢkin Mevzuat Hükümleri 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.ġ.‘nin kuruluĢu 19 Ağustos 2016 tarihinde 6741 

Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.ġ.‘nin Kurulması ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile kabul edilmiĢ, söz konusu Kanun 26 Ağustos 2016 tarihli 29813 

sayılı Resmi Gazete‘ de ilan edilmiĢtir. Fon‘un kuruluĢ sermayesi 50 milyon TL olarak 

belirlenmiĢ, ilgili kaynağın ÖzelleĢtirme Ġdaresi tarafından tahsis edilmesine karar verilmiĢtir. 

Fon‘un genel müdür ve yönetim kurulunun atanmasının ardından resmen faaliyetlerine 

baĢlaması planlanmıĢtır. 

Fon‘un; sermaye piyasalarında araç çeĢitliliği ve derinliğine katkı sağlaması, yurt 

içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırması, dıĢ kaynak temin etmesi, stratejik, 
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büyük ölçekli yatırımlara iĢtirak etmesi Ģeklinde Kanun‘da belirtilen esas amaçlar 

çerçevesinde kurulması planlanmıĢtır. (Kanun No.6741, m. 1). 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.ġ.‘ nin görev ve yetki tanımları söz konusu 6741 

Sayılı Kanun‘da belirlenmiĢtir. Türkiye Varlık Fonu Türkiye Cumhuriyeti ÖzelleĢtirme 

idaresi tarafından stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite, yatırım, risk ve 

getiri tercihlerini dikkate alarak aĢağıdaki iĢlemleri yapabilecektir; 

 Yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye‟de ve yurt dışında kurulan 

ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı 

olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev araçlarının, 

kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım 

araçlarının ve diğer araçların alım satımını, 

 Her türlü para piyasası işlemlerini, 

 Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların 

değerlendirilmesini, 

 Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi 

sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini, 

 Her türlü ticari ve finansal faaliyetleri, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil 

piyasalarda gerçekleştirebilir. Şirket tarafından, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda 

diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara iştirak edilebilir.(Kanun 

No.6741, m. 2-(3)). 

ġirketin organizasyon yapısında; portföy yönetim birimi, araĢtırma birimi, muhasebe, 

kayıt, bilgi ve belge sistemleri ile düzenli iĢ akıĢı ve haberleĢmeyi sağlayacak organizasyon, iç 

kontrol ve risk yönetim sistemi ile iç denetim birimi, fon hizmet birimi ile gerekli diğer 

birimler bulunur. ġirket, faaliyet konularına iliĢkin olarak hizmet alımı yapabilir. (Kanun 

No.6741, m. 3-(1)). Ayrıca gerek görülmesi hâlinde Türkiye  Varlık Fonu‘na bağlı alt 

fonlar kurulabilir. (Kanun No.6741, m. 3). Bu kapsamda Ģirket portföy yönetim Ģirketlerine 

benzemektedir.  

6741 Sayılı Kanun kapsamında belirtilen Fon‘un kaynakları ise aĢağıda belirtildiği 

gibidir: 

  

 Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; özelleştirme kapsam ve programında 

bulunan ve Türkiye Varlık Fonu‟na devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme 

Fonu‟ndan Türkiye Varlık Fonu‟na aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, 

kaynak ve varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonu‟na aktarılmasına 

veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden, 

 Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para 

piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan 

finansman ve kaynaklardan, 

 Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve 

kaynaklardan oluşmaktadır. (Kanun No.6741, m. 4). 

Fonun denetimi ile ilgili olarak; Ģirket tarafından kurulacak diğer Ģirketlerin, Türkiye 

Varlık Fonu‘nun ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız 

denetime tabi olduğu ve kurumsal yönetim düzenlemelerine uyulacağı Kanun hükmü ile 

belirtilmiĢtir. Bağımsız denetimden geçmiĢ raporlamalar da en az üç merkezi denetim elemanı 

tarafından denetlenerek Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. (Kanun No.6741, m. 6). Fon 

SayıĢtay denetimine tabi olmayacaktır. 
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Fon‘un mal varlığı ile yönettiği varlıklar birbirinden ayrı tutulmak zorunda olup, fonun 

yönettiği varlıklar rehnedilememektedir. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu ile ġirket tarafından 

kurulacak Ģirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır (Kanun 

No.6741, m. 8). 

Türkiye Varlık Fonu‘na iliĢkin gelirler sıralanmıĢ olduğu halde, giderlerin hangi 

alanlara yöneleceği konusunda yasada hiçbir açıklama bulunmaması eleĢtirilmektedir. Hangi 

giderlere yöneleceği Kanun metninden değil, genel gerekçedeki açıklamalardan 

anlaĢılmaktadır. Bu durumda bu Kanun‘a göre yapılacak gider denetiminin neye dayanarak 

yapılacağını açıkça anlamak mümkün değildir. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu için yeni bir gelir 

tanımlanmamakta, sadece bütçeye girecek gelirlerin bir bölümünün bu Fon‘a aktarılması 

düĢünülmektedir. Normal olarak bütçeye aktarılan özelleĢtirme gelirlerinin Fon‘a 

yönlendirilmesi ve bütçe gelirlerinden Fon‘a pay ayrılması, bütçe gelirlerinin azalmasına, 

dolayısıyla bütçe açıklarının artmasına neden olabilecektir. Bu durumda; ya kötü ihtimal 

tasarrufların düĢük olduğu ülkemizde kamu bilançosu zayıflayacak ya da iyi ihtimal devlet 

bağlantılı yatırımlar özel yatırımlar karĢısında daha da üstün hale gelecektir.  

Fon‘un temel amaçları dıĢında bankaların finans sektöründeki egemenliğinin 

azaltılması, finans sektörünün derinleĢmesi,  Ġslami finans uygulamasının artırılması gibi 

hedefler de Türkiye Varlık Fonu‘nun amaçları arasında yer almaktadır. (Eğilmez, 2016: 1). 

Türkiye Varlık Fonu‘nun amaçları çerçevesinde faaliyet göstermesi oldukça önemlidir. 

Fon‘un temel amaçları dıĢında faaliyetleri yüklenmesi ise henüz çok yeni olan Fon‘u ve Fon‘a 

ait olan düzenlemeleri sıkıntıya sokabilecektir. 

2.8.Türkiye Varlık Fonu‟nun Ekonomiye Sağlayacağı Faydalar ve Beklentiler 

Dünyadaki baĢarılı Devlet Yatırım Fonları esas alınarak yapılandırılacak olan Türkiye 

Varlık Fonu‘nun kurulmasıyla hedeflenen amaçlar Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 

metinde aĢağıdaki hükümler etrafında sıralanmıĢtır: 

 Büyüme oranında gelecek on yıl içinde yıllık %1,5 ilave artıĢ sağlanması, 

 Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleĢmesinin hızlandırılması, 

 Ġslami finansman varlıklarının kullanılmasının yaygınlaĢtırılması, 

 Yapılacak yatırımlarla yaklaĢık yüzbinlerce kiĢilik ek istihdam sağlanması, 

 Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerde 

faaliyet gösteren yerli Ģirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu 

olmalarının sağlanması,  

 Otoyollar, Kanal Ġstanbul, üçüncü köprü, havalimanı, nükleer santral gibi 

büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu arttırılmadan finansman sağlanması, 

 Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye‘yi öne taĢıyan doğal gaz ve petrol 

gibi yurt dıĢındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan 

doğrudan yatırım yapılabilmesi hedeflenmektedir. (TBMM, 31853594 Sayılı Kanun Tasarısı) 

Bu hedeflerin yanı sıra Türkiye Varlık Fonu ile döviz rezervi kullanımında elde 

edilenden daha fazla gelir elde edileceği umulmaktadır. Aynı zamanda varlıkların 

menkulleĢtirilmesi ile finansman sağlanacak, böylece ülke kredibilitesi iyileĢtirilecek, kamu 

kesimi borçlanma oranı arttırılmadan hem ulusal hem de uluslararası piyasalardan fon elde 

edilebilecektir. Ülke ekonomisi açısından önemli sektörlerin sürdürülebilirliği amacıyla ise 

finansal disiplin arttırılarak ve gerektiğinde satın alma yoluyla Ģirketler küresel ölçekli 

Ģirketlere dönüĢtürülebilecektir. Fon ayrıca Eximbank ve Türkiye Kalkınma Bankası‘na 

ihracat ve yatırım için destek sağlayabilecektir.  

Bu fon, bir yandan ekonomimizin yapısal sorunlarını aĢmasına katkı sağlayabilecek, 

diğer yandan ise Türkiye‘nin dıĢ politikasının önemli bir enstrümanı olarak ülkemizin 
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uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayabilecektir. Aynı zamanda 

uluslararası yatırımcıların Türkiye‘de doğrudan yatırım yapmalarını teĢvik edebilecektir.  

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017-2020 dönemini kapsayacak Ģekilde 

açıklanan Orta Vadeli Plan kapsamında Türkiye Varlık Fonu‘nun daha önce açıklanan esas 

amaçlarını gerçekleĢtirmek için etkin bir Ģekilde kullanılacağı belirtilmiĢtir. (T. C. Kalkınma 

Bakanlığı, 2016: 9). 2008 küresel krizinin de içinde bulunduğu 2002-2015 döneminde yıllık 

ortalama %4,86‘ lık büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi için 2017-2019 yıllarında Orta 

Vadeli Program‘a göre sırasıyla yıllık yüzde 4,4, 5 ve 5 oranlarında büyüme öngörülmektedir. 

OECD tarafından yayınlanan uzun vadeli ülke büyüme tahminlerine göre ise önümüzdeki 10 

yıl Türkiye‘ye iliĢkin büyüme beklentisi yıllık ortalama %2,73‘tür. Ancak Türkiye Varlık 

Fonu‘nun hedeflendiği gibi yıllık büyüme rakamlarına yıllık ortalama %1,5‘luk katkı 

yapacağı beklentisi, Türkiye ekonomisindeki büyümenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 

yaklaĢık %4,4 civarında gerçekleĢeceği tahminini arttırmaktadır (Bkz. Grafik-1). 

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmesi için yapısal çözümlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte Varlık Fonu, ülkemizin modern ara çözümlere ya da 

destekleyici belli baĢlı programlara sahip olmasını sağlayacak önemli araçlardan biri olarak 

kullanılabilecektir (ġen, 2016: 1).  

Grafik-1: Türkiye Ekonomisinin 1999-2026 Dönemine Ait Büyüme Oranları (%) 

(GerçekleĢme ve Tahminler) 

 
 

Kaynak: TÜĠK, T.C. Kalkınma Bakanlığı, OECD verileri. 

Günümüzde Türk finans sektörünün en önemli aktörü olan bankalar arasında da 

rekabet artmıĢ, bankaların sermaye yapısı güçlenmiĢ, ölçeği büyümüĢ ve sektör yeni 

arayıĢlara yönelmiĢtir. Bu süreçte alternatif bir finansman Ģekli olarak dünyada kabul gören 

proje finansmanı Türk finans sektörü için de önemli bir kaynak aktarım mekanizması olarak 

kabul edilmiĢtir. Aynı zamanda Türkiye‘de artan özelleĢtirmeler, özel sektörün daha fazla 

sanayi yatırımlarına dahil olması, yabancı sermayenin ülkemize artan ilgisi ve spesifik olarak 

bankacılık anlayıĢındaki geliĢmeler proje finansmanının Türkiye açısından önemini 
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arttırmıĢtır. Ancak Türkiye‘de bankalar mevcut mevzuat çerçevesinde proje finansman 

kredilerini kullandırırken genellikle teminat Ģartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra mevduat 

bankalarının kaynakları genelde kısa vadeli olduğu için sistemde vade uyumsuzluğu sorunu 

yaĢanabilmekte ve proje finansmanına kaynak aktarımı güçleĢebilmektedir (Arıcan vd.,  2013: 

66).  

Ülkemizde kurulan Türkiye Varlık Fonu ile proje finansmanı sayesinde bankacılık 

sisteminin tutmak zorunda olduğu karĢılık vs. yükümlülükleri sebebi ile oluĢan nakit ihtiyacı 

açısından rahatlama sağlanabilecektir. Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan 

istatistikler kapsamında 2015 ve 2016 yılları için bankalar tarafından sağlanan proje 

finansman bilgileri Tablo-3‘de yer almaktadır. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankalarının Aralık 2015 itibariyle 208 milyar TL (71 milyar ABD doları) olan proje 

finansmanı kredileri risk bakiyesi, Haziran 2016 dönemi itibariyle yüzde 7‘lik artıĢla 223 

milyar TL‘ye (77 milyar ABD doları) yükselmiĢtir. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 9 

büyümüĢtür. Risk bakiyesinin 195 milyar TL‘si nakdi, 29 milyar TL‘si gayri nakdi kredi 

Ģeklinde kullandırılmıĢtır. Kredi kullananların alabileceği en fazla riski gösteren toplam 

taahhüt miktarı ise aynı dönemler itibariyle 302 milyar TL‘den (103 milyar ABD doları) 313 

milyar TL‘ye (109 milyar ABD doları) yükselmiĢtir. 

Tablo-3: TBB Proje Finansmanı Kredi Risk Bakiyesi 

  Haziran Aralık Haziran Yüzde Yüzde pay 

 (Milyar TL) 2015 2015 2016 değiĢme Haz. 2016 

Toplam Risk Bakiyesi 186 208 223 7 100 

  -Nakdi 155 179 195 9 87 

  -Gayrinakdi 31 29 29 -2 13 

           

Toplam taahhüt (bilgi için) 266 302 313 4 - 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Proje Finansman Ġstatistikleri. 

Türkiye Varlık Fonu ile ilgili olarak daha önce de belirtildiği gibi desteklenecek 

projeler kapsamında otoyollar, Kanal Ġstanbul, üçüncü köprü, havalimanı, nükleer santral gibi 

büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu arttırılmadan finansman sağlanması 

planlanmıĢtır. Ayrıca Kasım 2016 tarihinde gerçekleĢtirilen ―Sermaye Piyasaları Kongresi‖ 

nde varlık fonunun bir faydasının da bu projelere finansman sağlayan bankaların Türkiye 

Varlık Fonu sayesinde finansman kaynaklarını farklı alanlara kaydırabilecekleri ve böylece 

Türk bankacılık sisteminin bir açıdan rahatlayabileceği yönündedir. 

Proje kapsamında isim olarak belirtilen projelerin finansman yapıları aĢağıda 

incelenmiĢtir: 

 Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Otoyollarının Finansmanı ile ilgili olarak 

Garantibank International N.V., T.Garanti Bankası A.ġ., T.Halk Bankası A.ġ., T.ĠĢ Bankası 

A.ġ., T.Vakıflar Bankası T.A.O., T.Ziraat Bankası A.ġ. ve Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.‘den 

oluĢan 7 banka  9 yıl vadeli 2,3 milyar ABD dolarlık bir finansman sağlamıĢtır. 

(http://www.3kopru.com/haberler/3-KOPRU%E2%80%99NUN-PROJE-FINANSMAN-

SOZLESMESI-IMZALANDI/19, EriĢim Tarihi:04/11/20116). 

 Ġstanbul-Ġzmir Otobanı Projesi ise 5 Haziran 2015 tarihinde 5 milyar dolarlık 

kredi sözleĢmesiyle Türkiye'de bugüne kadar altyapı proje finansmanı alanında sağlanan en 

http://www.3kopru.com/haberler/3-KOPRU%E2%80%99NUN-PROJE-FINANSMAN-SOZLESMESI-IMZALANDI/19
http://www.3kopru.com/haberler/3-KOPRU%E2%80%99NUN-PROJE-FINANSMAN-SOZLESMESI-IMZALANDI/19
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büyük kredi tutarı olmuĢtur. GeliĢen Türkiye'nin en önemli altyapı projelerinden olan Ġzmit 

Körfez GeçiĢi ve bağlantı yolları dahil Ġstanbul-Bursa-Ġzmir Otoyolu'nun Yap-ĠĢlet-Devret 

(YĠD) Projesi'nin kredi sözleĢmesinde daha önce sağlanan 2 milyar dolar tutarındaki krediler 

refinanse edilmiĢtir. Akbank T.A.ġ., Finansbank A.ġ., Garanti Bankası A.ġ., Türkiye Halk 

Bankası A.ġ., Türkiye ĠĢ Bankası, Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi 

Bankası Aġ yurtdıĢı Ģubeleri ve Deutsche  Bank AG Londra Ģubesinden oluĢan 9 banka grubu 

ile projenin tüm dıĢ finansman ihtiyacını karĢılamak üzere 5 milyar dolar tutarındaki kredi 

anlaĢması imzalanmıĢtır (Habertürk, 5 Haziran 2015). 

 Türkiye Varlık Fonu‘nun finansman sağlaması planlanan bir diğer proje ise 

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgilidir. Santrali kurmak üzere anlaĢılan yüklenici Rosatom, 

Rusya Devleti‘ne ait olan bir kamu elektrik Ģirketidir ve finansman risklerini üzerine almıĢtır. 

Yani proje gelirlerinin proje maliyetini karĢılamaması ve ek finansmana gereksinim doğması 

durumunda karĢılıklı anlayıĢla bu finansmanın son aĢamasında Rusya Devleti bütçesinden 

karĢılanacağı Ģeklindedir. Bir anlamda Akkuyu projesinde, baĢka ülkelerde ve ortamlarda 

oldukça zor ve karmaĢık kurumsal mekanizmalarla çözülmeye çalıĢılan bir risk paylaĢımı 

sorusuna görünürde çok kolay bir çözüm bulunmuĢtur. Bu çözüm tüm riskleri Ģirkete ve o 

vasıta ile Rusya Devleti‘ne yüklemektir. Türkiye Devleti‘nin üstlendiği bazı riskler kuĢkusuz 

vardır. 5710 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve ĠĢletilmesi ile Enerji SatıĢına 

iliĢkin Kanun‘a göre iĢletmeden çıkarma maliyetleri ĠĢletmeden Çıkarma Hesabı fonundaki 

birikimden yüksek olursa Hazine fonda biriken paranın yüzde 25‘ine kadar katkıda bulunmayı 

taahhüt etmektedir. Alım sözleĢmesinin geçerli olacağı 15 yıl içinde elektriğin piyasa fiyatının 

12.35 ABD cent/kWh düzeyinin altına düĢmesi halinde TEDAġ pahalı elektrik almıĢ 

olacaktır, bu da fırsat maliyeti anlamında bir maliyet unsurudur. Genel olarak anlaĢmada 

belirlenen alım fiyatının makul olduğu görünmektedir (Atiyas, 2011: 128). 

 Kanal Ġstanbul Projesi ise 2016 yılsonu itibari ile yer ve büyüklük olarak bir 

kesinlik kazanmamıĢ durumdadır. Ayrıca belirtilen otoyollar ibaresi ile ilgili olarak 

Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün 2016 yılı itibari ile bütçesi 9,5 milyar TL olarak 

belirlenmiĢ ve bu rakamın 1,3 milyar TL‘si otoyollara tahsis edilmiĢtir. Ġlgili tutar bütçe 

rakamının %0,23‘ünü oluĢturmaktadır. (T.C. Kara Yolları Genel Müdürlüğü) 

3.SONUÇ 

KuruluĢ amaçlarına, kaynaklarına ve yatırım kararlarına göre değiĢiklik gösteren 

devlet yatırım fonları özellikle son 20 yıllık dönemde küresel piyasaların önemli 

oyuncularından biri haline gelmiĢtir. YaĢanan 2008 krizi ile birlikte uzun vadeli yatırım 

yapılması ve servetin sonraki nesillere aktarımı düĢüncesi devlet sermayeli yatırım fonlarını 

ön plana çıkarmıĢtır. Devlet sermayeli yatırım fonlarının özel sektörde önemli ölçüde 

yatırımlarda bulunması, serbest piyasanın yavaĢ yavaĢ sona erdiği, devlet kapitalizminin ise 

yeniden doğduğu görüĢünü ortaya çıkarmaktadır. 

Dünya‘daki devlet yatırım fonlarına benzer Ģekilde ülkemizde de 2016 yılı itibariyle 

Türkiye Varlık Fonu kurulmuĢtur. Ancak Fon‘un kuruluĢ Kanun‘u; üzerinde düĢünülmüĢ ve 

emek harcanmıĢ olmakla birlikte, birtakım çeliĢkileri de içinde barındırır. Türkiye Varlık 

Fonu‘nun kuruluĢ aĢamasında sağlanan kaynakların T.C. Hazine gelirlerinde düĢüĢe yol 

açabilecek olması ve Fon‘un harcama kalemlerinde bir netlik olmaması Fon‘un denetimi 

açısından bir zorluk olarak değerlendirilebilir. Fon‘un destekleyeceği projeler için mevcut 

bankacılık sistemimizin sağladığı destek 323 Milyar TL seviyesinde iken, henüz yeni kurulan 

Türkiye Varlık Fonu‘nun sağlayacağı gelirleri ne aralıklar ile bu projelere aktaracağı konusu 

ise netlik kazanmamıĢtır. Büyük projelere finansman sağlayacak olan Fon SayıĢtay 

denetimine ise tabi olmayacaktır. Ayrıca Fon‘un kuruluĢ amaçları arasında finans sektörünün 

derinleĢmesini sağlamak gibi hedeflerin bulunması, Türkiye Varlık Fonu‘nun esas amacının 

dıĢında faaliyet göstermesine ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren devlet yatırım 

fonlarından ayrıĢmasına neden olmaktadır. 
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Türkiye Varlık Fonu‘nun ülke ekonomisinde tasarruf birikimi, istikrarın sağlanması ve 

ekonomik kalkınmanın gerçekleĢmesi sürecinde önemli rol alması beklenmektedir. Aynı 

zamanda Fon‘un sahip olduğu finansman olanakları ile yaratacağı projeler sayesinde 

bankacılık sektörünün üzerindeki yükün azalacağı, istihdam olanaklarının artacağı ve sosyal 

refahın yükseleceği öngörülebilir.  Türkiye Varlık Fon'un etkin faaliyeti ile birlikte Türkiye 

ekonomisinin istikrarlı büyüme sürecine gireceği ve geliĢmekte olan diğer ülkeler arasındaki 

farkı açabileceği düĢünülmektedir.  Fon‘un yaratması beklenen muhtemel olumlu etkisiyle 

birlikte OECD tarafından ülkemiz için öngörülen ortalama yıllık  %2,73‘lük büyümenin 

yaklaĢık yıllık %4 seviyesinde gerçekleĢmesi beklenmektedir. Bu büyüme oranı beklenen 

dünya büyüme rakamlarının üzerinde olup, ülkemizin geleceğin dünyasında da önemli bir 

ekonomik aktör olarak yer alabilmesi açısından önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Stratejik insan kaynakları, bir Ģirketin tüm birimlerinde çalıĢanların yönetilmesi ve 

rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejilerin uygulanabilmesiyle ilgili karar ve hareketleri 

içermektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla stratejik insan 

kaynakları yönetimine gittikçe artan bir ilginin olduğu görülmektedir. Stratejik insan 

kaynakları yönetiminin birçok örgütsel değiĢkenle iliĢkisi son zamanlarda ilgi odağı olmuĢtur. 

Bu çalıĢma, stratejik insan kaynakları yönetim uygulamaları, örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini 

arasındaki iliĢkileri araĢtırmak amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma modeli, Hackman ve 

Oldham‘ın geliĢtirdiği ĠĢ Özellikleri ve Herzberg‘in geliĢtirdiği Çift Faktör Teorilerinden 

hareketle oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma hipotezleri, veri toplama süreci devam etmekle beraber 

Trabzon ilinde bulunan farklı otellerde çalıĢan 73 iĢgörenden elde edilen verilerle regresyon 

analizi kullanılarak test edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; stratejik insan kaynakları yönetimi 

ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkide iĢ tatmininin aracılık etkisi olduğunu savunan hipotez 

kısmen desteklenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik insan kaynakları yönetim uygulamaları, örgütsel 

bağlılık, iĢ tatmini 

THE MEDIATION EFFECT OF JOB SATISFACTION ON THE RELATION 

BETWEEN STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE CASE STUDY IN TRABZON 

ABSTRACT 

Strategic human resources involve decisions and actions regarding the application of 

strategies to provide competitive advantage and the management of employees in all units of a 

company. It appears that there is an increasing interest in strategic human resource 

management in order to achieve sustainable competitive advantage. The relationship between 

strategic human resource management and many organizational variables has recently become 

a focus of attention. This study was conducted to investigate the relationship between 

strategic human resources management practices, organizational commitment and job 

satisfaction. The research model is based on Hackman and Oldham's Business Features and 

Herzberg's Two Factor Theories. Research hypotheses have been tested by using regression 

analysis of the data obtained from 73 workplaces working in different hotels in Trabzon. After 

the analysis, it was found that the hypothesis was partially supported 

Keywords: Strategic human resources management practices, organizational 

commitment, job satisfaction 
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1.GĠRĠġ  

ÇalıĢanların iĢle ilgili tutumlarından olan örgütsel bağlılık, üzerinde fazlasıyla 

araĢtırma yapılan konular arasında yer almaktadır (Gürbüz, 2011). Örgütsel bağlılık, 

psikolojik bir durum olarak kavramsallaĢtırılmıĢtır (Eslami ve Gharakhani, 2012: 86). Porter 

ve diğerleri (1973: 3) örgütsel bağlılığı, belirli bir organizasyona bireyin katılımı ile oluĢan 

kimliği olarak tanımlamaktadır. Yazarlara göre böyle bir bağlılık, örgütün amaç ve 

değerlerinin iĢgörenler tarafından kabulü, iĢgörenlerin örgüt amaçlarına ulaĢabilmesi için 

örgüt adına gönüllü bir Ģekilde çaba sarfetmesi ve örgüte olan üyeliğin korunma arzusu olmak 

üzere üç faktör ile kararterize edilebilmektedir. 

Örgütsel bağlılık ile ilgili literatürde pek çok tanım bulunmasına rağmen örgütsel 

bağlılık tanımlarında ön plana çıkan ortak noktanın, bireylerin bulundukları örgütte kalmaya 

devam etmeyi kendilerinin istemeleri oluĢturmaktadır. Ön plana çıkan ikinci bir noktayı ise, 

çalıĢanların örgütte kalma isteklerinin örgütlerinin menfaatlerine yönelik olması 

oluĢturmaktadır (Polat ve Meydan, 2011: 157). Meyer ve diğerlerine göre (1998: 32) örgütsel 

bağlılık devamlılık, duygusal ve  normatif olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Duygusal 

bağlılığa göre, çalıĢanların örgüte devam etme nedenini duygusal bağlılığı oluĢturmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, çalıĢanlar kendi istedikleri için örgütte kalmaya devam etmektedirler. 

Devamlılık bağlılığı örgütten ayrılmanın maliyetini göze almayı gerektirmektedir. ÇalıĢanlar 

ihtiyacı olduğu için örgütte kalmayı tercih etmektedir. Normatif bağlılık ise, çalıĢanların 

örgütte devam etme zorunluluğu olduğu için örgütte kaldıklarını yansıtmaktadır.  

ĠĢ tatmini, çalıĢanların yaptığı iĢinden memnuniyet duyması olarak tanımlanmaktadır 

(Locke, 1976: 1300). Bu tatmin iĢin gerektirdiklerinin iĢgörenlerin isteklerine uyduğu 

zamanda gerçekleĢmektedir (Green vd., 2006).  

Stratejik insan kaynakları yönetimi (SĠKY) ile ilgili olarak en çok karĢılaĢılan 

tanımlardan biri Wright ve McMahan‘a aittr.  Wright ve McMahan (1992: 298) SĠKY‘ni 

iĢletmenin amaçlarına ulaĢmak üzere planlanan insan kaynakları (ĠK) faaliyetleri olarak 

tanımlamaktadır. Wright (1998: 187-188)‘a göre bu tanımda SĠKY‘nin dört özelliği ön plana 

çıkmaktadır. Birincisi, rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla insan kaynaklarının stratejik 

bir anlayıĢla yönetilmesi gerektiğidir. Ġkincisi, rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla 

iĢgörenler tarafından araç olarak kullanılması gereken insan kaynakları program, ilke ve 

uygulamalarının oluĢturduğu faaliyetlerdir. Üçüncüsü, ĠK uygulamalarının strateji ile dikey ve 

yatay olarak uyumlu olması gerektiğidir. Dördüncüsü, SĠKY‘nin nihai hedefinin örgüt 

performansını iyileĢtirmek olduğudur.  

Peynes (2009: 31)‘e göre SĠKY, bir örgütün operayonel ve stratejik amaçlarını 

iyileĢtirmek veya desteklemek için insan kaynakları faaliyet, politika ve uygulamalarında 

gerekli değiĢikliklerin yapılmasını ifade etmektedir. SĠKY değiĢime daha hızlı ve etkili bir 

Ģekilde uyum sağlama inancına dayanmaktadır. 

Schuler (1992: 18), stratejik insan kaynakları yönetiminin önemli ölçüde entegrasyon 

ve uyum ile ilgili olduğunu ileri sürmektedir.  

Jain (2005: 167)‘e göre SĠKY, örgütün hedeflerine ulaĢmasını sağlamak amacıyla 

planlanan insan kaynakları faaliyetleridir. Yazara göre bu tanım örgüt stratejisi ile insan 

kaynakları faaliyetlerinin bağlantısı ve çeĢitli insan kaynakları faaliyetlerinin uyumlaĢtırılması 

olmak üzere iki ana noktayı birleĢtirmektedir. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde konuyla ilgili kavramsal çerçeve, kullanılan model 

açıklanacak ve araĢtırmanın hipotezine yer verilecektir. Daha sonra araĢtırma tasarımı ve 

bulgularına yer verilecek ve çalıĢma sonuç bölümü ile sonlandırılacaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ġlgili literatür incelendiğinde SĠKY ile iĢgörenlerin iĢ tatmini ve örgütsel bağlılıkları 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen sınırlı sayıda araĢtırma bulunduğu değerlendirilmektedir 

(Shahnawaz ve Juyal, 2006; Whitener, 2001; Green vd., 2006; Gürbüz, 2011; DemirtaĢ, 

2014).  

Ġlgili literatür incelendiğinde yapılan çalıĢmalarda SĠKY uygulamaları ile örgütsel 

bağlılık ve iĢ tatmini arasındaki iliĢkinin çoğunlukla 1980 yılında Hackman ve Oldham‘ın  

geliĢtirdiği ĠĢ Özellikleri Teorisi bakıĢ açısıyla açıklanmaya çalıĢıldığı görülmektedir (Green 

vd., 2006; Whitener, 2001; Gürbüz, 2011).  

Aynı zamanda Herzberg (1966)‘in geliĢtirdiği iĢ tatmini teorilerinden biri olan Çift 

Faktör YaklaĢımı da SĠKY uygulamaları ile örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi 

açıklamada katkı sağlayabilir (Gürbüz, 2011). Bu çalıĢmada SĠKY uygulamalarının örgütsel 

bağlılık üzerindeki etkisinde iĢ tatmininin aracılık rolü bahsedilen iki teoriden hareketle ele 

alınacaktır.  

2.1. Hackman ve Oldham‟ın ĠĢ Özellikleri Teorisi 

ĠĢ özellikleri teorisi 1980 yılında Hackman ve Oldham tarafından ortaya atılmıĢ ve 

motivasyon sağlamayı amaçlayan bir tekniktir. ĠĢ; beceri çeĢitliliği, görev kimliği, görevin 

önemi, özerklik ve geribildirim olmak üzere beĢ temel boyuta ayrılmıĢtır (Hackman ve 

Oldham, 1980; 250). Beceri çeĢitliliği, iĢ yapılırken çeĢitli yetenekler gerektirme derecesidir. 

Diğer bir ifade ile iĢin yapılması için kiĢinin farklı beceri ve yeteneklerini kullanmasıdır. 

Görev kimliği, iĢin tüm parçalarının ya da tamamlanabilir bir parçasının baĢlangıcından 

sonuna kadar bir iĢgören tarafından yapılmasıdır. Görevin önemi ise iĢin, diğer insanların iĢi 

veya yaĢamları üzerinde önemli bir etkiye sahip olma derecesidir. Bahsedilen üç özellik 

(beceri çeĢitliliği, görev kimliği ve görevin önemi) bireylerde psikolojik bir duruma yol 

açmaktadır. Yazarlara göre iĢin yapılması farklı yetenek ve görevlerin birarada kullanılmasını 

gerektiriyorsa, çalıĢanların iĢlerini önemli olarak algılamasını sağlıyorsa ve çalıĢanlar 

tarafından yerine getirilen görev bir bütünlük içeriyorsa görev iĢgörenler açısından anlamlı 

olarak algılanacaktır (Hackman ve Oldham, 1976; 257). Görevlerini anlamlı olarak 

algılamaları ise iĢgörenlerin tatmin olmasını sağlayacaktır. 

Yazarlar sorumluluk almaya iliĢkin iĢ özelliklerini özerklik ile ifade etmektedirler. 

Özerklik ile bahsedilen  iĢ sonuçlarıyla ilgili iĢgörenlerin üstlendiği kiĢisel sorumluluk 

duygusudur. Diğer bir ifadeyle özerklik, ĠĢin yerine getirilmesi için uygulanan prosedürlerin 

belirlenmesinde ve iĢin planlanmasında iĢgörene sağlanan takdir ve bağımsızlık derecesidir 

(Hackman ve Oldham, 1976: 257-258). Yapılan çalıĢmalarda iĢte özerkliğin sağlanması 

durumunda iĢgörenlerin sorumluluk duyma hissinin arttığı bulunmuĢtur (Dodd ve Ganster, 

1996: 331). 

Yazarlar iĢgörenin iĢin sonuçlarıyla ilgili bilgi sahibi olabilmesine yönelik iĢ 

özelliklerini geribildirim ile ifade etmektedirler. Geribildirim, iĢ faaliyetlerini yerine getiren 

iĢgörenin, performansının etkinliği ile ilgili doğrudan ve açık bilgi edinme derecesi olarak 

tanımlanmaktadır (Hackman ve Oldham, 1976; 258). ĠĢgörenlerin iĢleriyle ilgili 

bilgilendirilmesi onların iĢ verimliliğini etkileyebilmektedir (Dodd ve Ganster, 1996: 331). 

2.2. Herzberg‟in Çift Faktör Teorisi 

Çift Faktör YaklaĢımı‘nın da SĠKY uygulamaları ile örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini 

iliĢkisinin açıklanmasında ipuçları verebileceği düĢünülmektedir (Gürbüz, 2011: 403). 

Herzberg ve meslektaĢları, iĢ tutumlarının nedenleri ve sonuçları ile ilgili yaptığı çalıĢma 
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sonucunda yapılan iĢin bazı boyutlarının iĢgörenleri mutlu ederken bazı boyutlarının mutsuz 

ettiği sonucuna ulaĢmıĢlardır (Pinder, 1984: 21‘den aktaran Kurt, 2005: 288).  

Herzberg‘e göre hijyen faktörler performans üzerinde kısa süreli değiĢikliklere yol 

açmaktadır. Teoriye göre, hijyen faktörlerin yokluğu iĢ tatminsizliği yaratabilir ancak bu 

faktörlerin varlığı motive etmez ya da iĢ tatmini sağlamaz. Buna karĢılık, baĢarı, tanınma, iĢin 

kendisi, sorumluluk ve ilerleme gibi güdüleyiciler iĢi zenginleĢtiren unsurlardır. Herzberg, bu 

güdüleyici unsurların, uzun dönemde iĢ performansını etkilediğini ileri sürmüĢtür (Gawel, 

1997: 2). 

Herzberg tarafından ileri sürülen teoriye göre iĢin kendisiyle ilgili ve motive edici 

faktörler olarak adlandırılan ilgi çekici ve zorlayıcı çalıĢma, özyönlendirme, iĢin çalıĢan için 

önemi, iĢe katılım, sorumluluk, yaratıcılık, yetenek ve becerileri kullanma fırsatları vb. 

iĢgöreni motive ederek tatmin sağlayabilmektedir (Mottaz, 1985; 366).  

2.3. SĠKY, ĠĢ Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisi 

ĠĢgörenlerin iĢletme amaçlarını gerçekleĢtirme amacıyla yüksek performans 

göstermeleri iĢlerinden tatmin sağlayabilmelerine bağlıdır (Ġmamoğlu vd., 2004: 168). ĠĢgücü 

etkinlik ve verimliliğini arttırmanın yolu iĢ tatminine sahip, motivasyon düzeyi yüksek 

iĢgörenlere sahip olmaktan geçmektedir. ĠĢgörenin iĢinden tatmin olması durumunda iĢine 

karĢı daha olumlu tutum geliĢtireceği ileri sürülmektedir (Barney, 1986). Rusbult ve diğerleri 

(1988) iĢgörenlerin tatmin düzeyleri arttıkça gösterdikleri performansın arttığını ve aynı 

zamanda iĢten ayrılma niyetlerinin azaldığını ve hayal kırıklıklarının ortadan kalktığını ileri 

sürmektedirler.  

ĠĢ özellikleri teorisine göre, bir görev önemli olarak algılandığında, iĢin yerine 

getirilmesi çeĢitli beceriler gerektirdiğinde, görev bütünlüğü, özerklik ve geribildirim 

niteliklerine sahip olduğunda diğer bir ifadeyle, iĢgörenlerin anlamlılık, sorumluluk ve yerine 

getirdikleri görevle ilgili sonuçlar hakkında bilgi almaları durumunda daha üst düzey 

motivasyona sahip olacakları ileri sürülmektedir (Wood ve Menezes, 2008). Bahsedilen iĢ 

özellikleri ise örgütsel bağlılık  ve iĢ tatminini arttıracaktır (Eby ve diğerleri, 1999).  

Söz konusu iki teori çerçevesinde iĢgörenlerin yaptığı iĢleri anlamlı olarak 

nitelendirmesi, yapılan iĢin farklı beceriler gerektirmesi, yerine getirilen görevlerin bir 

bütünlük içermesi, iĢin özerklik sağlaması ve iĢle ilgili sonuçların iĢgörenlere aktarılması 

iĢgörenlerin tatmin olmasını sağlayacak, iĢgörenlerin tatmin düzeyinin artmasıyla birlikte de 

iĢten ayrılma niyeti azalacak ve hayal kırıklıkları ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla, iĢ tatmini 

artan iĢgörenin örgütsel bağlılığının artması beklenmektedir.  

Bahsedilen literatür ile ĠĢ özellikleri ve Çift Faktör Teorileri çerçevesinde, SĠKY 

uygulamalarının iĢgörenlerin iĢ tatmini ve örgütsel bağlılıklarını olumlu yönde 

etkileyebileceği söylenebilir. Tüm bu sebeplerden dolayı araĢtırmacılar tarafından aĢağıdaki 

hipotezler geliĢtirilmiĢtir; 

Hipotez: İş tatmini, stratejik insan kaynakları yönetim uygulamaları ile örgütsel 

bağlılık arasındaki ilişkide aracılık eder. 

Ġlgili literatürün incelenmesi ve Hackman ve Oldham‘ın geliĢtirdiği ĠĢ Özellikleri ile 

Herzberg‘in geliĢtirdiği Çift Faktör Teorileri çerçevesinde çalıĢmanın Ģekillenmesi amacıyla 

aĢağıdaki model araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 

  

  

                                                                                               

 

 

                             

                                                                                                                    

 

                  

                        

3. METODOLOJĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi  

Bu çalıĢmanın amacı, stratejik insan kaynakları uygulamaları, örgütsel bağlılık ve iĢ 

tatmini arasındaki iliĢkileri araĢtırmaktır. Bu çerçevede, stratejik insan kaynakları 

uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkide iĢ tatmininin aracılık rolü incelenmiĢtir. 

Bu araĢtırma Trabzon ilinde yer alan çeĢitli otellerde çalıĢan iĢgörenlerden elde edilen veriler 

ile regresyon analizi ile test edilmiĢtir. AraĢtırma modeli oluĢturulurken Hackman ve 

Oldham‘ın geliĢtirdiği ĠĢ Özellikleri ve Herzberg‘in geliĢtirdiği Çift Faktör Teorilerinden 

hareket edilmiĢtir.  

3.2. Ölçekler, Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 

AraĢtırma verileri anket yöntemi ile elde edilmiĢtir. Stratejik insan kaynakları yönetim 

uygulamalarını test etmek için  Devanna vd. (1982); Huselid ve Becker (1997)‘e ait 

ölçeklerden istifade ederek Gürbüz vd. (2009) tarafından düzenlenerek Türkçe‘ye uyarlanılan 

ölçekten yararlanılmıĢtır. 8 maddeden oluĢan ve ―kesinlikle katılmıyorum‖ ifadesinden 

―kesinlikle katılıyorum‖ ifadesine kadar uzanan stratejik insan kaynakları yönetimi ölçeği, 

beĢli likert Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Örgütsel bağlılığı test etmek için Meyer ve Allen tarafından geliĢtirilmiĢ üç boyutlu ve 

18 maddeden oluĢan ve ―kesinlikle katılmıyorum‖ ifadesinden ―kesinlikle katılıyorum‖ 

ifadesine kadar uzanan 5-puanlık likert ölçeği kullanılmıĢtır. 

ĠĢ tatminini ölçmek için ise Hackman ve Oldham‘ın 1975 yılında geliĢtirdiği ĠĢ 

Özellikleri Anketi‘nden uyarlanan ve ―kesinlikle katılmıyorum‖ ifadesinden ―kesinlikle 

katılıyorum‖ ifadesine kadar uzanan 5-puanlık likert ölçeği kullanılmıĢtır. 

 Kullanılan ölçeklerin geçerliliklerinin test edilmesi için keĢfedici faktör analizi, 

güvenilirliklerinin testi için ise Cronbach‘s Alpha yöntemi kullanılmıĢtır. Ġlk adımda 

uygulanan keĢfedici faktör analizinde oluĢacak faktörlerin birbirlerinden bağımsız alt boyutlar 

oluĢturabilmesi amacı ile orthogonal faktör rotasyonu (varimax yöntemi) kullanılmıĢtır. Bu 

analiz sırasında soruların kavramsal olarak ait oldukları faktörlere en az 0,30‘luk bir faktör 

yükü ile yüklenmesine dikkat edilmiĢ olup faktör yükü bu sınırın altında olan sorular ölçekten 

çıkarılmıĢtır. Bununla birlikte birden fazla faktöre yüklendiği ve/veya kuramsal beklentilerle 

uyuĢmayacak Ģekilde farklı faktörler altında toplandığı belirlenen bazı sorular da ölçeklerden 

çıkarılmıĢtır. Bu bilgiler ıĢığında elde edilen faktör yapıları ve bu yapılara dair güvenilirlik 

analizi sonuçları Tablo 1-3‘de sunulmaktadır.  

Örgütsel bağlılık için elde edilen 3 boyutlu faktör yapısı (Tablo 2) kuramsal 

beklentilerle uyuĢmaktadır. Elde edilen faktörler toplam varyansın %68,53‘ünü 

SĠKY 

Uygulamaları 

Örgütsel Bağlılık 

ĠĢ Tatmini 
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açıklamaktadır. Güvenilirlik analizi sonuçları da elde edilen faktörlerin içsel tutarlılığına kanıt 

sağlamaktadır.  

Tablo 1: Örgütsel Bağlılık Ölçeği KeĢfedici Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Örgütsel bağlılık 

soruları 

Faktör  

Duygusal 

bağlılık 

Devam 

bağlılığı 

Normatif 

bağlılık 

O16  ,858  

O17  ,931  

O18  ,779  

O5   ,705 

O6   ,848 

O7   ,739 

O10 ,797   

O11 ,794   

O12 ,798   

O13 ,739   

O14 ,738   

KMO: ,766 

Bartlett‘s Testi: 342,213 (P<,01) 

Açıklanan Varyans 

(%) 
28,92 21,41 18,21 

Toplam Varyans (%) 68,538 

Cronbach Alpha ,860 ,836 ,696 

 

Stratejik ĠKY uygulamaları için uygulanan keĢfedici faktör analizi sonucunda (Tablo 

2) iki faktörden oluĢan bir yapı elde edilmiĢtir. Söz konusu iki faktörlü yapı toplam varyansın 

%67,597‘lik kısmını açıklamakta ve her iki boyut için de beklenen düzeyde güvenilirlik için 

kanıt elde edilebilmektedir. Faktörlerin içerdikleri soruların incelenmesi sonucu bu faktörlere 

ilk üç soru stratejik uyum ile ilgili olduğu ve ayrı bir önem atfettiği için stratejik uyum ve 

entegrasyon adı diğer boyutlara ise diğerleri adları verilmiĢtir.  

 Tablo 2. Stratejik ĠKY Uygulamaları Ölçeği KeĢfedici Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Sonuçları 

Stratejik ĠKY soruları 

     Faktör  

Stratejik 

uyum ve 

entegrasyon 

Stratejik 

ĠKY 

(Diğerleri) 

S1  ,884 

S2  ,862 

S3  ,738 

S4 ,808  

S5 ,876  

S6 ,674  

S7 ,689  

KMO: ,768 

Bartlett‘s Testi: 194,730 (P<,01) 

Açıklanan Varyans (%) 35,576 32,018 

Toplam Varyans (%) 67,597 

Cronbach Alpha ,818 ,797 
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Uygulanan keĢfedici faktör analizi (Tablo 3) iĢ tatmini soruları için tek boyutlu bir 

yapının geçerliliğine kanıt sağlar niteliktedir. Bu yapı için hesaplanan Alpha katsayısı ise 

beklenen değerin (0,70) üzerindedir (α=0,804).  

Tablo 3. ĠĢ Tatmini Ölçeği KeĢfedici Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

ĠĢ tatmini soruları 

Faktör  

Stratejik uyum ve entegrasyon 

Ġ1 ,933 

Ġ2 ,910 

Ġ3 ,694 

KMO: ,603 

Bartlett‘s Testi: 106,431 (P<,01) 

Açıklanan Varyans (%) 72,666 

Toplam Varyans (%) 72,666 

Cronbach Alpha ,804 

 

4. VERĠLERĠN ANALĠZĠ VE BULGULAR 

ÇalıĢmada kullanılan bağımlı değiĢken, bağımsız değiĢkenler ve aracı değiĢken 

arasındaki pearson korelasyon katsayıları ile değiĢkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 4‘de 

özetlenmektedir.  

Tablo 4: DeğiĢkenler Arası Korelâsyonlar ve Betimleyici Ġstatistikler 

DeğiĢkenler X ort s.d. 1 2 3 4 5 6 

1.ĠĢ tatmini 33,105 ,98025 1 
     

2.Duygusal bağlılık 27,489 114,905 -,242
*
 1 

    

3.Devam bağlılığı 28,995 ,97608 ,106 -,063 1 
   

4.Normatif bağlılık 30,466 ,97782 ,525
**

 -,277
*
 ,403

**
 1 

  
5.Stratejik uyum ve 

entegrasyon 
34,338 ,85650 ,137 -,284

*
 ,014 ,209 1 

 

6.Stratejik ĠKY (Diğer) 35,685 ,88020 ,290
*
 -,167 ,104 ,331

**
 ,465

**
 1 

 ** p<0.01; *p<0.05    

 

Tablo5:. Stratejik ĠKY Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢkilerde ĠĢ 

Tatmininin Aracı (Mediator) Rolüne Dair Regresyon Analizi Sonuçları 

 ĠĢ Tatmini  Duygusal Bağlılık  Devam Bağlılığı  Normatif Bağlılık  

DeğiĢkenlera Model 1  Model 2 Model 3  Model 4 Model 5  Model 6 Model 7 

Stratejik uyum ve entegrasyon ,002  -,264* -,263*  -,044 -,044  ,070 ,069 

Stratejik ĠKY (Diğer) ,289*  -,044 ,017  ,124 ,100  ,299* ,163 

ĠĢ Tatmini    -,211   ,083   ,468** 

           

F 3,220*  3,146* 3,233**  ,434 ,434  4,479** 10,524** 

Adjusted R2 ,058  ,056 ,085  -,016 -,024  ,088 ,284 

VIF (max) 1,276  1,276 1,092  1,276 1,092  1,276 1,092 

VIF (min) 1,276  1,276 1,367  1,276 1,367  1,276 1,367 

***p<0.001;   **p<0.01;   *p<0.05 
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Tablo 5‘e göre stratejik uyum ve entegrasyon ve stratejk ĠKY (diğer) değiĢkenlerinin 

örgütsel bağlılık boyutları üzerindeki toplam etkileri incelendiğinde stratejik uyum ve 

entegrasyon ile duygusal bağlılık  arasındaki negatif yönlü (Model 2: β=-,264; P<,05) ve 

stratejk ĠKY (diğer) ile normatif bağlılık  arasındaki pozitif yönlü  (Model 6: β=,299; P<,01) 

iliĢkilerin anlamlı olduğu görülmektedir. Aracı değiĢken olarak ele alınan iĢ tatmini 

değiĢkeninin dahil edildiği modellere bakıldığında stratejk ĠKY (diğer) ile normatif bağlılığı 

arasındaki direkt etkinin anlamlı olmadığı (Model 7: β=-,163; P<,10) görülmektedir. Bu 

modelde (Model 7) ayrıca iĢ tatmini ile normatif bağlılık arasında da pozitif yönlü bir anlamlı 

iliĢkinin varlığına kanıt sağlanmaktadır (Model 7: β=,468; P<,01).  Stratejik ĠKY 

uygulamalarının iĢ tatmini üzerindeki etkisini test eden model 1 incelendiğinde stratejk ĠKY 

(diğer) ile iĢ tamini arasında da anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir (Model 1: 

β=,289; P<,05). Özetlenen bu iliĢkiler Baron ve Kenny (1986) referans alınarak 

yorumlandığında stratejk ĠKY (diğer) ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkide iĢ tatmininin aracılık 

(mediation) etkisine kanıt sağlandığı ve bu etkinin bur tam aracılık etki Ģeklinde ortaya çıktığı 

söylenebilmektedir.  

5.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bu çalıĢma stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgütsel bağlılık 

arasındaki iliĢkide iĢ tatmininin aracılık rolü olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

Bu amacı gerçekleĢtirmek için Trabzon ilinde hizmet veren çeĢitli otellerde çalıĢmakta olan 

iĢgörenlerden anket doldurmaları istenmiĢtir. Anket sonuçları regresyon analizi yöntemi ile 

test edilmiĢ olup hipotezin kısmen desteklendiği sonucu elde edilmiĢtir. Aracı değiĢken olan iĢ 

tatmini üzerinden stratejik insan kaynakları yönetimi ile duygusal bağlılık arasında negatif 

yönlü, normatif bağlılık arasında pozitif yönlü iliĢkilerin olduğu görülmektedir. Devam 

bağlılığı ile stratejik insan kaynakları yönetimi arasında anlamlı iliĢkilerin olmadığı 

görülmektedir. 

Bu çalıĢmanın birtakım kısıtları bulunmaktadır. Maliyet, zaman gibi etkenler 

nedeniyle araĢtırma Trabzon il sınırları içerisinde sınırlı sayıdaki otel personeli ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Örneklem sayısının artmasıyla birlikte sonuçların değiĢebileceği 

öngörülmektedir.  

ÇalıĢmadaki değiĢkenler farklılaĢtırılarak araĢtırma kapsamı zenginleĢtirilebilir. 

Örneğin, stratejik insan kaynakları yönetimi ile örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasındaki 

iliĢkide iĢ tatmininin aracı rolü irdelenebilir. Ayrıca bu çalıĢma sadece sınırlı bir bölgedeki 

sınırlı sektör çalıĢanlarına yönelik olarak uygulanmıĢtır. Uygulama alanı geniĢletilerek veya 

farklı sektörlerde uygulanarak çalıĢma alanı geliĢtirilebilir. 
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ÖZET 

Yükselen ekonomiler küresel finans sisteminde ve uluslararası portföy yönetiminde 

artan bir öneme sahiptir ve hem kurumsal yatırımcılar hem de bireysel yatırımcılar için 

dinamik bir yatırım fırsatları kümesi sumaktadır. ÇalıĢmada yükselen ekonomiler ile Türkiye 

Ekonomisi makroekonomik göstergeler bakımından gruplandırılarak, yükselen ekonomiler ve 

Türkiye Ekonomisi'nin bu göstergeler bakımından benzerlik ve farklılıkları ortaya 

konulacaktır. ÇalıĢmada gayri safi yurtiçi hâsıla, kiĢi baĢına düĢen GSYH, büyüme oranı, 

enflasyon oranı, iĢsizlik oranı, cari denge/GSYH gibi makroekonomik değiĢkenler temel 

makroekonomik göstergeler olarak tercih edilmiĢtir. AraĢtırmada veriler Dünya Bankası ve 

IMF gibi kaynaklardan temin edilecektir.  AraĢtırma örneklemini yükselen piyasalar olarak 

tanımlanmıĢ 25 ülke ve bunların 2008-2016 arasındaki yıllık verileri oluĢturmaktadır. ÇalıĢma 

sonucunda Türkiye Ekonomisi ile aynı grupta yer alacak diğer yükselen ekonomiler 

belirlenecek, ülkeler elde edilen sonuçlar doğrultusunda tespitlerde bulunulacaktır. Ortaya 

çıkan gruplara göre makroekonomik açıdan benzer ülkeler ile Türkiye arasındaki benzerlik ve 

farklılıklar ortaya konularak öneri ve tespitler ortaya konulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yükselen Ekonomiler, Makroekonomik Göstergeler, Türkiye 

COMPARISON OF MACROECONOMIC INDICATORS IN EMERGING 

ECONOMIES 

ABSTRACT 

Emerging economies have become increasingly important in the management of the 

global financial system and international portfolio and offers a dynamic set of investment 

opportunities for both institutional investors and also individual investors. In the study, 

emerging economies and Turkey Economy, grouped in terms of macroeconomic indicators, 

emerging economies and Turkey Economy will be revealed similarities and differences in 

these indicators. In the study, macroeconomic variables such as the gross domestic product 

(GDP), gross domestic product per capita, growth rate, inflation rate, unemployment rate, the 

current account balance/ the gross domestic product, has been preferred as the main 

macroeconomic indicators. Research data will be obtained from sources such as World Bank 

and IMF. The study sample is defined as emerging markets constitute of 25 countries and 

their annual data from 2008 to 2016.  As a result, Turkey economy will take place in the same 

group in other emerging economies to be determined, determination will be made in 

accordance with the results obtained from the countries. According to groups; it will be put 

forward suggestions and findings by presenting similarities and differences between macro-

economically similar countries and Turkey. 

Key Words: Emerging Economies, Macroeconomic Indicators, Turkey 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Yükselen Piyasa Ekonomisi hızlı büyüme ve geliĢme süreci içerisindeki, geliĢmiĢ 

piyasalara aday ekonomileri ifade eden bir kavramdır. Yükselen Piyasa Ekonomisi (Emerging 

Market Economy) kavramı iktisat literatürüne ilk kez, 1981 yılında Dünya Bankası‘na bağlı 

bir kuruluĢ olan Uluslararası Finans Kurumu‘ndan (International Finance Corporation-IFC) 

Antoine W. van Agtmael tarafından kazandırılmıĢtır (Atik, 2005: 5). ÇeĢitli kurum ve 

Ģirketler tarafından yapılan yükselen piyasa sınıflandırmalarında ve ülke sayılarında 

farklılıklar olduğu görülmektedir. IMF tarafından yapılan yükselen piyasalar 

sınıflandırmasında 25 ülke yer alırken, FTSE (Financial Times Stock Exchange)  tarafından 

yapılan sınıflandırmada 21 ülke yer almaktadır. MSCI (Morgan Stanley Capital 

International)'nın tarafından yapılan Yükselen Piyasalar Endeksi ise finansal piyasalarda en 

çok kabul gören endekslerden biridir. MSCI Yükselen Piyasa Endeksi'nde yer alan ülke sayısı 

ise 23'tür (Akın, 2016: 527). 

Günümüzde küreselleĢmenin özellikle teknolojide yaĢanan ani geliĢmelerle hız 

kazanması ile birlikte, ülkeler arasındaki sınırlar da ortadan kalkmıĢtır. YaĢanan bu değiĢim 

ülkeler arasında sermayenin rahat ve serbest bir Ģekilde dolaĢması anlamına da gelmektedir. 

Finansal küreselleĢme olarak da ifade edilen bu süreç ile özellikle geliĢmiĢ piyasalara göre 

çeĢitli avantajlara sahip olan yükselen ekonomilerinin de öneminin artmasına yol açmıĢtır. 

Büyüme potansiyeli ve yatırımcılara sundukları fırsatlara karĢın yükselen ekonomiler sık sık 

krizler ile karĢı karĢıya geldiği görülmektedir. Bu krizler Ģunlardır; 1994-1995 Meksika Krizi, 

1997-1998 Asya Krizi, 1998 Rusya Krizi, 1999 Brezilya Krizi, 2000-2001 Türkiye Krizi ve 

2001-2002 Arjantin Krizi. Çolak (2014) yükselen ekonomilerin yapısal özellikleri gereği, 

geliĢmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüdüğünü, bunda bu ülkelerdeki iç talebin canlı 

olması (efektif talep) ile yabancıların doğrudan yatırımlarının önemli bir payı olduğunu ifade 

etmektedir. Çolak'a göre "yükselen ekonomiler bu özelliklerinden ötürü 2007/2008 krizinden 

çok fazla etkilenmemiĢlerdir. Bir iki yıllık kesintiler olsa da, büyümeye devam etmiĢlerdir. 

Küresel kriz sürecinde ABD‘nin geniĢletici para politikasının neden olduğu likidite 

bolluğundan epeyce de yararlanmayı baĢarmıĢlar ancak bu ülkelerin keyfi ABD‘nin parasal 

geniĢleme hızını yavaĢlatması ile birlikte bozulmaya baĢlamıĢtır. Özellikle yatırımlarını 

ülkelerine giren uluslararası sermaye ile finanse ettikleri için yüksek cari açık veren ülkelerde 

 (baĢta Hindistan, Brezilya ve Türkiye olmak üzere) ekonomiler teklemeye baĢlamıĢtır". 

2.YÜKSELEN EKONOMĠLER 

Yükselen Ekonomiler kavramı, 1980'lerin sonlarından baĢlayarak finansal 

serbestleĢtirme ve kambiyo rejimlerinin kuralsızlaĢtırıldığı politikalarını benimseyerek ulusal 

mali piyasalarını uluslararası finansal sermayenin spekülasyonuna açmaya yönelen 

(ekonomilere) piyasalara verilen addır (Yeldan, 2005: 1). Diğer bir tanımla, ülkedeki adil 

olmayan gelir dağılımı, zayıf endüstriyel ve sosyal altyapı ve aĢırı nüfus gibi problemleri 

ortadan kaldırmak için reformlar yapmaya karar veren ve uzun dönemli planlar oluĢturan, bu 

planları uygulamaya koyan ve bu faaliyetler sonrası kiĢi baĢına GSMH da artıĢ kaydeden 

ülkeler yükselen ekonomiler olarak isimlendirilmektedir (ErĢin 2014: 44). Yükselen 

ekonomiler, geliĢmekte olan ülkelerden daha yüksek geliĢme seviyesine sahip olan ve uzun 

dönemde yüksek büyüme oranı trendi yakalayan ancak geliĢmiĢ ülkeler seviyesine henüz 

ulaĢmamıĢ ülkeleri kapsamaktadır (Koç, 2011: 2). Bu piyasaların ortaya çıkıĢında devletin 

ekonomik kalkınmayı yönetmedeki baĢarısızlığının ve bu ülkelerin sermaye yatırımlarına 

duydukları ihtiyacın etkisi büyük olmuĢtur (ġen ve Küçükaksoy, 2006: 215).  Yükselen 

ekonomiler ve geliĢmekte olan ülkeler ekonomik ve sosyal yapılarındaki benzerliklere 

rağmen, geliĢme konusundaki kararlılıklar ve ülke vatandaĢların refahlarını artırmadaki 

baĢarılarıyla birbirlerinden ayrılmaktadır. Her geliĢen ekonomi, geliĢmekte olan ülke olarak 

adlandırılabilmekte, fakat her geliĢmekte olan ülke geliĢen ekonomi sınıfına dahil 
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edilmemektedir (Çivi ve ÇavuĢgil, 2001: 118). Yükselen piyasa ekonomilerinin birtakım ortak 

özellikleri bulunmaktadır. Büyümeye destek veren bu özellikler, yatırım yapmadan önce 

dikkat edilmesi gereken bazı riskler de taĢımaktadır. Bu özellikler Ģunlardır (Narin ve 

Kutluay, 2013: 36); "Geçiş Ekonomisi: GeliĢen piyasa ekonomileri genellikle kapalı bir 

ekonomiden açık ekonomiye geçiĢ sürecindedir. Herkes bu sonucun uygun politikalar 

olduğunu düĢünürken, artan politik ve para politikası riski bulunmaktadır. Genç ve Artan 

Nüfus: GeliĢen piyasa ekonomileri, çoğu kez yaĢlanan iĢçileri ve tüketilen malları takviye 

edecek, güçlü uzun dönem büyüme oranlarını sağlayacak kapasitede genç nüfusa sahiptir. 

Ancak genç nüfus, politik istikrar riskini arttırabilecektir. Gelişmemiş Altyapı: GeliĢen piyasa 

ekonomileri, çoğu kez bina altyapılarının baĢlangıç aĢamasındadır. Hükümet harcamaları bu 

yatırıma yönlendirilmediğinden, özel sektör için bu yatırımların maliyeti yüksek, verimliliği 

ise düĢük olmaktadır. Yabancı Sermaye Yatırımları: GeliĢen piyasa ekonomileri, genellikle 

gelecekte beklenen ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek büyük bir yabancı sermaye 

yatırımı ile karĢı karĢıyadır. Ancak çok fazla sermaye giriĢi, piyasanın aĢırı ısınmasına yol 

açabilecektir". 

  Eğilmez (2014) 22 yükselen piyasa ekonomisi (emerging markets) ile Türkiye‘yi 

karĢılaĢtırmıĢtır.23 ülkeyi 5 önemli makroekonomik göstergeye (büyüme, enflasyon, iĢsizlik, 

bütçe dengesi ve cari denge) göre karĢılaĢtırarak ilgili kategoride en iyi durumdaki ülkeye 23 

puan en kötü durumdaki ülkeye ise 1 puan vererek sıralamayı oluĢturmuĢtur. Eğilmez'e göre 

"Türkiye ekonomisi, performans olarak, 2003-2013 döneminde önceki 11 yıla göre ciddi bir 

gerileme yaĢamıĢtır. 23 ülke arasında 1992-2002 döneminde 16. sıradayken 2003-2013 

döneminde son sıraya gerilemiĢ bulunuyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye Ekonomisi bu beĢ 

önemli makro ekonomik göstergenin hiçbirinde 23 yükselen piyasa ekonomisi arasında ilk beĢ 

içerisinde yer almamaktadır". 

3.YÜKSELEN EKONOMĠLERDE MAKROEKONOMĠK GÖSTERGELERĠN 

KARġILAġTIRILMASI 

IMF World Economic Outlook Ekim 2015 raporuna göre "Yükselen Piyasa 

Ekonomileri" Ģunlardır; Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, ġili, Çin, Kolombiya, Estonya, 

Macaristan, Hindistan, Endonezya, Letonya, Litvanya, Malezya, Meksika, Pakistan, Peru, 

Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Venezuela. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde IMF ve World Bank datasından 25 yükselen ekonomiye ait 2008 

Küresel Finans Krizi ve sonrası döneme iliĢkin (2008-2016) makroekonomik göstergelere 

(GSYH, KiĢi BaĢına DüĢen GSYH, Büyüme Oranı, Enflasyon Oranı, ĠĢsizlik Oranı ve Cari 

Denge/GSYH) yer verilmiĢtir. 

4.YÜKSELEN EKONOMĠLERDE MĠLLĠ GELĠR 

IMF verilerine göre 2008 yılında 15,3 trilyon dolarlık bir ekonomi olan yükselen 

ekonomilerin 2016 yılı sonu itibariyle 23,5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceği 

tahmin edilmektedir. IMF tarafından derlenen verilere göre 2015 yılında yükselen 

ekonomilerin en büyüğü olan Çin‘in istikrarlı bir Ģekilde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)‘sını 

arttırdığı görülmektedir. Diğer yükselen ekonomilerin Çin, Güney Afrika, Endonezya ve 

Hindistan hariç, neredeyse tamamı,  2008 Küresel Finans Krizi'nin etkisiyle bir sonraki yıl 

GSYH‘lerinde düĢüĢler yaĢamıĢtır. 2016 verilerine göre en yüksek GSYH tahminlerinde de 

belirtilen ülkelerin baĢı çektikleri görülmektedir.2016 yılı sonu itibariyle yükselen ekonomiler 

içerisinde en büyük ekonominin 11,3 trilyon dolar ile Çin olacağı görülmektedir. Ġkinci en 

büyük ekonominin 2,2 trilyon dolar ile Hindistan ve üçüncü en büyük ekonominin 1,7 trilyon 

dolar ile Brezilya olacağı tahmin edilmektedir. Yıllar içindeki istikrarlı artıĢları da gelecekte 

yükselen ekonomilerin dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Asya‘ya kayacağı iddialarını 

doğrular niteliktedir. Türkiye Ekonomisi 2015 yılında 25 yükselen ekonomi içerisinde 717 
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milyar dolar ile 7. büyük ekonomidir. Tablo 1'de yükselen ekonomilerde 2008-2016 

döneminde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) göstergesine yer verilmiĢtir. 
 

Tablo 1: Yükselen Ekonomilerde GSYH (Milyar Dolar) 
        

  Kaynak:IMF,www.imf.org.tr, (12.11.2016), *Tahmin 

5.YÜKSELEN EKONOMĠLERDE KĠġĠ BAġINA DÜġEN MĠLLĠ GELĠR 

Yükselen ekonomilerin kiĢi baĢına düĢen GSYH‘lerine baktığımızda, 2009 yılında 

birçok ülkede düĢüĢlerin yaĢandığı görülmektedir. 2008 Küresel Finans Krizi'nin etkilediği 

ülkelere baktığımızda görece daha küçük ekonomilerin olduğu görülmektedir. 2009 yılında 

yükselen ekonomilerin en büyük iki ekonomisi Çin ve Hindistan'ın kiĢi baĢına düĢen 

GSYH'lerinin arttığı görülmektedir. Bu ülkelerin dıĢında, Endonezya, Güney Afrika ve 

Venezuela‘da kriz sonrası kiĢi baĢına düĢen GSYH‘lerini yükseltmiĢtir. Bu ülkelerin bölgesel 

olarak Asya‘da ağırlıklı olarak yer almaları da ayrıca dikkate alınmalıdır. Göstergelerde 

sürekli artıĢ sağlayan bir ekonomi göze çarpmaktadır. Bu ekonomi yükselen ekonomilerin en 

büyüğü Çin‘dir.  Türkiye Ekonomisi 2010-2014 döneminde 10.000 dolar seviyesindeki kiĢi 

baĢına düĢen milli gelir ile orta gelir tuzağı adı verilen gelir sınıfında kalmıĢ bir üst gelir 

grubuna çıkamamıĢtır. World Bank'ın Eylül 2016 ülke sınıflandırmasına göre yükselen 

ekonomilerden en yüksek kiĢi baĢına düĢen GSYH'ye sahip yüksek gelirli ülkeler Estonya, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya ve ġili'dir. Endonezya, Hindistan, Filipinler, Pakistan 

ve Ukrayna ise düĢük orta gelirli ülke sınıfında yer almaktadır. Tablo 2'de yükselen 

ekonomilerde 2008-2016 döneminde kiĢi baĢına düĢen milli gelir göstergesine yer verilmiĢtir. 

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Arjantin 363.545 334.633 424.728 527.644 579.666 611.471 563.614 630.448 541.748 

Brezilya 1,695.855 1,669.205 2,208.705 2,612.400 2,459.525 2,464.688 2,417.158 1,772.589 1,769.601 

Bulgaristan 54.661 51.784 49.940 56.952 53.575 55.628 56.717 48.953 50.446 

Çin 4,604.729 5,121.992 6,066.212 7,522.155 8,570.280 9,635.207 10,557.636 11,181.556 11,391.619 

Endonezya 558.582 577.539 755.256 892.590 919.002 914.552 890.597 858.953 940.953 

Estonya 24.285 19.712 19.538 23.191 23.148 25.255 26.527 22.704 23.476 

Filipinler 173.603 168.485 199.591 224.143 250.092 271.836 284.829 292.451 311.687 

Güney Af. 287.095 297.221 375.304 416.879 396.346 367.772 351.571 314.732 280.367 

Hindistan 1,224.096 1,365.373 1,708.460 1,822.992 1,828.984 1,863.207 2,042.560 2,073.002 2,250.987 

Kolombiya 244.302 233.893 286.954 335.437 369.430 380.170 378.544 292.091 274.135 

Letonya 35.709 26.213 23.787 28.414 28.055 30.199 31.303 26.957 27.945 

Litvanya 48.125 37.533 37.201 43.547 42.870 46.426 48.468 41.193 42.776 

Macaristan 157.095 129.774 130.093 139.938 127.176 134.402 138.347 120.636 117.065 

Malezya 238.645 208.914 255.024 297.961 314.443 323.276 338.073 296.284 302.748 

Meksika 1,101.274 894.950 1,051.128 1,171.185 1,186.602 1,261.983 1,298.181 1,143.796 1,063.606 

Pakistan 170.853 167.875 177.166 213.588 224.384 231.218 244.361 271.050 .... 

Peru 121.616 121.228 148.562 170.605 192.495 201.979 202.841 192.113 180.291 

Polonya 530.170 436.817 479.082 528.481 500.713 524.223 544.877 474.775 467.350 

Romanya 209.664 168.036 167.986 186.113 171.662 191.560 199.374 177.956 186.514 

Rusya 1,784.514 1,313.681 1,638.463 2,031.768 2,170.145 2,230.624 2,030.973 1,326.016 1,267.754 

ġili 179.556 172.094 217.277 250.652 265.158 277.068 258.712 240.233 234.903 

Tayland 291.383 281.575 340.924 370.608 397.291 419.889 404.320 395.297 390.592 

Türkiye 730.628 614.389 731.539 774.729 788.605 823.025 798.700 717.932 735.716 

Ukrayna 188.240 121.552 136.011 163.161 175.707 179.572 132.343 90.524 87.198 

Venezuela 289.741 237.294 294.282 334.069 331.457 228.017 215.296 260.089 333.715 
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Tablo 2: Yükselen Ekonomilerde KiĢi BaĢına DüĢen GSYH (Dolar) 

Kaynak: World Bank, http://data.worldbank.org/ ,(12.11.2016), *World Bank ülke sınıflandırması  Eylül 2016. 

6.YÜKSELEN EKONOMĠLERDE BÜYÜME ORANI 

2008 Küresel Finans Krizi sonrası geliĢmiĢ ekonomilere göre daha hızlı bir büyüme 

sergileyen yükselen ekonomiler son yıllarda farklılaĢan bir görünüm sergilemektedir. 

Yükselen ekonomilerde 2008-2016 döneminde büyüme oranı göstergesine göre, Çin, 

Endonezya, Filipinler, Hindistan, Kolombiya, Pakistan, Peru ve Polonya, 2008 Küresel Finans 

Krizi'nin ertesi yılı büyümelerini pozitif olarak sürdürürken, diğer ekonomiler negatif olarak 

büyümüĢ yani ekonomileri küçülmüĢtür. Büyüyen ekonomiler arasında sadece Hindistan 2008 

yılında %3,9 büyüme oranını, 2009 yılında %8,5 oranına çıkararak, krizin yaĢandığı yıl 

büyüme oranını yükselten tek ülke olmuĢtur. Bölgesel olarak incelediğimizde yukarıdaki 

tabloları doğrular Ģekilde, Asya ve Uzak Doğu yükselen ekonomilerinin baĢarısını 

görmekteyiz. Diğer bir dikkat çekici nokta ise yükselen ekonomilerin en büyük ekonomisi 

olan Çin Ekonomisi'nin 2016 yılı tahminlerine göre yavaĢlayarak potansiyelin altında bir 

büyüme sergileyecek olmasıdır. Türkiye Ekonomisi 2008 Küresel Finans Krizi sonrası %4,8 

oranında küçüldükten soran 2009 yılında %9,2 oranında rekor bir büyüme gerçekleĢtirmiĢtir. 

Tablo 3'te yükselen ekonomilerde 2008-2016 döneminde büyüme oranı göstergesine yer 

verilmiĢtir. 

  

 

 

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Arjantin 8993 8199 10332 12800 13040 13027 12325 13432 Üst orta gelir 

Brezilya 8707 8475 11121 13039 12157 12072 11729 8539 Üst orta gelir 

Bulgaristan 7296 6956 6753 7750 7333 7657 7851 6820 Üst orta gelir 

Çin 3441 3800 4515 5574 6265 6992 7587 7925 Üst orta gelir 

Endonezya 2168 2263 3125 3648 3701 3632 3500 3346 DüĢük orta gelir 

Estonya 18095 14726 14641 17454 17491 19155 20148 17295 Yüksek gelir 

Filipinler 1929 1837 2145 2372 2605 2787 2873 2899 DüĢük orta gelir 

Güney Af. 5817 5916 7393 8081 7590 6882 6472 5692 Üst orta gelir 

Hindistan 1023 1125 1388 1456 1444 1456 1577 1582 DüĢük orta gelir 

Kolombiya 5434 5148 6251 7228 7885 8031 7918 6056 Üst orta gelir 

Letonya 16324 12208 11320 13781 13775 15016 15692 13665 Yüksek gelir 

Litvanya 14962 11837 11989 14367 14343 15694 16490 14172 Yüksek gelir 

Macaristan 15650 12948 13009 14033 12820 13585 14022 12259 Yüksek gelir 

Malezya 8487 7312 9069 10428 10835 10974 11307 9766 Üst orta gelir 

Meksika 9579 7661 8861 9730 9721 10197 10351 9009 Üst orta gelir 

Pakistan 1043 1010 1043 1231 1266 1276 1315 1429 DüĢük orta gelir 

Peru 4245 4179 5056 5732 6390 6610 6549 6122 Üst orta gelir 

Polonya 13906 11441 12597 13891 13142 13776 14337 12494 Yüksek gelir 

Romanya 10136 8220 8297 9200 8558 9585 10012 8973 Üst orta gelir 

Rusya 11635 8563 10675 14212 15154 15544 13902 9057 Üst orta gelir 

ġili 10791 10217 12785 14582 15253 15765 14566 13384 Yüksek gelir 

Tayland 4385 4231 5112 5539 5915 6225 5970 5816 Üst orta gelir 

Türkiye 10382 8624 10112 10538 10539 10800 10304 9130 Üst orta gelir 

Ukrayna 3891 2545 2974 3570 3855 3986 3065 2115 DüĢük orta gelir 

Venezuela 11225 11535 13581 10755 12772 12265 .. .. Üst orta gelir 
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Tablo 3: Yükselen Ekonomiler Büyüme Oranları (%) 

 

Kaynak : IMF, World Economic Outlook, October 2016, ss. 230-234. * Tahmin  

7.YÜKSELEN EKONOMĠLERDE ENFLASYON ORANI 

Yükselen ekonomilerde 2008 Küresel Finans Krizi sonrası azalan talep ve potansiyelin 

altındaki büyüme oranları ile birlikte genel olarak enflasyon oranının gerilediği 

görülmektedir. Yükselen ekonomilerde 2008-2016 döneminde enflasyon oranı göstergesine 

bakıldığında, Venezuela‘nın yıllar itibariyle artan oranlı enflasyon ile oldukça problemli 

durumda olduğu görülmektedir. IMF verilerine göre, 2015 yılında Venezuela'da enflasyon 

oranı %121,7 iken 2016 yılında %475,8'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Yükselen 

ekonomilerde ikinci en yüksek enflasyon %48,7 ile Ukrayna'da, üçüncü en yüksek enflasyon 

ise %15,5 ile Rusya'da yaĢanmaktadır. Yükselen ekonomileri domine eden en büyük ekonomi 

Çin‘in baĢarılı büyüme sürecine göre düĢük oranlı ve istikrarlı bir enflasyon oranına sahip 

olduğu görülmektedir. Türkiye Ekonomisi 2008 yılında %10,4 olan enflasyon oranı 2015 

yılında %7,7 olarak gerçekleĢmiĢtir. Tablo 4'te yükselen ekonomilerde 2008-2016 döneminde 

enflasyon oranı göstergesine yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Arjantin 4,1 -5,9 10,1 6,0 -1,0 2,4 -2,5 2,5 -1,8 

Brezilya 5,1 -0,1 7,5 3,9 1,9 3,0 -3,8 0,1 -3,8 

Bulgaristan 5,6 -4,2 0,1 1,6 0,2 1,3 1,5 3,0 3,0 

Çin 9,6 9,2 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,6 

Endonezya 7,4 4,7 6,4 6,2 6,0 5,6 5,0 4,8 4,9 

Estonya -5,4 -14,7 2,5 7,6 5,2 1,6 2,9 1,1 1,5 

Filipinler 4,2 1,1 7,6 3,7 6,7 7,1 6,2 5,9 6,4 

Güney Af. 3,2 -1,5 3,0 3,3 2,2 2,3 1,6 1,3 0,1 

Hindistan 3,9 8,5 10,3 6,6 5,6 6,6 7,2 7,6 7,6 

Kolombiya 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,2 

Letonya -3,6 -14,3 -3,8 6,2 4,0 2,9 2,0 2,7 2,5 

Litvanya 2,6 -14,8 1,6 6,0 3,8 3,5 3,0 1,6 2,6 

Macaristan 0,8 -6,6 0,7 1,8 -1,7 1,9 3,7 2,9 2,0 

Malezya 4,8 -1,5 7,5 5,3 5,5 4,7 6,0 5,0 4,3 

Meksika 1,4 -4,7 5,1 4,0 4,0 1,4 2,2 2,5 2,1 

Pakistan 5,0 0,4 2,6 3,6 3,8 3,7 4,1 4,0 4,7 

Peru 9,1 1,0 8,5 6,5 6,0 5,8 2,4 3,3 3,7 

Polonya 3,9 2,6 3,7 5,0 1,6 1,3 3,3 3,6 3,1 

Romanya 8,5 -7,1 -0,8 1,1 0,6 3,5 3,0 3,8 5,0 

Rusya 5,2 -7,8 4,5 4,0 3,5 1,3 0,7 -3,7 -0,8 

ġili 3,2 -1,1 5,7 5,8 5,5 4,0 1,8 2,3 1,7 

Tayland 1,7 -0,7 7,5 0,8 7,2 2,7 0,8 2,8 3,2 

Türkiye 0,7 -4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 3,3 

Ukrayna 2,2 -15,1 0,3 5,5 0,2 0,0 -6,6 -9,9 1,5 

Venezuela 5,3 -3,2 -1,5 4,2 5,6 1,3 -3,9 -6,2 -10,0 
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Tablo 4: Yükselen Ekonomilerde Enflasyon Oranları (%) 

Kaynak : IMF, World Economic Outlook, October 2016, ss. 235-239. * Tahmin 
 

8.YÜKSELEN EKONOMĠLERDE ĠġSĠZLĠK ORANI 

Yükselen ekonomilerde 2008-2016 döneminde iĢsizlik oranı göstergesi 

incelendiğinde, 2008 küresel finans krizi sonrası, iĢsizlik oranlarında düĢüĢ yaĢanan yükselen 

ekonomilerdeki tek ülke Endonezya olmuĢtur. Endonezya‘nın iĢsizlik oranı 2008 yılında %8,3 

olup, 2009 yılında %7,8'e gerilemiĢtir. Çin‘in iĢsizlik oranlarındaki istikrarlı düĢüĢü, yüksek 

oranda ve sürekli büyümeyle sağlandığı açıklanabilir. ĠĢsizlik verilerini büyüme ve diğer 

tablolardaki verilerden ayrı yorumlamak mümkün değildir. Özellikle son yıllarda yaĢanan 

düĢük büyüme oranları, iĢsizlik oranlarının son yıllarda kademeli olarak arttırdığı 

görülmektedir. Özellikle yükselen ekonomiler içinde önemli bir yeri olan Brezilya‘da 2016 

yılı sonu itibariyle iĢsizlik oranının %11,2 olacağı tahmin edilmektedir. Bunun yanında, güçlü 

bir ekonomi olan Malezya ekonomisinin ise 2016 yılı sonunda %3,1 gibi düĢük bir iĢsizlik 

oranına ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Görüldüğü üzere bölgesel olarak baĢarılı Asya ve 

Uzak Doğu ülkelerinin güçlü büyüme oranları sayesinde, düĢük iĢsizlikle yükselen 

ekonomilerin lokomotifi olacağı anlaĢılmaktadır. Türkiye Ekonomisi, 2008 Küresel Finans 

Krizi ile iĢsizlik oranı 2009 yılında %13 gibi yüksek bir orana çıkmıĢ, Türkiye ekonomisinde 

görülen olumlu havanın etkisiyle 2012 yılında %8,4 gibi daha düĢük bir seviyeye inmiĢtir. 

Tablo 5'te yükselen ekonomilerde 2008-2016 döneminde iĢsizlik oranı göstergesine yer 

verilmiĢtir. 

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Arjantin 8,6 6,3 10,5 9,8 10,0 10,6 .. .. .. 

Brezilya 5,7 4,9 5,0 6,6 5,4 6,2 6,3 9,0 9,0 

Bulgaristan 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,6 

Çin 5,9 -0,7 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,4 2,1 

Endonezya 9,8 5,0 5,1 5,3 4,0 6,4 6,4 6,4 3,7 

Estonya 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,5 

Filipinler 8,2 4,2 3,8 4,7 3,2 2,9 4,2 1,4 2,0 

Güney Af. 11,5 7,1 4,3 5,0 5,7 5,8 6,1 4,6 6,4 

Hindistan 9,2 10,6 9,5 9,5 9,9 9,4 5,9 4,9 5,5 

Kolombiya 7,0 4,2 2,3 3,4 3,2 2,0 2,9 5,0 7,6 

Letonya 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,2 

Litvanya 11,2 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,5 

Macaristan 6,0 4,2 4,9 3,9 5,7 1,7 -0,2 -0,1 0,4 

Malezya 5,4 0,6 1,7 3,2 1,7 2,1 3,1 2,1 2,1 

Meksika 5,1 5,3 4,2 3,4 4,1 3,8 4,0 2,7 2,8 

Pakistan 12,0 19,6 10,1 13,7 11,0 7,4 8,6 4,5 2,9 

Peru 5,8 2,9 1,5 3,4 3,7 2,8 3,2 3,5 3,6 

Polonya 4,2 3,4 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0 -0,9 -0,6 

Romanya 7,8 5,6 6,1 5,8 3,3 4,0 1,1 -0,6 -1,5 

Rusya 14,1 11,1 7,2 9,7 6,2 6,4 8,1 15,5 8,4 

ġili 8,7 1,5 1,4 3,3 3,0 1,9 4,4 4,3 4,0 

Tayland 5,5 -0,9 3,3 3,8 3,0 2,2 1,9 -0,9 0,3 

Türkiye 10,4 6,3 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 7,7 8,4 

Ukrayna 25,2 15,9 9,4 8,0 0,6 -0,3 12,1 48,7 15,1 

Venezuela 30,4 27,1 28,2 26,1 21,1 40,6 62,2 121,7 475,8 
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Tablo 5: Yükselen Ekonomilerde ĠĢsizlik Oranı (%) 

Kaynak:IMF,www.imf.org.tr, (12.11.2016), *Tahmin 

9.YÜKSELEN EKONOMĠLERDE CARĠ DENGE 

Cari dengenin ülke milli gelirine oranı, cari açığın ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir 

olduğuna dair iĢaretler vererek, diğer ülkeler ile karĢılaĢtırma yapılmasına katkı sağlamaktadır 

(Koç, 2011: 68). DıĢ denge sorunu ile karĢı karĢıya olan yükselen ekonomiler Amerikan 

Merkez Bankası (FED)'nın olası faiz artıĢ kararı ve bu karar ile ilgili olarak oluĢan belirsizle 

birlikte makro iktisat politikalarında sıkıntılar yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Yükselen 

ekonomilerde 2008-2016 döneminde GSYH'nin yüzdesi olarak cari denge göstergesi dikkate 

alındığında, Çin, Filipinler, Malezya ve Rusya'nın dönem boyunca cari fazla veren ülkeler 

olduğu görülmektedir. 2016 yılı sonu tahminlerine göre ise Tayland %9,6 oranında cari fazla 

vererek en fazla cari fazla veren ülke olacağı tahmin edilmektedir. Kolombiya ise, 2016 yılı 

sonu tahminlerine göre  %5,2 oranında cari açık vererek en fazla cari açık veren ülke olacağı 

ile tahmin edilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Asya ve Uzak Doğu ülkelerinin 

baĢarılı ve geleceği yönlendiren ekonomiler olabileceği görülmektedir. Türkiye Ekonomisi, 

2015 yılında 25 ülke içerisinde cari denge/GSYH göstergesi bakımından Kolombiya ve 

Venezuela'dan sonra üçüncü en fazla açık veren ülke konumundadır. Tablo 6'da yükselen 

ekonomilerde 2008-2016 döneminde GSYH'nin yüzdesi olarak cari denge göstergesine yer 

verilmiĢtir. 

 

 

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Arjantin 7.875 8.675 7.750 7.150 7.200 7.075 7.250 ... 9.189 

Brezilya 7.892 8.075 6.750 5.967 5.483 7.200 6.825 8.525 11.206 

Bulgaristan 5.664 6.878 10.306 11.350 12.379 13.038 11.524 9.235 8.244 

Çin 4.200 4.300 4.140 4.090 4.090 4.050 4.090 4.050 4.050 

Endonezya 8.390 7.870 7.140 6.560 6.140 6.250 5.940 6.180 5.600 

Estonya 5.455 13.549 16.707 12.325 10.023 8.628 7.351 6.104 5.571 

Filipinler 7.400 7.475 7.325 7.025 6.975 7.075 6.800 6.275 5.900 

Güney Af. 22.525 23.700 24.875 24.800 24.875 24.725 25.100 25.366 26.322 

Hindistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Kolombiya 11.250 12.017 11.783 10.833 10.367 9.650 9.117 8.933 9.700 

Letonya 7.742 17.567 19.467 16.203 15.048 11.871 10.843 9.877 9.433 

Litvanya 5.827 13.787 17.814 15.390 13.366 11.770 10.695 9.118 7.818 

Macaristan 7.865 10.096 11.251 11.116 11.071 10.237 7.765 6.848 6.023 

Malezya 3.325 3.675 3.300 3.050 3.025 3.100 2.850 3.150 3.150 

Meksika 3.887 5.330 5.272 5.173 4.889 4.906 4.826 4.352 4.05 

Pakistan 5.200 5.460 5.550 5.950 5.950 5.975 6.000 5.900 5.958 

Peru 8.377 8.387 7.880 7.727 6.798 7.519 6.000 6.000 6.000 

Polonya 7.119 8.169 9.635 9.632 10.088 10.328 8.988 7.501 6.341 

Romanya 5.539 6.251 6.938 7.159 6.794 7.096 6.802 6.812 6.400 

Rusya 6.200 8.200 7.300 6.500 5.500 5.500 5.200 5.575 5.842 

ġili 7.750 10.833 8.153 7.119 6.432 5.932 6.392 6.214 6.966 

Tayland 1.372 1.500 1.050 0.658 0.675 0.736 0.841 0.877 0.750 

Türkiye 10.020 13.053 11.127 9.096 8.432 9.041 9.915 10.280 10.171 

Ukrayna 6.363 8.843 8.203 7.954 7.625 7.253 9.275 9.143 9.002 

Venezuela 7.354 7.879 8.508 8.204 7.823 7.470 6.700 7.400 18.148 
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Tablo 6: Yükselen Ekonomilerde Cari Denge (GSYH'nin Yüzdesi) 

Kaynak : IMF, World Economic Outlook, October 2016, ss. 246-249. * Tahmin 

10.SONUÇ 

Yükselen ekonomiler 2008 Küresel Finans Krizi sonrası artan sermaye giriĢleri ile 

hızlı bir büyüme potansiyeli yakalayabilmiĢtir. Son bir kaç yıldır sermaye giriĢlerinde yaĢanan 

düĢüĢler ile artan dıĢ finansman maliyeti ise yükselen ekonomiler için ibrenin tersine 

dönmesine yol açmıĢ, bu ülkeler potansiyelin altında bir büyüme hızı gerçekleĢtirmiĢtir. 

Yükselen ekonomiler açısından ibrenin tersine dönmesi ve belirsizliklerin oluĢmasında 

Amerikan Merkez Bankası (FED)'nın faiz kararındaki belirsizliğin de önemli bir payı 

bulunmaktadır. Yükselen ekonomiler içinde önemli bir ağırlığı olan Çin Ekonomisi'nde 

potansiyelin altında gerçekleĢen ve düĢme eğiliminde olan büyüme oranlarına, Rusya gibi 

petrol ihraç eden ülkelerin petrol fiyatlarında yaĢanan düĢüĢ ile birlikte bu ülkeler önemli 

ekonomik sorunlar ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.  Yükselen ekonomilerde yaĢanan bu ve benzeri 

problemler ise geliĢmiĢ ülkelerin talep yavaĢlaması ile karĢı karĢıya kalması gibi bir sarmala 

yol açabilecektir. Hindistan Ekonomisi 2008 Küresel Finans Krizi ve sonrası  makro 

ekonomik performansı ile yükselen ekonomiler arasında en dikkat çekici ülke olmayı 

baĢarmıĢtır.  

Türkiye Ekonomisi'nin yedi yıl süren büyüme performansı 2008 Küresel Finans Krizi 

ile 2009 yılında %4,8 oranında küçülmüĢtür. 2015 yılında ise 25 yükselen ekonomi içerisinde 

Çin ve Hindistan hariç tutulduğunda geri kalan ekonomilerin ortalama büyüme oranının 

üzerinde bir büyüme yakalayabilmiĢtir. Türkiye Ekonomisi'nde iç talebin canlı olması ile 

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Arjantin 1,8 2,5 -0,3 -0,8 -0,2 -2,0 -1,4 -2,5 -2,3 

Brezilya -1,8 -1,6 -3,4 -2,9 -3,0 -3,0 -4,3 -3,3 -0,8 

Bulgaristan -22,0 -8,4 -1,7 0,3 -0,9 1,3 0,9 1,4 0,8 

Çin 9,1 4,7 3,9 1,8 2,5 1,5 2,6 3,0 2,4 

Endonezya 0,0 1,8 0,7 0,2 -2,7 -3,2 -3,1 -2,1 -2,3 

Estonya -8,7 2,5 1,8 1,3 -2,4 -0,1 1,0 2,1 0,6 

Filipinler 0,1 5,0 3,6 2,5 2,8 4,2 3,8 2,9 1,8 

Güney Af. -5,5 -2,7 -1,5 -2,2 -5,1 -5,9 -5,3 -4,3 -3,3 

Hindistan -2,3 -2,8 -2,8 -4,3 -4,8 -1,7 -1,3 -1,1 -1,4 

Kolombiya -2,6 -2,0 -3,0 -2,9 -3,1 -3,2 -5,1 -6,4 -5,2 

Letonya -12,4 8,1 2,3 -2,8 -3,3 -2,4 -2,0 -1,2 -2,0 

Litvanya -13,3 2,1 -0,3 -3,9 -1,2 1,5 3,6 -1,7 -1,6 

Macaristan -7,1 -0,8 0,3 0,7 1,8 4,0 2,0 4,4 4,9 

Malezya 16,5 15,0 10,1 10,9 5,2 3,5 4,4 3,0 1,2 

Meksika -1,9 -1,0 -0,5 -1,2 -1,4 -2,5 -2,0 -2,9 -2,7 

Pakistan -8,1 -5,5 -2,2 0,1 -2,1 -1,1 -1,3 -1,0 -0,9 

Peru -4,3 -0,5 -2,4 -1,9 -2,7 -4,2 -4,0 -4,4 -3,8 

Polonya -6,8 -4,1 -5,4 -5,2 -3,7 -1,3 -2,0 -0,2 -0,1 

Romanya -11,8 -4,8 -5,1 -4,9 -4,8 -1,1 -0,5 -1,1 -2,0 

Rusya 4,7 2,5 3,3 4,1 2,4 0,6 2,1 3,0 1,3 

ġili -3,2 2,0 1,7 -1,2 -3,5 -3,7 -1,3 -2,0 -1,9 

Tayland 0,3 7,3 2,9 2,4 -0,4 -1,2 3,8 7,8 9,6 

Türkiye -5,4 -1,8 -6,1 -9,6 -6,1 -7,7 -5,5 -4,5 -4,4 

Ukrayna -6,8 -1,4 -2,2 -6,3 -8,1 -9,2 -3,9 -0,3 -1,5 

Venezuela 10,8 0,2 1,9 4,9 0,8 2,0 1,7 -7,8 -3,4 
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2015 yılında büyüme oranı %4 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2008 Küresel Finans Krizi sonrası 

yaĢanan daralma iĢsizlik oranının artmasına yol açmıĢ, iĢsizlik oranı 2009 yılında %13'ü 

aĢmıĢtır. 2012 yılında iĢsizlik oranında yaĢanan düĢüĢe rağmen Türkiye Ekonomisi, yükselen 

ekonomiler içerisinde en yüksek ikinci iĢsizlik oranına sahip ülkedir. Türkiye Ekonomisi'nin 

seçilmiĢ göstergeler bakımından en önemli sorunlardan birisi cari denge/GSYH göstergesidir. 

Türkiye'nin 2008-2016 döneminde cari denge/GSYH göstergesi 2010 yılında artmıĢ ve 2011 

yılında zirveye çıkmıĢ sonrasında ise düĢme eğilimi içine girmiĢtir. 2015 yılına kadar düĢen 

cari açığın milli gelire oranı %4,5'e kadar düĢmüĢtür. Bu düĢüĢte Ģüphesiz enerji fiyatlarındaki 

düĢüĢün de önemli bir etkisi bulunmaktadır. Türkiye Ekonomisi için son dört yılda azalan bir 

görünüm sergileyen bu göstergenin düĢmesi kadar kalıcı olarak düĢmesi de Ģüphesiz daha 

büyük önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzün giderek Ģiddeti artan rekabet ortamında, iĢletmelerin rekabet avantajı 

kazanabilmeleri için, müĢterileri en değerli varlıkları arasında görmeleri gerekmektedir. ÇağdaĢ 

pazarlamanın bir zorunluluğu olan bu yaklaĢımda müĢteri yönetimi, iĢletmelerin en önemli stratejik 

araçlardan biri haline gelmiĢtir. MüĢteri yönetimi, pazarlama kararlarını müĢteri odaklı olarak belirleyen 

bir yönetim anlayıĢını yansıtmaktadır. Pazarlama anlayıĢının, ürün ve satıĢ odaklı safhadan tüketici 

odaklı safhaya doğru bir değiĢim göstermesine paralel olarak, tüketiciler satıcılardan geleneksel satıĢ 

modelinden farklı bir iliĢki talep etmeye baĢlamıĢtır. ĠĢletmeler kısa vadeli bir bakıĢ açısıyla müĢteriye 

sadece satıĢ yapmayı düĢünmek yerine, müĢteriye verilecek değeri düĢünmeli, müĢterilerle uzun vadeli 

iliĢkiler geliĢtirmenin yollarını aramalıdır. Bu, stratejik müĢteri yönetiminin bir gereğidir. Bu çalıĢmada 

öncelikle çağdaĢ/stratejik müĢteri yönetimi teorik olarak ele alınmıĢ, daha sonra X Bankası‘nda 

uygulanmakta olan müĢteri yönetimi stratejilerinin ortaya çıkarılması ve iĢletmenin müĢteri iliĢkilerini ne 

kadar etkin yönetebildiğinin tartıĢılması amacıyla bir araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Derinlemesine 

görüĢme tekniğinin ve ikincil verilerin kullanıldığı keĢifsel nitelikteki bu araĢtırmanın sonunda X 

Bankası‘nın çağdaĢ bir yaklaĢımla, müĢteri yönetimini stratejik bir araç olarak kullandığı kanaatine 

varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ĠliĢki odaklı pazarlama, müĢteri segmentasyonu, müĢteri değeri yönetimi 

“STRATEGIC CUSTOMER MANAGEMENT” CONCEPT and ITS APPLICATIONS: 

A CASE STUDY ANALYSIS 

ABSTRACT 

In today‘s gradually increasing competition climate businesses should view customers among 

their most valuable assets in order to gain competitive advantage. In this approach which is a necessity 

for modern marketing, customer management has been one of the most important strategic instruments 

of businesses. Customer management reflects a management insight that makes customer-focused 

marketing decisions. In parallel with the transition of marketing concept from product and sell focused 

phase to consumer focused phase, consumers have started to demand a different relationship than 

traditional selling model from sellers. Businesses should consider the value that will be added to 

customer and try to find ways of developing long-term relationships with customers instead of 

considering just making sells with a short-term view. This is a must for strategic customer management. 

In this study, firstly modern/strategic customer management has been reviewed theoretically, and then a 

research is conducted with the aim of discovering customer management strategies applied in X Bank 

and discussing how effective the business manages its customer relations. At the end of this exploratory 

research in which in-depth interview technique and secondary data were used, it has been found that X 

Bank uses customer management as a strategic tool with a modern approach. 

Key Words: Relationship marketing, customer segmentation, customer value management 

                                                 
1
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1.GĠRĠġ  

ĠĢletmeler açısından müĢterilerin hayati önem taĢıdığı tartıĢma gerektirmeyen bir 

gerçektir. ĠĢletme dünyanın en eĢsiz ürününü üretmiĢ ya da mükemmel bir pazarlama karması 

geliĢtirmiĢ olabilir; ancak sürecin ―satıĢ‖ adımı en az bunlar kadar önemlidir. SatıĢtan daha da 

önemli olan ise satıĢın sürekliliğidir. MüĢteri, yaptığı tek bir satın alma sonrasında iĢletmeyi 

bir daha tercih etmiyorsa, bu kısa vadeli iliĢki iĢletme için karlı olmayacaktır. ĠĢletmeye 

çekilen müĢterinin tatmin edilmesi, elde tutulması, hatta sadık bir müĢteri haline getirilmesi 

tesadüf eseri olamaz. Bunların sağlanabilmesi için iĢletmenin göstermesi gereken birçok 

çabaya ek olarak müĢterileri etkin Ģekilde yönetebilmesi gerekmektedir. MüĢteri yönetimi bir 

iĢletmede en az çalıĢanların yönetimi kadar önemlidir, çünkü müĢteri kaybetmenin iĢletme 

için maliyeti çok yüksektir.   

2. MÜġTERĠ YÖNETĠMĠ YAKLAġIMLARI 

Alıcı-satıcı iliĢkilerinin ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren müĢteri yönetimi ortaya 

çıkmıĢtır. Ancak günümüzde müĢteri yönetimi, geçmiĢe kıyasla birçok ilerleme göstermiĢtir. 

MüĢteri yönetimi yaklaĢımları geleneksel ve çağdaĢ olmak üzere iki baĢlık altında 

incelenebilmektedir. 

2.1.  Geleneksel MüĢteri Yönetimi YaklaĢımı 

MüĢteri yönetimi, herhangi bir ürünün satıldığı ilk zamanlardan beri söz konusu 

olmuĢtur. Örneğin uzun yıllardan beri bakkallar güvendikleri müĢterilere veresiye satıĢ 

yapmaktadırlar. Çünkü bu müĢterileri uzun süredir tanıdıklarından aralarında bir güven iliĢkisi 

geliĢmiĢtir (bu örnek özellikle süpermarketlerin henüz ortaya çıkmadığı yıllar için daha 

uygundur). Bir baĢka örnek olan kuaförler genellikle kendilerini yıllardır tercih eden sadık 

müĢterilerine, diğer müĢterilerine uyguladıkları fiyatlardan daha düĢük bir fiyattan hizmet 

verirler. Bu Ģekilde sadakati ödüllendirmiĢ ve devamlılığını sağlamıĢ olurlar. Verilen bu 

örneklerde sistemli ve stratejik bir müĢteri yönetimi söz konusu değildir. Genellikle küçük 

iĢletmelerin uyguladıkları bu geleneksel müĢteri yönetimi yaklaĢımında inisiyatif satıcının 

elindedir ve bazı müĢterilere, genellikle önceden planlanmamıĢ, üzerinde fazla düĢünülmemiĢ 

bazı imtiyazlar basit bir Ģekilde sunulmaktadır. Ancak iĢletmeler büyüdükçe ve müĢteri 

sayıları arttıkça, müĢterileri birebir tanımanın güçlüğüne paralel olarak, geleneksel bir müĢteri 

yönetimi yaklaĢımının uygulanması zor olmaktadır. Bu nedenle daha sistemli ve stratejik bir 

yaklaĢım olan ―çağdaĢ/stratejik müĢteri yönetimi yaklaĢımı‖ ortaya çıkmıĢtır. 

2.2. ÇağdaĢ/ Stratejik MüĢteri Yönetimi YaklaĢımı 

Geleneksel müĢteri yönetimi yaklaĢımının daha çağdaĢ, daha sistemli ve stratejik 

Ģekilde, teknolojinin de imkânlarından faydalanarak uygulanır hale gelmesi ile ―stratejik 

müĢteri yönetimi‖ kavramı ortaya çıkmıĢtır. Stratejik müĢteri yönetimi, bir iĢletmenin hayatta 

kalması ve refahı için stratejik öneme sahip müĢterilerin, sistematik Ģekilde geliĢtirilmesidir 

(McNeill, 2005: 19). Stratejik müĢteri yönetimi yaklaĢımı için gerekli olan unsurlar aĢağıdaki 

üç baĢlık altında sınıflandırılabilmektedir (Lane & Piercy, 2004: 664-665):  

1. Bilgi: MüĢteri iliĢkilerine değer katmak için müĢteri bilgisi geliĢtirmekle 

ilgilidir. Bilgiyi, pazarı rakiplerden daha iyi anlamak için kullanabilen iĢletmeler, bilgiyi 

rekabetçi avantaja ulaĢmada bir kaldıraç olarak kullanmıĢ olmaktadır. 

2. Ara birimler: MüĢteri değerini etkileyen kritik ara birimleri (müĢteri iliĢkileri 

yönetimi, kilit müĢteri yönetimi vb. ile) kullanmak anlamına gelmektedir. Son yıllarda 

müĢteri değerini arttıracağı iddia edilen birçok yönetim yaklaĢımı ortaya atılmıĢtır. Bu 

yaklaĢımlar, öncelik için birbiriyle rekabet halindedir. 

3. Entegrasyon: MüĢteri değerini etkileyen tüm iĢletme faaliyetlerini ve 

süreçlerini, müĢteriye tek ve sürekli bir değer sunacak Ģekilde birleĢtirmektir.  
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Stratejik müĢteri yönetimine hız kazandıran ve olumlu katkılar sağlayan çağdaĢ 

pazarlama kavramları (veri tabanlı pazarlama, viral pazarlama, duyusal pazarlama, izinli 

pazarlama, deneyimsel pazarlama, gerilla pazarlama vb.) bulunmaktadır.  Bu bağlamda 

özellikle veri tabanlı pazarlamanın önemi çok yüksektir ve takip eden baĢlıklarda iliĢkisel 

pazarlama kapsamında veri tabanlı pazarlamaya da yer verilmiĢtir. 

2.3. Geleneksel ve Stratejik MüĢteri Yönetimi YaklaĢımları Arasındaki 

Farklılıklar 

Günümüzde yeni bir iĢletme kültürü geliĢmektedir. Bu yeni kültür içinde müĢteri 

iliĢkileri temelden değiĢmekte, iĢletmeler bu değiĢimlere yönelik yeni çözümler ve stratejiler 

bulma ihtiyacıyla yüzleĢmektedir. Bugün iĢletmeler, müĢterinin yaĢam döngüsü analizi ve 

artan müĢteri değeri ile ilgilenmektedir. Veri depolama, veri madenciliği ve diğer müĢteri 

iliĢkileri yönetimi tekniklerinin araç ve teknolojileri, iĢletmelere iliĢkisel pazarlamada yeni 

fırsatlar sağlamaktadır. Kitlesel pazarlamanın geleneksel süreci, yeni bire bir pazarlama 

yaklaĢımı tarafından tehdit edilmektedir. Artık, iĢletmeler sadece müĢterilerle iĢlem 

gerçekleĢtirmekle değil, her bir müĢteri ile uzun vadeli iliĢki kurmakla ilgilenmektedir 

(Rygielski, vd., 2002: 484). 

Stratejik müĢteri yönetimi, iliĢkisel pazarlamaya dayanmaktadır. Stratejik ya da 

iliĢkisel pazarlama olarak da nitelendirilebilen çağdaĢ pazarlama ile geleneksel pazarlama 

arasındaki farklılıklar Tablo 1‘de özetlenmiĢtir. 

Tablo 1: ÇağdaĢ pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki farklılıklar 

KRĠTERLER ÇAĞDAġ PAZARLAMA GELENEKSEL PAZARLAMA 

BaĢlangıç 

noktası 

Hedef pazar ĠĢletmenin kendisi 

Odak noktası MüĢteriyi elde tutma, sürekli kılma ve 

müĢteri değeri üzerine odaklanma 

Ürün özellikleri ve tek satıĢ üzerine 

odaklanma 

Ürün Standart veya kiĢiselleĢtirilmiĢ ürünler Standart ürünler 

Fiyat Standart veya kiĢiselleĢtirilmiĢ fiyat Standart fiyat 

Dağıtım  Geleneksel kanalların yanı sıra 

elektronik kanalların da kullanılması 

Geleneksel kanalların kullanılması 

Tutundurma Kitlesel araçların yanı sıra, 

kiĢiselleĢtirilmiĢ iletiĢim araçlarının da 

kullanılması. BütünleĢik pazarlama 

iletiĢimi var.  Mesajlar çift yönlü. 

Ağırlıklı olarak kiĢisel satıĢ ve kitlesel 

reklam kullanılması. ĠletiĢim araçları 

arasında bütünleĢik bir yaklaĢım yok. 

Mesajlar tek yönlü. 

Öncelikli amaç MüĢteriyi (özellikle karlı müĢterileri) 

elde tutma  

Yeni müĢteri çekme (müĢterilerin 

karlılığı önemli değil) 

MüĢteri 

iliĢkisinin 

sürekliliği 

Sürekli müĢteri iliĢkisi Olaylara göre, kesintili müĢteri iliĢkisi 
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BakıĢ açısı Uzun dönemli bakıĢ açısı Kısa dönemli bakıĢ açısı 

SatıĢ sonrası 

hizmetler 

SatıĢ sonrası hizmetlere çok önem 

verilmesi 

SatıĢ sonrası hizmetlere az önem 

verilmesi 

Vaat MüĢteri beklentilerini karĢılamak için 

yüksek vaatte bulunma  

MüĢteri beklentilerini karĢılamak için 

sınırlı vaatte bulunma  

Pazarlama 

bilgi sistemi 

Kapsamlı bir bilgi sistemi var, veri 

tabanlı pazarlama çok önemli 

Bilgi sistemi yok veya yeterince 

iĢlevsel değil, gereken önem verilmiyor 

ÇalıĢan-kalite 

iliĢkisi 

Tüm çalıĢanların kaliteyle ilgilenmeleri Sadece üretim elemanlarının kaliteyle 

ilgilenmeleri 

Performans 

ölçütleri 

MüĢteri payı, müĢterinin yaĢam boyu 

değeri, sadık müĢteri oranı, müĢteri 

karlılığı gibi pazarlama odaklı ölçütler 

Pazar payı, satıĢ gelirleri gibi 

geleneksel ölçütler 

Kaynak: OdabaĢı, Y. (2004).  Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul  

(4. Basım) sf. 20‘den uyarlanmıĢtır. 

3. STRATEJĠK MÜġTERĠ YÖNETĠMĠNĠN AMAÇLARI 

Günümüzde iĢletmeleri müĢteri merkezli hale getiren sebepler arasında; artan rekabet, 

birbirine çok benzeyen ürün ve hizmetler, iĢletmeler açısından farklılaĢtırmanın giderek 

zorlaĢması, düĢen fiyatlar ve azalan karlar bulunmaktadır. Bu yeni anlayıĢla birlikte, 

müĢterilerle uzun dönemli iliĢkiler kurmak ve bu iliĢkileri sadakate dönüĢtürmek, karlılık için 

zorunlu hale gelmektedir (SavaĢçı & Tatlıdil, 2006: 62). Stratejik müĢteri yönetiminde yeni 

müĢterileri iĢletmeye çekmek, var olan müĢterileri elde tutmak, müĢterilerin tatminini 

arttırmak ve müĢterileri sadık hale getirmek amaçlanmaktadır.  

3.1. MüĢteri Çekme 

MüĢteri çekme, yeni müĢteri elde etme anlamına gelmektedir. Bunu yapmanın çeĢitli 

yolları bulunmaktadır, örneğin rakiplerin müĢterilerini çalmak, mevcut müĢterilerin 

çevresinden yararlanmak, referans gruplardan yararlanmak gibi. Bu yolların bazıları 

diğerlerinden daha kolay görünse de yeni müĢteri çekmek her zaman mevcut müĢteriyi elde 

tutmaktan daha zor olmaktadır. MüĢteri çekme yöntemlerine örnek olarak özellikle 

perakendecilerin kullandığı avcı ürünler gösterilebilir. Bazen maliyetinin bile altında satıĢa 

sunulabilen avcı ürünleri satın almak için mağazaya giden müĢteriler muhtemelen baĢka 

ürünleri de satın alacaklardır. Örneğin Migros‘un müĢteri çekmek için ―Gördüğünüze Ġnanın‖ 

sloganı ile satıĢa sunduğu avcı ürünlerden belli bir tutarın üzerinde alıĢveriĢ yapan müĢteriler 

yararlanabilmektedir. 

Yeni müĢteri elde etmek için yapılan pazarlama harcamaları, birçok iĢletme için en 

önemli giderlerden biridir ve müĢteri çekme süreci, müĢterinin gelecekte elde tutulma olasılığı 

üzerinde önemli etkiye sahiptir (Villanueva, vd., 2006: 4-5). 

3.2. MüĢteri Elde Tutma 

Yeni bir müĢteri çekmenin, var olan müĢteriyi elde tutmaktan beĢ kat maliyetli olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle, sınırlı kaynaklara sahip iĢletmeler için müĢteriyi elde tutma çok 

önemlidir (Özgener & Iraz, 2006: 1357). MüĢteriyi elde tutabilmek için mevcut müĢterilerin 
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bilgilerinden faydalanılmaktadır. MüĢteri iliĢkileri yönetimi, müĢteri elde tutma amacıyla 

kullanılan bir araçtır ve özünde veri tabanlı pazarlama yer almaktadır. 

MüĢteri çekme, gelir ve kar hedeflerine katkı verir, ancak eğer yeni müĢteriler, 

ayrılanların yerine konmak için devamlı çekilmek zorundaysa karlılık aĢınabilmektedir. 

Aslında müĢteri çekme ve müĢteri elde tutmanın ayrı faaliyetler olmadığı, birinin diğerini 

etkilediği üzerinde artan bir uzlaĢma geliĢmektedir (Farquhar & Panther, 2008: 9-10). MüĢteri 

elde tutma yöntemlerine örnek olarak havayolu iĢletmelerinin sık uçan yolcu programları 

gösterilebilir. Bu programlar ile müĢteri, seyahat ettiği mesafeye ve satın almıĢ olduğu bilet 

tipine göre mil puanları elde etmektedir ve kazandığı mil puanları ile bedava ya da indirimli 

biletlerden, uçuĢ sınıfı yükseltme imkanı, hızlı rezervasyon ve yer seçimi, özel salonlar, araba 

kiralama hizmetleri gibi birçok hizmetten yararlanabilmektedir.  

Opet, Turkcell, Groupama, Digiturk ve Boyner gibi birçok sektörden birçok markanın 

web sitesinde bulunan öneri-Ģikayet formları da müĢteri elde tutma yöntemlerine örnek 

gösterilebilir. ĠĢletmeler bu sayede müĢterilerinin memnun olmadığı konuları öğrenebilmekte 

ve onları kaybetmeden önlem alabilmektedir. Bu amaçla yapılan bir diğer uygulama örneği 

GSM operatörlerinin kaybettikleri müĢterilerin özelliklerini araĢtırmalarıdır. Böylece benzer 

özellikler taĢıyan müĢterilerin kaybedilme olasılığı olduğu fark edilmekte ve onların 

memnuniyetini artıracak teklifler sunularak elde tutulmaları sağlanmaktadır. 

3.3. MüĢteri Tatmini 

MüĢteri tatmini, müĢterinin bir mal veya hizmet alma kararından itibaren mal veya 

hizmeti araĢtırması, bulması, alması, kullanması, tamiri, bakımı, tüketmesi süreçlerinde 

yaĢadığı olaylar, elde ettiği faydalar ile beklentilerini karĢılaĢtırması sonucunda ulaĢtığı, mal 

ya da hizmetin değeri hakkındaki olumlu ya da olumsuz duygularıdır (Yalçın & Koçak, 2009: 

21). Literatürdeki teorik ve ampirik çalıĢmalar, müĢteri sadakatinin sağlanmasında temel 

unsurun müĢteri tatmini olduğunu ortaya koymaktadır (Çatı & Koçoğlu, 2008: 173). 

MüĢteri tatmini, iç müĢteri (çalıĢan) tatmini ile doğrudan bağlantılıdır. Birisi arttığında 

diğeri de artmakta, birisi azaldığında bir diğeri de azalmaktadır. Çünkü çalıĢan tatmini 

arttıkça, müĢteriye verilen hizmet kalitesi de artmaktadır. Örneğin, Alarko Carrier‘da 2005 

yılında çalıĢan tatmini yüzde 8 artmıĢtır. Bununla beraber aynı dönemde müĢteri tatmininde 

yüzde 11‘lik bir artıĢ yaĢanmıĢtır. Alarko Carrier yetkilileri, çalıĢan tatmini ile müĢteri tatmini 

arasında oldukça güçlü bir korelasyon bulunduğunu ifade etmektedir 

(http://www.capital.com.tr/).  

MüĢteri tatmini konusunda Turkcell yenilikçi bir yöntem uygulamaktadır. Turkcell 

çağrı merkezi Global Bilgi'yi arayan her bir müĢteri, geliĢtirilen sistem doğrultusunda takibe 

alınmaktadır. MüĢterinin çağrı merkezi teması, ne kadar sürede talebinin karĢılandığı, ilk 

temasta sorunun çözüm durumu, müĢterinin aynı talep için arama sayısı gibi müĢteri tatminine 

doğrudan etki eden kriterlere göre otomatik olarak analiz edilerek ―memnuniyetsizlik riski‖ 

hesaplanmaktadır Memnuniyetsizlik riski yüksek olan müĢteriler uzman bir ekip tarafından 

aranarak memnuniyetleri yeniden kazanılmaktadır (http://www.zaman.com.tr).  

3.4. MüĢteri Sadakati 

Sadakat, pazarlama literatüründe birçok Ģekilde kullanılan bir kavramdır. Bazı 

araĢtırmalar sadakati geniĢ anlamda tutumlar ile iliĢkilendirmektedir. Buna göre sadakat, 

bağlılığa iliĢkin psikolojik bir ek olarak tanımlanır ve aĢinalık, güven, paylaĢılan değer algısı 

temelinde belli bir marka ya da mağazaya karĢı olumlu zihinsel eğilimi ifade eder. Diğer 

araĢtırmalar ise sadakati tutum ve davranıĢların bir bileĢimi olarak ele alır, bu durumda 

sadakati ölçmek için hem tutum hem davranıĢa iliĢkin bireysel düzeyde veriler gerekir. BaĢka 

bir tür araĢtırmalar ise müĢteri sadakatini; alıĢveriĢ sıklığı, müĢterinin tekrar satın alması, fiyat 
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artıĢlarına toleransı gibi davranıĢsal ölçüler temelinde kavramsallaĢtırmaktadır (Allaway, vd., 

2006: 1318). Sadakat, satın almanın tesadüfi olmayan bir Ģeklidir ve ―sık sık satın alınan 

ürünlerde bu durumun tekrarlanması‖ olarak özetlenebilmektedir. Sadakat, kar marjlarının 

arttığı bir mekanizma yaratmaktadır. Sadık müĢteriler, sadık olmayanlar gibi markayı tercih 

etme konusunda ikna edilmeye ihtiyaç duymamakta ve rakip markaların promosyonlarıyla 

genellikle ilgilenmemektedirler (Rubinson & Pfeiffer, 2005: 188-189). Sadakat için iliĢki 

stratejisi uygulanarak müĢteride iĢletmeye karĢı güven yaratılmalıdır. 

Sadakat, tesadüfi olmayan, bazı karar alma birimleri tarafından, bir dizi markayı 

geride bırakarak birini ya da birkaçını tercih etmeye iliĢkin davranıĢsal bir tepkinin (satın 

alma) ve psikolojik süreçlerin (karar alma, değerlendirme) bir fonksiyonudur (Ha, 1998: 52-

53). Bir objeye (bir marka, mağaza, ürün, hizmet ya da Ģirket) sadakat, bu objeye yönelik 

olumlu eğilimlerle gösterilmektedir. Duygusal bir bağlılık ile ortaya çıkan gerçek sadakate ise 

çok sık rastlanmamaktadır (East, vd., 2005: 10-11). Avrupa MüĢteri Tatmin Ġndeksi 

Modeli‘ne göre, müĢteri sadakatinin oluĢumuna etkide bulunan unsurlar; iĢletme imajı, 

müĢteri beklentileri, algılanan hizmet kalitesi, algılanan ürün kalitesi, algılanan değer ve 

müĢteri tatminidir (Atalık, 2006: 1-2). 

4. MÜġTERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠ 

ÇalıĢmanın bu bölümünde müĢteri yönetimi stratejilerine yer verilmiĢtir. Bu stratejiler 

iliĢkisel pazarlama, müĢteri segmentasyonu, müĢteri değeri yönetimi ve müĢteri deneyimi 

yönetimidir. 

4.1. ĠliĢkisel Pazarlama 

ĠliĢkisel pazarlama, müĢteriler ve diğer partnerlerle karlı iliĢkiler kuracak, geliĢtirecek 

ve sürdürecek Ģekilde pazarlama faaliyetlerini yürütmektir (Storbacka, vd., 1994: 22). ĠliĢkisel 

pazarlama, pazarlama teorisi ve uygulamasında temel bir dönüĢüm içermektedir. Kesikli 

iĢlemlere odaklanmak yerine uzun dönemli iliĢkiler kurulmasını, geliĢtirilmesini ve 

sürdürülmesini vurgulamaktadır. Bu tür iliĢkilerin, kısa vadeli iliĢkilerden daha karlı olduğu 

düĢünülmektedir (Stahl, vd., 2003: 268). 

ĠliĢkisel pazarlama hem yeni müĢteri çekme hem de onları elde tutmayla ilgilidir. 

MüĢteri elde tutma ve artan karlılık arasındaki iliĢki üzerine artan araĢtırmalar, iĢletmeleri 

müĢterilerle iliĢkilerini bir bilanço varlığı olarak görme konusunda cesaretlendirmektedir. 

Ancak müĢteri iliĢkileri somut varlıklar gibi varlıklar değildir, onlara aynı yolla sahip 

olunmamaktadır. Hatta bu varlıklar isterlerse rakiplerin tarafına geçebilmektedir (Ryals, 2002: 

242).  

Birçok ortak nokta taĢımalarına rağmen, ĠliĢkisel Pazarlama ve MüĢteri ĠliĢkileri 

Yönetimi (CRM) kavramları arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Öncelikle doğası 

gereği iliĢkisel pazarlama daha stratejik iken CRM daha taktikseldir. ĠliĢkisel pazarlama 

bağlanma, empati, karĢılıklılık ve güven gibi değiĢkenleri merkeze alarak daha duygusal ve 

davranıĢsal özellikler taĢırken, CRM yönetsel bir perspektiften müĢteri iliĢkilerini oluĢturma, 

sürdürme ve geliĢtirme çabalarına odaklanır. Ayrıca iliĢkisel pazarlama tüm paydaĢlar ile 

iliĢki geliĢtirmeyi içerirken,  CRM önemli müĢteriler ile iliĢki geliĢtirmeye odaklanır (Nguyen 

& Mutum, 2012: 405-406). Literatürdeki müĢteri iliĢkileri yönetimi (CRM) tanımları 

incelendiğinde bu tanımların iki kategoride sınıflandırılabileceği görülmektedir: stratejik veya 

operasyonel. CRM genellikle iliĢki stratejisinin bir Ģekli olarak tanımlanmaktadır. Buna göre 

CRM, müĢterileri belirleyen, müĢteri bilgisi yaratan, müĢteri iliĢkileri inĢa eden, müĢterinin 

firma ve onun ürünlerine iliĢkin algılarını Ģekillendiren bir süreçtir. Stratejik olmayan 

operasyonel tanımlamalar ise daha iyi müĢteri iliĢkileri sağlayacak süreç ve teknolojilerle 

daha yakından iliĢkilidir (Richards & Jones, 2008: 121). Etkin bir CRM için süreç, müĢterinin 
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yüzleĢtiği tüm faaliyetleri içermeli ve entegre etmelidir. MüĢteri iĢletmeyle nerede, ne zaman 

veya nasıl etkileĢim kurarsa kursun iliĢki kiĢiselleĢmiĢ, tutarlı olmalıdır ve iĢletmenin 

müĢteriyi tanıdığını ve ona değer verdiğini hissettirmelidir (Özgener & Iraz, 2006: 1358). 

ĠliĢkisel pazarlama ve veri tabanlı pazarlama bire bir iliĢki içerisindedir. Verimli bir 

müĢteri iliĢkisi oluĢturmak amacıyla iĢletmeler, müĢteriler ile ilgili bir veri deposu oluĢturarak 

iliĢkisel bir pazarlama yaklaĢımı göstermektedirler (Gülmez & Kitapçı, 2003: 85-86). Veri 

tabanlı pazarlama; iĢletmenin amaçlarına ulaĢmaya yönelik olarak pazarlamacıların daha 

doğru kararlar verebilmeleri için müĢterilerin isimleri, adresleri ve satın alımları gibi verilerin 

toplanması olarak tanımlanabilmektedir. Veri tabanlı pazarlama, her müĢteri ile karlı bir 

bireysel iliĢki geliĢtirmeyi amaçlar. ĠliĢki, müĢteriye kendisinin fark edildiğini ve özel bir 

hizmet aldığını hissettirmelidir. Bunu sağlayabilmek için de iĢletmenin müĢteriyle ilgili 

güvenilir ve geçerli bilgiye ihtiyacı olmaktadır. Bu ihtiyaç veri tabanlı pazarlama ile 

giderilmektedir (Schoenbachler, vd., 1997: 5-9). Veri tabanlı pazarlama sayesinde müĢteri 

bilgisi (information) kullanılabilir bilgiye (knowledge) dönüĢmektedir (Eren & ErdoğmuĢ, 

2004: 8-9). 

4.2. MüĢteri Segmentasyonu  

Geleneksel müĢteri segmentasyonu kriterleri, müĢterilerin demografik, sosyo-kültürel, 

ekonomik vb. özelliklerini temel almaktadır. ÇağdaĢ/stratejik müĢteri yönetimi yaklaĢımında 

ise müĢteri segmentasyonunda temel kriter, müĢteri karlılığı olmaktadır. Çünkü demografik, 

sosyo-kültürel, ekonomik vb. özellikleri aynı olan müĢteriler, iĢletme için çok farklı karlılık 

düzeyinde olabilmektedir. Bu da onların farklı bir segmentte ele alınmasını ve onlara farklı 

yaklaĢılmasını gerektirmektedir. Karlılık düzeyleri farklı müĢterilere eĢit düzeyde kaynak 

ayırmak iĢletme için verimsiz bir yaklaĢım olmaktadır. 

MüĢteri iliĢkileri yönetimi sistemleri pazarlama yöneticilerine, bireysel düzeyde 

müĢteri iliĢkilerinin karlılığı hakkında detaylı bilgiler sağlamaktadır. Genel olarak iĢletmeler 

bu bilgileri en karlı müĢterileri belirlemek ve onlara buna göre davranmak için 

kullanmaktadır. Örneğin 2004 yılında Avrupa'nın ikinci en büyük hava yolu iĢletmesi olan 

Lufthansa, en karlı 6000 müĢterisini, yeni yarattığı programa davet etmiĢtir. 2 yılda 600000 

mil toplayan bu müĢteriler, 24 saat rezervasyon garantisinden, limuzinle alınmaktan, 

Frankfurt ve Münih'teki birinci sınıf terminallerde check-in hakkından faydalanmıĢtır 

(Haenlein & Kaplan, 2009: 89-90).  

Gosselin & Bauwen (2006: 381-382) müĢterinin iliĢki eğilimi (ĠE) ve tedarikçinin 

yeterlilik geliĢtirme eğilimi (YGE) değiĢkenleri temelinde müĢterileri sınıflandırmıĢlardır. ĠE 

ve YGE iki taraftan her birinin diğerine kendini bağlama isteğinin derecesini ölçmektedir. 

ġekil 1‘de görüldüğü gibi yazarlar ĠE ve YGE‘nin yüksek ya da düĢük oluĢuna göre dört tür 

müĢteri belirlemiĢlerdir: önemli/kilit müĢteriler, stratejik müĢteriler, iĢlemsel müĢteriler ve 

esir müĢteriler. Bu müĢteri türleri, tek bir iĢletmede eĢ anlı bulunabilmektedir. ÇalıĢmada bu 

müĢteri türleri arasında sadece stratejik ve iĢlemsel müĢterilerle etkili ve sürdürülebilir iliĢki 

kurmanın mümkün olduğu; önemli müĢteriler ve esir müĢterilerle ise istikrarlı, uzun dönemli 

iliĢki kurulamayacağı vurgulanmaktadır. Çünkü uzun dönemli iliĢki kurmak için karĢılıklı 

eğilim olmalıdır. Bu bağlamda yazarların önerdiği stratejiler Ģunlardır: Strateji A: Eğer 

müĢteri, tedarikçinin teklifini stratejik bir bakıĢ açısı ile ele almaya istekli ise iliĢkiye yatırım 

yapılmalıdır. Strateji B: MüĢteriye yatırım azaltılmalıdır ve müĢteri potansiyel bir iĢlemsel 

müĢteri olarak görülmemelidir. MüĢteriye maliyet etkinlikli bir Ģekilde hizmet verilmelidir. 

Strateji C: Tedarikçi, müĢteri iliĢkisi yoluyla yeterlilik düzeyini arttırmak için belli çözümlere 

yatırım yapmalıdır. Strateji D: Karlar mümkün olduğunca uzun süre hasat edilmelidir. 
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Şekil 1:. Müşterilerin segmentasyonu ve müşteri yönetimi stratejileri 

 

 

Kaynak: Gosselin, D. P. ve Bauwen, G. A. (2006). Strategic account management: customer value creation 

through customer alignment, Journal of Business & Industrial Marketing, 21(6), 379. 

Birçok iĢletme için tüm müĢteriler eĢit değildir, bazı müĢteriler karların büyük kısmını 

oluĢturmaktadır (80:20 Kuralı/Pareto Prensibi). Bu nedenle iĢletmeler kaynaklarının çoğunu 

bu kilit müĢterilere ayırabilmektedir. Literatürde bu müĢterilerle ilgili farklı terimler 

kullanılmaktadır: büyük müĢteriler, temel müĢteriler, vatandaĢ müĢteriler, kilit müĢteriler ve 

stratejik müĢteriler vb. Kullanılan terim ne olursa olsun, ―kilit müĢteri yönetimi‖, en önemli 

müĢterileri yönetme yaklaĢımları için kullanılmaktadır (Guenzi, vd., 2007: 123). Kilit müĢteri 

yönetimi uygulayan bazı iĢletmeler, tüm önemli müĢterilerin iĢletme ile yakın, iĢbirlikçi bir 

iliĢkiye sahip olmayı istediklerini varsaymaktadır. Oysa farklı müĢterilerin farklı değer 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Kilit müĢteri yönetimi yoluyla iliĢkisel pazarlama stratejilerini 

uygulayan iĢletmeler bu farklılaĢmayı göz ardı etmemelidir (Lane & Piercy, 2004: 663). 

Stratejik müĢteriler son kullanıcılardan ya da örgütsel alıcılardan oluĢmaktadır. 

Örgütsel stratejik müĢteriler; merkezileĢmiĢ ve koordine satın alma birimlerine sahip, 

karmaĢık satın alma süreçleri ile büyük hacimli satın almalar yapan ve özel hizmet ihtiyaçları 

olan müĢterilerdir. Bu stratejik müĢterilerin yönetiminde müĢteri ile birlikte değer 

yaratılmasına odaklanılmaktadır. Stratejik müĢterilerin yönetimi programları; fiyat, ürün, 

hizmet, dağıtım ve bilgi paylaĢımı gibi konularda özel faaliyetler içermektedir (Storbacka, 

2012: 259-260). 

4.3. MüĢteri Değeri Yönetimi 

Yöneticiler, iĢletme ve müĢteriler arasındaki uzun dönemli, kaliteli iliĢkilerin temel bir 

karlılık kaynağı olabileceğinin giderek daha farkında olmaktadır. Bu sebeple müĢteri 

değerinin maksimizasyonu, müĢteri-iĢletme iliĢkileri yönetiminin ana amacı olmaktadır. 

MüĢteri değeri, ―müĢterilerden beklenen faydaların (örneğin brüt marj) mevcut değerinden 

maliyetlerin (örneğin hizmet ve iletiĢimin doğrudan maliyetleri) çıkarılması‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Dong, vd., 2007: 1243). Literatüre göre, müĢteri değeri yönetimi ile ilgili 

üç farklı yaklaĢım bulunmaktadır (Bruhn, vd., 2008: 1293): 

 Ġlk yaklaĢım, müĢteri varlık yönetimi için bir çatı sağlamaktadır. Bu kavram, 

müĢteri değerine dair bilgi akıĢlarının merkezinde yer almakta ve dört faaliyeti 

kapsamaktadır: kapsamlı, dinamik bir müĢteri veri tabanı yaratmak; müĢteri tabanını homojen 

Önemli/Kilit 

MüĢteriler 

Yüksek 

Esir MüĢteriler 

Stratejik 

MüĢteriler 

ĠĢlemsel 

MüĢteriler 

MüĢterinin ĠliĢki Eğilimi 
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gruplara bölmek; çeĢitli segmentler için müĢterinin yaĢam boyu değerini tahmin etmek ve 

müĢteri tabanının değerini maksimize edecek Ģekilde kaynakları dağıtmak. Bu yaklaĢım veri 

temellidir ve mevcut pazarlama faaliyetleri ile farklılaĢmak için müĢteri segmentleri 

oluĢturmayı önermektedir (örneğin hangi müĢteriler daha iyi hizmet almalıdır?).  

 Ġkinci yaklaĢımda müĢteri varlık temelli bir pazarlama modeli, hem toplam 

hem bireysel müĢteri düzeyindeki hareket ve kontrol faaliyetleri ile tanımlanmaktadır. Bu 

yaklaĢıma göre beĢ faaliyet tanımlanmıĢtır: müĢteri tabanını değerlendirmek (toplam 

düzeyde); müĢteri çekme, elde tutma ve terk etmeyi değerlendirmek (segment/bireysel 

düzeyde); müĢteri/segment temelli pazarlama faaliyetleri seçmek (segment/bireysel düzeyde); 

müĢteri/segment temelli sonuçları gözlemlemek (segment/bireysel düzeyde) ve toplam 

sonuçları gözlemlemek (toplam düzeyde).  

 Üçüncü yaklaĢımda sadece müĢteri değerine değil çalıĢan ve paydaĢ değerine 

de odaklanan entegre bir değer yönetimi önerilmektedir. Buna göre değeri yönetmek için Ģu 

Ģekilde jenerik bir süreç önerilmiĢtir: değer belirlemek, değer yaratmak, değer sunmak ve 

değeri değerlendirmek. 

MüĢteri değeri yönetimi, müĢteri çekmek ve elde tutmak için, müĢteri değerini sürekli 

artırma amacıyla mevcut ve gelecekteki müĢterilerin bireysel yaĢam boyu değerlerine (CLV) 

odaklanan bir yönetim yaklaĢımıdır (Bayon, vd., 2002: 214). ĠliĢkileri bir bilanço varlığı gibi 

yönetebilmek için iĢletmeler en değerli ve en az değerli iliĢki varlıklarını bilmeye ihtiyaç 

duymakta, bu sayede uygun pazarlama stratejileri uygulanabilmektedir. En değerli müĢteri 

varlıkları öncelik almak zorundadır ve rakiplerden korunmalıdır. Daha az değerli müĢteri 

iliĢkileri, geri dönüĢlerin nasıl geliĢtirilebileceğini görmek için dikkatle incelenmelidir. 

Giderek artan Ģekilde pazarlama stratejileri müĢteri karlılığı bilgisine dayalı olacaktır (Ryals, 

2002: 242). ĠĢletme için tüm müĢteriler finansal açıdan çekici olmadığından, müĢterilerin 

karlılığının belirlenmesi ve kaynakların müĢterinin yaĢam boyu değerine göre dağıtılması 

önemlidir. MüĢteriler gelir akıĢının yaratıcıları olarak ve müĢteri iliĢkileri yatırım kararları 

olarak görülmektedir. MüĢteri iliĢkileri aynı zamanda maliyet de yaratmaktadır. Bu nedenle 

CLV‘yi ölçmek için, bir müĢteri iliĢkisini sürdürmedeki tüm gelirler ve maliyetler 

değerlendirilmelidir (Stahl, vd., 2003: 268).  

ĠĢletmeler ancak müĢteri merkezli stratejiler uyguladıklarında rekabette öne 

geçebilmektedir. Güçlü analitik departmanlar, bu stratejileri geliĢtirmek için gereken girdileri 

sağlayabilir ve iĢletmeler bu stratejileri CLV gibi müĢteri odaklı ölçüler kullanarak 

değerlendirebilir. Ayrıca iĢletmeler bu ölçüleri kültürlerinde değiĢim baĢlatmak için de 

kullanabilir. Yeni teknolojiler ve kanallar, müĢteri-iĢletme etkileĢimlerini kolaylaĢtırabilir ve 

iki taraf için de yüksek değer yaratabilir. Dolayısıyla iĢletmeler, müĢteri değeri yönetiminde 

müĢteri merkezli bir yaklaĢım benimsediği ve müĢteri bilgisine yatırım yaptığı zaman güçlü 

bir rekabetçi avantaj kazanabilir. Bunun için yapılması gerekenleri Ģu Ģekilde özetlemek 

mümkündür (Verhoef & Lemon, 2013): 

 MüĢteri değeri, iĢletme performansını geliĢtirecek Ģekilde yönetilmelidir. 

 Tüm müĢteri değeri yönetimi giriĢimleri bilgi teknolojileri yerine müĢteri 

yönelimli olmalıdır.  

 MüĢteri değeri yönetiminde baĢarılı olmak için iĢletmeler CLV‘yi temel bir 

ölçü olarak benimsemelidir. 

 ĠĢletmeler güçlü analitik yeterliliklere yatırım yapmalıdır.  

 ĠĢletmeler müĢteriyi elde etmeye, elde tutmaya ve geliĢtirmeye neden olan 

faktörleri anlamalıdır.  

 Çok kanallı yönetim, müĢteri değeri yaratmada temel bir faktördür. 

MüĢterilerle ilgili birçok geleneksel ölçü, müĢterinin geçmiĢ faaliyetlerini göz önünde 

bulundurduğu için geriye doğru bakan bir yaklaĢıma odaklanmaktadır. Bu tür ölçümler, 
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müĢteri seçimi ve kaynak dağıtımında güncel olmayan bilgilerin kullanılmasına sebep 

olmaktadır. Tam tersine, CLV ileriye bakan bir ölçüdür, müĢteri davranıĢının değiĢken 

doğasını dikkate alır ve iĢletmelerin bireysel müĢterilere, iĢletmeye katkıları temelinde 

birbirlerinden farklı Ģekilde davranmasını sağlar (Kumar & Reinartz, 2016: 40). 

Birçok Ģirket için pazarlama performansı ölçüm kriterleri müĢteri çekme oranı ve 

müĢteriyi elde tutma oranıdır. Bunun sebebi bu değiĢkenlerin ölçülmesinin kolay oluĢu ve 

Ģirketlerin pazar payı takıntılarıdır. Ancak sadece çekme ve elde tutmanın en az maliyetli 

olduğu müĢterilere odaklanan Ģirketler kaynaklarını verimli Ģekilde dağıtamayacaktır. MüĢteri 

çekme maliyeti, müĢteri elde tutma maliyeti ve müĢteri karlılığı entegre bir Ģekilde 

düĢünülmelidir (Thomas, vd., 2004: 120). 

4.4. MüĢteri Deneyimi Yönetimi 

MüĢteri deneyimi, müĢterinin iĢletme, ürün veya hizmetle etkileĢimde bulunduğu her 

noktayı içermektedir. MüĢteri deneyimi yönetimi, müĢteri deneyimini yönetmek için 

tasarlanan bir iĢletme stratejisini temsil etmektedir. Bu strateji doğru uygulandığında hem 

müĢterinin hem iĢletmenin değer elde ettiği bir kazan-kazan stratejisine dönüĢmektedir 

(Grewal, vd., 2009: 1). MüĢteri deneyimi yönetimini en baĢarılı uygulayan iĢletmelerden biri 

Starbucks‘tır. Starbucks, kahvesinin kalitesi ve özel aromasının yanı sıra sunduğu rahat ve Ģık 

atmosferi nedeniyle de tercih edilmektedir. Starbucks müĢterileri kahve eĢliğinde sohbet 

etmek, kitap okumak, internette dolaĢmak veya çalıĢmak gibi çok çeĢitli amaçlarla Starbucks 

mağazalarına gelmekte ve her ziyaretlerinde kendilerine özel deneyimler yaĢamaktadır.  

MüĢteri deneyimi yönetimi, hem iĢletmeye hem müĢteriye değer yaratacak Ģekilde 

müĢteri deneyimini yönetme stratejisidir. MüĢteri deneyimi yönetimi, müĢterinin kayıtlı 

geçmiĢi yerine bugünkü deneyimine odaklandığı için müĢteri iliĢkileri yönetiminden 

farklılaĢmaktadır (Verhoef, vd., 2009: 38). MüĢteri deneyimi yönetimi, iĢletmeyi tamamen 

müĢterinin perspektifinden yönetmeyi sağlayan bir stratejidir. Bu strateji, müĢteriyi ürünlerin 

etrafında görmek yerine tüm organizasyonu müĢterinin etrafında geliĢtirmek anlamına 

gelmektedir. MüĢteri deneyimi yönetiminin odak noktası, müĢterilere sürekli satıĢ yapmaktan 

ziyade, onlara sürekli değer sağlamaktır. ġaĢırtıcı, duygusal ve cazip deneyimler üzerinden 

farklılık yaratmak için kullanılan bir stratejidir. 

Günümüz iĢletmelerinin önde gelen yönetsel amaçlarından biri güçlü müĢteri 

deneyimi yaratmaktır. 2015 yılında Accenture ve Forrester iĢbirliği ile yapılan bir araĢtırmada 

iĢletme yöneticilerine gelecek 12 ay için en önemli öncelikleri sorulmuĢtur ve en fazla ilk 

sırada çıkan yanıt müĢteri deneyimini geliĢtirmek olmuĢtur. KPMG, Amazon ve Google gibi 

birçok iĢletme, müĢteri deneyimlerini yaratmak ve yönetmekten sorumlu ―müĢteri deneyimi 

kurulu baĢkanı ve baĢkan yardımcıları‖ ya da ―müĢteri deneyimi yöneticisi‖ unvanları olan 

çalıĢanlara sahip hale gelmiĢtir (Lemon & Verhoef, 2016: 69). 

McColl-Kennedy, vd. (2015: 435) geliĢmiĢ müĢteri deneyimi araĢtırmaları ve 

uygulamaları için statik ve organizasyon merkezli bir perspektifin artık yeterli olmadığını 

iddia etmektedirler. Onlar, müĢteri deneyiminin dinamik ve çok oyuncu merkezli bir 

perspektifte geliĢtirilmesini sağlayacak bir dizi soru önermiĢlerdir. Üç temel baĢlık altında 

sınıflandırdıkları bu sorular Tablo 2‘de sunulmuĢtur.  
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Tablo 2: MüĢteri deneyiminin geliĢtirilmesi için araĢtırılması gereken konular  

MüĢteri rolünü geniĢletme  

a. MüĢteriler hizmet deneyimine hangi kaynakları ve yetenekleri getirmektedir?  

b. MüĢterileri daha geniĢ bir rol üstlenmeye motive eden faktörler nelerdir?  

c. ĠĢletmeler müĢterilerin kontrolü almasına ne zaman izin vermelidir?  

d. Daha geniĢ rol üstlenme konusunda müĢteri isteği ile iliĢkilendirilebilecek belli demografik ve kiĢilik 

özelleri var mıdır?  

e. MüĢterilerin, müĢteri deneyiminde farklı roller üstlenmelerini önleyen temel engeller ve maliyetler 

nelerdir?  

f. Hangi koĢullar altında müĢterileri daha geniĢ bir rol üstlenmeye istekli olacaktır? 

g. MüĢterilerin getirmeye istekli oldukları ve getirebilecekleri kaynaklar arasında herhangi bir boĢluğu 

doldurmak için iĢletmelerin deneyime ne getirmeye ihtiyacı vardır ve  müĢteri deneyiminin optimize 

edilmesi için neye ihtiyaç vardır? 

h. Gönülsüz müĢterilerin deneyimi nedir? Bu gönülsüz müĢteriler kendi rollerini nasıl görmektedir?  

Uygulama temelli bir yaklaĢım kullanmak  

a. MüĢteri ile yüz yüze gelen çalıĢanlar, müĢteri deneyimini ne Ģekilde geliĢtirebilir/Ģekillendirebilir? 

b. MüĢteri deneyiminde çeĢitli oyuncuların ayrı ayrı rolleri nelerdir?  

c. MüĢteri deneyimi uygulamaları her oyuncunun rolleri, kiĢilikleri ve amaçlarına göre nasıl 

değiĢmektedir? 

d. Oyuncuların paylaĢtıkları uygulamalar zaman içinde nasıl değiĢmektedir? 

e. Hangi spesifik faaliyetler ve etkileĢimler müĢteri deneyimini geliĢtirmektedir? 

f. Bazı faaliyetler daha fazla çaba gerektirmekte midir ve bu nedenle bazı oyuncular için diğerlerinden 

daha zor mudur?  Eğer öyleyse, daha fazla çaba gerektiren faaliyetlerin daha geliĢmiĢ çıktılarla 

sonuçlanması mümkün müdür? 

Bütünsel ve dinamik: zaman içinde tüm temas noktaları boyunca  

a. MüĢterinin çeĢitli temas noktalarında karĢılaĢtığı deneyimler nasıl optimize edilebilir?  

b. MüĢteri deneyimini belirleyen etkileĢimlerin sıralarının örüntüleri nasıldır?  

c. MüĢteri deneyiminin her temas noktasında müĢterilerle kurulan duygusal bağın seviyesi nedir? 

d. Zaman içinde duygusal bağın seviyesi nasıl değiĢmektedir? 

e. Tüm temas noktalarında müĢteri deneyimini ölçmek için nasıl yeni yöntemler geliĢtiririz ve kesin 

analitik yöntemler kullanırız? MüĢteri deneyimi bilgisi en iyi Ģekilde nasıl toplanabilir ve yönetilebilir? 

f. Kalitatif ve kantitatif müĢteri deneyimi ölçümleri nasıl etkin Ģekilde birleĢtirilebilir? 

Kaynak: McColl-Kennedy, J. R. vd., (2015). Fresh perspectives on customer experience, Journal of Services 

Marketing, 29(6-7), 435. 
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MüĢteri deneyimi aĢağıdaki temel bileĢenleri içeren çok boyutlu bir yapıdan 

oluĢmaktadır (Bhandari, 2016: 246-247): 

 Duyusal Bileşen: MüĢteri deneyimi yaratmak için duyuların uyarılması 

anlamına gelmektedir. Görme, duyma, dokunma, tatma ve koku alma sayesinde müĢteride 

keyif, heyecan, güzellik, estetik algıları canlandırılabilir ve olumlu bir deneyim sağlanabilir. 

 Duygusal Bileşen: Ruhsal durum ve his yaratarak bir kiĢinin duygusal 

sisteminin etkilenmesi ile de müĢteri deneyimi yaratılabilir. MüĢterilerin özellikle bazı 

markalara iliĢkin güçlü duygusal bağlar taĢıyabildikleri bilinmektedir. 

 Bilişsel Bileşen: Bilinçli zihinsel süreçler veya düĢünme de müĢteri 

deneyiminin bileĢenleridir. ĠĢletmenin sunduğu bir deneyim; müĢterinin yaratıcılığını 

kullanmasını, bir sorunu çözmesini veya genel varsayımları ve fikirleri revize etmesini 

sağlayabilir. 

 Faydacı Bileşen: ĠĢletme müĢteriye ürünün kullanılabilirliği ve pratikliği ile 

ilgili bir deneyim sunabilir. Aslında bu deneyim sadece satın alma sonrasında değil, aynı 

zamanda satın alma esnasında da müĢteriye yaĢatılabilir. 

 Yaşam Tarzı Bileşeni: Ġnsanın değerler ve inançlar sisteminin onaylanması 

yoluyla yaratılan müĢteri deneyimi, kiĢiye yaĢam tarzına değer verildiğini gösterir. Böyle bir 

deneyim ile ürünün kendisi ve tüketimi, iĢletmenin, markanın ve müĢterinin paylaĢtığı belli 

değerlere bağlı olmanın aracı haline gelir.   

 İlişkisel Bileşen: ĠĢletmeler müĢterilerine müĢterinin kendisini ve onun sosyal 

çevresini, kendisinin ideal benliği ile veya diğer kiĢilerle iliĢkilerini içeren bir deneyim de 

yaĢatabilir. Örneğin diğer insanlarla birlikte tüketilen bir ürün, hayran topluluğu yaratan ortak 

tutku ve sosyal kimliği gösteren markalar bu bileĢenle ilgilidir. Bu bileĢen ile yaĢam tarzı 

bileĢeni arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır. 

5. YÖNTEM  

5.1. AraĢtırmanın Amacı 

ÇalıĢmanın teorik bölümünde stratejik müĢteri yönetiminin öneminden ve müĢteri 

yönetimi stratejilerinden söz edilmiĢtir. Ancak günümüzde tüm iĢletmelerde bu stratejilerin 

uygulandığından söz etmek mümkün değildir. Özellikle küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin 

büyük kısmı müĢteri yönetiminde geleneksel yaklaĢımdan stratejik yaklaĢıma henüz 

geçememiĢtir. Bu nedenle çalıĢma kapsamında ele alınacak vakanın büyük bir iĢletme olarak 

seçilmesi uygun görülmüĢtür, bu sayede daha fazla veriye ulaĢılabileceği düĢünülmektedir. 

Ayrıca müĢteri iliĢkilerinin ve müĢteri karlılığının çok önem arz ettiği sektörlerden biri olan 

bankacılık sektörünün bu çalıĢmaya uygun olduğu düĢünülmüĢtür. Bu nedenle çalıĢmada 

incelenen vaka, özel bir banka olan X Bankası'nda uygulanan müĢteri yönetimi stratejileridir. 

AraĢtırmanın amacı X Bankası'nda uygulanmakta olan müĢteri yönetimi stratejilerinin ortaya 

çıkarılması ve iĢletmenin müĢteri iliĢkilerini ne kadar etkin yönetebildiğinin tartıĢılmasıdır. 

5.2. AraĢtırmanın Sınırları 

Stratejik müĢteri yönetimi, pazarlama literatüründe ve uygulamalarında nispeten yeni 

bir kavramdır. Dolayısıyla birçok iĢletmede henüz tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Bu 

nedenle çalıĢmanın teorik kısmında söz edilen tüm kavramlarla ilgili örneklere tek bir 

iĢletmede ulaĢılması mümkün görünmemektedir. Bir diğer sınır ise iĢletmelerin bazı 

bilgilerini dıĢ çevreyle paylaĢmak konusunda isteksiz olmalarıdır. Bu nedenle sadece 

iĢletmenin paylaĢtığı bilgilere ulaĢılabilmiĢtir. Bunun yanı sıra iĢletmenin gerçek adının 

çalıĢmada kullanılması uygun karĢılanmadığı için bankanın gerçek adı yerine ―X Bankası‖ 

kod adı kullanılmıĢtır (X Bankası, Avrupa‘nın önde gelen finans gruplarından biri tarafından 

satın alınmıĢtır, bu grup için de ―ABC‖ kod adı kullanılmıĢtır). 



  

 

463 

 

 

5.3. Veri Toplama Yöntemi 

KeĢifsel nitelikteki bu çalıĢmada kullanılan veri toplama yöntemi derinlemesine 

görüĢmedir. Bu bağlamda X Bankası Genel Müdürlüğü'nden beĢ çalıĢan ile görüĢülerek bilgi 

toplanmıĢtır. Bu kiĢiler, ―Perakende Bankacılık Grubu, Bireysel Bankacılık Bölümü, Kanal 

Yönetimi‖ ve ―Ġç Kontrol Merkezi ve Uyum BaĢkanlığı‖ bölümlerinde yönetmen, yetkili ve 

uzman yardımcısı olarak çalıĢmaktadırlar. GörüĢülen çalıĢanlara iliĢkin daha detaylı bilgi Ek 

1‘de sunulmaktadır. 

GörüĢülen iki çalıĢan, pazarlama alanında çalıĢmakta ve bu çalıĢma kapsamında ele 

alınan müĢteri yönetimi konusunda çalıĢmalar yürütmektedirler. Diğer üç kiĢi ise pazarlama 

alanında değil operasyonel birimlerde çalıĢmaktadırlar, ancak iĢletmedeki tecrübelerinin 

yararlı olacağı düĢünüldüğü için çalıĢmaya dahil edilmiĢlerdir. Söz konusu kiĢilerle yapılan 

görüĢmede öncelikle çalıĢmanın kapsamı ve teorik alt yapısı hakkında bilgilendirmede 

bulunulmuĢ ve X Bankası‘nın müĢteri yönetimi stratejilerini genel hatlarıyla anlatmaları 

istenmiĢtir. Daha sonra ise eksik kalan noktalarla ilgili önceden hazırlanan sorular 

yöneltilmiĢtir. Dolayısıyla yarı yapılandırılmıĢ bir derinlemesine görüĢme tekniği 

kullanılmıĢtır. GörüĢmelere ek olarak iĢletmeyle ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için 

iĢletmenin web sitesinden de yararlanılarak ikincil veriler elde edilmiĢtir. 

6. BULGULAR 

6.1. X Bankası‟nda MüĢteri Segmentasyonu 

X Bankası‘nda müĢteri segmentleri öncelikle müĢteri türüne göre ayrılmıĢtır, buna 

göre iĢletmenin altı tür müĢterisi vardır:  

 Bireysel: Tüketici kredileri, kredi kartları ve elektronik fon transfer sistemleri, 

çağrı merkezi, internet ve WAP bankacılığı; bankaların doğrudan bireylere yönelik bireysel 

bankacılık olarak adlandırılan hizmetleridir. X Bankası‘nda bireysel bankacılık kapsamında 

sunulan ürünler Ģunlardır: bireysel krediler, mevduat ürünleri, yatırım ürünleri, emekli 

bankacılığı, gençlik bankacılığı, meslek gruplarına özel ürünler, özel hizmetler (kiralık kasa 

vb.), banka kartı, fatura, maaĢ ve vergi ödemeleri, kredi kartları, sigorta. 

 Özel: X Bankası özel bankacılık ürün ve hizmetleri, farklı yatırım beklentileri 

olan, bankada minimum 150.000 dolar tutarındaki birikimini doğrudan yatırıma 

yönlendirecek müĢteriler için kurulmuĢtur (bu müĢteriler diğer beĢ müĢteri türünden de 

olabilmektedir). X Bankası Özel Bankacılık Merkezi müĢterisinin profilini belirleyerek, onun 

ihtiyaç ve yatırım tercihlerine göre kiĢiye özel alternatif ürünler sunmaktadır. Bankanın 

uzman kadrosundan bir özel portföy yöneticisi, müĢterisiyle karĢılıklı güvene dayalı bir iliĢki 

kurarak, onu yakından tanımaya çalıĢır, beklentilerini dinler ve hedeflerine ulaĢmasını 

sağlayacak finansal çözümleri yaratır. Portföy yöneticileri, özel bankacılık müĢterilerini 

Ģubelerde özel mekanlarda ağırlamakta ve kesintisiz olarak bire bir görüĢme imkanı 

sunmaktadır. Güven ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda yatırımları yönlendirebilmek amacı ile, 

portföy yöneticileri özel müĢterilerini arzu ettikleri adreste ziyaret edebilmektedir. En 

avantajlı ürün ve hizmetler özel bankacılık müĢterilerine sunulmaktadır. 

 Tarım: Tarım Bankacılığı Grubu ile X Bankası, çiftçilerin ihtiyaç duydukları 

her türlü ürün ve hizmetten yararlanmalarını sağlamak için çalıĢmaktadır. Tarımda 

uzmanlaĢmıĢ Tarım MüĢteri Temsilcileri, X Bankası Ģubelerinde yalnızca çiftçilere hizmet 

vermektedir. Bankanın bu gruba sunduğu ürün ve hizmetler Ģunlardır: Kredi ürünleri, üretici 

kart, yatırım ve mevduat ürünleri, sigorta hizmetleri, etkinlikler (çiftçi toplantıları, fuarlar ve 

organizasyonlar). X Bankası, müĢteriyi daha iyi anlayabilmek için tarım bankacılığında 

çalıĢan personeli ziraat mühendislerinden seçmektedir. 
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 ĠĢletme: ĠĢletme bankacılığı, X Bankası‘nın Türkiye genelindeki küçük ve orta 

ölçekli iĢletmeler ile iĢletme sahiplerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ürün ve 

hizmetler bütünüdür. Konularında eğitimli ve uzmanlaĢmıĢ 650 personel, 400‘e yakın X 

Bankası Ģubesinde ―finansal süpermarket‖ anlayıĢıyla sadece iĢletmelere ve iĢletme 

sahiplerine hizmet vermektedir.  

 Ticari: Ticari bankacılık, orta ve büyük ölçekli iĢletmelere yönelik geliĢtirilen 

ürün ve hizmetleri içermektedir. Bu kapsamda nakit yönetimi, factoring, kredi hizmetleri, 

leasing, yatırım ürünleri, sigorta hizmetleri ve kredi kartları müĢterilere sunulmaktadır. 

Uzman ve deneyimli bir kadro, ticari müĢterilerin finansal danıĢmanları olarak çalıĢmaktadır. 

 Kurumsal: Sunulan ürün ve hizmetler açısından ticari bankacılığa 

benzemektedir. Ancak kurumsal müĢteriler, ciro bakımından ticari müĢterilerden daha büyük 

ölçekli iĢletmeler olmaktadır. 

X Bankası‘nda bireysel bankacılık müĢterileri, müĢteri segmentasyonu konusunda en 

yoğun çalıĢmaların gerçekleĢtiği müĢteri türüdür. Bankada gerçekleĢtirilen araĢtırmalar 

sonucu bireysel bankacılık müĢterileri, iki boyutta segmentlere ayrılmıĢtır. Ġlk boyutta 

büyüklüklerine göre de üç segment bulunmaktadır: 

 Kırmızı müĢteriler: Bunlar, mevduatları ve kredi kullanımları en yüksek 

düzeyde olan bireysel müĢterilerdir. Ayrıca bankanın ürün ve hizmetlerinden aktif olarak 

yararlanmaktadırlar. X Bankası‘nın belirlediği belli bir yıllık iĢlem miktarına ulaĢan 

müĢteriler bu sınıfa dahil edilmektedir. 

 Mavi müĢteriler: Kırmızı müĢteriler kadar yüksek düzeyde olmasa bankanın 

çeĢitli ürünlerini aktif olarak kullanan müĢterilerdir.  

 Sarı müĢteriler: Bu müĢteriler ―iĢlemciler‖ veya ―kartçılar‖ olarak da 

adlandırılmaktadır. Bankanın kredi kartı dıĢında hiçbir ürününü kullanmamaktadırlar. Bu 

nedenle bankaya kattıkları değer, kırmızı ve mavi müĢterilerin kattığı değerden oldukça 

düĢüktür. 

Bireysel bankacılık müĢteri segmentasyonunun ikinci boyutunda müĢterilerin karlılığı 

baz alınmaktadır. En karlı müĢterilerden en karsızlara doğru Ģu Ģekilde bir sınıflandırma 

yapılmıĢtır: platin, altın, gümüĢ ve bronz müĢteriler.  Buna göre kırmızı, mavi ve sarı 

müĢterilerin her birinin kendi içinde platin, altın, gümüĢ ve bronz segmentleri vardır. Elbette 

kırmızı platin müĢterilerin karlılığı, sarı platin müĢterilerden çok daha yüksektir. Ancak bu 

sarı platinlerin elde tutulmaması gerektiği anlamına gelmemektedir, daha düĢük olsa bile 

onlar da bankaya değer katmaktadır. 

6.2. X Bankası‟nda MüĢteri Yönetimine ĠliĢkin Departmanlar ve ĠĢleyiĢleri 

Önceden müĢteri yönetimi ile ilgilenen departman ―Segment Yönetimi‖ iken daha 

sonra bu departman ―CRM – MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi‖ ve ―MüĢteri Yönetimi‖ Ģeklinde 

ikiye ayrılmıĢtır. Bu departmanlarda gerçekleĢtirilen çalıĢmalar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 CRM departmanında daha çok teknik ve operasyonel iĢlemler 

gerçekleĢtirilmektedir. Verilerin oluĢturulması, kullanılabilir hale getirilerek analiz edilmesi 

ve tüm istatistiksel çalıĢmalar, bir diğer deyiĢle veri tabanlı pazarlama, CRM departmanının 

sorumluluk alanındadır. Bu departmanda SPSS‘in veri madenciliği platformu olan SPSS 

Clementine kullanılmaktadır. Bu sayede iĢletme, hızlıca tahminsel veri madenciliği modelleri 

geliĢtirebilmektedir. GeliĢtirilen veri madenciliği modelleri karar verme süreçlerini 

kuvvetlendirmektedir. CRM departmanından elde edilen bilgiler tüm müĢteri türleri için 

kullanılmaktadır. 

 MüĢteri Yönetimi departmanı ise daha genel pazarlama konularıyla, özellikle 

de kampanya planlaması ile ilgilenmektedir. Bu kapsamda bir kampanyanın hangi 

müĢterilere, hangi kanallarla ulaĢtırılacağı, kampanyanın beklenen faydaları ve riskleri 
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MüĢteri Yönetimi departmanının sorumluluğundadır. Bunların yanı sıra bu departmanda 

fiyatlandırma konusunda simülasyon çalıĢmaları yürütülmektedir. GeçmiĢ verilerden yola 

çıkılarak müĢterilerden beklenen getiriler hesaplanmakta, gelir-gider tahminleri yapılmakta ve 

fizibilite çıkarılmaktadır. Böylece bu departmanda kampanyaların potansiyel karı 

belirlenmektedir. MüĢteri Yönetimi departmanı, CRM departmanından farklı olarak sadece 

bireysel bankacılık müĢterileri için hizmet vermektedir. 

Yapılan görüĢmelerde CRM departmanından elde edilen bilgilerin nasıl kullanıldığına 

dair Ģu örnek verilmiĢtir: Kredili Mevduat Hesabı (KMH), bakiyesinin hem artı hem de eksi 

olarak çalıĢabildiği, hesabın eksiye dönmesi halinde hesabın önceden belirlenmiĢ kredi limiti 

kapsamında otomatik olarak kredilendirildiği bir hesap türüdür. Banka KMH önermek 

istediğinde, öncelikle bu hesabı önermek için gerekli müĢteri kriterleri belirlenmekte ve CRM 

departmanında mevcut veri tabanından kimlerin KMH‘nın olmadığına bakılmaktadır. Daha 

sonra hangi müĢterilerin bu kriterlere uygun, sorunsuz müĢteriler olduğu tespit edilmektedir. 

Çünkü içerdiği riskten dolayı KMH‘nın herkese tanımlanması mümkün olmamaktadır. Son 

olarak seçilen segmente hangi yollarla nasıl ulaĢılacağı MüĢteri Yönetimi departmanı 

tarafından belirlenmektedir. 

6.3. X Bankası‟nda MüĢteri Yönetimi Uygulamaları 

MüĢteri sadakati yaratmak için bankanın oluĢturduğu ürünlerden biri X Selection 

karttır. Bu karta sahip olabilmek için müĢterinin aylık ortalama hacminin altı ay ardı ardına 

50.000 dolar veya daha fazla olması gerekmektedir. X Selection hizmetleri içersinde back-up 

hizmeti, yardım hizmetleri, sağlık hizmetleri, danıĢmanlık hizmetleri ücretsiz ya da indirimli 

olarak yer almaktadır. Ayrıca tüketici kredilerinde özel avantajlar ve ATM‘lerde daha yüksek 

günlük para çekme limitleri sağlamaktadır. Bu kart sayesinde üst grup müĢterilerde sadakat 

yaratılmasına çalıĢılmaktadır. CRM departmanı sadakat ölçümleri de yapmaktadır.  

Sadakatin yanı sıra müĢteri çekme ve elde tutma oranları da ölçülmektedir. Yeni 

müĢteri çekme oranlarıyla ilgili olarak kampanya önerilen potansiyel müĢterilerden olumlu 

yanıt verenler belirlenmektedir. Çekilen müĢterilerin ikinci, üçüncü aylarda da bankanın 

müĢterisi olmaya devam edip etmedikleri de ölçülmektedir. Eğer ayrılan varsa geri kazanmak 

için yeni teklifler götürülmektedir. X Bankası‘ndaki sistem altyapısı sayesinde, kaybedilecek 

müĢteriler konusunda sistem, çalıĢanı (kaybedilecek müĢteri ile hangi Ģubede hangi çalıĢan 

ilgileniyorsa o çalıĢanı) ekranına düĢen pop-up‘larla uyarmaktadır. Bu uyarıdan sonra 

müĢteriyi kaybetmemek için cazip teklifler sunulmakta, hediye gönderilmekte veya müĢteriye 

özel hizmetler teklif edilmektedir. Sistem bu uyarıyı müĢterinin banka ürünlerini son aktif 

kullanma süresine göre vermektedir. Üründen ürüne ve müĢteriden müĢteriye değiĢmekle 

birlikte genellikle müĢteri son 1-3 aydır ürünleri aktif olarak kullanmıyorsa uyarı gelmektedir. 

Genel Müdürlük büyük müĢteri gruplarını çekmeye/elde tutmaya çalıĢırken, Ģubelerde 

birebir müĢterilerle ilgilenilmektedir. Örneğin bir müĢteri X Bankası Mortgage Kredisi 

kullanmıĢ, 10 yıl boyunca ödemelerini düzenli olarak yapmıĢ ve kredi ödemelerinin bitmesine 

bir ay kalmıĢsa tekrar kredi alması için Ģubeden bir çalıĢan müĢteriyle görüĢmekte ve bire bir 

ona özel indirimleri olan yeni kredi seçenekleri sunmaktadır. Çünkü müĢteri ödemeleri 

düzenli yaparak güvenilirliği kanıtlamıĢtır. Tam tersine ödemelerini aksatan, sorun yaratan bir 

müĢteriyi kaybetmeyi tercih etmek de uygulanan bir yöntemdir. 

2000‘li yılların baĢında Avrupa‘nın önde gelen finans gruplarından biri olan ABC 

tarafından satın alınan X Bankası, halen bu finans grubunun çatısı altında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu nedenle görüĢmeler sırasında X Bankası‘nın müĢteri yönetiminde 

ABC‘nin diğer pazarlarda uyguladığı stratejilerden farklılaĢıp farklılaĢmadığı da sorulmuĢtur 

ve farklılıklar olduğu yanıtı alınmıĢtır. Bunun ilk nedeni ülke mevzuatlarından kaynaklanan 

farklılıklardır. Ayrıca insanların kültürleri, değer yargıları ve yaĢam tarzlarında da farklılıklar 
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bulunmaktadır. Örneğin Hollanda‘da kredi kartı kullanımı çok düĢüktür ve onların kültüründe 

kredi kartı kullanımı hoĢ karĢılanmamakta, adeta düĢük statü sembolü olarak algılanmaktadır. 

Oysa Türkiye‘de kredi kartları çoğu kiĢi için hala bir prestij simgesidir. Bir diğer farklılık 

kaynağı teknolojik farklılıklardır, çünkü CRM teknoloji ile yakından iliĢkilidir. ÇalıĢanlara 

sunulan imkanlar açısından da ülkeler arasında farklılıklar vardır. Tüm bu farklılıklar, müĢteri 

yönetiminde ülkeler arasında farklı stratejilere yola açmaktadır.  

ÇalıĢan memnuniyeti ve müĢteri memnuniyeti arasındaki iliĢki ve bunun X 

Bankası‘ndaki yansımaları da görüĢmede yer almıĢ konulardan biridir. GörüĢmelerden 

anlaĢıldığı kadarıyla X Bankası‘nın çalıĢanlara bakıĢ açısı ve sunduğu imkanlar oldukça 

iyidir. X Bankası servis, yemek, sigorta ve maaĢ haklarını çalıĢanlarına düzenli olarak 

sunmaktadır. Ayrıca tüm çalıĢanlara ücretsiz bireysel emeklilik sigortası yapılmıĢtır. Kriz 

dönemlerinde personel çıkarılmamıĢ olması da bankanın insan kaynakları politikasında insana 

verilen değeri ortaya koymaktadır. Ayrıca maaĢlar sektör ortalamasının üstündedir. Tüm 

bunlar göz önüne alındığında çalıĢan memnuniyetinin yüksek olduğu düĢünülmektedir. 

ÇalıĢanlar mutlu olduğu için de müĢterilere iyi hizmet vermektedirler. Ayrıca X Bankası‘nda 

eğitime çok önem verilmektedir ve çalıĢanlar hem operasyonel konularda hem kiĢisel geliĢim 

konularında eğitimler almaktadırlar. Böylece hem iĢlerini daha iyi yapmakta hem de duygusal 

yeteneklerini geliĢtirmektedirler. Tüm bunlar müĢteriyle iliĢkiyi doğrudan etkilemektedir. 

ġubelerde çalıĢanların ise hedefleri bulunmaktadır ve hedefleri tutturdukları zaman prim 

almaktadırlar. Bu da çalıĢanları motive eden ve müĢteriye daha özenli davranmalarını 

sağlayan bir uygulama olmaktadır. Özellikle pazarlamada çalıĢanların prim, tatil gibi ödülleri 

daha fazladır ve bu ödüller doğrudan ürün satıĢlarına bağlı olarak verilmektedir.  

X Bankası‘nın müĢterilerle çift yönlü iletiĢim konusunda herhangi bir sorun 

yaĢamadığı görüĢmede belirtilenler arasındadır. MüĢteriler iĢletmenin müĢteri hattını arayarak 

her tür öneri, Ģikayet ve memnuniyetlerini bildirebilmekte, soru sorabilmektedir. Tüm bu 

iĢlemler internet aracılığıyla da gerçekleĢtirilebilmektedir. Ayrıca pazarlama çalıĢanları ve 

Ģube müdürü, belli dönemlerde en karlı müĢterileri ziyaret etmektedir (her Ģubenin kar kriteri 

farklıdır). Bazen beraber yemeğe çıkmaktadırlar ve bu ziyaretlere giderken genellikle 

promosyon ürünleri, çikolatalar, çiçekler götürülmektedir. Bu karlı müĢterilerin doğum 

günleri de unutulmamakta, özel olarak kutlanmaktadır. Böylece iliĢkiler ve iletiĢim 

geliĢmektedir. 

Eskiden kredi kartı harcamalarına puan veren sadakat programlarının çok uygulandığı 

ve bunlardan çok fayda beklendiği de görüĢmede belirtilmiĢtir. Daha sonra ise bu 

uygulamanın müĢteri sadakatine çok katkı vermediği fark edilmiĢtir. Bu nedenle iĢletmede 

artık sadakat programları üzerinde eskisi kadar durulmamaktadır. Sadakatin çok düĢük 

olmasının önemli sebeplerinden biri olarak sosyal medyanın etkisi vurgulanmıĢtır. Sosyal 

medya sayesinde tüketiciler kampanyalardan çok çabuk haberdar olmaktadırlar ve kampanya 

odaklı hale gelip kolayca rakip iĢletmelere kayabilmektedirler. 

Sadakat programları yerine artık MüĢteri Deneyimi Yönetimi, müĢterilere deneyimler 

yaĢatarak onları elde tutma fikri öne çıkmıĢtır ve buna yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Örneğin tarımsal üreticiye yönelik ilk ve en büyük organizasyon olan Tarım ġenliği 14 

Mayıs-30 Ağustos 2008 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda üç ay boyunca 65 il, 

813 ilçe ve 6.500 köyde sosyal aktiviteler, konserler, çiftçilere yönelik eğitim seminerleri, 

köylerde düzenlenen tarım sohbet toplantıları, hediye çekiliĢleri, baĢarılı çiftçi çocuklarına 

burslar ve okullara bilgisayar bağıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir. ġenlik sonunda 3 milyon üreticiye 

ulaĢılmıĢtır ve üreticinin sorunları ve beklentileri kendi ağızlarından dinlenmiĢtir. Böylece X 

Bankası‘nın tarım sektöründe uzmanlığı ve bilgi birikimi güçlenirken, tarım bankacılığı için 

potansiyel ve mevcut müĢterilerine unutulmaz bir deneyim yaĢatılmıĢtır. 
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X Bankası‘nın yaptığı bir araĢtırmaya göre müĢteriler iĢletmeyi ―güler yüzlü ve 

samimi‖ olarak algılamaktadır. Bu iĢletme için büyük bir avantajdır, çünkü bu algı sayesinde 

müĢterilerin iĢletmeyle iliĢki geliĢtirmeyi kabullenmeleri daha kolay olmaktadır. GörüĢmenin 

sonunda X Bankası‘nın müĢteriye bakıĢ açısında yaĢanan dönüĢüm ve yapılan çalıĢmalar 

Ģöyle özetlenmiĢtir: ―Eskiden kitlesel müĢteriler vardı, Ģimdi segmentasyon aĢamasına geldik. 

Gelecekle ilgili hedefimiz ise bire bir pazarlama. Bunun için Ģimdiden çalıĢmalara baĢladık. 

MüĢteri bilgisi bizim için çok değerli. MüĢterilerin ayakkabı numarasına kadar her bilgiyi 

kaydediyoruz. X Bankası‘nın ana web sitesinin yanı sıra segmentlere özel web siteleri kurduk, 

örneğin gençlik bankacılığı için kurulmuĢ bir mikro sitemiz ve gençlere özel ürünlerimiz var. 

ġimdi yeni bir segment oluĢturuyoruz. Bu segment Ģöyle tarif edilebilir: Jaguar‘ı olmayan 

Passat‘ı olan ama yarın Jaguar alabilecek müĢteriler, özel bankacılığa girecek kadar zengin 

olmayan ama bireysel bankacılığın en üst bölümündekiler… Onlar için de bir mikro site 

oluĢturuyoruz. ġimdi segmentteyiz. Bunun bir adım ilerisi bire bir müĢterilere özel hale 

gelmek. Yeni segmentimize gelecekte kollarında isimlerinin baĢ harflerinden oluĢan baskılar 

bulunan gömlek hediye edebilmek için gömlek numaralarını bile kaydettik‖. 

7. SONUÇ  

Bankacılık sektöründe, iĢletmeler müĢterilerine benzer ürünler sunduğundan dolayı 

rekabette öne geçebilmek için daha etkin pazarlama faaliyetleri ve daha iyi hizmetler zorunlu 

hale gelmektedir. Bunu baĢarmak için müĢteriyi tanımak, ne istediğini bilmek, karlı ve karsız 

müĢterileri bölümlendirebilmek, kısaca stratejik müĢteri yönetimi gerekmektedir. Eğer 

müĢteri, bankadan her hizmet alıĢında bütün hikayesini tekrar anlatmak zorunda kalıyorsa, bu 

müĢteriyi elde tutmak kolay olmayacaktır. X Bankası tüm bunların farkında olan ve gereken 

uygulamaları hayata geçirmek için yoğun çaba harcayan bir iĢletmedir. X Bankası‘nın 

uygulamalarından müĢterilerle uzun vadeli iliĢkiler geliĢtirmenin yollarını aradığı 

anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmanın teorik bölümünde sunulan ―ÇağdaĢ/Stratejik Pazarlama ile 

Geleneksel Pazarlama Arasındaki Farklılıklar‖ tablosunda görülen tüm kriterler açısından X 

Bankası çağdaĢ pazarlama aĢamasına ulaĢmayı baĢarmıĢtır. Ancak iĢletme ulaĢtığı baĢarılarla 

yetinmemekte gelecek için kendisine hedefler koymaktadır ve müĢteri yönetiminde yeni 

hedefi ―bire bir pazarlama‖dır. Bu, oldukça doğru seçilmiĢ bir hedeftir, çünkü günümüz 

müĢterileri sadece iyi pazarlama karması unsurları ile yetinmemekte, kendilerini özel 

hissetmek istemektedirler. Bunu sağlamanın yolu da bire bir pazarlamadan geçmektedir. Bire 

bir pazarlamayı gelecekte uygulayabilmek için X Bankası Ģimdiden veri tabanlı pazarlamaya 

büyük yatırımlar yapmaktadır ve müĢteri bilgilerini çok önemsemektedir.  

Türkiye‘de müĢteri yönetimini en iyi uygulayan sektörler olarak bankalar ve GSM 

operatörleri bilinmektedir. Bunlar arasında da X Bankası oldukça iyi bir uygulama örneğidir. 

X Bankası‘nda müĢteri yönetimi konusunda çok yoğun çaba harcanmaktadır. X Bankası‘nın 

uygulamakta olduğu stratejik müĢteri yönetiminde yeni müĢterileri çekmek, var olan 

müĢterileri elde tutmak, müĢterilerin tatminini arttırmak ve müĢterileri sadık hale getirmek 

amaçlanmaktadır. Bu amaçların öncelik sırasına bakılırsa müĢterileri (özellikle karlı 

müĢterileri) elde tutmak, yeni müĢterileri çekmekten daha önceliklidir. X Bankası, sadakat 

programlarının beklenildiği kadar yararlı olmadığını ve müĢterilerin sadakat düzeyinin 

oldukça düĢük olduğunu fark etmiĢtir. Bu nedenle sadakat programları yerine müĢteri 

tatminini arttırmak için MüĢteri Deneyimi Yönetimi üzerinde durmaya baĢlamıĢlardır. 

MüĢterilere unutamayacakları deneyimler yaĢatarak onları iĢletmeye bağlamaya 

çalıĢmaktadırlar. MüĢteri Deneyimi Yönetimi müĢterilerle duygusal bir iliĢki geliĢtirebilmek 

ve rakiplerden farklılaĢmak için son derece önemlidir. Kredi kartı harcamaları karĢılığında 

puan vermek gibi sadakat programları ise tüm rakipler tarafından uygulandığı için müĢterinin 

gözünde bir farklılaĢma yaratmamaktadır. 
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X Bankası‘nın MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi uygulamalarına bakıldığında ilk fark edilen 

bunun için ayrı bir departman kurmuĢ olmalarıdır. CRM adını verdikleri bu departmanda veri 

tabanlı pazarlama için gereken tüm faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir. X Bankası müĢteri 

bilgisinin öneminin farkındadır ve CRM departmanında müĢteri bilgileri toplanarak, diğer 

departmanların iĢine yarayacak Ģekilde analiz edilmektedir. Her müĢteriye aynı yaklaĢımı 

göstermek yerine bu analizler doğrultusunda her bir müĢteriye özel yaklaĢımlar 

sergilenebilmektedir. Bu da iĢletmenin kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi anlamına 

gelmektedir. 

MüĢteri segmentasyonu açısından da X Bankası uygulamalarının, çalıĢmanın literatür 

kısmında belirtilen çağdaĢ segmentasyon kriterleri ile örtüĢtüğü görülmektedir. X Bankası, 

müĢterileri karlılıklarına göre bölümlendirmiĢtir ve en karlı müĢterilerini elde tutabilmek için 

onlara daha ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaktadır. Böylece her müĢteriye aynı yatırım 

yapılmamaktadır, çünkü her müĢteri iĢletme için karlı değildir. 

ÇalıĢan memnuniyetinin, çalıĢanlara verilen eğitimlerin ve çalıĢanlara getirilen 

hedeflerin müĢteri tatminine olumlu katkı verdiği düĢünülmektedir. Bu nedenle X Bankası‘nın 

stratejik müĢteri yönetiminde çalıĢanlar kilit rol oynamaktadır. Ancak çalıĢanların müĢteri 

hedeflerinin, stratejik müĢteri yönetimine zarar verecek boyuta gelmemesine dikkat 

edilmelidir. Çünkü X Bankası da dahil tüm bankalarda çalıĢanlar hedeflerine ulaĢabilmek 

adına bazen aĢırı ısrarcı olabilmekte (özellikle kredi kartı pazarlamasında) ve müĢteriyi 

rahatsız edebilmektedir. Bu tür müĢteri değil satıĢ odaklı uygulamalardan çalıĢanları 

uzaklaĢtırmak gerekmektedir.  

MüĢteri yönetiminin bir iĢletme stratejisinden çok bir departman iĢi gibi görülmesi, 

iĢletmenin tüm baĢarılarına gölge düĢürebilir. Bu nedenle X Bankası‘nda her düzeyden tüm 

çalıĢanın müĢteri yönetimi konusunda bilinçli olduğu bir iĢletme kültürü yaratması 

önerilmektedir. Aksi halde CRM ve MüĢteri Yönetimi departmanlarının yürüttüğü 

çalıĢmaların etkinliği azalacaktır. MüĢteriler genellikle bu departmanlarda çalıĢanlarla değil, 

Ģubelerdeki çalıĢanlarla yüz yüze gelmektedir. Bu nedenle tüm X Bankası çalıĢanlarının 

müĢteri odaklı olması stratejik müĢteri yönetiminin baĢarısı ile yakından iliĢkilidir. 

Ayrıca X Bankası‘nın müĢteri yönetiminden en fazla verimi alabilmesi için sadece 

teknolojik yatırımlar yapması yeterli değildir. Bunun yanı sıra bire bir müĢteri stratejileri 

oluĢturması ve yapılacak kampanyaları bu stratejiler çerçevesinde gerçekleĢtirmeleri 

gerekmektedir. Nitekim X Bankası‘nın yeni hedefi de bire bir pazarlamadır. Sonuç olarak 

yapılan görüĢmeler sonucunda X Bankası‘nın çağdaĢ bir yaklaĢımla, müĢteri yönetimini 

stratejik bir araç olarak kullandığı kanaatine varılmıĢtır. 
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ÖZET 

Birinci Dünya SavaĢı 1914 yılında 1918  yılında sona ermiĢtir. SavaĢ dönemi boyunca 

maddi manevi zorluklar çekilmiĢtir. SavaĢ bitiminde Mondros AteĢkes antlaĢmasının 

imzalanmasıyla savaĢtan çekilmiĢtir. Birinci Dünya savaĢında ülkede üretim yapan nüfus 

üretimden alınmıĢ ve cepheye savaĢa gitmiĢtir. Bu durum Osmanlı topraklarında üretimin 

yeterli miktarda yapılamaması sebep olmuĢtur. Ülkede yeterli üretim yapılamadığından halk 

hem savaĢ hem açlıkla mücadele etmiĢtir. Bu çalıĢmada milli mücadelenin finansmanı 

incelenmiĢtir. Milli mücadelenin finansmanında iç ve dıĢ kaynaklar  kullanılmıĢtır. Ġç 

finansman kaynakları  halkın elindeki kaynaklar, tekalifi milliye  emirleri ve TBMM 

kaynaklarıdır. DıĢ kaynaklar ise, baĢta Rusya olmak üzere Hint Müslümanları, Azerbaycan, 

Kıbrıs Türkleri ve diğer bölgelerden milli mücadele için gelen kaynaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Finansman, SavaĢ 

FINANCE OF THE NATIONAL STRUGGLE 

ABSTRACT 

The First World War ended in 1918, in 1914. Financial and emotional difficulties was 

taken during the war period. The end of the war, withdrew from the war with the signing of 

the Armistice treaty. First production from the population were engaged in producing 

countries in the world in the fight and went to war fronts. This situation has resulted in the 

inability to manufacture sufficient quantities of the Ottoman Empire. war and people have not 

been given sufficient production in the country has struggled and hunger. This study 

examined the financing of the national struggle. National combat the financing of internal and 

external resources are used. Internal sources of financing resources in people's hands, tekalif 

are sources of national orders and the Parliament. The external resources, especially Indian 

Muslims, including Russia, Azerbaijan, Cyprus and Turkey are the resources coming from 

other. 

Keywords: National Struggle, Finance, War 
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1.GĠRĠġ  

Birinci Dünya SavaĢının baĢlangıcı   1914 yılında Avusturya Macaristan veliahdının 

Saraybosna‘da bir Sırplı tarafından bıçaklanmıĢ olmasıyla baĢlanmıĢ   olarak görünse de 

aslında savaĢın arkasında  siyasi, ekonomik sebepler yatıyordu. Birinci Dünya SavaĢı 1914 

yılında  Avrupa‘da baĢlamıĢ ancak çok kısa bir süre içerisinde dünya ülkelerinin de 

katılmasıyla  dünya savaĢı haline gelmiĢti. 1914 yılında baĢlayan savaĢ dört yıl sürmüĢtür.  30 

Ekim 1918  tarihinde Osmanlı Devleti tarafından Mondros Mütarekesinin imzalanmasıyla   

Osmanlı devleti  savaĢtan de çekilmiĢti.  Paris BarıĢ Konferansının imzalanmasıyla birlikte 

Anadolu‘yu paylaĢma planları yapılmıĢtır.( Armaoğlu,2005:464) 

Osmanlı Ġmparatorluğunun  ekonomik durumuna baktığımızda bu dönemde, yollar 

öncelikle kullanılamayacak durumdaydı. Osmanlı toprakları dahilinde yol yapım iĢleri daha 

çok askeri amaçlarla orduların sınırlara nasıl  ulaĢtırabileceği Ģeklindeydi.  Milli mücadelenin 

baĢında Anadolu‘da yedi demir yolu hattı bulunuyordu. (Çavdar,1971:80) SavaĢla birlikte 

Askeri Mükellefiyet kanunu sebebiyle  silah altına alınanların sayısı artmıĢ bu durumda tarımı 

etkilemiĢtir.  Silah altına alınanların % 80i ziraatle uğraĢıyordu. Bu durum üretim miktarını da 

etkilemiĢtir. (Eldem,19994:33) Sanayisine baktığımızda ise  Osmanlı  Sanayisi  Marmara ve 

Ege bölgelerinde  toplanmıĢtı. Sanayi kurumlarının  önemli bölümü Ġstanbul çevresinde 

kurulduğu için milli mücadele dönemi  öncesinde  sanayi kuruluĢlarının önemli bölümü  

düĢman denetiminde kalmıĢtı. (Sarc,1940:33) 

1.1. Milli Mücadelede Sosyal ve Ekonomik Durum 

Osmanlı  Devleti son yıllarını  Balkan ve Birinci Dünya savaĢlarıyla geçirmiĢti. Dünya 

savaĢı yıllarında ise ülke düĢman güçleri tarafından iĢgal  altında olması sebebiyle  Ģehirlerin 

özelliklede payitahtın gıda temini ülke içerisinde büyük organizasyonlar gerektiriyordu. 

(Toprak,1982:308) 

SavaĢlar sebebiyle beĢeri ve maddi altyapı zayıflamıĢtı.  Erkek nüfusu silah altına 

alınması Doğu ve batı anadoluda  muharebelerin devam etmesi, iĢgal ordularının tahribatları 

üretimi olumsuz Ģekilde etkilemiĢ  bu durumda gıda üretimini tüm imparatorluk dahilinde 

sıkıntıya sokmuĢtu. (Akın,2002:200) SavaĢ döneminin hassasiyeti sebebiyle  öncelik ordunun 

beslenmesiydi. Bu amaçla  her bölgede öncelik ordunun ihtiyaçları karĢılandıktan sonra  

halkın iaĢesi karĢılanıyordu. Zahire kıtlığı olmasının en önemli sebeplerinden biri de  yolların 

kötü durumda olması, ulaĢım olanaklarının kısıtlılığı  ve pahalı oluĢu, kadınların harmanı 

kaldırmada yaĢadıkları  sorunlardan kaynaklanıyordu. (TBMM GZBC,CII,1338:705) 

Kıtlık tehlikesine karĢı TBMM, 4.2.1922 -9.2.1922 tarihleri arasında  TBMM gizli 

celseleri  açlık ve kıtlık  sorununun görüĢülmesine ayrılmıĢtır. (Akın,2002:202)  Meclis 

görüĢmelerinde kıtlık ile  ilgili görüĢmelerde çıkan sonuçlar Ģu Ģekildedir: AĢar ve tekalifi 

Milliye  tahsilatı sonrasında  hasat dönemlerinin olumsuz  yönde etkilenmiĢ Dünya savaĢları 

Ģartları Karadeniz kıyıları zahire ticaret yollarını değiĢtirmesi sebebiyle açlık ortaya çıkmıĢtır. 

Bunun yanında  Batı  Karadeniz bölgesinde ülkenin bir uçtan bir ucuna zahire spekülasyonu 

yapılıyordu.(TBMM GZBC,CII,1338:705  Birinci Dünya SavaĢıyla birlikte osmanlı 

topraklarında temel gıda maddeleri olan ekmek,Ģeker,gaz  sıkıntısı çekiliyordu. SavaĢın 

uzaması iaĢe sorununun önemini artırmıĢtı. Almanya‘daki iaĢe örgütü ele alınarak Merkez ve 

TaĢra ĠaĢe  Heyetleri kuruldu.  Denetleyici nitelikte ĠaĢe Meclisi toplanır. YaĢanan gıda  

sıkıntısı Ġstanbul‘da   ekmek buhranına  yol açmıĢtır. (Toprak,1978:211-212) 

Milli mücadele dönemi sosyal hayata baktığımızda ise sosyal hayatında yaĢanan 

maddi manevi sıkıntılardan ağır Ģekilde yaralandığını görüyoruz. Milli Mücadelede  

Yunanlılara karĢı yapılan savaĢ   sebebiyle   iĢgal edilen bölgelerde  ciddi hasarlar oluĢuyordu. 

Ġzmir‘de 200.000 civarında evin yandığı  bazı yerlerin yağmalandığını, UĢak,Afyon, Saruhan, 
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Bilecik livalarının ağır Ģekilde zarar görmüĢtü. YaĢanılan bu büyük maddi ve manevi sıkıntıyı 

hafifletmek amacıyla  TBMM 1921 yılında DüĢmandan Ġstihlas EdilmiĢ ve Edilecek  

Mahallere  Muavenet hakkında biz Düzenleme yapmıĢ bu düzenlenen  kurtuluĢtan sonra daha 

ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemenin amacı düĢman iĢgalinden kurtarılmıĢ 

bölgeleri iĢgal boyunca yaĢadıkları sıkıntıları gidermek ve bu bölgeleri yeniden imar etmekti. 

Bu amaçla   ilk olarak esir askerlerin emek gücünden yararlanılarak TBMM tarafından 

Yunanlı esirler  kullanılarak  yıkılan, tahrip edilen bölgeler tekrar imar edilmesi 

düĢünülmüĢtür. Sonuçta da  Milli Mücadele Vekaletinin  savaĢın etkilerini yaĢayan her kazaya 

bir bölük asker  verileceği kararı alınmıĢtır. (Akın,2002:207) 

1.2. Milli Mücadele Döneminde ÇalıĢma Hayatı ve Ekonomi 

Milli Mücadele dönemine girilirken   Türkiye‘deki sanayi kuruluĢlarına baktığımızda 

Ġse çoğunlukla dıĢa bağımlı, ekonomik olmayan  hammaddeleri ancak yarı mamul hale 

getirebilen  bir yapı mevcuttu. Bu dönemde gıda sanayisinde ağırlığın önemli  bölümü 

değirmenciliktir. Dokuma sanayi kolunda ise, yün iplik, pamuk ve ham iplik imalatı  

bulunmaktadır. Ġpek dokumacılığı daha çok Bursa ve çevresinde görülüyordu.  Ağaç 

Sanayisine baktığımızda ise, marangozluk, doğramacılık, semer ve araba yapımından ibarettir. 

Deri sanayi ise, Çok ilkel koĢullarda üretim yapılmakla beraber  yeni teknikler kullanılmaması 

sebebiyle  üretim tüketimi karĢılayacak durumda değildi. Özellikle Tekalif-i Milliye  

Kanunu‘nun çıkmasıyla  birlikte  dericilik sanayi kolu tamamen askeri ihtiyaçları 

karĢılamıĢtır. Maden sanayi ise,  Ġstanbul ve Ġzmir‘de toplanmıĢ olup bu Ģehirlerin 

limanlarında gemi tamiratı yapılmaktaydı. (Ünüvar,2002,225-226) 

Osmanlı Ġmparatorluğunda  burjuvazi sınıfını Rumlar ve Ermeniler oluĢturuyordu. Bu 

iki grup Osmanlı ekonomik hayatının hemen hemen tamamına  sahiplerdir. Tahıl ve hububat  

yerine daha karlı pazarlık ürünleri olan sebze,meyve üretiyorlar ve dolayısıyla da Batı 

Anadolu‘daki ipekçilik üretimini de hakimiyetleri altında bulunduruyorlardı. Bunun yanında 

ticaret  bankacılık alanında da  Rumlar ve Ermeniler üstün bir konumda bulunuyorlardı. 

(Ahmad,1999:38) 

1.3.Milli Mücadelenin Finansman Kaynakları 

Türk KurtuluĢ SavaĢnın türk milleti üzerindeki etkisi   Birinci Dünya savaĢından daha 

fazla olmuĢtur. Ülke toprakları iĢgal altında olduğundan tarım,ekonomi, sanayi iĢleyemez bir 

duruma gelmiĢtir  uzun süren savaĢlar sonunda hem halk hem de askerin morali bozulmuĢtur. 

SavaĢ için  cephane ve para yeterli değildi. Bu imkansızlıklar altında  savaĢın finansmanı 

sağlamak yurtiçi ve yurtdıĢı kaynaklar olmak üzere  genel anlamda bir ayrım yapabiliriz. 

Milli Mücadelenin finansmanından bahsederken  öncesinde Anadoluda bütünleĢme 

hareketi olarak tanımlayabileceğimiz  Kongrelerin finansmanından bahsetmek gerekir. 19 

Mayıs1919 ile 23 Nisan 1920 arasında kalan dönem  Anadolu‘nun  devletsiz kaldığı bir 

dönemdir.  Bu duruma rağmen  Anadolu‘da yabancı iĢgallere karĢı  silahlı halk kuruluĢları ve 

Kuvayı milliye tarafından baĢarılı savaĢlar verilmiĢtir. (Müderrrisoğlu,1974:98)  

Anadolu‘daki bütünleĢme hareketi  Erzurum hareketi ile baĢlamıĢ Sivas kongresi ile 

geniĢlemiĢtir. Heyet-i Temsiliyenin   Anadolunun yönetimine el koymasıyla  süreç 

sonuçlanmıĢtır. (Eroğlu, 2006:61) 22 Temmuz 1919 günü  Erzurum‘da kongre toplanmıĢ Bu 

kongreye Van‘dan2 Bitlis‘ten 3 Sivas‘tan 10, Trabzondan17 ve Erzurum‘dan 24 olmak üzere 

56 temsilci katılmıĢtı. Erzurum dıĢındaki vilayetler temsilcilerinin Erzurum‘a kadar yollukları 

kendilerini seçen Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i Ġlhak Cemiyetince ödenmiĢtir. Erzurum 

Müdafaa-i Hukuk  Cemiyeti kongrede ev sahipliği yaptığı için masrafları üzerine 

almıĢtı.Cemiyetin bütçesi yetmemesi sebebiyle  cemiyet kaza ahalisine müracaat ederek 

yardım talebinde bulunmuĢlardır. (Dursunoğlu,1998:137) Erzurum Kongresinde alınan tek 

mali karar  dıĢ yardım konusunda alınan tek mali karardı. KurtuluĢ savaĢının dıĢ yardımlarla 
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finansmanı  Erzurum Kongresinde alınan bu kararla uygulanmıĢtır. (Eroğlu, 2006:62) Sivas 

kongresinde ise, Sivas  kongresi Erzurum Kongresine göre daha geniĢ çaplı olmuĢtur. 

Kongreye katılmak için seçilen temsilcilere  Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i Ġlhak cemiyetlerince 

yollukları ödenmiĢtir. (Ġğdemir,1986:15) 

1.4.Milli mücadelenin Finansmanı ve Bu Amaçla Yapılan Düzenlemeler  

Osmanlı imparatorluğunda kamu harcamalarına bütçe ile yön verme anlayıĢı 908 

yılında Ġkinci MeĢrutiyetin ilanı ile  baĢlamıĢtır. MeĢrutiyetin ilanıyla birlikte kamu 

harcamaları belirli kurallara bağlanmıĢ oluyordu. Osmanlı imparatorluğu Birinci Dünya 

SavaĢı yıllarında da meclisten geçirerek bütçe düzenlemelerine devam etmiĢtir.1918 yılı  

bütçesi meclis-i mebusan ve ayan meclisi müzakere yoluyla onanan son bütçedir. 1919 yılında 

meclis toplanamaması sebebiyle 1918 yılı bütçesi tekrar uygulanmıĢtır. 1920 yılı mart ayında 

Ġstanbul‘un iĢgali sebebiyle bu yıl itibariyle bütçe hazırlanamamıĢtır.  KurtuluĢ savaĢının 

finansmanı  için en önemli finans kaynaklarından biri  bütçe olmuĢtur. (Maliye 

Bakanlığı,1994:17)1920 yılı genel bütçesinin hazırlanmasında Osmanlı Ġmparatorluğu bütçe 

düzeni esas alınmıĢtır. 1920 yılında TBMM‘nin açılmasıyla bir süre sonra devlet gelirlerinin 

toplanması  Maliye  Bakanlığı tarafından yapılmıĢ böylece Düyun-u Umumiye ve Tütün 

Rejisinin gelir toplama görevine son verilmiĢ bulunmaktadır. SavaĢ Ģartlar ve ortam  sebebiyle  

yıllık bütçeler   yapılamamıĢ,  avans kanunları  ve geçici bütçe kanunları adı verilerek  geçici 

bütçe düzenlemeleri yapılmıĢtır. 1920 yılında önce Ocak-ġubat altı aylık dönemi kapsayan 

Avans Kanunu ve Mayıs-Ekim aylarını kapsayan altı aylık geçici bütçeler yapılmıĢtır. Yine 

Kasım Aralık ayları içinde ikinci bir avans kanunu çıkarılmıĢtır. 1920 yılı bütçesi  ülkenin 

olağanüstü bir durumda olması sebebiyle olağanüstü koĢulların bütçesi olarak 

değerlendirilebilir. Bu bütçe savaĢ bütçesi konumundadır. 1920 yılı bütçesinde  savunma için  

ayrılan para tüm ödeneklerin %53 lük bir bölümünü oluĢturuyordu.   Giderler 63.018.358 lira 

iken    gelirler 51.388.626 lira iken bütçe açığı 11.629.732 liradır. Bütçe açığını kapatmak için  

Maliye Bakanlığı tarafından Osmanlı Bankasından avans alınabilecek ve hazineye ait 

taĢınmaz mallar satın alınabilecekti. (Maliye Bakanlığı,1994:17-19)1920 yılı bütçesinde vergi 

cinsine baktığımızda ise; (Müderrisoğlu,1974:337) 

Vergi Cinsi 

 

Miktarı Lira % 

 

AĢar vergisi 13.641.079 29.6 

Gümrük Vergisi 10.361.221 22 

Hayvan vergisi 5.783.586 12 

Tuz Tekeli 3.500.000 8 

Bina ve arazi Vergisi 2.540.689 5 

Gelir vergisi 2.083.756 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1921 yılı bütçesi ise,tamamen bir savaĢ bütçesidir. Bütçenin %62 lik bölümü Müdafaai 

Milliye Vekaletine %38‘i ise diğer bölümlere tahsis edilmiĢti.. 1921 yılı baĢında bütçeyi 

meclisin onayından geçirilememiĢtir. 1920 yılı bütçesi gibi 1921 yılı bütçesi avanslarla ve ek 

ödeme kanunlarıyla  harcamaların sağlanması yoluna gidilmiĢtir. Müdafaa-i Milliye  Vekaleti 

dıĢında  28 ġubat 1921‘de 2.000.000 24 Mart 1921‘de 8.000.000 ve 2 Temmuz  1921‘de 

10.000.000 liralık bir harcama yapılmasına izin verilmiĢtir. (GüneĢ,1988:774-775)1921  mali yılı 

baĢlangıcından itibaren tüm devlet dairelerinin masraflarını karĢılamak amacıyla  Mart ve 

Nisan  aylarına iliĢkin olarak  hükümete 2   milyon lira harcama yapma yetkisi verilmiĢtir. 

Maliye bakanlığı 2. Ġnönü muharebesinin sonucunda  aldığı harcama yetkisi tutarı 10 milyon 

liraya ulaĢmıĢtı. Ancak bu giderlerin önemli bölümü savaĢ giderleri için kullanılmıĢtı. 1921 

yılı bütçe kanununun genel özelliklerine baktığımızda Ģu Ģekildedir: 
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Cephelerde ölüm kalım savaĢı verilmesi sebebiyle  cephe ihtiyaçları karĢılanırken 

avanslar, ödenek ve benzeri mali hükümler  bir yana bırakılmıĢ bu sebeple  gelir ve gider 

toplamı bütçede yer almamıĢtır. 

Savunma bütçesi 1920 yılına göre yaklaĢık bir kat artmıĢ diğer daire bütçelerinde  

azalma bulunmamıĢtır. 

Bu dönemin bütçe gelirlerinin büyük bölümü vasıtasız  vergilerden oluĢturulmuĢtur. 

Ancak vergi gelirlerinde  oran ve miktar artırıcı tedbirler ve  yeni vergilerle bütçe  gelirlerinin 

artırılması sağlanacaktır. (Maliye Bakanlığı,1994:20-21) 

1921 yılı  vergi gruplarına göre  miktarı ve genel bütçe içindeki yeri Ģu 

Ģekildedir.(GüneĢ,1988:777) 

Vergi Grubu Miktarı Lira % 

Vasıtasız vergiler 33.378.176 61.5 

Vasıtalı vergiler 7.170.380 12.4 

Tekel gelirleri 3.756.283 6.5 

Devlet malları Hasılatı 1.296.833 2.2 

ÇeĢitli gelirler 4.820.904 8.3 

Damga harç ve cezalar 1.271.196 2.2 

Tüketim vergisi 2.909.053 5 

1922 yılı bütçesinde ise  olağanüstü koĢullar varlığını hala sürdürmektedir.. Bu 

sebeple  mali yılın baĢından itibaren  bütçe kanunu çıkarılamaması sebebiyle  harcamalar 

önceki dönemlerdeki gibi avans kanunlarıyla yapılmıĢtır. Bu dönemde  diğer yıllara nazaran 

daha fazla  avans kanunu çıkarılmıĢtır. Bu avans kanunları   bütçe konumunda olmayıp gelir 

gider tahminlerini içeren  cetvellerle daire ve idarelerin   fasıllar halinde  ödenek cetvellerini 

kapsamamaktadır.1922 yılında çıkarılmıĢ Avans Kanunları aĢağıdaki Ģekildedir: (Maliye 

Bakanlığı,1994:22) 

Kanunun Adı Tarihi Harcama Yetkisi 

Birinci Avans Kanunu  28.2.1922 7 milyon TL 

Ġkinci Avans Kanunu 6.5.1922 15 milyon TL 

Üçüncü Avans Kanunu  3.7.1922 12 milyon TL 

Dördüncü Avans Kanunu 21.8.1922 8 milyon TL 

BeĢinci Avans Kanunu 20.9.1922 14 milyon TL 

 Altıncı Avans Kanunu 11.10.1922 2 milyon TL 

Yedinci Avans Kanunu 14.12.1922 26 milyon TL 

1923 yılı bütçesi ve mali düzenlemelere baktığımızda  ise bu dönem daha çok yoğun 

diplomasinin görüldüğü bir yıldır.  1923 yılı askeri  zaferler siyasi zaferlere dönüĢmüĢtür. 

Lozan BarıĢ AntlaĢması imzalanarak rejim değiĢerek Anadolu toprakları üzerinde yeni bir 

Cumhuriyet ĢekillenmiĢtir. 1923 yılı aynı zamanda  zaferler yaĢanmıĢ gibi görünse de 

belirsizlikler de bulundurmaktadır. Bu yılda Ġstanbul ve Boğazlar iĢgal altındadır. 28 ġubat 

1923 yılında bir avans kanunu çıkarılmıĢ Mart ayından itibaren kullanılmak ve aynı sene 

mahsup edilmek üzere  30.114.250 liranın avans olarak harcanmasına yetki verilmiĢtir 

(Tekin,2000:244) 15 Nisan 1923 yılında ikinci kez bir avans kanunu çıkarılmıĢtır. Bu kanunla 

birinci avans kanununa ek olarak  Bahriye, Müdafaa-i Milliye ve Askeri Fabrikalar için 22 

milyon diğer daireler içinde  15.500.000 lira  olarak 37.500.000 liranın daha avans olarak 

harcanmasına yetki verilmiĢtir. (Tekin,2000:244)  Bu iki avans kanununa ek olarak mali yılın 

sonuna kadar olan bölümü içermek üzere ikinci altı aylık tahsisat kanunu çıkarılmıĢtır. 1923 

yılı bütçe giderlerine bakıldığındaTBMM‘ine  ayrılan ödenek 2.182.697 iken harcama 

1.990.740 TL‘dir. 1921 ve 1922 yılı bütçeleriyle karĢılaĢtırdığımızda yine bütçenin önemli 

bölümünü Müdafaai  Milliye Vekaleti  oluĢturmaktadır (Tekin,2000:245)   
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1.5. Tekalif-i Milliye Emirleri  

Ülkenin dört bir tarafı düĢmanla sarılmıĢ olduğu durumda  savaĢ için finansmana 

ihtiyaç vardır. bunu karĢılamak amacıyla çeĢitli çözüm arayıĢları denemiĢ ancak kaynaklar 

yeterli olmamıĢtır. Birinci ikinci Ġnönü muharebeleri ve iç ayaklanmalar  mali kaynakları 

tüketmiĢti. Yunan ordusunun  tekrar saldırıya geçmesi bekleniyordu ve yeni finansman 

kaynaklarına ihtiyaç vardı. Mustafa Kemal‘in BaĢkomutan seçilmesinde sonra 7-8 Ağustos 

1921 tarihlerinde   ordunun ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla  Tekalif-i Milliye Milli vergiler  

ilan edilmiĢtir. (Ay,2009:5)Milli mücadelenin önemli finansman kaynaklarından biri de Tekalif-

i Milliye emirleridir. Tekalifi Milliye emirleri Ģu Ģekildedir. (Ezer,2014:50) 

Her ilçede mülki idare amirinin baĢkanlığında bir Tekalifi milliye komisyonu 

kurulacak ve toplanan malzemeler  ordunun çeĢitli bölümlerine dağıtılacaktır. 

 Her ev birer kat çamaĢır birer kat giyecek eĢyası ve çarık hazırlayacaktır. 

Tüccar  ve halkın elinde bulunan  elbise üretmeye yarayacak kumaĢ ve eĢyaların yüzde 

kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacaktır. 

 Eldeki bulunan halkın zorunlu ihtiyaçlarını karĢılayacak olan gıda maddeleri olan 

arpa, fasulye,bulgur,mum stoklarından  yüzde kırkına bedeli sonra ödenmek üzere el 

konulmuĢtur. 

 Halkın elinde taĢıt araçlarıyla yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar ayda bir defa olmak 

üzere  parasız askeri ulaĢım yapılacaktır. 

Halkın elinde bulunan  silah ve cephane üç gün içinde teslim edilecektir. 

Benzin, vakum, gres makine makina yağları vazelin otomobil ve kamyon 

lastiği,solüsyon,buji,soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi,kablo,çıplak tel,yalıtkan 

maddeler ve bunlar türünden malzemelerinde yüzde kırkına el konulacaktır. 

Demirci,marangoz,dökümcü,tesviyesi,sarac,arabacı esnafları ve imalathaneleriyle bu 

esnaf ve imalathanelerin iç çıkarabilme güçleri,kasatura,kılıç,mızrak ve eyer yapabilecek 

ustaların adları ve durumlarının tespiti, 

 Halkın elinde bulunan dört tekerlekli at ve öküz arabalarının bütün  takım ve 

hayvanlarıyla birlikte binek ve topçeker  hayvanlarının katır  ve yük hayvanlarının yüzde 

yirmisine el konulacaktır. 

Tekalifi milliye emirleri ile gerekli olan her türlü eĢya,araç,gereç toplanmıĢtır. Bu 

emirler sayesinde de  Türk milleti imkanlarını seferber etmiĢtir. 

1.6.YurtdıĢı kaynaklar 

Milli mücadelenin finansmanında öncelikle yurtiçi kaynaklar kullanılmıĢ sonrasında 

yurt dıĢı kaynaklardan yararlanılmıĢtır.  Yardım alınan ülkelerden biri Sovyet Rusyadır.  Sivas 

Kongresinden sonra  Halil PaĢa  Atatürk tarafından Rusyaya gönderilir. Halil PaĢa  

Moskova‘da  DıĢiĢleri  Komiseri Cherin ile görüĢür. Temmuz 1920 de 100bin altın ruble ile  

Anadoluya döner. Alınan bu yardımlar 1922 yılından itibaren Rusya‘nın ekonomik durumları 

sebebiyle azalmaya baĢlar. (ÇalıĢkan,2006:38)Rusya dıĢında   Fransadan da milli mücadele 

döneminde yardım alınmıĢtır. Bunun yanında Fransızlar Türkiye‘yi terk ederken birçok silah 

ve cephaneyi de bırakmıĢlardır. Ġtalya da  iĢgal ettiği Anadolu topraklarında  iĢgalden kaçan 

muhtaçlara yardım etmek, cami onarmak gibi yardımlarda bulunmuĢtur. Hint 

Müslümanlarından da  130.250 Ġngiliz sterlini yardım gönderilmiĢ ve bu para Osmanlı 

Bankasında özel bir hesapta tutulmuĢtur. Azerbaycan ve Kıbrıs Türklerinin de milli 

mücadeleye destekleri olmuĢtur. 

2.SONUÇ 

1914ten 1918 yıllara kadar  yaĢanan birinci Dünya savaĢı birçok coğrafyada birçok 

ülkenin kaderini etkilemiĢtir. Osmanlı devleti sınırları  küçülmüĢ ancak savaĢtan sonra galip 

ayrılan Ġtilaf devletleri  Osmanlı  devletinin elinde kalan Anadolu‘yu her karıĢına kadar almak 
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istemiĢlerdir. Ülke elinde kalan toprakları savunmak amacıyla büyük bir mücadele vermiĢtir. 

Uzun süren savaĢ halkı orduyu çaresi ve umutsuz bir hale getirmiĢtir. ülkenin ekonomik 

durumu kötüleĢirken sosyal hayatta  aynı düzeyde kötüleĢmiĢtir. 

Ülkenin birlik beraberliği korunmaya çalıĢılırken    ekonomik sıkıntılar sebebiyle halk  

açlık ve kıtlıkla mücadele etmek durumunda kalmıĢtır. Milli mücadelenin finansmanını 

sağlamak amacıyla  yurtiçi ve yurtdıĢı kaynaklardan yararlanılmıĢtır. Yurtiçi kaynaklar 

tekalif-i  milliye bütçe yardımıyla sağlanmıĢtır. Bütçenin milli mücadelenin kazanılmasında 

önemli bir etkisi olmuĢtur. 

Yurtiçi kaynakların toplanması için milli gelir TeĢkilatı oluĢturulmuĢtur. Mili 

kaynaklarımız dıĢında yine  Sovyet Rusya ,Fransa,Ġtalya ,Hintli Müslümanlardan 

Azerbaycan‘dan, Kıbrıslı Türklerden Türk halkının bağımsızlık mücadelesini desteklemek 

amacıyla yardım gönderilmiĢtir. 

Milli mücadelenin baĢlangıcından sonuna kadar halk ve hükümet tarafından eldeki 

kaynaklar milli savunma bakanlığına büyük önem verilerek kullanılmıĢtır 
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ÖZET 

KentleĢmenin kent içinde yaĢayan bireyler üzerinde çeĢitli olumsuz sayılabilecek 

etkileri vardır. Çocuklar özelinde bakıldığında, günümüzde hızlı kentleĢmeye bağlı olarak 

kentsel mekanda yoğun yapılaĢma nedeni ile açık alanların azalması, otomobil sahipliğinin 

artmasına bağlı olarak trafik yükünün artması ve ebeveynlerin suç korkusu nedenleriyle 

neredeyse tüm dünyada ebeveynler çocuklara kısıtlamalar getirmiĢ ve çocuklar kentsel 

mekanda bağımsız hareket edebilme haklarını kaybetmiĢlerdir. Bunun sonucunda da çocuk, 

geliĢiminde büyük öneme sahip fiziksel çevresinden uzaklaĢmıĢ ve geliĢimi için önemli olan 

bağımsız hareketliliğinden -yani içinde yaĢadığı mahallesi ya da kentinde yetiĢkin gözetimi 

olmaksızın dolaĢabilme özgürlüğünden- mahrum kalmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı, ebeveynler 

açısından bakarak, Türkiye‘de hızlı kentleĢmeyle birlikte çocuğun bağımsız hareketliliğinin 

kentsel ve kırsal özelliklere sahip yerleĢmelere göre nasıl farklılaĢtığını irdelemektir. 

ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda, kırsal ve kentsel yerleĢim yerleri bulunan, kentleĢmenin 

hızlı olduğu ve Türkiye‘nin en fazla göç alan 10 kentinden biri olan Tekirdağ‘a 

odaklanılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında, Tekirdağ‘da kentsel yoğunluk, sosyo-ekonomik ve 

kültürel açıdan iki farklı yerleĢim alanı olan Hürriyet Mahallesi (150 anket) ve Karadeniz 

Mahallesi'nde (136 anket) dört devlet okulunda çocukların ebeveynleri ile anket çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bulgular SPSS yardımıyla analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları kırsal ve 

kentsel olarak incelenirken genel olarak diğer değiĢkenlere de vurgu yapılmıĢtır. Örnek 

olarak, ebeveynlerin cevaplarına göre çocuğa getirilen kısıtlamaların nedenlerinin genel 

olarak trafik tehlikesi ve suç korkusu olduğu görülmektedir. Ancak literatürden farklı olarak, 

kentsel ve kırsal ayrımda, kısıtlama oranlarının kırsal alanda daha fazla olduğu 

görülmüĢtür.KentleĢmeyle yaĢam alanları değiĢirken, kent planlamasının içerdiği amaçlardan 

birinin kentlerin barındırdığı nüfusun sosyal ve kültürel gibi belli ihtiyaçlarını karĢılaması 

olduğu göz önüne alındığında; kentleĢme ile devletin fiziksel çevreyi insanların yararı ve 

güvenliği çerçevesinde mekan oluĢturmak için politika düzenlemesi karmaĢıklaĢır. Kentlerde 

yaĢayan nüfusun önemli bir kısmını oluĢturan çocuklar örnek olarak alındığında, çocukların 

yararı ve güvenliği çerçevesinde fiziksel mekan oluĢturma sorunu devletlerin karĢılaĢabileceği 

ödevlerden sayılabilir. ÇalıĢmanın sonunda, sonuçlar tartıĢılırken, bundan sonra yapılabilecek 

araĢtırma önerileri sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: KentleĢmenin etkileri, bağımsız hareketlilik, suç korkusu, 

fiziksel çevre. 

 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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URBANIZATION, FEAR OF CRIME AND INDEPENDENT MOBILITY OF THE 

CHILD IN TURKEY: THE CASE OF TEKIRDAG 

ABSTRACT 

Urbanization may have various negative effects on individuals live in city. Focusing 

on the children, it can be realized that due to the problems such as decrease in open space 

preserves through rapid urbanization and dense settlement, increase in traffic after high rates 

of car ownership and fear of crime, parents have imposed restrictions on their children. As a 

result, children have lost their right of independent mobility in urban areas. They have lost 

their access to their physical environment and they have been deprived of the independent 

mobility, in other words, the freedom of children to travel and play in public spaces without 

adult supervision. The paper aims to examine how the children‘s independent mobility differs 

by rural and urban areas from parents‘ point of view. Therefore, the research focuses on the 

city of Tekirdağ, among top 10 immigrant-receiving cities across Turkey, surrounded by rural 

and urban areas and undergoing rapid urbanization. A survey was conducted with parents in 

two neighbourhoods, namely, Hürriyet (150 participants) and Karadeniz (136 participants), 

different from each other in terms of population (with different socioeconomic and cultural 

background) and urban density. The findings were analysed using SPSS. While the findings 

were related to urban/rural variables, other variables were also considered. To set an example, 

parents‘ responses indicate that traffic and fear of crime are generally among the reasons why 

parents impose restrictions on their children. Different from the literature, the paper indicates 

that restriction percentages are more widespread in rural areas regarding urban and rural 

differentiation.Due to the changes in living spaces, sociocultural needs of urban population 

should be met as part of the urban planning. Yet, the government has difficulty in developing 

policies to create safe and good physical spaces. Nevertheless, governments should deal with 

this issue. Lastly, the paper discusses results, and present suggestions for further researches.  

Key Words: Effects of urbanization, independent mobility, fear of crime, physical 

environment.  
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1.GĠRĠġ  

Çocuklar için fiziksel çevre, fiziksel, algısal-biliĢsel ve toplumsal-duygusal geliĢimine 

paralel olarak bir bütün olarak konut, konutun yakın çevresi, okul, oyun alanları vb. mekânlar 

olarak çeĢitlilik göstermektedir. (Tandoğan, 2011) Çocuğun bağımsız hareketliliği 

(independent mobility) kavramı ise çocuğun içinde yaĢadığı mahallesi ya da kentinde bu 

mekanlar arasında yetiĢkin gözetimi olmaksızın dolaĢabilme, hareket edebilme özgürlüğü 

olarak tanımlanabilmektedir (Tranter and Whitelegg, 1994, Zubrick, et al., 2010). 

Çocukların fiziksel çevresini oluĢturan mekanlarda bağımsız hareketliliği, çocuğun 

geliĢimi için temel zorunluluk, aynı zamanda çocuğun bir hakkıdır (Hüttenmoser and Degen- 

Zimmerman, 1995; Zomervrucht, 2005). Yapılan çalıĢmalara göre, çocukların fiziksel çevre 

içinde ebeveynden bağımsız hareket edebilmesi, onların fiziksel ve sosyal çevre ile etkileĢime 

geçmesine katkıda bulunmaktadır (Norinder, 1996). Bu etkileĢim sırasında yaĢadıkları 

deneyimler ise çocuğun mekansal, motor, kiĢisel, biliĢsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinin 

geliĢmesine ve toplumun bireyleri olarak kimlik duygusunu elde etmelerine yardımcı olmakla 

beraber (Zomervrucht, 2005; Hillman et al., 1991; Hillman, 1999; Malone, 2007; Ross 2007; 

Skelton 2009; Zubrick, et al., 2010;Nansen, et al, 2014), çocukluk çağında görülen obezitenin 

önlenmesinde de etkili olabilmektedir (Tudor-Locke, Ainsworth, & Popkin, 2001). 

KentleĢmenin çevreye ya da genel olarak hayat üzerine olumsuz etkileri vardır. 

Çocuklara odaklanıldığında, kentsel mekan, ebeveynlerce gitgide (özellikle trafik açısından 

tehlikeler ve suç korkusu nedenleriyle) çocuklarının zarar göreceği mekanlar olarak kabul 

edilmektedir (Leden et al, 2014, Zubrick, et al 2010). Günümüzde, neredeyse tüm dünyada 

ebeveynler, hızlı kentleĢmeye bağlı olarak kentsel mekanda yoğun yapılaĢma nedeni ile açık 

alanların azalması, otomobil sahipliğinin artmasına bağlı olarak trafik yükünün artması ve 

yabancılardan kaynaklanan güvenlik endiĢeleri (suç korkusu) sonucunda çocuklara 

kısıtlamalar getirmiĢtir. Çocuklar, geliĢimlerinde büyük öneme sahip fiziksel çevrelerinden 

uzaklaĢmıĢ ve bağımsız hareketliliğinden (independent mobility) -yani içinde yaĢadığı 

mahallesi ya da kentinde yetiĢkin gözetimi olmaksızın dolaĢabilme özgürlüğünden- mahrum 

kalmıĢtır.  

Çocukların göz ardı edilmeyecek orandaki kısmı kentsel mekanda fiziksel çevresini 

oluĢturan alanlar asındaki gidiĢ-geliĢini ebeveyn ile gerçekleĢtirmekte (Heurlin-Norinder, 

1996; Rivkin, 1997), sokak gibi konut yakın çevresini oluĢturan mekanlara bağımsız eriĢimini 

kaybetmektedir (Tranter and Doyle 1996; Valentine and McKendrick 1997). Çocukların 

yaĢamı okulda, evde, okul saatleri dıĢında zamansal olarak ebeveynler tarafından 

denetlenmektedir. Okul günlerinde okula seyahati bir yetiĢkin gözetiminde, okulda ise kontrol 

öğretmene geçmekte, daha sonra ise kendi seçimlerinden ziyade ebeveyn tarafından tasdik 

edilmiĢ yerlere yine ebeveyn gözetiminde gerçekleĢtirilmektedir. Okulun olmadığı günlerde 

de benzer olarak çocuğun bağımsız hareketliliği ebeveyn tarafından sınırlandırılmaktadır 

(Hillman et al., 1990). 

Çocuğun bağımsız hareketliliğini etkileyen değiĢkenler, yaĢam alanının türü (kırsal ya 

da kentsel olması), büyüklüğü, yoğunluğu (Heurlin- Norinder, 1996; Jones, 2000; Kytta, 

1997; Van der Spek & Noyon, 1995; O‘Brien et al., 2000), konut yakın çevresinin ve 

mahallenin trafik açısından güvenliği (Björklid, 2002; Prezza et al. 2001), çocuğun cinsiyeti 

(Hilmann et al 1990; Kytta, 1997; Castelli, 2007; Valentine and McKendrick,1997) ve 

ebeveynlerin çevreye yönelik korkuları ya da suç korkusudur (Little and Wyver, 2008; 

Norinder, 1996; Yazar, 2011). Bu değiĢkenlerden suç oranları ve trafik yoğunluğunun daha 

düĢük olduğu kırsal ve düĢük yoğunluktaki  yerleĢmelerde (Gürelli, 1973), (Url, 1) yaĢayan 

çocukların  daha yüksek suç oranlarına ve trafik yoğunluğuna sahip yüksek yoğunluktaki 

yerleĢmeler de yaĢayanlardan daha özgür, dıĢ mekandaki aktivitelerinin daha yüksek olduğu 
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çalıĢmalarla belirlenmiĢtir (Heurlin- Norinder, 1996; Jones, 2000; Kytta, 1997; Van der Spek 

& Noyon, 1995; O‘Brien et al., 2000). Cinsiyet faktörüne odaklanıldığında, kent ve kırsal 

yerleĢmelerde erkek çocukların kız çocuklarına oranla daha özgür oldukları görülür. Erkekler 

genel olarak seyahatlerini bağımsız olarak yapmaktadır. Ebeveynlerce kız çocuklara getirilen 

kısıtlamalar daha yüksektir (Hilmann et al 1990; Kytta, 1997; Castelli, 2007; Valentine and 

McKendrick,1997). ―Bir suça ya da kiĢinin suç ile iliĢkilendirdiği sembollere karĢı geliĢtirdiği 

bir duygusal korku veya endiĢe reaksiyonu‖ olarak tarif edilebilen (Ferraro, 1995 ) suç 

korkusu ―suçla çok yakından ilgili olmakla birlikte suçtan bağımsız bir olgudur.‖ Yapılan 

çalıĢmalar suç oranlarındaki artıĢa paralel olarak artıĢ gösteren suç korkusunun suç 

oranlarındaki düĢüĢle birlikte düĢmediğini göstermektedir (Dolu ve ark, 2010). Özellikle 

kentlerde yoğun olarak yaĢanan suç olaylarının artıĢına paralel olarak ebeveynlerin kent 

mekanında çocuklarının yabancılardan kaynaklanabilecek saldırı, taciz, kaçırılma, tecavüz vb. 

benzeri olaylara maruz kalacağı düĢüncesiyle suç korkusu geliĢtirmekte olduğunu ve 

çocuklarının bağımsız hareketini engellediklerini ortaya koymaktadır (Stokes, 2009). 

Suç korkusu değiĢkenine bakıldığında, nedenlerini açıklayan dört temel perspektife 

göre (victimization perspective, vulnerability perspective, social control and social problem 

perspective) suç korkusunun en önemli nedenleri; daha önce bireyin suça maruz kalmıĢ 

olması, bireyin sahip olduğu savunmasızlık ya da zayıflık duygusu, toplumdaki sosyal 

organizasyonun bozulmuĢ olması ve iletiĢim ve haberleĢme imkânlarındaki artıĢ ve geliĢmeler 

ile bağlantılı olarak medyadır. Buna göre daha önce suç mağduru olan bireyler yeniden suça 

maruz kalacakları endiĢesiyle suç korkusu geliĢtirirler (victimization perspective) (Fattah, 

1993; Winkel, 1998). Aynı Ģekilde fiziksel olarak kendini dıĢ tehditlere karĢı savunamayacak 

durumda hisseden kadınlar ve yaĢlılar gibi bireyler daha büyük bir suç korkusu yaĢarlar 

(vulnerability perspective ) (Chadee ve Ditton, 2003; Sutton ve Farrall, 2005; Stanko, 1992). 

Diğer taraftan, sosyal organizasyon yapısı bozulmuĢ olan toplumlarda yaĢayan bireyler diğer 

toplumlara göre daha fazla suç korkusu yaĢarlar (social control perspective) (Boers, 2003). 

Suç korkusunun nedenlerinden bir diğeri ise medyadır. ĠletiĢim ve haberleĢme imkânlarındaki 

artıĢ ve geliĢmeler ile bağlantılı olarak medya aracılığı ile suça iliĢkin dedikoduların ve 

haberlerin yayılması ile bireyler daha çok suç korkusu yaĢarlar (social problem perspective)  

(Heath, 1984; Eschholtz, 2002; Slovic, 2000). 

Bu çalıĢmanın amacı, ebeveynler açısından bakarak, Türkiye‘de hızlı kentleĢmeyle 

birlikte çocuğun bağımsız hareketliliğinin kentsel ve kırsal özelliklere sahip yerleĢmelere göre 

nasıl farklılaĢtığını irdelemektir. Temel araĢtırma soruları kentleĢmenin çocukların bağımsız 

hareketliliği ve kısıtlanma nedenleriyle iliĢki içinde olup olmadığı sorusu ve medyanın suç 

korkusu oluĢturmasıyla çocukların kısıtlanma nedenlerinin iliĢki içinde olup olmadığı 

sorusudur. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda, kırsal ve kentsel yerleĢim yerleri bulunan, 

kentleĢmenin hızlı olduğu ve Türkiye‘nin en fazla göç alan 10 kentinden biri olan Tekirdağ‘a 

odaklanılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında, Tekirdağ‘da kentsel yoğunluk, sosyo-ekonomik ve 

kültürel açıdan iki farklı yerleĢim alanı olan Hürriyet Mahallesi ve Karadeniz Mahallesi'nde 

dört devlet okulunda çocukların ebeveynleri ile anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylelikle 

çocuğun bağımsız hareket edebilmesinin ebeveyn gözünden ortaya konulması hedeflenmiĢtir. 

2. YÖNTEM 

Durum çalıĢması için seçilen Tekirdağ, Türkiye‘nin en kalabalık yirmi üçüncü kentidir 

ve Ġstanbul‘a yakınlığı nedeniyle Türkiye‘nin en fazla göç alan 10 kentinden biridir (2013, 

TUĠK). Tekirdağ, aynı zamanda, Türkiye‘nin en geliĢmiĢ 15 kentinden birisidir (Karasu, 

2008).  Kırsal ve kentsel alan karĢılaĢtırması için TUĠK verileri incelendiğinde, Tekirdağ il 

nüfusunun yarısından fazlası, % 69‘u (589 049), kentsel alanlarda ve  %31‘i (263 272) kırsal 

alanlarda yaĢamaktadır (TUĠK 2012). Genel olarak nüfus ve çocuk nüfusuna bakıldığında, 

2014 yılı itibari ile Tekirdağ‘ın nüfusu bir milyona yakın (906732) olduğu görülür ve 0-15 yaĢ 
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çocuk nüfusu 232201 olup toplam nüfusun çeyreğini (% 25,6‘sını) oluĢturmaktadır (TUĠK, 

2014). 

Bu çalıĢma kapsamında, kent merkezine yakın olan ancak yoğunluğu, sosyo-ekonomik 

ve kültürel özellikleri açısından birbirinden farklılık gösteren iki yerleĢme alanı olarak 

Hürriyet Mahallesi ve Karadeniz Mahallesi seçilmiĢtir. Hürriyet Mahallesi, Tekirdağ‘ın 

merkez bölgesinde, SüleymanpaĢa ilçesine bağlı, yoğun ve hızla kentleĢmeye devam eden bir 

yerleĢme alanıdır. Mahallenin nüfusu yaklaĢık olarak 34. 000‘dir. Mahallede yaklaĢık 12.000 

aile yaĢamaktadır (Mahalle Muhtarı ile Mülakat, 2016). Alanı 302,53 hektardır 

(SüleymanpaĢa Belediyesi, Ġmar ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, 2017). Yoğunluk olarak metrekareye 

yaklaĢık 89 kiĢi düĢmektedir. Mahalle üst orta gelir seviyesine, yüksek eğitim düzeyine sahip 

ailelerin yaĢadığı ve site yerleĢimlerinin yoğun olduğu bir yerleĢme alanıdır (Mahalle Muhtarı 

ile kiĢisel görüĢme, 2016). 

Karadeniz Mahallesi ise Tekirdağ, SüleymanpaĢa ilçesine bağlı, nüfusu 4.500 kiĢi olan 

düĢük yoğunluklu bir yerleĢme alanıdır. (Mahalle Muhtarı ile Mülakat, 2016) Alanı 1893,39 

hektardır (SüleymanpaĢa Belediyesi, Ġmar ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, 2017). Yoğunluk 

metrekareye 0,000237 düĢmektedir. Kısacası, iki mahalle yoğunluk olarak birbirlerinden 

oldukça farklıdır. Ayrıca, Karadeniz Mahallesi sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan da 

Hürriyet Mahallesi‘nden oldukça farklıdır. Mahalle, orta gelir seviyesine sahip ve orta eğitim 

düzeyine sahip ailelerin yaĢadığı, ekonomik faaliyetlerin tarım, hayvancılık ve inĢaat 

sektörüne dayandığı bir yerleĢme alanıdır. Mahalle arazisinin % 60' tarım alanları 

oluĢturmaktadır (Mahalle Muhtarı ile kiĢisel görüĢme, 2016). 

Tekirdağ Merkeze (kent merkezine) yakınlığı ve yerleĢim özellikleri nedeniyle seçilen 

bu iki mahallede ebeveynlerin fikirlerine odaklanabilmek için, anket yöntemiyle veri 

toplanmıĢtır. Bu iki yerleĢim yerinde bulunan tüm devlet okulları çalıĢmanın araĢtırma 

evrenini oluĢturur. Her iki yerleĢim yerinde de birer devlet ortaokul ve ilkokul vardır. Bu iki 

yerleĢim yerinde bunulan ikiĢer okula devam eden  (ilk ve ortaokul) öğrencilerinin 

ebeveynleri ile anket çalıĢması yapılmıĢtır. Örneklem, kimi okulda öğrenci sayısı az 

olduğundan, tüm öğrencilerin ebeveynlerine odaklanarak, kimi okulda ise tabakalı örneklem 

metoduyla %95 güven düzeyine göre belirlenmiĢtir. 

Bunun sonucunda, bu çalıĢma kapsamında Karadeniz Mahallesi için, Karadeniz 

Ortaokulu‘ndan tüm öğrencilerin ebeveynleri ile (50 kiĢi) görüĢülmüĢtür. ÇalıĢmaya 5. 

Sınıftan 15 öğrencinin ebeveyni, 6. Sınıftan 11 öğrencinin ebeveyni, 7. Sınıftan 13 öğrencinin 

ebeveyni ve 8 sınıftan 11 öğrencinin ebeveyni katılmıĢtır. Yine aynı mahallede bulunan 100. 

Yıl Mehmet Sadık Ġlkokulu‘nda okuyan 86 öğrencinin ebeveyni ile görüĢme yapılmıĢtır. Bu 

ilkokulda bulunan 2. sınıf  (9 öğrenci), 3. sınıf (27 öğrenci), ve 4. sınıfta (30 öğrenci ) eğitim 

gören 66 öğrencinin ebeveyni ile anket yapılmıĢtır.  

Hürriyet mahallesindeki okulların kalabalık olması nedeniyle tabakalı örneklem 

metoduyla örneklem oluĢturulmuĢtur. Hürriyet mahallesindeki devlet ortaokulu olan Marmara 

Ortaokulu‘ndan, 5. sınıfa giden 55 öğrencinin (5. Sınıfa giden 228 öğrenci, okulun %27‘sini 

oluĢturuyor), 6. sınıfa giden 56 öğrencinin (232 öğrenci, okulun % 27.48‘i), 7. sınıfa giden 49 

öğrencinin (199 öğrenci, okulun % 23.45‘i), ve 8. sınıfa giden 45 öğrencinin (185 öğrenci, 

okulun % 21,9‘u) ebeveyni ile anket yapılması planlanmıĢtır. Yine bu mahallede devlet okulu 

olan Ticaret ve Sanayi 2. sınıfa giden 56 öğrencinin (176 öğrenci, okulun % 30‘u), 3. sınıfa 

giden 52 öğrencinin (168, okulun % 28‘i), ve 4. sınıfa giden 79 öğrencinin (248 öğrenci, 

okulun % 42‘si) ebeveynleri ile anket yapılması planlanmıĢtır. Toplamda 187 anket 

uygulanması planlanırken, 150 öğrenci ebeveyni ankete katılmıĢtır. Karadeniz Mahallesinde 

olduğu gibi, sonrasında, ortaokuldan ve ilkokuldan katılımcılara ebeveyn anketleri teslim 

edilmiĢtir.  
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Öğrencilerin ebeveynlerine doldurtup geri getirmeleri suretiyle toplamda 286 ebeveyn 

anketine ulaĢılabilmiĢ ve tüm bulgular SPSS yazılımıyla analiz edilmiĢtir. Çocukların 

bağımsız hareketlilikleri çocuk oyun alanı ve okula bağımsız ulaĢabilme Ģeklinde 

kavramsallaĢtırılarak ele alınmıĢtır. Suç korkusu da, literatüre benzer Ģekilde, yabancılardan 

kaynaklanabilecek saldırı, taciz, hırsızlık gibi olaylara ilintili Ģekilde kavramsallaĢtırılarak ele 

alınmıĢtır. KentleĢme ve medya etkisi, iki ayrı bağımsız değiĢken olarak alınmıĢ, çocukların 

bağımsız hareketliliği ve hareketlilik kısıtlama nedenleri de ayrı ayrı bağımlı değiĢkenlerdir.  

Kentsel ve kırsal alanda yaĢam Ģeklindeki kentleĢme değiĢkeni bağımsız değiĢken 

olarak alındığında, çocukların bağımsız hareketliliğiyle iliĢki içinde olup olmadığı betimsel 

analizler ve parametrik olmayan testlerle incelenmiĢtir. Aynı Ģekilde, kentsel ve kırsal alanda 

yaĢam Ģeklindeki kentleĢme değiĢkeni bağımsız değiĢken olarak alınıp, çocukların kısıtlanma 

nedenleriyle iliĢki içinde olup olmadığı betimsel analizler ve parametrik olmayan testlerle 

incelenmiĢtir. Son olarak, medyanın suç korkusu oluĢturmasıyla çocukların kısıtlanma 

nedenlerinin iliĢki içinde olup olmadığı betimsel analizler ve parametrik olmayan testlerle 

incelenmiĢtir. Tüm sonuçlar literatürle karĢılaĢtırılarak tartıĢılıp, analiz edilmiĢtir.  

3. ARAġTIRMANIN SONUÇLARI 

3.1. Ebeveyne göre Mahalle: Güvenli mi? Değil mi? 

Frekans analizine göre, iki yerleĢim alanı genelinde ebeveynlerin de % 80,1‘i 

oturdukları mahalleyi güvenli bulmaktadır. Oturdukları mahalleyi güvensiz bulan 

ebeveynlerin oranı sadece % 9,9‘dur (Tablo 1).  

Tablo 1: Mahalle Güvenliği 

  

 

 

 

Cevaplar 

Yüzde olarak 

Cevaplar  

(kayıp durumlar 

eklenmiĢtir) 

Çok güvenli bir mahalle 31 10,9 

Güvenli bir mahalle 225 79,2 

Güvenli bir mahalle değil ve ya çok güvensiz 28 9,9 

Cevap yok 0  

Toplam 286 (Kayıp veri 2) 100,0 (Kayıp veri7) 

YerleĢim alanı açısından oranlar karĢılaĢtırıldığında oturduğu mahallenin güvensiz 

olduğunu düĢünen katılımcı ebeveynlerin oranı, alanlara göre farklı değildir: Karadeniz 

Mahallesi‘nde % 10,3 iken Hürriyet Mahallesi‘nde % 9,5‘dir (Tablo 2).Ki-Kare testi 

yapıldığında da yine benzer bir sonuca ulaĢılmıĢtır: Ki-kare ile mahalle güvenliği ve yerleĢim 

alanı değiĢkenleri arasında iliĢki olup olmadığı test edilmiĢ, manidar bir iliĢki  çıkmamıĢtır.  

Tablo 2: Mahalle güvenliği 

 

Oturulan mahalle  

Karadeniz 

Mahallesi Hürriyet Mahallesi Toplam 

 Cevaplar % Cevaplar % Cevaplar % 

Çok güvenli 10  7,4 21 14,2 31 10,9 

Güvenli 112  82,4 113 76,4 225 79,2 

Güvensiz ve çok güvensiz 14  10,3 14 9,5 25 8,8 

Toplam 136 100 148 100 284 100 
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3.2. Okula UlaĢım 

Ġki yerleĢim alanı genelinde ebeveynlerin % 32,8‘i çocuklarının okula kendileriyle 

yürüyerek ya da aileye ait otomobille ile gittiklerini belirtmiĢlerdir. Ebeveynlerin yalnızca 

çeyreği (% 16,1'i) çocuklarının okula tek baĢına gitmesine izin verdiğini, yarısı ise (% 50,3'ü) 

ise çocuklarını servisle okula gönderdiklerini ifade etmiĢlerdir (Tablo 3). 

Tablo 3: Okula UlaĢım* 

  

 

Cevaplar 

 

 

% 

Ebeveynle yürüyerek ya da aileye ait otomobille 

ulaĢım 

91 32,8 

Tek baĢına ya da arkadaĢlarıyla yürüyerek 46 16,1 

Servisle 144 50,3 

Diğer 14 4,9 

*Bu soruda ebeveynler birden fazla seçeneği iĢaretleyebildiklerinden verilen cevapların yüzdeleri, her Ģık için 

ayrı ayrıdır ve sadece evet cevaplarını karĢılar. 

Mahalle güvenliği konusunda olduğu gibi, ki-kare testiyle yerleĢim alanıyla  ve okula 

seyahat Ģekli değiĢkenleri arasında iliĢki olup olmadığı test edilmiĢ ve manidar bir iliĢki 

bulunamamıĢtır.  

Kısacası, yerleĢim alanı açısından okula seyahat açısından durum incelendiğinde biri 

kentsel diğeri kırsal özelliklere sahip olan iki yerleĢim alanı arasında bir farklılık olmadığı, 

her iki alanda da çocukların bağımsız hareket hakkına sahip olmadıkları görülmektedir (Tablo 

4).  

Tablo 4: Mahalle Bazında Okula UlaĢım* 

 
Oturulan mahalle  

Karadeniz Mahallesi Hürriyet Mahallesi 

 Cevaplar % Cevaplar % 

Ebeveynle yürüyerek ya da aileye ait 

otomobille ulaĢım 

41 27,3 50 36,7 

Tek baĢına yürüyerek ya da 

arkadaĢlarıyla 

28  18,7 18 13,2 

Servisle 78  52 66 48,5 

Diğer 6 4 8 5,9 
* Bu soruda ebeveynler birden fazla seçeneği iĢaretleyebildiklerinden verilen cevapların yüzdeleri, her Ģık için 

ayrı ayrıdır ve sadece evet cevaplarını karĢılar.    

Okula tek ya da arkadaĢları ile ulaĢan çocukların oranı Hürriyet Mahallesi'nde  % 18,7 

iken, Karadeniz Mahallesi'nde % 13,2‘ dir. Bu sonuca göre literatürde ortaya konan 

yerleĢmenin türü ve yoğunluğu değiĢkenine göre kırsal ve düĢük yoğunluktaki yerleĢmelerde 

yaĢayan çocukların daha özgür olduğu (Heurlin- Norinder, 1996; Jones, 2000; Kytta, 1997; 

Van der Spek & Noyon, 1995; O‘Brien et al., 2000) sonucu bu çalıĢma ile desteklenmemiĢtir.  

3.3. Çocukların Ebeveynden Bağımsız Okula Seyahat Edememe Nedenleri  

Ġki yerleĢme alanı bazında çocuğun bağımsız hareketliliği açısından çocuğa ebeveyn 

tarafından getirilen kısıtlamaların nedenini öğrenmek için 286 ebeveyne sorulan ve 278 

ebeveynden alınan cevaplarının betimsel analizinde Ģu sonuçlar çıkmaktadır: 

Ebeveynlerin % 24,1'i yabancılardan kaynaklı tehlikeler yani suç korkusu nedeni ile % 

23,8'i trafik tehlikesi, % 23,1'i okulun eve uzak olması nedenleri ile çocuk/çocuklarının okula 
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kendisinden bağımsız gitmesine izin vermediklerini belirtmiĢlerdir. Geri kalan katılımcılar 

çocuklarının yaĢlarının küçük olduğunu (%12,9)  belirtmiĢ veya baĢka (açıklamadıkları) 

nedenleri öne sürmüĢlerdir (%13,3) (Tablo 5). 

Tablo 5: Çocukların Okula Ebeveynden Bağımsız Gidememe Nedenleri* 

 Cevaplar % 

Sokaklarda çok fazla otomobil olması nedeniyle ebeveynlerin 

izin vermemesi 

68 23,8 

Sokaklarda zarar verebilecek yabancılar olması nedeniyle 

ebeveynlerin izin vermemesi 

69 24,1 

Okulun eve uzak olması 66 23,1 

YaĢı küçük  37 12,9 

Diğer 38 13,3 
* Bu soruda ebeveynler birden fazla seçeneği iĢaretleyebildiklerinden verilen cevapların yüzdeleri, her Ģık için 

ayrı ayrıdır ve sadece evet cevaplarını karĢılar.    

Mahalle açısından karĢılaĢtırıldığında, Hürriyet Mahallesi‘nde ikamet eden 

ebeveynlerin çocukların tek ya da arkadaĢlarıyla okula gitmelerine izin vermemelerinin 

nedenleri sırasıyla okulun eve uzak olması (23,3), suç korkusu (% 20), trafik tehlikesi (% 14) 

ve çocuğun yaĢının küçük olmasıdır ( % 12,7). Karadeniz Mahallesi‘nde ise, her ne kadar 

daha kırsal bir mahalle olsa da en çok belirtilen nedenin trafik tehlikesi (% 34,6) olması 

ilginçtir. Diğer nedenler sırasıyla suç korkusu (% 28,6), okulun eve uzak olması (% 22,8) ve 

çocukların yaĢının küçük olmasıdır (%13,2) (Tablo 6). 

Tablo 6: Mahalle Bazında Çocukların Okula Ebeveynden Bağımsız Gidememe 

Nedenleri * 

 

Oturulan mahalle  

Karadeniz Mahallesi Hürriyet Mahallesi 

Cevaplar % Cevaplar % 

Sokaklarda çok fazla otomobil olması 

nedeniyle ebeveynlerin izin 

vermemesi 

47 34,6 21 14 

Sokaklarda zarar verebilecek 

yabancılar olması nedeniyle 

ebeveynlerin izin vermemesi 

39 28,6 30 20 

Okulun eve uzak olması 31 22,8 35 23,3 

YaĢı küçük 18 13,2 19 12,7 

Diğer 14 10,3 24 16 
* Bu soruda ebeveynler birden fazla seçeneği iĢaretleyebildiklerinden verilen cevapların yüzdeleri, her Ģık için 

ayrı ayrıdır ve sadece evet cevaplarını karĢılar.    

Parametrik olmayan istatistikler yapıldığında ise (ki-kare testi), mahalle değiĢkenine 

göre düzenlenmiĢ gruplar arasında (kentsel ve kırsalda yaĢayan ebeveynler) trafik odaklı izin 

verme durumlarının anlamlı olarak farklılaĢtığı söylenebilir. BaĢka bir deyiĢle, kırsal ve 

kentsel yerleĢim yerlerinde yaĢanlar trafik tehlikesi nedenleri ile çocuklarının okula tek 

seyahat etmesine izin verme konusunda farklılaĢmaktadırlar (Ki-kare değeri 16.635, P<.000). 

Kentsel yaĢam alanında, Hürriyet Mahallesi‘nde, yaĢayan ebeveynlerin çocuklarını trafik 

nedeniyle kısıtlama oranları % 14 iken  kırsal alanda, Karadeniz Mahallesi‘nde, yaĢayan 

ebeveynlerin çocuklarını trafik nedeniyle kısıtlama oranları daha yüksektir (% 34,6). 
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3.4. Çocuk Oyun Alanına UlaĢım 

Çocuk oyun alanına ulaĢım açısından ebeveynlerin cevapları değerlendirildiğinde çoğu 

ebeveyn mahallesini güvenli bulsa da, ancak üçte biri (% 34,6‘sı) çocuklarının çocuk oyun 

alanına tek ya da arkadaĢlarıyla gitmesine izin verdiklerini belirtmiĢtir. Ebeveynlerin yarısı ise 

(%54,2) çocuklarının ancak kendileriyle birlikle çocuk oyun alanına gidebildiklerini 

belirtmiĢlerdir.  

YerleĢim alanı açısından karĢılaĢtırıldığında, çocuk oyun alanına seyahat konusunda 

durum incelendiğinde biri kentsel diğeri kırsal özelliklere sahip olan iki yerleĢim alanında da 

çocukların bağımsız hareket hakkına sahip olmadıkları görülmektedir (Tablo 7). Çocuk oyun 

alanına tek ya da arkadaĢları ile ulaĢabilen çocukların oranı Hürriyet Mahallesi'nde  % 42,3 

iken, Karadeniz Mahallesi'nde % 26,5'dir.  

Tablo 7: Mahalle Bazında Çocuk Oyun Alanına UlaĢım * 

 
Oturulan mahalle  

Karadeniz Mahallesi Hürriyet Mahallesi 

 Cevaplar % Cevaplar % 

Ebeveyn ile birlikte 93 % 68,4 62 % 41,3 

Tek ya da arkadaĢlarıyla yürüyerek 36 % 26,5 63 %42,3 

Yorumsuz 7 % 5,1 25 % 16,7 
* Bu soruda ebeveynler birden fazla seçeneği iĢaretleyebildiklerinden verilen cevapların yüzdeleri, her Ģık için 

ayrı ayrıdır ve sadece evet cevaplarını karĢılar.    

Ki-kare testi sonucuna göre, yerleĢim alanıyla çocuk oyun alanına ulaĢım Ģekli 

değiĢkenleri arasında manidar bir iliĢki vardır (Ki-kare değeri 7.841, P<.005). Kentsel nitelik 

taĢıyan, yoğun bir yerleĢme alanı olan Hürriyet Mahallesi‘ndeki çocukların çocuk oyun 

alanına seyahat etme oranları kırsal bir nitelik taĢıyan ve düĢük yoğunluğa sahip olan 

Karadeniz Mahallesi‘ndeki çocuklardan farklıdır ve daha yüksektir. Kentsel nitelik taĢıyan, 

Hürriyet Mahallesi‘ndeki çocukların çocuk oyun alanına seyahat etme açısından daha özgür 

olduğu söylenebilir.  Bu sonuç literatürün aksini yansıtmaktadır. Literatürde ortaya konan 

yerleĢmenin türü ve yoğunluğu değiĢkenine göre kırsal ve düĢük yoğunluktaki yerleĢmelerde 

yaĢayan çocukların daha özgür olduğu (Heurlin- Norinder, 1996; Jones, 2000; Kytta, 1997; 

Van der Spek & Noyon, 1995; O‘Brien et al., 2000) sonucu bu çalıĢma ile doğrulanamamıĢtır, 

kentsel mekandaki çocukların daha serbest oldukları söylenebilir. 

3.5. Ebeveynden Bağımsız Çocuk Oyun Alanına Gidememe Nedenleri 

Çocuk oyun alanına ulaĢım konusundaki çocuklar üzerinde getirilen kısıtlamaların 

nedenlerini bulmaya yönelik soruya verilen ebeveyn cevapları incelendiğinde en önemli 

nedenin trafik tehlikesi olduğu görülmektedir (% 29,4). Sırasıyla diğer nedenler suç 

korkusu(% 24,1), çocuk oyun alanının eve uzak olması (% 19,2) ve çocukların yaĢının çocuk 

oyun alanına ebeveynden bağımsız gitmek için küçük olması (% 16,8) olarak açıklanmıĢtır. 

(Tablo 8). 
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Tablo 8: Çocukların Oyun Alanına Ebeveynden Bağımsız Gidememe Nedenleri * 

 

Oturulan mahalle  

Karadeniz Mahallesi Hürriyet Mahallesi 

Cevaplar % Cevaplar % 

Sokaklarda çok fazla otomobil olması 

nedeniyle ebeveynlerin izin 

vermemesi 

53 39,0 31 20,7 

Sokaklarda zarar verebilecek 

yabancılar olması nedeniyle 

ebeveynlerin izin vermemesi 

44 32,4 25 16,7 

Çocuk oyun alanının eve uzak olması 29 21,3 26 17,3 

YaĢı küçük 28 20,6 20 13,4 

Diğer 14 10,3 22 14,7 
* Bu soruda ebeveynler birden fazla seçeneği iĢaretleyebildiklerinden verilen cevapların yüzdeleri, her Ģık için 

ayrı ayrıdır ve sadece evet cevaplarını karĢılar.    

Ancak çarpıcı olarak, ebeveynlerin cevapları yerleĢim yerlerine göre 

karĢılaĢtırıldığında, kırsal bir alan olmasına rağmen, Karadeniz Mahallesi‘ndeki ebeveynlerin 

daha fazla bir oranı suç korkusu ve trafik yoğunluğu nedenleri ile çocuklarını çocuk oyun 

alanına tek ya da arkadaĢlarıyla göndermezken, kentsel bir alan olan Hürriyet Mahallesi‘nde 

bu oran daha düĢüktür. Parametrik olmayan istatistikler yapıldığında  (ki-kare testi), mahalle 

değiĢkenine göre düzenlenmiĢ gruplar arasında (kentsel ve kırsalda yaĢayan ebeveynler) trafik 

ve suç korkusu odaklı izin verme durumlarınızdaki bu farkın istatistiksel olarak  anlamlı 

olduğu söylenebilir.  

Ki-kare testi sonucuna göre , kırsal nitelik taĢıyan, Karadeniz Mahallesi‘ndeki 

çocukların oyun alanına yalnız seyahat etmelerinin kısıtlanma nedeni olarak hırsızlığın öne 

sürülme oranı  kentsel nitelik taĢıyan Hürriyet Mahallesi‘ndeki çocuklardan manidar olarak 

farklıdır (Ki-kare değeri 9.588, P<.005).  

Benzer Ģekilde, ki-kare testi sonucuna göre (Ki-kare değeri 11.520, P<.001) kırsal 

nitelik taĢıyan, Karadeniz Mahallesi‘ndeki ebeveynler, kentsel nitelik taĢıyan Hürriyet 

Mahallesi‘nde oturan ebeveynlerden daha yüksek oranda trafik nedenini çocukların oyun 

alanına yalnız seyahat etmelerinin kısıtlanma nedeni olarak öne sürmektedir. 

3.6. Suç Korkusu ve Nedenleri 

Ebeveynlerin daha önce suça maruz kalıp kalmadıklarını öğrenmek için sorulan soruya 

verilen cevapların değerlendirilmesine göre, daha önce suça maruz kalan ebeveyn sayısının 

oldukça az olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu suçla iliĢkin olayların 

konuĢulduğunu ya da medyadan duyduklarını belirtmiĢlerdir. Her iki yerleĢim alanında da suç 

korkusunun en büyük kaynağı literatürde de sosyal problem perspektifi (social problem 

perspective) (Heath, 1984; Eschholtz, 2002; Slovic, 2000) tarafından açıklandığı gibi 

medyadır. (Tablo 9). Her iki mahallede de ebeveynlerin neredeyse tamamına yakını 

mahallelerini güvenli bulmalarına rağmen trafik tehlikesi ve suç korkusu nedenleri ile gerek 

okula seyahatte gerekse de çocuk oyun alanına seyahatte çocuklarına kısıtlamalar 

getirmektedir. Ancak medyadan bazı suçlar hakkında fikir sahibi olmayla ebeveynlerin 

çocuklarının bağımsız hareketliliğini kısıtlamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır.  
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Tablo 9: Suç korkusunun nedenleri* 

  

 

Çocuk 

tacizi 

(%) 

 

 

Çocuk 

kaçırma 

(%) 

Okul 

önlerinde 

okul harici 

kiĢilerce 

çocuğunuz

un 

rahatsız 

edilmesi 

(%) 

Madde 

bağımlıları 

alkollü 

Ģahıslarca 

tacize 

uğramak 

(%) 

 

 

Hırsızlık 

vb. 

(%) 

 

 

Trafik 

kazası 

(%) 

Bizzat 

siz/çocuğunuz 

mağdur 

1,4 3,1 4,2 1,7 5,9 6,6 

ġahit oldunuz 1,0 1,0 0,7 2,8 3,5 14,0 

KomĢunuzun/

tanıdığınızın 

baĢına geldi 

3,1 2,4 1,0 3,8 18,9 15,4 

KonuĢulduğu

nu duydunuz 

15,0 12,9 14,7 11,9 14,7 8,4 

Medyadan 

duydunuz 

38,1 42,7 22,7 26,2 14,3 16,1 

Fikrim yok 31,8 26,9 41,3 37,4 28,7 24,8 
* Bu soruda ebeveynler birden fazla seçeneği iĢaretleyebildiklerinden verilen cevapların yüzdeleri, her Ģık için 

ayrı ayrıdır ve sadece evet cevaplarını karĢılar.    

4.SONUÇ   

Bu çalıĢmada ebeveynler açısından Türkiye‘de hızlı kentleĢmeyle birlikte çocuğun 

bağımsız hareketliliğinin kentsel ve kırsal özelliklere sahip yerleĢmelere göre nasıl 

farklılaĢtığını ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmada temel olarak Ģu sorulara cevap 

aranmıĢtır:  

 KentleĢme çocukların bağımsız hareketliliğini etkiler mi, kısıtlanma 

nedenleriyle iliĢki içinde midir ?  

 Medyanın suç korkusu oluĢturmasıyla çocukların kısıtlanma nedenleri iliĢki 

içinde midir ?  

Bu nedenle Türkiye‘nin kentleĢme hızı en yüksek olan kentlerinden biri olan 

Tekirdağ‘da kentsel yoğunluk, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan iki farklı yerleĢim alanı 

olan Hürriyet Mahallesi ve Karadeniz Mahallesi'nde dört devlet okulunda çocukların 

ebeveynleri ile anket çalıĢması gerçekleĢtirilerek bir durum çalıĢması yapılmıĢtır.  

Öncelikle bu çalıĢmada, kentsel ve kırsal özelliklere sahip bu iki yerleĢme alanında, 

ebeveynlerin tamamına yakınının yaĢadıkları mahalleyi güvenli buldukları ortaya çıkmıĢtır. 

Buna rağmen kırsal ve kentsel her iki yerleĢme alanında da okula ve çocuk oyun alanına 

seyahat konusunda çocuğa bir takım kısıtlamalar getirilmektedir: Her iki mahallede de 

çocukların büyük oranı okula seyahatlerini ebeveynle yürüyerek ya da aileye ait otomobille ya 

da servisle gerçekleĢtirmektedir. Çocuk oyun alanına seyahat ise genel olarak ebeveyn ile 

birlikte gerçekleĢtirilmektedir. Kısacası, ne kırsal alanda ne de kentsel alanda çocuklar 

bağımsız hareket hakkına sahip değildir. 

Bağımsız hareketliliğin Karadeniz ve Hürriyet Mahallelerinde kısıtlanma sebeplerine 

bakıldığında, trafik tehlikesi ve suç korkusu öne çıkmaktadır. Bu mahalleler güvenli olarak 

kabul edilse de, çocukların ebeveynden bağımsız hareketliliği kısıtlanmaktadır. Dahası, iki 
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yerleĢim alanındaki ebeveynlerin cevapları karĢılaĢtırıldığında literatürden farklı olarak 

kentsel alanda yaĢayan çocukların kırsal alanda yaĢayanlara nazaran daha özgür oldukları 

görülmüĢtür. Kırsal ve düĢük yoğunluktaki yerleĢmelerde yaĢayan çocukların kentsel ve 

yüksek yoğunluktaki yerleĢmelerde yaĢayan çocuklardan daha özgür olduğu (Heurlin- 

Norinder, 1996; Jones, 2000; Kytta, 1997; Van der Spek & Noyon, 1995; O‘Brien et al., 

2000)  bulgusuna ters olarak, bu çalıĢmanın sonuçlarına göre, okula seyahat ve çocuk oyun 

alanına seyahat konusunda kentsel ve yüksek yoğunluktaki bir yerleĢme olan Hürriyet 

Mahallesi‘ndeki çocuklar, kırsal özelliklere sahip ve oldukça düĢük yoğunluktaki Karadeniz 

Mahallesi‘ndeki çocuklara oranla daha serbesttirler.  

Literatürde genel olarak kentsel bölgelerde yaĢanan suç oranlarının kırsal alanlardan 

daha fazla olduğu (Gürelli, 1973), (Url, 1) bulgusuna karĢı, bu çalıĢmada, kırsal alan olan 

Karadeniz Mahallesi‘ndeki ebeveynlerin suç korkularının kentsel alan olan Hürriyet 

Mahallesi‘nde yaĢanan suç korkusundan daha yüksek olduğu da ortaya çıkmıĢtır.  

Ebeveynlerin suç korkularının nedeni incelendiğinde literatürde de sosyal problem 

perspektifinden (social problem perspective) (Heath, 1984; Eschholtz, 2002; Slovic, 2000) 

açıklanan kurama uygun olarak her iki yerleĢim alanında da suç korkusunun en büyük 

kaynağının medya olduğu görülmektedir. Her iki mahalle de ebeveynlerce yüksek oranda 

güvenli bulunmasına rağmen trafik ve medya kaynaklı suç korkusu nedenleri ile gerek okula 

seyahatte gerekse de çocuk oyun alanına seyahatte ebeveynler çocuklarının bağımsız hareket 

hakkını engellemektedir. 

Çocuğun geliĢiminde kent mekanın da ebeveynden bağımsız hareketliliği büyük önem 

taĢımaktadır. Bu doğrultuda kent içinde tüm mekanların çocuğun geliĢimini teĢvik edecek 

Ģekilde oyun eylemine ve bağımsız hareketliliğine olanak sağlayacak Ģekilde güvenli 

mekanlar haline getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle baĢta politika yapıcılar olmak üzere 

yerel yönetimlere, plancılara, mimarlara önemli görevler düĢmektedir.   

Son olarak hızlı kentleĢmeye bağlı olarak yaĢanan suç korkusu ve çocuğun bağımsız 

hareketliliği konusunda yapılan bu çalıĢmanın devamında, Türkiye‘de farklı Ģehirlerde benzer 

ama karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar yapılması önerilmektedir.  
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TURĠZM SEKTÖRÜNÜN ĠSTĠHDAM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
1
 

Doç.Dr. Ebru TARCAN ĠÇĠGEN 
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ÖZET 

Turizm ülkeler üzerinde ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere çok yönlü etkilere 

sahiptir. Bu etkiler içerisinde ekonomik boyutunun incelenmesi ön plana çıkmaktadır.  

Ekonomik boyutu içerisinde gelir yaratma özelliğinin olması, ödemeler dengesi üzerine 

yapmıĢ olduğu katkı, ekonomik dengesizliği aza indirgemesi ve istihdam yaratma özelliği yer 

almaktadır. Bu özelliklerinden dolayı ülke ekonomilerinin sorunlarının çözülmesinde itici bir 

sektör konumundadır.  

Bu çalıĢmanın temel amacı turizm sektörünün istihdam üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilmesidir. Bu noktadan hareketle; Türkiye‘de turizm sektörünün istihdam yapısı ve 

genel istihdam içerindeki yeri ve konumu ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢmada yazın taraması 

yapılmıĢ ve Türkiye‘de turizm istihdamı ikincil veriler aracılığı ile değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Ekonomi, Ġstihdam, Türkiye 

THE EVALUATION OF TOURISM SECTOR‟S EFFECTS ON EMPLOYMENT  

ABSTRACT 

Tourism has multidimensional effects on economical, social and environmental levels 

for countries. The examination of economic dimension in these effects is to be the prominent 

one. The economical dimension‘s traits include generating revenue, contributing to balance of 

payments, reducing economic instability and providing of employment. Tourism is one of the 

propelling sectors to solve economical problems of countries.  

The basic aim of this study is the evaluation of tourism sector‘s effects on 

employment. With reference to that this study examines employment structures of tourism 

sector in Turkey and the place it holds in overall employment in the country. 

Key Words:Tourism, Economy,Employment,Turkey 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ  

Günümüzde birçok ülke ekonomisi iĢsizlik problemi ile karĢılaĢmaktadır. Ekonomik 

sorunlar içerisinde yer alan iĢsizlik, ülkelerin çözebilmek için çaba harcadıkları büyük bir sorun haline 

gelmiĢtir. Turizm sektörünün emek-yoğun olması, doğrudan ve dolaylı istihdam yaratma olanağını 

sağlayarak iĢgücünün ekonomiye kazandırılmasında ve bunun sonucunda iĢsizlik sorunun 

çözülmesinde önemli rol oynamaktadır. Ġnsanların çeĢitli nedenlerle yer değiĢtirmesi ile turizm 

olayına katılması sonucunda ihtiyaçların giderilmesi için gerekli mal ve hizmetleri üretecek 

konaklama, seyahat, ulaĢtırma, yiyecek ve içecek, rekreasyon ve diğer turizm iĢletmeleri 

yarattıkları istihdam olanakları ve diğer sektörlerle yakın iliĢkisi ile iĢsizlik sorununu 

azaltmaktadır. Turizm sektöründe de üretilen mal ve hizmetlerin emek ağırlıklı ve otomasyon 

olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle daha fazla istihdama ihtiyaç duymaktadır. Hizmet endüstrisi 

içinde yer alan turizm sektörü birçok ülkenin ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. 

Türkiye açısından turizm sektörü yaratmıĢ olduğu ekonomik katkılar ile ülke 

ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Bu çalıĢmada da turizm sektörünün istihdam 

üzerindeki etkilerinin değerlendirilmiĢ ve Türkiye‘de istihdam yapısı ve turizm istihdamı 

incelenmiĢtir. 

2.ĠSTĠHDAM VE TURĠZM ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Ġstihdam kavramı içeriği açısından iki farklı Ģekilde tanımlanabilmektedir. GeniĢ 

anlamıyla ele alındığında emek, sermaye, doğal kaynaklar ve giriĢimciden oluĢan üretim 

faktörlerinin üretim sürecinde kullanılması ifade edilmektedir (Gündoğan,1999). Bu noktada 

ekonomi maksimum üretim düzeyine ulaĢarak tam istihdam sağlanmıĢ olur (Yıldız, 2011).Dar 

anlamı ile üretim faktörlerinden ülkedeki mevcut iĢgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde 

sürekli biçimde çalıĢtırılması Ģeklinde tanımlanmaktadır (Bayhan, 2007).  Üretim 

faktörlerinden bir ya da bir kaçının tamamı kullanılmıyorsa, bu durumda da "eksik istihdam 

milli gelir düzeyi" söz konusu olmaktadır (ġit, 2016). Ġstihdam, belirli bir dönemde iĢi olanlar 

veya aktif olarak iĢ sahibi olanlar Ģeklinde de tanımlanmıĢtır. Buna göre istihdam maaĢ ve 

ücret ile çalıĢanlar ve bağımsız çalıĢanlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır ( Törüner & 

Lordoğlu, 1991: 25). 

TÜĠK (2016), istihdam edilenleri iki gruba ayırmaktadır. ĠĢ baĢında olanlar grubu 

içerisinde okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane, hapishane, kıĢla ya da orduevinde 

ikamet edenler dıĢında kalan nüfus yer alırken, iĢ baĢında olmayanlar grubu içerisinde, iĢi ile 

bağlantısı devam ettiği halde, çeĢitli nedenlerle iĢinin baĢında olmayan kendi hesabına 

çalıĢanlar ve iĢverenler istihdamda kabul edilmektedir. Ücretli ve maaĢlı çalıĢan ve çeĢitli 

nedenlerle referans döneminde iĢlerinin baĢında bulunmayan fertler ancak 3 ay sonunda 

iĢlerinin baĢına geri döneceklerse veya iĢten uzak kaldıkları süre zarfında maaĢ veya 

ücretlerinin en az %50 ve daha fazlasını almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul 

edilmektedir.  

Turizm sektörü açısından istihdam çalıĢma yaĢında olan bireylerin turistlere hizmet 

sağlayarak geçimlerini sürdürme amacıyla çalıĢmaları olarak ifade edilebilmektedir (Tutar 

vd., 2013). Turistik ürün ve hizmetlere talep olduğu sürece sektörde iĢgücüne olan talep 

ortaya çıkmaktadır. Bir diğer ifade ile, turizmin mevsimlik özelliği gereği turizmin 

yoğunlaĢtığı yaz dönemlerinde turizm sektöründeki istihdam artıĢı, kıĢ dönemlerine oranla 

daha da artmaktadır (Kozak, 2013:177).Turist sayısının arttığı dönemlerde turizm istihdam 

talebini arttırmakta, buna karĢın düĢük olduğu dönemlerde talebi de düĢürmektedir (Sarı 

&Uçar, 2010). 

Turizm, yapısı gereği birçok sektör bileĢimi ya da kesiĢiminden meydana gelmesinden 

dolayı turistik tüketim harcamaları turizm sektörüne doğrudan, dolaylı ve uyarılmıĢ  istihdam 
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olanağı sağlamaktadır( Kozak&Kozak&Kozak, 2006; Ünlüönen&ġahin ,2011 ; 

Vellas&Becherel, 1995:220; Kozak,2013). 

1.Doğrudan Ġstihdam: Turizm sektörü içerisinde yer alan konaklama, seyahat, yiyecek-

içecek,  ulaĢtırma, rekreasyon ve diğer turizm iĢletmelerinin sağlamıĢ olduğu istihdamdır.  

2. Dolaylı Ġstihdam: Turizm sektöründe yer alan iĢletmelerin ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmetleri sağlayan sektörlerde ve turizm iĢletmelerinin yapmıĢ oldukları harcamalar 

sayesinde bir takım gelirler elde eden iĢ alanlarında oluĢturulan istihdamdır. 

 3. UyarılmıĢ Ġstihdam: Turizmden doğrudan ve dolaylı yollardan elde edilen gelirlerin 

yeniden harcanması ile ekonomide ortaya çıkan ve ek istihdam olarak da adlandırılan 

istihdamdır. Turizmin çarpan etkisinin bu istihdamın oluĢmasında yaygınlaĢmasında etkisi 

büyüktür. 

Turizm sektörü, diğer sektörlere oranla daha az yatırım ile hizmet üretme yapısından 

dolayı daha fazla iĢgücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle ülkeler açısından istihdam arttırıcı bir 

sektördür. Turizm sektöründe istihdam sağlama önemli rol oynayan iĢ alanları Tablo 1‘de 

görülmektedir. Bu bağlamda turizm sektörünün geliĢmesi, bireylerin turizm sektöründe 

istihdam edilebilmelerine olanak sağlamasından dolayı iĢsizlik sorununun çözümünde de 

önemli bir rol oynamaktadır (Dilber,2007). Turizm sektöründe istihdam sayısının yüksek 

olmasını etkileyen faktörler emek-yoğun olması, çok sayıda düĢük ücretli iĢ alanı bulunması, 

çok sayıda yarı zamanlı ve geçici iĢ alanının bulunması, sezon yoğunluğu ve dönemsellik 

bulunması olarak sıralanabilmektedir (Ġçöz&Kozak,1998:225). Bunlara ek olarak talep edilen 

iĢgücünün de ya kalifiye veya vasıfsız olması, bu tür iĢgücünün de geliĢmekte olan ülkelerin 

veya ekonomisi bozulmakta olan bölgelerin çoğunda bol miktarda bulunması, turizmin 

istihdam yaratmada ki katkısını arttırmaktadır. Örneğin, ABD için yapılan bir hesaplamaya 

göre, 1 günde fazladan gelecek 100 turistin bir gece konaklaması, yılda 47 yeni iĢ olanağı, 

6yeni tesis, 45 çocuğun okuması için yeterli vergi geliri ve milyonlarca dolarlık iĢ hacmi 

ortaya çıkaracaktır (Özgüç, 1998:187). Sonuç olarak, turizm sektöründe yapılan yatırım ve 

harcamalar neticesinde diğer sektörlere oranlara göre yüksek istihdam sağladığı kabul 

edilmektedir. Özellikle turizm sektörünün ortaya çıkarmıĢ olduğu istihdam, ülkelerin 

ekonomik problemleri içerisinde yer alan iĢsizlik probleminin çözümü açısından da büyük 

önem taĢımaktadır. 

AKTOB (2014) araĢtırmasına göre turizmin istihdam yaratmadaki rolü incelendiğinde 

turizm sektörü, komple yeni yatırımlarla, Türkiye‘de yaratılan istihdamın % 15,1‘ini 

almaktadır. Bir baĢka ifade ile teĢviklerle yaratılacak/ yaratılan her 100 istihdamın 15‘ini 

turizm sağlamaktadır. TeĢviklerle en fazla istihdam yaratan sektör % 17 ile dokuma ve giyim 

olurken, turizm bu hacmi ile en fazla iĢ üreten 2. Sektör konumundadır. Bu iki sektörü; 

eğitim, gıda ve içki, istihraç ve iĢleme ile ticaret, ulaĢtırma, enerji, makine imalatı gibi 

sektörler izlemektedir. 
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Tablo 1: ĠĢ Alanları 

Uluslar arası Standartlarda 

EndüstriyelSınıflandırma 

Bölümleri (ISIC) 

ĠĢ 

Faaliyeti 
Örnek 

ĠnĢaat T 
Oteller, rekreasyonel hizmetler, ulaĢım 

hizmetleri, dinlenme tesisleri 

Toptan ve Perakende 
K 

T 

Motorlu araçlar ve yakıt satıĢı, perakende tekstil 

satıĢı. 

Seyahat aksesuarları perakende satıĢı, hediyelik 

eĢya satıĢı vb. 

Otel ve Restaurantlar 
K 

T 
Fast food restaurantlar, yiyecek. 

Oteller, kamp alanları 

UlaĢım, Depolama ve 

ĠletiĢim 

K 

T 

Demiryolları ulaĢımı, araçlardasürücülük, ülke 

içinde deniz ulaĢımı. 

ġehirlerarası demiryolu, özel demiryolu tur 

hizmetleri, uzun mesafe otobüs hizmetleri, 

kurvaziyer gemileri 

Finansal Aracılık 
K 

T 
Döviz kurları, haĢat sigortası, Kredi kartları, 

Seyahat sigortası. 

Emlak, Kiralama ve ĠĢ 

Aktiviteleri 

K 

T 

Kiralık malların kiralanması, satıĢı. 

Kayak malzemeleri kiralama, satın 

alma vs 

Kamu Yönetimi 
K 

T 

Çeviri hizmetleri, gümrük yönetimi, 

balıkçılarla ilgili düzenlemeler, dıĢ 

iliĢkiler, sınır denetimleri. 

Turizm yönetimi, danıĢma büroları, 

vize iĢlemleri vs 

Eğitim 
K 

T 

YetiĢkin eğitimleri, sürücü kursları, 

uçuĢ okulları, botçuluk eğitimi. 

Otelcilik okulları, turizm eğitim 

programları, rekreasyon ve park 

hizmetleri okulları, turist eğitimleri vs 

Diğer Topluluklar 
K 

T 

Yüzme, skuba(oksijen tüpü dalma) 

eğitimi, uçuĢ eğitimi, kürek çekme 

eğitimi, sinema filmi, eğlence. 

Ziyaretçi büroları, seyahat klupleri, 

seyahat birlikleri vs. 

DıĢ Organizasyonlar 
K 

T 
OECD, Dünya Bankası, IMF, ASEAN vs. 

Kaynak.Fletcher Cooper, Gilbert, Stepherd, Wanhill, Torism, Prentice Hall, London, 1998, s. 10. (Aktaran Uzun, 

2007).Not: K: Turizm ile Kısmen Ġlgili, T: Turizm ile Tamamen Ġlgili 

 

3.TÜRKĠYE‟DE TURĠZM SEKTÖRÜ VE ĠSTĠHDAMA KATKISI 

Türkiye‘de ciddi bir turizm faaliyetinin baĢlaması 1960‘lı yıllara rastlamaktadır (Özen, 

2002, s.56-58). Kalkınma planları ile birlikte belirlenen turizm politikaların temel hedefleri 

içerisinde turizmin istihdam sağlama yönü de kendisine yer bulmuĢtur. 

Türkiye‘de istihdamın sektörlere göre dağılımı tarım, sanayi, inĢaat ve hizmetler 

sektörü dağılımı olarak ele alınmaktadır. Hizmetler sektöründe istihdam edilen kiĢi sayısı 

diğer sektörlere göre daha fazladır (Tablo 1). Bu verilere göre 2010-2016 yılları arasında 

toplam istihdam sayısında 22.046.000 ‗dan 27.636.000‘ya bir artıĢ olduğu görülmektedir. Bu 

artıĢa en fazla katkıyı sağlayan sektörün hizmetler sektörü olduğu açıkça görülmektedir. 
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Tablo 2: Türkiye‟de Ġstihdamın Sektörel Dağılımı 

        Pay(%)   

Yıl 

Ġstihdam 

Edilenler 

(.000 

KiĢi) 

Tarım Sanayi               ĠnĢaat Hizmetler Tarım Sanayi ĠnĢaat Hizmetler Toplam 

2010 21.858 5.084 4.615 1.434 10.725 23,3 21,1 6,6 49,1 100,0 

2011 23.266 5.412 4.842 1.680 11.332 23,3 20,8 7,2 48,7 100,0 

2012 23.937 5.301 4.903 1.717 12.016 22,1 20,5 7,2 50,2 100,0 

2013 24.601 5.204 5.101 1.768 12.528 21,2 20,7 7,2 50,9 100,0 

2014 25.933 5.470 5.316 1.912 13.235 21.1 20,0 7,4 51,0 100,0 

2015 26.621 5.483 5.332 1.914 13.891 20,6 20,0 7,2 52,2 100,0 

 2016* 27.636 5.727 5.254 2.044 14.612 20.7 19,0 7,4 52,9 100,0 

*31.07.2016 tarihi itibari ile olan kiĢi sayısını kapsamaktadır.  

Kaynak: www.tuik.gov.tr eriĢim tarihi: 31.10.2016 

Hizmetler sektörü içinde yer alan turizm sektörü, hizmeti üreten ve tüketen arasında 

yüz yüze iliĢki ve yakınlık gerektirmesi nedeniyle emek-yoğun bir özelliğe sahiptir ve bu 

özelliği ile diğer sektörlerden farklı bir yapısı bulunmaktadır (Sayım& Aydın, 2011). Turizm 

sektörünün genelinde makineleĢme ve otomasyon olanaklarının sınırlı düzeyde kalması; mal 

ve hizmet üretiminde sektörün emek yoğunluğunu korumasına etki etmektedir (Ünlüönen& 

ġahin, 2011; Dwyer&Forsyth&Spurr,2004). Bu bağlamda turizm sektörünün istihdama olan 

katkısı incelendiğinde, turizm sektörünün artıĢ gösteren oranda katkı sağladığı ve bu katkının 

doğrudan istihdam ile sağlandığı görülmektedir. 2015 yılında 2.210.000 kiĢi toplam turizm 

istihdamı içerisinde yer almıĢtır. WTTC‘nin tahminlerine göre,  2016 yılında doğrudan turizm 

istihdamı yıllık değiĢim oranının % -2,45 olması ve toplam istihdam oranı içerisindeki payının 

da % 8,01 olması beklenmektedir (Tablo 3). Yine WWTC‘nin Türkiye turizmi tahminlerine 

göre 2025 yılında turizm sektöründe doğrudan istihdamın 915.000 kiĢi, dolaylı istihdamın 

1.902.000 kiĢi olması ve toplam istihdamın 2.817.000 kiĢi olması beklenmektedir. 

Tablo 3: Türkiye Turizm Sektörü Ġstihdamı 

Yıl 

Doğrudan 

Ġstihdam 

(.000 KiĢi) 

Yıllık  

DeğiĢim Oranı 

(%) 

Dolaylı 

Istihdam 

(.000 KiĢi) 

Toplam Turizm 

Ġstihdamı 

(.000 KiĢi) 

Türkiye‟de 

Toplam Ġstihdam 

(.000 KiĢi) 

Pay 

2010 458 1,37 1.152 1.609 22.594 7,36 

2011 487 6,47 1.367 1.855 24.110 7,97 

2012 507 4,00 1.308 1.815 23.937 7,58 

2013 531 4,84 1.450 1.981 24.602 8,05 

2014 580 9,16 1.550 2.130 25.933 8,21 

2015 614 5,86 1.596 2.210 27.341 8,30 

2016* 599 -2,45 1.630 2,207 27.787 8,01 

2020 791 28,93 1,807 2,598 - - 

2025 915 15,69 1.902 2.817   

*2016 yılının ilk yedi ayında toplam istihdam 27.636.000 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Kaynak: www.tuik.gov.tr eriĢim tarihi: 31.10.2016, www.wttc.org eriĢim tarihi 30.10.2016 

Turizm sektöründe yer alan konaklama, seyahat, yiyecek-içecek ve ulaĢtırma 

iĢletmelerinin yapılarının birbirlerinden çok farklı olması nedeniyle iĢletmelerdeki istihdam 

yapısı da farklılık göstermektedir. TÜROFED 2010 raporuna göre turizm sektörü içinde en 

yüksek istihdam konaklama iĢletmeleri tarafından sağlanmaktadır. TÜROFED 2015 raporuna 

göre ise 2015 yılında Rusya pazarında yaĢanan yüksek oranlı gerileme ve Avrupa 

pazarlarında görülen yavaĢlama eğilimi, konaklama sektöründeki istihdama da olumsuz etki 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.wttc.org/
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yapmıĢ ve geçmiĢ yıllarda ortalama % 10-12 aralığında büyüyen konaklama sektörü 

istihdamı, 2015 yılının ilk yarısında ancak % 3,8 artabilmiĢtir. Tablo 4‘de dikkat çeken bir 

diğer sonuç spor, eğlence ve dinlenme iĢletmelerinde çalıĢan kiĢi sayısı 2014 yılında %7,8 lik 

bir artıĢa sahipken 2015 yılında %-24,8 lik bir azalma olmasıdır. 

Tablo 4. Turizm Sektöründe ÇalıĢan Sigortalı Sayısı 

Alt Sektörler 
DeğiĢim Oranı 

2013/2014 

DeğiĢim Oranı 

2014/2015 

Konaklama 12,8 3,8 

Yiyecek-Ġçecek Hizmetleri 12,1 12,7 

Spor, Eğl.Dinl.Faal 7,8 -24,8 

Seyahat Ac.Tur Op.Hiz 2,9 5,9 

Havayolu 13,0 15,1 

Turizm Toplamı 11,5 7,3 
Kaynak: TÜROFED 2015 Turizm Raporu 

*4a kapsamı sigortalı sayıları, 2015 Nisan verileri. 

2016 yılında turizmde yaĢanan kriz neticesinde Ocak-Eylül döneminde yabancı turist 

sayısının 2015 yılının aynı dönemine göre %31,96 azalması ile oluĢan daralmanın konaklama 

sektörü istihdamını olumsuz yönde etkilemeye baĢladığı görülmektedir (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2016). Türkiye genelinde Temmuz 2016‘da, Temmuz 2015‘e göre 88 sektörün 

toplamında 176 bin artıĢ görülmesine rağmen 37 sektörde sigortalı ücretli çalıĢan sayısında 

azalma görülmüĢtür. Bu 37 sektörde en çok azalma 70 binlik istihdam azalıĢı ile konaklama 

sektörü olmuĢtur (TEPAV,2016). 

 4.SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME 

Günümüzde turizm sektörü ülke ekonomilerine yapmıĢ olduğu olumlu katkılardan 

dolayı geliĢme gösteren bir sektör konumundadır.  Turizm sektörünün ekonomiye yapmıĢ 

olduğu katkılar arasında ödemeler dengesini düzenleme, döviz getirme, gelir yaratma, alt ve 

üst yapı yatırımlarını arttırma, iliĢkili olduğu diğer sektörleri hareketlendirme ve istihdam 

sağlama yer almaktadır. GeliĢmiĢ ülke ekonomileri de dahil olmak üzere iĢsizlik birçok ülke 

iĢsizlik problemi ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu problemin çözülebilmesinde de yeni 

istihdam alanlarının yaratılması son derece önem taĢımaktadır. Tarım sektöründe üretimin 

gerilemesi, sanayi sektöründe ise sektörün yüksek yatırım gerektirmesi, geliĢen teknoloji ile 

daha az iĢgücüne ihtiyaç duyması ve her bölgenin sanayi yatırımları açısından uygun 

olmaması gibi nedenlerle istihdam alanı yaratmada yetersiz kalmaktadır. Turizm sektörü, 

hizmet üretebilmek için emeğe bağımlı olan yapısı ve teknolojik geliĢmelerin hizmet 

üretiminde çalıĢan sayısını diğer sektörlere göre daha az etkilemesi özelliklerinden dolayı 

diğer sektörlere göre daha fazla istihdam alanları yaratmaktadır. Turizm sektöründe turizm 

alanında faaliyet gösteren iĢletmeler doğrudan istihdamı oluĢtururken, bu iĢletmelerin ihtiyaç 

duyduğu mal ve hizmetleri sağlayan sektörler dolaylı istihdamı oluĢturmakta ve son olarak 

turizmden elde edilen gelirin ülke ekonomisi içinde kullanılması da uyarılmıĢ istihdamı 

oluĢturmaktadır. Turizmin istihdam yaratmadaki önemi noktasından hareketle bu çalıĢmada 

turizm-istihdam iliĢkisi ve  ülkemizde turizm sektörünün istihdama katkısı ele alınmıĢtır. 

Ülkemizde istihdam yaratan sektörlerde lider konumda olan hizmetler sektörüdür. Turizm 

sektörünün de içerisinde yer aldığı hizmetler sektörü istihdamı yıllar içerisinde payı artıĢ 

göstermiĢtir. Turizm sektörünün de istihdama olan katkısının 2010-2015 yılları arasında artıĢ 

gösterdiği tespit edilmiĢtir.  Ancak 2016 yılında turizmde yaĢanan kriz neticesinde gelen turist 

sayısının azalmasının turizm istihdamını olumsuz etkilediği söylenebilir.   
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ÖZET 

Entegrasyon hareketleri, bölgeselleĢme eğilimi olup küreselleĢme olgusu ile 

çatıĢıyormuĢ gibi görünse de ikisi de aynı amaca; yani liberal ekonomi öngörüsü olan dıĢ 

ticarette serbestleĢme mantığına hizmet etmektedir. ġüphesiz ki bugüne dek birçok 

bütünleĢme hareketi ortaya çıkmıĢ, fakat yalnızca bazıları baĢarıya ulaĢmıĢ, baĢarıya 

ulaĢanlardan Avrupa Birliği ve NAFTA, ġangay ĠĢbirliği, OPEC gibi birleĢme hareketleri 

diğer entegrasyonlara örnek olma özelliği kazanmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı, entegrasyon ve 

entegrasyon teorilerini tanımlamak, dünya üzerindeki çeĢitli entegrasyonları inceleyerek 

baĢarı Ģartlarını ve potansiyelini tartıĢmaktır. Bu bağlamda, birinci kısımda küreselleĢme ve 

entegrasyon kavramları, ikinci bölümde kısaca entegrasyon teorileri, üçüncü bölümde de 

çeĢitli coğrafyalarda göze çarpan bölgeselleĢme hareketleri incelenmiĢ, baĢarı durumları ve 

potansiyelleri tartıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada, kimi yerlerde bütünleĢme, entegrasyon, birleĢme, 

iĢbirliği kavramları birbirlerin yerine kullanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Entegrasyon, BütünleĢme, KüreselleĢme, Avrupa Birliği, NAFTA 

A CRITICAL APPROACHING ON PRACTICES OF ECONOMIC INTEGRATION 

BETWEEN TERRITORIES 

ABSTRACT 

Although integration movements seem to have regionalization tendency and collide 

with globalization concept, both of them serve for the same purpose: namely liberalization 

rationale in foreign trade having neo liberal economy prediction. Undoubtedly many 

consolidation movements occurred until today but only some of them reached success. The 

successful union movements such as European Union and NAFTA, Shanghai Cooperation, 

OPEC have constituted examples for other integrations. The aim of this study is to define the 

integration and integration theories and to examine various integrations around the world so 

as to discuss their conditions for success and their potential. In this context, globalization and 

integration concepts were discussed in first section, integration theories were briefly discussed 

in the second section and regionalization movements observed in various geographies were 

examined and their situation of being successful and their potentials were discussed in third 

section. In the study, the concepts of consolidation, integration, union and cooperation were 

used interchangeably in some places.  

Keywords: Integration, Consolidation, Globalization, European Union, NAFTA 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Serbest piyasa ekonomisi ve devlet merkezli ekonomi olarak, SSCB‘nin yıkılıĢına dek 

geçen sürede iki farklı ekonomik sistem, dünya üzerinde iki kutbu oluĢturuyordu. SSCB‘nin 

dağılması, Berlin Duvarı‘nın yıkılması gibi geliĢmeler, serbest piyasa görüĢlü yerleĢik iktisat 

politikaların tüm dünyada hâkim olması sonucunu doğurdu. 1980‘li yıllardan sonra, iletiĢim 

teknolojilerindeki artıĢla küreselleĢme eğilimi de hızla artınca GATT gibi kuruluĢların da 

etkisiyle küreselleĢme ve serbestleĢme müthiĢ bir ivme kazandı. ÖzelleĢtirme uygulamaları, 

dıĢ ticarette korumacı politikaların azaltılması, piyasaların serbestleĢtirilmesi gibi uygulamalar 

çokça gözlemlenebilir hale geldi.  

Bu uygulamalarla birlikte, yine bu amaçlarla paralellik gösteren bir hareket de; 

BölgeselleĢme Eğilimleri oldu. Avrupa Birliği ve NAFTA gibi örnek hareketler, bütün 

dünyada farklı coğrafyada kendi benzerlerine öncülük etti. BölgeselleĢme eğilimleri, 

entegrasyon giriĢimleri olarak anılmaktadır ve harekete katılan ülkeler için avantajlar ortaya 

çıkarmaktadır. Fakat avantajlarla birlikte dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu 

hareketlerin baĢarıya ulaĢması için ülkelerin bazı özellikleri taĢıyor olması gerekliliği, 

birleĢmenin dezavantajlarının katlanılabilir seviyeye gelmesinde çok önemlidir. Bu nedenle 

taĢıması gerekilen söz konusu özellikler, birleĢme hareketinin potansiyelini ve baĢarısını 

belirlemektedir.   

2. KÜRESELLEġME VE EKONOMĠK ENTEGRASYON KAVRAMLARI 

KüreselleĢme kavramının genel kabul görmüĢ bir tanımı olmamakla birlikte, sade 

haliyle 'dünyanın kültürel, sosyal, siyasal, teknolojik ve ekonomik açıdan bütünleĢmesi, tek 

bir piyasa haline gelmesi' Ģeklinde bir açıklama yapılabilir. Klasik Ġktisadi Ekolün devlet 

müdahalesinin mümkün olduğunca az olması gerektiği, görünmez el mekanizmasının piyasayı 

dengeye getireceği savı üzerine kurulduğu belirtilebilir ( Bakan ve Kocağ, 2012:284).  

KüreselleĢme hareketinin baĢlangıcını farklı tarih olay veya olgulara bağlayan 

görüĢlere rastlamak mümkündür. Bir görüĢe göre bu hareket coğrafi keĢiflerle birlikte 

sömürgeci ülkelerin değerli madenleri denizaĢırı yerlere götürmesi ile baĢlamakta; bir diğer 

görüĢe göre ise sanayi devrimi ile baĢlamaktadır (Savrul ve Özel, 2014: 39). Ġkinci görüĢe 

göre, küreselleĢme üç farklı devirden oluĢmaktadır; birinci dönem sanayi devri ve Birinci 

Dünya SavaĢı arası, ikinci dönem Birinci Dünya SavaĢı ve Ġkinci Dünya SavaĢı arası, üçüncü 

ve son dönem ise Ġkinci Dünya SavaĢı ve sonrası dönemdir. Özellikle 1980'li yıllardan ve 

SSCB'nin dağılmasından sonra, küreselleĢme olgusu hiç olmadığı kadar ivme kazanmıĢtır. 

Hali hazırdaki sistemin asıl dinamizmi küreselleĢme olmuĢtur ve ifade ettiği Ģey, ekonomik, 

siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ortak değerlerin ulusal sınırları aĢarak dünya geneline 

yayılmasıdır (Dikkaya, 2015:157). 

Ekonomik perspektiften bakıldığında, küreselleĢme ile aynı anda ve yönde hareket 

eden bir oluĢum daha vardır; Bölgesel Entegrasyonlar. KüreselleĢme ile ve bilhassa son 

dönemde hız kazanmasının sebebi, ülkelerin uluslararası düzeyde artan rekabet Ģartlarına 

beraber karĢı koyma ve pazar imkanlarını arttırma isteğidir (Ġncekara, 1995:52-103). Yani 

küreselleĢme hareketi, birbirlerine çeliĢkili gibi görünen iki yolla hareket etmektedir; bu 

yolların biri uluslararası arenada ticaretin mümkün olduğunca engelsiz olmasını öngören 

GATT hareketi ile küreselleĢme, diğer yol ise birbirleriyle siyasal, sosyal, ekonomik ve 

coğrafi olarak yakın olan ülkelerarasındaki ticaretin ve akımların serbestleĢmesi emelini 

öngören 'Bölgesel Ġktisadi BirleĢmeler' yani ekonomik entegrasyonlardır (Seyidoğlu, 

1993:407)  

B. Balasa'ya göre entegrasyon, çeĢitli alanlarda yapılmakla birlikte bunların 

birleĢtirilmesi ile oluĢturulmaktadır. Ticaret entegrasyonu, faktör entegrasyonu, politikaların 
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entegrasyonu ve bunların birleĢtirilmesi tam entegrasyonu oluĢturmaktadır (alıntılayan Ertürk, 

1997:5)(aktaran ġanlı, 2008:15). Entegrasyonun farklı alanlarda yapılması konusunun dıĢında, 

farklı aĢamaları da bulunmaktadır.  

ġanlı (2004), entegrasyonu dereceye göre sıraladığında, ekonomik entegrasyonun ilk 

aĢamasının Serbest Ticaret Bölgeleri olduğunu belirtmiĢtir. Üçüncü ülkelere karĢı ticaret 

koruma politikalarının devam ettiği, kendi aralarında ise tarife ve miktar kısıtlamalarının 

kaldırılıp malların serbest dolaĢımının sağlandığı Serbest Ticaret Bölgeleridir. Ġkinci aĢama 

ise Gümrük Birliği olarak göze çarpar. Gümrük Birlikleri, üye ülkeler arasındaki ticarette 

bütün engellerin kaldırılmasını öngörür. Sonraki adım ise Ortak Pazar anlaĢmasıdır. Ortak 

Pazarın Gümrük Birliği'nden farkı, sermaye ve diğer üretim faktörlerinin de serbest 

dolaĢımının sağlanmasıdır. Ekonomik Entegrasyon sürecinin tamamlanması, Ġktisadi Birlik 

aĢamasının sağlanması ile gerçekleĢmektedir. Bu adım, ekonomik veya mali bütün kurumların 

birleĢtirilmesini, ortak bir vizyon belirlenmesini öngörmektedir. Parasal Birliğin sağlanması 

ile de, entegrasyon nihayete erdirilmiĢ olmaktadır (2004: 164-165).  

Tablo 1: Ekonomik Entegrasyonun Dereceleri (Türleri) 

Entegrasyon 

Türü 

AĢama Sırası Açıklama 

 

Tercihli Ticaret 

AnlaĢmaları 

 

Ġlk AĢama 

Kapsamı en dar olan ekonomik iĢbirliği türüdür. AnlaĢmaya taraf 

ülkelerin, karĢılıklı yahut tek tarafı olarak, anlaĢmaya konu 

mallarda gümrük tarifelerinde değiĢikliği öngörür. 

 

 

Serbest Ticaret 

Bölgeleri 

 

Ġkinci AĢama 

Üye ülkeler arasında gümrük tarifelerinin kaldırılmasını, üçüncü 

ülkelere karĢı ise her ülkenin kendi özel tarifelerini devam 

ettirebilmesini öngörür. 1960‘lı yıllardaki EFTA (Avrupa Serbest 

Ticaret Alanı) serbest ticaret bölgesinin bir örneğidir.   

 

Gümrük Birliği  

 

Üçüncü AĢama 

AnlaĢmaya taraf ülkeler kendi aralarında gümrük tarifelerini 

kaldırırlar ve üçüncü ülkelere karĢı ortak bir gümrük tarifesi 

uygularlar. Bu aĢamaya en iyi örnek, 1957 Avrupa Gümrük 

Birliği‘dir.   

 

Ortak Pazar 

 

 

Dördüncü AĢama 

Bu aĢamada, anlaĢma, üretim faktörlerinin (emek ve sermaye) de 

serbest dolaĢımı ilkesinin eklenmesi ile daha kapsamlı hale 

gelmektedir.  

 

 

Parasal Birlik 

 

 

BeĢinci AĢama 

Söz konusu birleĢmeye taraf ülkeler, ulusal paralarından 

vazgeçerek ortak tek bir merkez bankasına bağlanırlar ve tek bir 

para birimini kullanmaya baĢlarlar. Burada önemli olan, para 

politikasının tek elden yürütülmesidir, dolayısıyla; ulusal iradeye 

bırakılan maliye politikasının da para politikasıyla ahenkli bir 

Ģekilde yürütülmesini öngörür. 

 

Ekonomik ve 

Politik Birlik 

 

Son AĢama 

Bu aĢama, ortak pazardan daha ileri ve kapsamlı bir harekettir. 

Bu hareket, üye ülkelerin ulusal politikalarının, topluluğun 

politikaları ile ahenkli olmasını öngörür. Yani üye ülkeler, para, 

maliye, sosyo ekonomik politikalarını uyumlaĢtırarak ekonomik 

bir birlik haline getirirler. Avrupa Birliği, bütün aĢamalarda bir 

örnek teĢkil etmekle birlikte, bu aĢamada da en önemli örnek 

olmayı baĢarmıĢtır.   

Kaynak: ġanlı (2008)‘nın ve Karluk(2003)‘un çalıĢmasından faydalanılarak oluĢturulmuĢtur. 

Ekonomik bütünleĢme faaliyetlerinin arka planında birçok farklı sebep bulunmakla 

birlikte, devletlerce kabul görülerek meĢrulaĢtırılan baĢlıca hedefler; daha büyük piyasalara 

eriĢim yolu ile rekabet güçlerini arttırabilmek, yabancı sermayeye ulaĢabilmek, yabancı 

teknoloji ve yatırımlara da sürekli eriĢimi sağlayabilmektir. Bu anlamda entegrasyonlar 

küreselleĢmenin dinamosu niteliği taĢıyabilmektedir (Savrul ve Özel, 2014:45).  
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3. ENTEGRASYON TEORĠLERĠ 

Entegrasyon açıklanırken, oluĢumunu, kurumlarını, geliĢimini, ilerleyiĢini açıklamakta 

farklı yaklaĢımlar sergileyen değiĢik teoriler bulunmaktadır. Bu teoriler, federalizm, 

fonksiyonalizm, neo-fonksiyonalizm, hükümetler arasıcılık ve inĢacılıktır. Entegrasyon 

teorilerinin içerikleri tablo 2‘de kısaca anlatılmıĢtır. 

Tablo 2: Entegrasyon Teorileri 

Teorinin Adı Açıklama Örnek 

 

Federalizm 

Model olarak en sıkı entegrasyondur 

ve ulus-üstü yapılanmayı öngörür. 

Federe bir devlet gibi yapılanmayı 

tanımlar. 

 

ABD, Kurucu Anayasa 

 

 

 

Fonksiyonalizm 

(David Mintrany) 

Bu teori de yapılanmayı ulus üstü bir 

seviyede öngörür fakat egemenliğin 

ulus üstü yapısı, uluslar arası siyasi 

örgütlerdir ve bu örgütler iĢbirliği ile 

hareket eder. Teknik bir alanda 

iĢbirliğini öngörür ve bu iĢbirliği 

zamanla diğer alanlara yayılır.  

 

Avrupa‘da gerginliğe neden 

olan kömür madenlerinin ulus-

üstü yapılanma olan AKÇT‘na 

bırakılması. 

 

 

Neo-Fonksiyonalizm 

(Ernst Haas) 

Ulus üstü ve ulus altı bütün 

kurumların birleĢtirilmesini 

öngörmekle birlikte, iĢbirliğinin 

bölgesel olması gerektiğini savunur. 

Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar 

birleĢik düĢünülmüĢtür.   

 

1950-1960 yılları arası Avrupa 

Birliği  

 

Hükümetler 

Arasıcılık 

(Stanley Hoffman) 

 

Avrupa entegrasyonu ile ulusların 

bütünlükleri ile egemenliklerinin 

korunması çeliĢmez. Aksine bu iki 

olgu birbirine ihtiyaç duyar.  

 

Avrupa MarĢı‘nın bulunması 

ve aynı zamanda ulusal 

marĢların bulunması 

 

ĠnĢacılık 

 

Teorinin ana noktası insanların ortak 

değerleri ve dünyanın sosyal bir inĢa 

olduğudur. Avrupalılık kimliğinden 

yola çıkılmıĢtır.  

Avrupa Birliği‘ne üye 

olabilmek için bazı kriterlerin 

aranması 

Kaynak: Keçeci (2012) ‗nin çalıĢmasından esinlenilerek oluĢturulmuĢtur. 

4. ÇEġĠTLĠ BÖLGELER ĠÇĠN ENTEGRASYON ELEġTĠRĠLERĠ 

Uluslar arası ticaretteki serbestleĢme eğiliminin yanında, Ġkinci Dünya SavaĢı 

arkasından ekonomik entegrasyonlar veya entegrasyonun aĢamalarından biri ya da bir kaçı ile, 

ticarette serbestleĢme uygulamalarının arttığı söylenebilir. Entegrasyon, yani bölgeselleĢme 

eğilimleri, küresel çapta serbestleĢme olmasa da, küreselleĢmenin temel felsefesi olan ticarette 

serbestlik mantığına hizmet etmektedir. Bu bağlamda, Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan günümüze 

kadar kurulmuĢ 70‘den fazla bölgesel kuruluĢ bulunmaktadır (Emsen ve Karaköy, 2009: 186). 

Gerek küreselleĢme olgusu, gerek ülkelerin savaĢ veya gerilimlerden kaçınması, gerek 

refah artıĢı amacı, gerek siyasi konjonktüre ayak uydurmak gibi amaçlar yahut nedenler, 

çeĢitli bölgeler arasında ya da bazı ülkelerin uzmanlaĢtığı çeĢitli alanlar arasında (petrol gibi) 

iĢbirliğini ön plana çıkarmıĢtır. Bu iĢbirliği, ülkelere bazı avantajlar sağlamakla birlikte 

beraberinde bazı Ģeylerden vazgeçmesi gerekliliğini de tattırmıĢtır. Entegrasyonların 

amaçlarıyla nedenleri, genellikle örtüĢmektedir, nedenleri firmalar, tüketiciler, hükümetler ve 

sivil toplum örgütleri açısından bakıldığında ortaya çıkarken, aynı nedenler; ekonomik 

amaçlar açısından bakıldığında amaç olarak ortaya çıkabilmektedir. Entegrasyonların 
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ekonomik amaçlarını kısaca belirtmek gerekirse (Dhakan, 1999: 19-31); 

 Verimliliği ve üretim seviyesini arttırmak için uzmanlaĢmayı sağlamak, 

 Ölçek ekonomilerinden ve pozitif dıĢsallıklardan faydalanmak, 

 Pazarlık gücünün arttırılmasını sağlamak, 

 Üretim faktörü transferi sağlamak, teknoloji düzeyini arttırmak, 

 Ticaret hacmini iyileĢtirmek, çok uluslu Ģirketlerin Pazar payını arttırmak, 

 Gelir dağılımını düzeltmek, tam istihdam seviyesine ulaĢmak, 

Bölgesel entegrasyonlar, kurumsal yapıları ve sosyal yoğunlukları farklı olsa da bir 

takım ortak özellikler içermektedir ki; bunlar coğrafi, ekonomik, siyasi, kültürel, ideolojik, 

etnik, dini temelli özelliklerdir (Bakkalcı, 2008: 47). Bu özelliklere rağmen, entegrasyon ve 

iĢbirliğini düĢünen ülkeler adına, bu durumun baĢarıya ulaĢması için söz konusu ülkelerin 

taĢıması gereken bazı kıstaslar mevcuttur. Her birleĢme deneyimi, bütünleĢme yolunda 

baĢarılı adımlar atabilmiĢ değildir. BaĢarılı giriĢimlerin baĢarı koĢulları olarak 

nitelendirilebilecek özellikleri taĢıdığı gözlemlenmiĢtir. Bu özellikler (Bayraktutan, 2004: 25-

27); 

 Tarafların ekonomik geliĢiĢlik düzeylerinin benzer olması, 

 Ekonomik yapının ve ekonomik sistemin benzer olması, 

 Tarihsel, sosyo-kültürel, dinsel yakınlığın bulunması 

 Coğrafi yakınlığın bulunması, 

 Askeri, siyasi ve politik bir yakınlığın varlığı, 

 Taraf ülkelerin tamamlayıcı yahut rakip ekonomi niteliği taĢıması gerekliliği 

olup, bütünleĢmenin baĢarıya ulaĢmasında önemli bir rol oynamaktadır.  

Ekonomik bütünleĢmenin en güzel örneği olan Avrupa Birliği, baĢarı koĢullarının 

önemini ve gerekliliğini kanıtlamakta da dünyanın geri kalanına örnek olmaktadır. Kıta 

ülkelerinin geçmiĢi, sosyal ve kültürel özellikleri, politik ve siyasi amaç birliği ile 

birleĢtirildiğinde, ekonomik yapılarının da benzer olmasının yardımıyla; birlik olmanın 

gücünü tatmıĢtır.  

GeliĢmiĢ ülkeler arasında kurulan entegrasyonlarda izlenen temel özelliklerin tersine, 

az geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkelerin entegrasyonunda teorik olarak, firmalar arasında 

tam rekabet ile ölçeğe göre sabit getiri Ģartlarının mevcudiyeti aranır. Fakat bu durum, her 

zaman geçerli olmaz.  
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Tablo 2: Ekonomik Entegrasyon Örnekleri 

Entegrasyonun 

Adı 

 Kıta Entegrasyonun 

AĢaması 

BirleĢmede 

Göze Çarpan Unsur(lar) 

Avrupa Serbest 

Ticaret Bölgesi 

(EFTA) 

 

Avrupa 

 

Serbest Ticaret Bölgesi 

 

DıĢ ticarette serbestleĢme, 

Ekonomik 

Avrupa Birliği 

(AB) 

Avrupa Ekonomik ve Politik 

Birlik 

Ekonomik, siyasi, etnik, dini 

Bağımsız 

Devletler 

Topluluğu 

(BDT) 

 

Avrupa 

 

Gümrük Birliği 

 

Siyasi, ideolojik, ekonomik 

Güney Doğu 

Asya Ulusları 

Birliği 

(ASEAN) 

 

Asya 

Serbest Ticaret Bölgesi 

(Yakın Zamanda Gümrük 

Birliği‘ne GeçiĢ) 

 

Ġdeolojik, ekonomik, kültürel 

Latin Amerika 

Serbest Ticaret 

Bölgesi 

(LAFTA) 

 

Amerika 

 

 

Serbest Ticaret Bölgesi 

 

Ekonomik, siyasi, kültürel 

Kuzey Amerika 

Serbest Ticaret 

AntlaĢması 

(NAFTA) 

 

Amerika 

 

Serbest Ticaret Bölgesi 

 

Ekonomik, kültürel ve etnik 

MERCOSUR Amerika Ortak Pazar Ekonomik, siyasi, kültürel,  

Batı Afrika 

Ülkeleri 

Ekonomik 

Topluluğu 

(ECOWAS) 

 

 

Afrika 

Amacı AB gibi son 

aĢamaya gelmek olsa da, 

konjonktürden dolayı çok 

yavaĢ ilerlemektedir 

 

Siyasi, kültürel, ekonomik, etnik 

  Kaynak:  https://mfa.com.tr (EriĢim tarihi: 29.04.16) ve (ġanlı, 2004:165) kaynaklarından esinlenilerek 

oluĢturulmuĢtur. 

Ülkeler arasındaki bütünleĢmede ölçek ekonomileri ayırt edici yapıya sahip 

olmayabilir; bunu yerine, ihracatta verimlilik değiĢmelerin ve sektörel iliĢki seviyelerinin 

yüksekliği önem arz eder (Emsen ve Karaköy, 2009:188). Ayırt edici özelliklerin tartıĢma 

konusu olmasının nedeni, bütünleĢmelerin sadece geliĢmiĢ ülkeler arasında yapılmaması; yani 

az geliĢmiĢ veya geri kalmıĢ ülkeler arasında da ekonomik birleĢme deneyimlerinin 

gerçekleĢmesidir. Dünyanın neredeyse her yerinde, baĢarılı olsun ya da olmasın, 

entegrasyonlar kurulmuĢ, kurulmakta veya kurulma potansiyeli bulunmaktadır. Avrupa 

Kıtası‘nda, Asya‘da, Afrika‘da, Amerika‘da bölgesel birleĢmeler oluĢturulmuĢ, küresel çapta 

da Uluslar Arası AnlaĢmalar yapılmıĢtır.  

Günümüzde, entegrasyon hareketinin çok sayıda örneği bulunmakla birlikte, 

ekonomik entegrasyonların üç temel grupta toplanması mümkündür; birincisi, tüm Avrupa‘yı 

içine alan Avrupa Birliği, ikincisi, Asya-Pasifik‘te hakimiyeti olan APEC, üçüncüsü de Kuzey 

Amerika‘yı kapsayan NAFTA hareketidir (Ġncekara ve Savrul, 2011:12).  

Belirtmek gerekir ki, birleĢme hareketinin en iyi örneği Avrupa Birliği‘dir. Ġkinci 

dünya savaĢından sonra, yarım yüzyılı biraz aĢan bir süre boyunca Avrupa, savaĢın yaralarını 

sarmak, hızlıca kalkınmak ve böyle felaketleri tekrar yaĢamamak adına birleĢme düĢüncesi 

etrafında toplanmıĢtır. Her ne kadar 2008 Ekonomik krizi bu birleĢmeyi tahrip etse de, 

dağılma düĢüncesi savaĢ korkusundan dolayı akıllarda yer etmemiĢtir ve hatta, çok uzak 

https://mfa.com.tr/
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olmayan bir gelecekte Avrupa BirleĢik Devletleri‘nden bahsedebilme olanağı doğmuĢtur. 

4.1. BaĢarılı Bir Entegrasyon Örneği: Avrupa Birliği 

BütünleĢme hususundaki en baĢarılı örnek, çok sayıda ülkenin yer aldığı, ortak bir 

geçmiĢe sahip olan Avrupa Kıta‘sındaki ülkeler arasında ortaya çıkmıĢtır. Avrupa Ekonomik 

Topluluğu, Batı Almanya, Fransa, Ġtalya, Belçika, Hollanda, Luxemburg devletleri tarafınca 

1957 tarihinde imzalanan Roma AnlaĢması ile ortaya çıktı, 1973‘te Ġngiltere, Ġrlanda ve 

Ġngiltere ülkelerinin katılımı ile geniĢlemiĢ, 1981 yılında da Yunanistan, beĢ yıl sonra Ġspanya 

ve Portekiz, 1995 yılında da Finlandiya, Ġsveç, Avusturya ülkeleri de oluĢuma dahil olmuĢtur, 

yine 2000‘lerden sonra katılımlar artmıĢtır ve üye ülke sayısı 25‘i aĢmıĢtır ( Bayraktutan, 

2004: 83).  

Avrupa Birliği, kıtayı çok uzun yıllar boyunca ikiye bölen Berlin Duvarının 

yıkılmasının ardından ve hem dünya üzerindeki, hem de kıta üzerindeki iki kutuplu sistemin 

ortadan kalkmasından sonra, durağan denilebilecek yapısından sıyrılarak dinamik denilecek 

bir yapıya geçmiĢtir ve bu süreçle birlikte geniĢleme yolunu güneyden doğu istikametine 

kaydırarak tüm kıta topraklarını Birlik kubbesi altında bir araya toplamayı hedeflemiĢtir (Veli, 

2009:3).  

Birliğin oluĢmasının temelinde, Fransa ile Almanya arasındaki, zengin kömür 

yataklarına sahip Ruhr Bölgesini kontrol etme konusunda ortaya çıkan siyasi gerginliği yok 

etme çabası yatmaktadır. 1951 yılında Paris AnlaĢması‘yla beraber, Almanya (Federal 

Almanya), Ġtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Benelüks Ülkeleri –Belçika, Hollanda ve 

Lüksemburg- arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuĢtur. 1957 yılında Roma 

AnlaĢması‘yla birlikte de, Avrupa Atom Enerjisi ile beraber Avrupa Ekonomik Topluluğu 

oluĢturulmuĢtur (Bakkalcı, 2008:316). 1965 yılında bu üç topluluğun organları birleĢtirilmiĢtir 

ve bilhassa 1972 ve 1974 Paris Zirvelerinde, birlik çatısı altında bir entegrasyon için bir takım 

önlemler alınmıĢtır. 1979 yılında para sistemi kurulmuĢtur. 1987‘de yürürlüğe giren, 1985 

Avrupa Tek Senedi anlaĢması da birliğin dönüm noktalarından biri olmuĢtur çünkü bu 

anlaĢmayla ekonomik birlikle beraber, siyasi ortaklık kararları da ön plana çıkmıĢtır. 1991 

tarihli Maastrich AnlaĢması ( Avrupa Birliği AnlaĢması), 1993 yılında yürürlüğe girmiĢ ve 

birliğin kurumsallaĢma aĢamasını baĢlatmıĢtır. 1995 Madrid Zirvesinde ise ortak para 

AVRO‘ya resmiyet kazandırılmıĢ, 1999 yılında Avrupa Merkez Bankası resmen çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır.  

Tarihsel kalıplardan sonra, Avrupa Birliği‘nin bahsedilmesi gereken bir diğer özelliği 

de geniĢleme olgularıdır. Birlik, temelde 4 farklı geniĢleme dönemi yaĢamıĢtır. 1973 yılındaki 

ilk geniĢlemede, Ġngiltere, Ġrlanda ve Danimarka üye olmuĢtur. Güneye doğru geniĢleme 

dalgasında ise 1981‘de Yunanistan, 1986 yılında da Portekiz ve Ġspanya üyeliğe kabul 

edilmiĢtir. 1995 yılında Finlandiya, Ġsveç, Avusturya topluluğa üye olmuĢtur. En çok göze 

çarpan geniĢleme ise 2004 yılında 10 aday ülkenin birden topluluğa üye olarak kabul 

edilmesiyle gerçekleĢmiĢtir (Bakkalcı, 2008:324-325). 

Avrupa Birliği Entegrasyonu, tarihteki en baĢarılı birleĢme hareketi olarak sayılabilir. 

Dünya üzerindeki bütün bölgeselleĢme hareketlerinin Avrupa kıtasındaki hareketi örnek 

alması bunu ispatlar niteliktedir. Gerek ortak kültürü, gerek benzer ekonomik yapıları, gerek 

dini ve etnik temellerindeki benzerlik, gerekse de politik birlikleri bölgeselleĢme hareketlerini 

son derece baĢarılı kılmıĢ olsa da, birleĢmelerindeki temel neden ikinci dünya savaĢında 

olduğu gibi benzer yıkımları tekrar yaĢamamak ve kıtada barıĢı ve refahı daim kılmaktır. Son 

yıllarda yaĢanan ekonomik ve siyasi krizlere karĢı genel manada birliklerini bozmama 

çabalarının varlığı, aynı zamanda savaĢtan da uzak durmuĢ olacakları anlamına geldiğinden 

söz konusu birliktelikleri yalnızca ekonomik açıdan değil, siyasi ve konjonktürel açıdan da 

büyük önem arz etmektedir.     
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4.2. Avrasya ve Asya Bölgesi Entegrasyon Hareketleri 

Genel olarak Avrasya coğrafyasında yer alan ülkelerin geliĢen ve değiĢen küresel 

Ģartlara ayak uydurabilmesi için içine girdikleri çözüm arayıĢları, söz konusu ülkeler arasında 

iĢbirliği anlaĢmaları yapmalarını zorunlu hale getirmiĢtir (Kayalar, 2007:1).  

SSCB‘nin dağılmasından sonra, bazı devletlerin bağımsızlıklarını kazanmaları çeĢitli 

dünya devletlerinin bölgeye olan ilgisini aniden arttırmıĢtır. SSCB‘nin dağılmasıyla ortaya 

çıkan güç boĢluğunu fırsata çevirmek isteyen ülkeler bölgeyi dıĢ politikalarında önemli bir 

hedef haline getirmiĢlerdir. Artık bağımsız hale gelen devletlerin (Kazakistan, Özbekistan, 

Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan) yalnız baĢlarına yeterince güçlü olmamaları, bölgede 

ittifak ve iĢbirliği ile birleĢme fikrini ortaya çıkarmıĢtır (Aydın, 2015:2). Bu doğrultuda 2002 

yılında, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında ‗Orta Asya ĠĢ Birliği 

Örgütü‘ kurulmuĢtur. Bu örgüte kuruluĢundan iki yıl sonra Rusya da dahil olmuĢtur. 

Birliğinin amacı üyeler arasında ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal alanda iĢ birliğinin 

gerçekleĢtirilmesidir (ġanlı, 2008:25). Aslında bu iĢbirliğinin potansiyeli oldukça yüksek 

görünmektedir. Avrupa Birliği‘nin kuruluĢunda çok önemli bir yere sahip olan doğal kaynak 

çatıĢması, bu ülkeler arasında da mevcuttur. Öyle ki, enerjiye Ģiddetle ihtiyaç duyan 

Kırgızistan ve Tacikistan‘ın, Özbekistan ve Türkmenistan ile bu konuda çatıĢmaları vardır. Bu 

çatıĢmanın giderilmesi amacı bile siyasi anlamda birleĢmenin baĢlangıcı olabilir. Avrupa‘nın 

bu tür sorunları birlik olarak aĢtığı düĢünülürse, bu bölge için de birlik oluĢturma 

potansiyelinin yüksek olduğu tahmin edilebilir (Emsen ve Karaköy, 2009:185-186).  

Avrasya‘da dikkat çeken bir konu da, geçiĢ ekonomisi yapısına sahip ülkelerdir. 

1990‘lardan önce sosyalist planlamacılıkla idare edilen, daha sonra bağımsızlığını kazan 

ülkeler ile, bağımsızken merkezi planlama ile yürütülen ve daha sonra serbest piyasaya 

yönelen ülkeler geçiĢ ekonomileri olarak nitelendirilir (Emsen ve Karaköy, 2009:190). Çek 

cumhuriyeti, Rusya, Macaristan, Polonya, Letonya, Estonya, Slovakya, Türkiye, Azerbaycan, 

Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi ülkeler, geçiĢ 

ekonomilerine örnektir. Bu ülkeler de, gerek ortak kültür ve geçmiĢleri ile, gerek benzer 

ekonomik yapıları ile (bilhassa Doğu Avrupa grubu ve Kafkasya ile Asya grubu) bütünleĢme 

potansiyeline sahiptirler. Karamahmut (1998) çalıĢmasında Bağımsız Devletler 

Topluluğu‘nun yer aldığı bölgede bir entegrasyon hareketinin oluĢma ihtimalinin yüksek 

olduğunu belirtmiĢtir. Bu devletlerin tümünü kapsayan bir hareket gerçekleĢmese de, farklı 

gruplaĢmalarla farklı ülkelerin katıldığı birleĢme hareketleri gerçekleĢmiĢtir.  

Bir Avrasya Birliği oluĢabilir mi? Entegrasyon teorisine ve belirtilen baĢarı Ģartlarına 

göre bu oldukça mümkün görünmesine rağmen, kaynaklara sahip olan ülkelerin avantajlarını 

kaybetmek istemeyeceği tahmin edilirse, oldukça zor görünmektedir. Kaynaklara sahip olan 

ülkelerin baĢında Rusya gelmektedir. BDT ülkeleri, her ne kadar bağımsızlığını kazanmıĢ olsa 

da, Rusya‘nın politikaları bölgeyi derinden etkilemektedir (ġanlı, 2008:23-24). Bölge 

ülkelerinin sahip olduğu zengin petrol ve doğalgaz kaynakları güçlü ülkeler için cezp edici 

olduğundan, entegrasyonun konjonktür olarak pek mümkün olmadığı söylenebilir. Fakat söz 

konusu ülkelerin enerji birliği gibi çeĢitli entegrasyonlara yönelmeleri özverili biçimde 

gerçekleĢtirilebilirse bölge içi ticaretin geliĢmesine, Pazar avantajları sağlanmasına ve 

Avrasya Birliği‘nin temellerinin atılmasına olanak sağlayacaktır.      

Bugün Asya‘daki önemli iĢbirliklerinden biri olarak göze çarpan baĢka bir birleĢme 

hareketi de, 1996 yılında, sınır güvenliğini sağlamak, askeri iĢbirliği yapmak ve aĢırı Ġslamcı 

hareketi kırmak amacıyla ortaya çıkan ġangay ĠĢbirliği Örgütü‘dür. Çin, Rusya, Kazakistan, 

Kırgızistan ve Tacikistan‘ın bir araya gelmesi ile oluĢan ġangay BeĢlisi, 2001 yılında 

Özbekistan‘ı da alarak ġangay ĠĢbirliği Örgütü Haline gelmiĢtir (Tellal,2013; 179). Bilhassa 

ABD‘nin bölgedeki askeri müdahaleleri, Rusya‘nın da yine bu bölgedeki baskısı nedeniyle 
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Çin‘in Asya‘daki manevra alanını geniĢletebilmesi zorlaĢmaktadır. Bu nedenle Çin Devleti 

için, ġangay ĠĢbirliği Örgütü Asya‘da etki alanı oluĢturmak ve ulusal çıkarlarını korumak 

adına çok önemli bir hal almıĢtır (Deniz, 2014:205). ġangay ĠĢbirliği, Çin için önemli bir 

unsurdur çünkü, Orta Asya‘daki ABD askeri üsleri, yine çevredeki Japonya ve Güney Kore 

gibi ABD güdümlü ülkelerin varlığı, Çin için jeopolitik dezavantaj oluĢturmaktadır. ABD‘nin 

bölgedeki varlığından rahatsız olan Çin, SSCB‘nin yıkılıĢından sonra bölgede ortaya çıkan 

Pazar imkanlarını kullanabilmek için ġangay ĠĢbirliği Örgütü‘nün iĢlevlerini kaybetmesinden 

çekinmektedir. Bölge ülkeleri Ģimdilik geniĢ bir entegrasyona sıcak bakmasalar da Çin, uzun 

vadede bunu gerçekleĢtirmeye kararlı görünmektedir (Aydın, 2015: 8). Bu açıdan 

bakıldığında, ġangay ĠĢbirliği Örgütü‘nün baĢarılı bir entegrasyon örneği oluĢturması, siyasi 

çıkarlar ve manevralara bağlı olmaktadır. Diğer yandan, ülkelerin sahip oldukları ekonomik 

yapıların birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahip olmaları, diğerlerine nispeten geliĢmiĢ olan 

Rusya ve Çin ekonomilerinin bu ülkeleri Pazar ve üretim faktörü kaynağı olarak kullanabilme 

imkanları ve diğer ülkelerin endüstrilerinin de geliĢmiĢ ülkelerin endüstrilerinden yararlanarak 

geliĢme imkanı bulunması, iĢbirliğinin ileri safhalara taĢınması için kolaylaĢtırıcı etkenler 

olmaktadır.    

4.3. Arap-Ġslam Coğrafyasında Entegrasyon EleĢtirisi 

Ġktisadi Literatürde, insanın rasyonel davranacağı, kendi çıkarını koruyacağı ve buna 

göre hareket edeceği görüĢü yatar. Batı eksenli psikoloji anlayıĢı, insan kiĢiliğini araĢtırırken 

onun manevi yönünü ihmal eder ve maddeci değerlerin öngördüğü bir sistem içinde hareket 

eder. Batı temelli Ekonomi bilimi, insan psikolojisini bu Ģekilde kabul eder. Bireyin 

durumunu daha iyi bir noktaya getirme konusunda ortak amaçlar taĢıyan bir iliĢki daha vardır; 

psikoloji ve din (Haque, 2011:241-242). Yani bu bağlamda, dinsel öğretinin ve kültürün, 

doğru yahut yanlıĢ, batı eksenli ya da değil, fark etmeksizin ekonomik hayatta kesin etkili 

olduğu söylenebilir. 

Ġslam coğrafyasında ekonomi anlayıĢı, diğer coğrafyadakilerden biraz farklı bir yapıya 

sahiptir. Bununla birlikte kendinse ait olmayan bazı kavramları ve olguları etkileĢimle birlikte 

diğer sistemlerden edinmiĢtir. Örneğin Müslüman Arap coğrafyasındaki Nahda Hareketi, 

Avrupa hareketinden beslenmiĢtir ve paradoksal olarak emperyalist devletlerin 

sömürgeciliğinin meydan okumasına karĢı, Arap Bilincini güçlendirmek bağlamında tepki 

olarak geliĢmiĢtir. Diğer yandan psikolojik olarak bağımsızlık mücadelesi, Ġslamcılık, 

milliyetçilik gibi rakip ideolojilerin içinden geçen Arap toplumu, ikinci bin yıla girildiğinde 

bu ideolojilerin hepsini tüketmiĢti ve yeni bir hareketin temelleri hazırlanmıĢtı. Rejimlerin 

meĢruiyet sorunu perçinleĢtiği, ekonomik ve toplumsal sorunların yapısallaĢtığı bir süreci 

yaĢamaktaydı. Arap bilincinin yüzyıllardır içinde bulunduğu sancı, 2011‘de yeni bir aĢamaya 

geçti ve bu kimlik sorununun, ekonomik ve toplumsal sancıların patlama noktası oldu 

(Somuncuoğlu, 2015: 116-117). Bu hareket Arap Baharı olarak adlandırıldı. Arap Baharı 

baĢladığında hareket baĢlatan ülkeler olayı anti-demokratik rejimlere, diktatörlere ve tek parti 

sistemlerine baĢkaldırıĢ olarak görmüĢtürler. Fakat petrol fiyatlarının artmasını kollayan, 

enerji fiyatlarındaki artıĢ ile beslenen Ġran ve Rusya gibi merkezi ekonomi ve idarelere sahip 

ülkeler için Arap Baharı bir fırsat oluvermiĢtir (Ertekin, 2012;142).  

Bu hareketlerin sebepleri yalnızca yerel kaynaklı değildir. Bölgede çok fazla petrol 

yataklarının bulunması, geliĢmiĢ ülkelerin bu bölgelerle doğrudan ilgilenmesine sebep 

olmaktadır. Yalnızca Irak‘ta ABD‘nin üç dört katından daha fazla petrol üretiliyor olması göz 

alıcı bir örnektir. Bu sebepten geliĢmiĢ ve enerjiye sahip olmak isteyen ülkelerin bölgeye 

doğrudan yahut dolaylı etkilerinin olması kaçınılmazdır. Bu geliĢmiĢ ülkeler söz konusu bölge 

ülkeleri ile çeĢitli iliĢkiler içine girmiĢtir.  

Arap Baharı hareketi, ilk etapta demokratikleĢme, özgürleĢme hareketi olarak 
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görülebilir. Fakat daha derinden bakıldığında bölgenin paylaĢılamayan doğal kaynak 

sorunudur. Bölgenin sahip olduğu doğal kaynak, heterojen yapı, sosyal kimlik sorunları gibi 

unsurlar, bölgede politik ve ekonomik birliğin sağlanmasını oldukça güçlendirmektedir 

(TaĢkesen, 2011:268-269). Bu bağlamda bölgede kurumsal olarak düzgün bir entegrasyon 

kurulması mümkün gözükmemektedir. 

Ġslam coğrafyasında dikkat çeken bir hareket de, Ġslam ĠĢbirliği Örgütü‘dür. Aralık 

1971‘de Karaçi‘de toplanan 2. Ġslam DıĢ ĠĢleri Bakanları Konferansı‘nda ĠKÖ SözleĢmesi 

hazırlanmıĢtır. SözleĢme, 1972‘de Cidde‘de toplanan 3. Ġslam DıĢ ĠĢleri Bakanları 

Konferansı‘nda onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. ĠKÖ SözleĢmesi, 1 ġubat 1974‘te BirleĢmiĢ 

Milletler‘e tescil ettirilerek uluslararası hukukun bir parçası haline gelmiĢtir. Bölgesel ve 

küresel geliĢmeler nedeniyle topluluk aktif rol alması gerekirken bu görevin yerine 

getirilememesinde entegrasyonun yapısının müsait olmaması önemli bir unsur olmuĢtur. 

Yeniden yapılanmanın öncüsü ve sonucu olarak haziran 2011‘de örgütün adı Ġslam ĠĢbirliği 

Örgütü (ĠĠÖ) olarak değiĢtirilmiĢtir. Örgütün 2012 yılıyla birlikte üye sayısı 57‘dir. Örgütün 

amaçları genellikle siyasi olmakla birlikte, üye ülkeler arası ekonomik iĢbirliğini ve 

dayanıĢmayı sağlamayı öngören amaçları da bulunmaktadır. Fakat örgütün karmaĢık yapısı, 

örneğin içerisinde hem çok düĢük milli gelire hem de çok yüksek milli gelir sahip ülke 

barındırması, bu amacın gerçekleĢtirilmesinde sekteye uğranmasına neden olabilmektedir. 

Ekonomik amaçlar bir yana, siyasi amaçlarında dahi baĢarıya ulaĢamamıĢ olduğu söylenebilir. 

Bunlar arasında son dönemde Ġslam Coğrafyasındaki halk ayaklanmalarında etkin bir politika 

geliĢtirememiĢ olması örnek gösterilebilir.    

4.4. Amerika Kıtası Entegrasyon Örnekleri 

Ġlk kuĢak entegrasyonlar baĢarıya ulaĢamamıĢ, bir kısmı daha sonradan dağılmıĢ, bir 

kısmı da niteliğini kaybetmiĢtir. 1980‘lerde ortaya çıkan ikinci kuĢak küreselleĢme dalgası 

farklı olarak, ABD‘nin bölgeselcilik içinde aktif olarak yer alması, geliĢmekte olan ülkelerin 

geliĢmiĢ ülkelerle de ortaklık kurmaları gibi ilk bölgeselleĢme dalgasından bir takım farklı 

özellikler taĢımaktadır. Bu özellikleri taĢıyan en iyi örnek, NAFTA (North America Free 

Trade Area)‘dır. Ocak 1988‘de, Amerika ile Kanada arasında, ticarette engelleyici unsurların 

kaldırılması amacı ile imzalanan anlaĢmaya daha sonra Meksika‘nın da dahil olması ile 

kurulmuĢ ve 1994 yılı itibariyle aktif hale gelmiĢtir (Hepaktan ve Çınar, 2011:70). Bu 

kuruluĢ, Meksika için geliĢmiĢ ülke pazarına geçebilmenin bir yolu, Kanada ve ABD için ise 

Meksika pazarına girebilmenin bir yoludur. Bu birleĢmenin göze çarpan en alıcı noktası; 

üretim faktörlerini birleĢtirme niteliğidir. Meksika‘nın ucuz iĢ gücü, Kanada‘nın zengin 

kaynakları, ABD‘nin ise teknolojisi ile birleĢme, taraf ülkelerin üretim faktörlerini 

birleĢtirmesini sağlamıĢtır. Bu bölgeselleĢme hareketi, en büyük serbest ticaret bölgesidir. 

NAFTA, AB ile karĢılaĢtırıldığında çok büyük farklılıklar arz etmektedir. Ġlk baĢta 

NAFTA, geliĢmiĢlik düzeyleri farklı olan ülkeler arasında kurulan ilk iĢbirliğidir. Gümrük 

Birliği veya Ortak Pazar niteliği taĢımaz. Ortak politikalara sahip değildir. AB içi ticaret 

benzerlikleri esas alan endüstri içi ticaret ile açıklanırken NAFTA içi ticaret faktör donatımı 

ve ürün devreleri ile açıklanabilmektedir (Bayraktutan, 2004:152). 

Güney Amerika ülkeleri, içinde bulundukları az geliĢmiĢlik seviyesinden kurtulmak, 

kendi aralarında ticareti arttırabilmek için çeĢitli entegrasyonlar kurmuĢlardır. Fakat bu 

entegrasyonların çoğu, tıpkı Afrika‘daki gibi pek bir baĢarı gösterememiĢlerdir. Bunun 

nedeni, geliĢmemiĢ ülkelerin kendi aralarında kurdukları birleĢmenin ticareti arttırıcı etki 

oluĢturmamasıdır. Çünkü söz konusu ülkeler arasındaki endüstriler benzerdir ve birbirlerini 

tamamlayıcı ya da birbirlerine rakip olan bir nitelik taĢımazlar. Bu açıdan bakıldığında, 

Kıtanın güneyinde oluĢan bir entegrasyon hareketi, 1960 yılında Arjantin, ġili, Meksika, 

Ekvador, Brezilya, Paraguay, Peru, Bolivya, Uruguay ve Venezüella ülkeleri tarafından 



 

512 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

kurulan LAFTA (Latin American Free Trade Area)‘dır. BirleĢme hareketinin; sermayeye 

ulaĢabilmek, finansal açıdan kıtanın kuzey kısmına olan bağımlılıktan kurtulabilmek, döviz 

darboğazlarını aĢmak gibi amaçları vardır. Fakat bu sorunlar aynı zamanda entegrasyonun 

baĢarısız olmasına neden olmuĢtur. 1980 Yılında anlaĢmanın bitmesi ile yerini Latin 

Amerikan Entegrasyon Birliği‘ne bırakmıĢtır (LAIA). Ancak siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlık, geliĢmekte olan ülkelerin dıĢ Ģoklara açık olması ve benzer sebepler nedeniyle 

bu birleĢme hareketi de istenilen düzeye gelememiĢtir (Bakkalcı, 2008:352).  

Amerika Kıtasındaki birleĢme hareketlerinin en önemlisi, bir araya geldiklerinde 

kıtanın toplam nüfusunun yarısını oluĢturan, toplam üretiminin büyük bir bölümünü ve 

ihracatının yaklaĢık üçte birini gerçekleĢtiren ülkelerin oluĢturdukları MERCOSUR‘dur. Bu 

entegrasyon hareketi, Güney Amerika‘nın iki devi olan Arjantin ve Brezilya arasında 1980 

yılındaki görüĢmelerle baĢlamıĢ, 1988 yılında da Entegrasyon, ĠĢbirliği ve Kalkınma 

AnlaĢması ile kalıba oturtularak, on yıllık süre zarfında ortak Pazar aĢamasına geçiĢ 

öngörülmüĢtür. 31 Kasım 1991 yılında Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay ülkeleri 

arasında resmen yürürlüğe girmiĢ, dört yıl sonra da gümrük birliğine dönüĢmüĢtür. Ġlerleyen 

yıllarda geniĢleme dalgası ile üye sayısını arttırmıĢtır. ġili, Bolivya ve Peru‘nun katılımının 

(1995) ardından 2005 yılında Venezüella, Ekvator, Kolombiya birliğe dahil olmuĢtur (Kutlu, 

2013:8). Güney Amerika‘daki en önemli entegrasyon hareketi olan MERCOSUR, siyasal 

çekiĢmeler nedeniyle istenilen düzeye gelememiĢtir. Ayrıca ikinci bin yılın baĢlarında bu 

birliğin dinamo ülkeleri olan Arjantin ve Brezilya‘da yaĢanan ekonomik krizler MERCOSUR 

ülkelerinin ekonomik yapısal bozukluklarını ön plana çıkarmıĢtır. Yine de, etnik kökenin 

konuĢulan dilin, kültürün, tarihin, dini yapının ortak noktalarının çok olduğu düĢünülürse bu 

ekonomik birleĢmenin potansiyeli yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

 5.SONUÇ 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra ve bilhassa 1980‘li yıllardan itibaren dünya genelinde 

ve iktisat literatüründe ortaya çıkan en önemli kavram Ģüphesiz ki küreselleĢme kavramıdır. 

Bu kavramla çeliĢkili gibi görünmekle birlikte aslında aynı amaca hizmet eden, söz konusu bu 

kavramla paralellik arz eden bir olgu daha vardır; entegrasyon yani birleĢme olgusudur. 

Ekonomik açıdan bakıldığında hem küreselleĢme, hem de entegrasyon, yerleĢik iktisadi 

düĢüncenin serbestleĢme mantığını esas alır. Uluslar arası ticarette serbestleĢmeyi ve politika 

uyumlarını içerir. Bugüne kadar birçok farklı birleĢme hareketi gerçekleĢmiĢtir. Ġster bu 

amaçla olsun, ister siyasi amaçlarla olsun, ister etnik ya da politik amaçlarla olsun, Ģüphesiz 

her entegrasyon modeli baĢarıya ulaĢmıĢ değildir. BaĢarıya ulaĢanlardan ve yapılan tahmin ile 

öngörülerden hareketle, entegrasyonların baĢarıya ulaĢması için bazı nitelikler taĢıması 

gerektiği belirtilmiĢtir.  

Birçok alanda dünyanın geri kalan kısmına örnek olma huyunu taĢıyan Avrupa 

Coğrafyası, acı savaĢ tecrübelerinden sonra birlik olma konusunda da bu huyunun bir örneğini 

teĢkil etmiĢ, en baĢarılı entegrasyon hareketi olarak Avrupa Birliği‘ni oluĢturmuĢtur. Her ne 

kadar farklı krizlerden yara alarak çıkmıĢ olsa da, birlik içinde çatırdamalara rağmen bu 

yaralardan yararlanmasını bilerek birlik anlayıĢını bozmamıĢtır. Birlik anlayıĢını yakın yahut 

uzak gelecekte bozsa bile, bütünleĢmenin baĢarısından ve olumlu sonuçlarından son derece 

yüksek bir seviyede faydalanmayı bilmiĢtir. 

SSCB dağılana dek dünya üzerinde iki kutuplu bir sistem yürümekteydi. Fakat SSCB 

dağıldıktan sonra batı odaklı sistem genel geçerliliğini kabul ettirmiĢ oldu. SSCB‘nin 

dağılmasının ardından ortaya çıkan bu boĢluğu batı odaklı sistem doldurunca, diğer boĢluk da 

entegrasyonlar ya da iĢ birlikleri ile doldurulmaya çalıĢıldı. Bağımsız Devletler Topluluğu 

tam olarak kendi aralarında olmasa da, baĢka birleĢme hareketleriyle eklemlendiler ya da 

kendi içinde yeni entegrasyonlar kurma yoluna gittiler. Orta Asya‘da bazı devletler ekonomik 
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iĢbirlikleri içine girmeyi denediler, doğu Avrupa‘da da bazı ülkeler mevcut AB ile 

eklemlenmeyi tercih ettiler. Orta Asya‘daki oluĢumlar baĢarı Ģartlarının çoğunu taĢımakla 

birlikte, yüksek bir potansiyele sahiptirler. Fakat yine de, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak 

kronikleĢen sorunlarını aĢmak durumundadırlar. Örnek olarak Orta Asya ĠĢbirliği Örgütü ele 

alınırsa, birleĢmenin potansiyelinin yüksek olduğu kabul edilebilir. Fakat aynı zamanda enerji 

ihracatı yüzünden sürekli fazla veren birleĢme içindeki bazı ülkelerin bu kronik sorunu, yine 

birleĢmenin dıĢ güçler tarafından enerji kaynaklarına yönelik dıĢ tehditler de aĢılması gereken 

sorunlardır.  

Siyasi sorunlardan sıyrılamamıĢ bir coğrafya da; Arap-Ġslam coğrafyasıdır. Ġslam 

ülkelerinin çoğunun demokrasi ile yönetilmiyor oluĢu, baĢarılı bir entegrasyon kurulmasının 

önünde bir engel teĢkil etmektedir. Yine geliĢmiĢ ülkelerin bölgenin doğal kaynaklarına karĢı 

iĢtahlı oluĢuyla da, kendi aleyhlerinde oluĢacak bir bölgesel hareketin önüne geçme çabası 

içine girecektir.  

BaĢarılı entegrasyon örneklerinden biri, diğerlerine benzemeyen bir biçimde 

Amerika‘da ortaya çıktı. NAFTA adıyla anılan bu entegrasyon hareketi diğerleri gibi benzer 

geliĢmiĢlik seviyelerine sahip ülkeler arasında değil; farklı geliĢmiĢlik seviyelerine sahip 

ülkeler arasında kuruldu. Üretim imkânları ve Pazar imkanları olarak baĢarılı bir bütünleĢme 

gerçekleĢtirmiĢlerdir ve bir örnek teĢkil etmiĢlerdir. Buna karĢılık birbirine çok benzer yapıya 

sahip Amerika kıtası ülkeleri, baĢarılı bir birleĢme modeli gerçekleĢtirmemiĢlerdir. Bunun 

nedeni, benzer ülkelerin ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı ya da rakip niteliği taĢıma 

özelliklerinden uzak oluĢudur. Ölçek ekonomi avantajlarından yararlanmasının önüne geçen 

ve rekabet sonucu verim artıĢı ile refah artıĢı sağlamayan bu tür birleĢmeler baĢarıya 

ulaĢamamaktadır. Ġktisat penceresinin dıĢına çıkıldığında; birleĢmeye siyasal, kültürel ve 

politik açıdan bakıldığında da ortak bir paydanın varlığından söz edilmesi gerekir. Fakat 

baĢarısız bütün entegrasyon örneklerinde bu ortak paydalar ya hiç yoktur ya da çok az 

bulunmaktadır.  

Sonuç olarak her entegrasyon giriĢimi, baĢarıya ulaĢamamaktadır. Bu nedenle 

bütünleĢme hareketleri iyi düĢünülmeli ve sağlam bir zemine oturtulmalıdır. Günümüz pozitif 

analizi yapılacak olursa; Türkiye‘nin de AB entegrasyonuna eklemlenmesi olumlu ve 

olumsuz sonuçlar doğurabilmekle birlikte, bu durum geliĢmiĢ güçlerin konjonktürü kullanma 

ve faydalanma çabalarına da dönüĢebilir. Bu doğrultuda ulusal çıkarların korunması için amaç 

değiĢiklikleri gerçekleĢtirilebilir.    
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ÖZET 

Sağlık hizmetleri ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan refah ve kalkınma düzeyini 

belirleyen en temel unsurlarındandır. Devletler, hem ekonomik kalkınmayı sağlamak, hem de 

akılcı davranan sağlıklı bireyler yetiĢtirmek için sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılmasına ve 

iyileĢtirilmesine çalıĢmaktadır. Bir ülkede izlenen sağlık politikasının baĢarısının 

değerlendirilmesinde, sağlık hizmetleri ve toplumun sağlık düzeyi verilerine bakılması ve 

bunların yıllar bazında değiĢimlerinin incelenerek ülkeler arası kıyaslamalarının yapılması 

büyük önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada, OECD ülkelerinin sağlık sistemlerinin belli 

kriterler bazında değerlendirilmesi ve Türkiye‘nin durumunun tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Ülkelerin kıyaslanmasında çok kriterli bir karar verme aracı olan VIKOR 

yönteminden faydalanılmıĢtır. ÇalıĢmada OECD‘ye üye olan 34 ülke; toplam sağlık 

harcamaları, özel sektör sağlık harcamaları, kamu sağlık harcamaları ve kiĢi baĢına düĢen 

sağlık harcamaları, doğum oranı, ölüm oranı ve doğurganlık oranları, doktor sayısı, hemĢire-

ebe sayısı, hastane yatak sayısı ve geliĢtirilmiĢ sanitasyon tesis sayıları gibi kriterlerin 

bütünleĢik bir yapıda ele alınmasıyla sıralanmıĢ ve Türkiye‘nin yeri tespit edilmiĢtir  

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti, OECD, Çok Kriterli Karar Verme, VIKOR 

Yöntemi 

ANALYZING HEALTHCARE SYSTEMS OF OECD COUNTRIES WITH VIKOR 

METHOD 

ABSTRACT 

Healthcare services are the most fundamental determinants of countries' economic and 

social well-being and development. Countries are working to disseminate and improve health 

services in order to ensure economic development and to educate healthy individuals who act 

rationally. In evaluating the success of a health policy in a country, it has a great importance to 

look at health services and the health level information of the population and to compare their 

changes over the years also with cross-country comparisons. In this study, it is aimed to 

evaluate the health systems of OECD countries on the basis of certain criteria and to determine 

the level of Turkey. In comparison of countries, VIKOR method which is a multi criteria 

decision making tool was used. In the study, 34 OECD member countries are ranked and 

Turkey‘s rank has been determined according to integrated indicator of following criterias: total 

health expenditures, private sector health expenditures, public sector health expenditures, health 

expenditures per capita, birth, death and fertility rates, number of doctors, number of nurses and 

midwives, number of beds in hospitals, and number of  improved sanitation facilities. 

Key Words: Healthcare service, OECD, multi criteria decision making, VIKOR 

method 
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1.GĠRĠġ  

Bireyler için çok önemli olan sağlıklı olma durumunun sağlanması, korunması ve 

devamlılığı amacıyla, sağlıkla ilgili mal ve hizmetleri üreten kurum ve kuruluĢların bir araya 

getirdiği yapıya sağlık sektörü denir. Sağlık sektörü tarafından gerçekleĢtirilen tüm faaliyetler 

de sağlık hizmeti olarak bilinmektedir (Akın, 2007). Sağlık hizmetleri genel olarak toplumun 

sağlıklı olma koĢullarının iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle sağlık 

hizmetlerinden toplumun sadece bir kesimi değil tüm bireyler faydalanmaktadır. Sağlık 

hizmetlerinin temel girdileri; teknoloji, sermaye, insan kaynakları ve hammadde iken, 

çıktıları; bireylerin yaĢam kalitelerinin artırılması, hastalıkların tedavisi ve sağlık alanındaki 

diğer geliĢmelerdir (Ersöz, 2008, s.96). 

Sağlık hizmetlerinin bireyleri ve toplumları hastalıklardan korumak, hastaları tedavi 

etmek ve iyileĢme durumu olmayan hastaları rehabilite etmek olmak üzere üç boyutu vardır. 

Bu amaçla sağlanan tüm hizmetler sağlık hizmetleri olarak ele alınmaktadır. Bu hizmetlerin 

amacı toplumsal açıdan olumsuz olan hastalıkların önlenmesi, birey ve toplum sağlığının 

geliĢmesine katkıda bulunmaktır. Sağlık hizmetlerinin ana amacı,. Bu nedenle, kiĢilerin ve 

toplumun sağlık durumunu ölçmeye yönelik yöntemleri geliĢtirmek ve ihtiyaç duyulan sağlık 

hizmetlerinin istenilen düzeyde, istenilen zamanda ve minimum maliyetle sunma gerekliliği 

sağlık hizmetlerinin temel amacı içerisinde yer almaktadır (Akın, 2007, s:6; Cura, 2012, s:5).  

KiĢilerin sağlık durumlarında ortaya çıkan rahatsızlıklar sonrasında gücünü yitirmesi 

ve çalıĢacak durumda olmamasından doğan gelir kaybının yanı sıra hastalığın tedavisi için 

harcanan para sonrasında ortaya çıkan gelir kaybı yaĢanan ekonomik sorunlar arasında yer 

almaktadır. Ayrıca sağlıklı bireylerden oluĢan toplumların geleceği ve mutluluğu için önemli 

bir yer teĢkil ettiği gibi, ülkenin geliĢmesinde gerekli insan gücü kaynağının oluĢturulabilmesi 

için de gereklidir (Yanar, 2011, s.7). 

Bu çalıĢmada OECD‘ye üye ülkelerin sağlık göstergelerinden faydalanarak sağlık 

alanında Türkiye‘nin bu ülkeler içindeki yerinin tespit edilmesin ve karĢılaĢtırmalı olarak 

incelenmesi amaçlanmaktadır.  

2. TÜRKĠYE VE OECD ÜLKELERĠNDE UYGULANAN SAĞLIK 

SĠSTEMLERĠ 

2.1.Türkiye‟de Sağlık Sistemine Genel Bir BakıĢ 

Türkiye'de sağlık sistemi hem hizmet arzı, hem de hizmet talebi açısından önemli 

farklılıklar göstermektedir. Yani sağlık hizmetleri kamu ve serbest piyasa içerisinde yer alan 

özel sektörde çeĢitli kurumlar aracılığı ile sunulurken, hizmet alımında da sağlık sigortası 

güvencesi dâhilinde bulunanlar ya da bulunmayanlar diye iki Ģekilde sınıflandırılmaktadır 

(Akın, 2007: 38). 

Türkiye‘nin sağlık sistemi kamusal, özel ve gönüllü örgütlerden oluĢmaktadır. Sağlık 

Bakanlığı birincil ve ikincil sağlık hizmetlerini yerine getirmekte ve koruyucu sağlık 

hizmetlerini sunmaktadır. Birincil sağlık hizmetleri sağlık ocağı, sağlık evleri ve ana çocuk 

sağlığı ve aile planlaması merkezleri yanında verem savaĢ dispanserleri ve sıtma merkezleri 

tarafından yerine getirilmektedir. Ġkincil ve üçüncül sağlık hizmetleri ise Sağlık Bakanlığı ile 

birlikte diğer kamu kuruluĢları, dernek, vakıf ve özel kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilmektedir 

(Erençin &Yolcu, 2008:121). 

1982 Anayasasına göre; sağlık kurum ve kuruluĢlarını tek elden planlayıp hizmet 

vermesini düzenlemek görevi, devletindir. Sağlık hizmetlerinin üretilip sunulmasında devletin 

önemli bir rol oynamasının nedenlerinden bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir (Orhaner, 2006: 2): 
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I. Sağlık hizmetlerinde duyulan ihtiyaçların belirlenmesi; bireylerin bilgisizliği, 

gelir dağılımındaki bozukluklar, sağlık koĢulları vb. nedenlerden dolayı oldukça güçtür. Bu 

sebeple devlet sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacı elindeki koĢullar dâhilinde daha iyi tahmin 

edebilir. 

II. Özel kesimde firmaların daha çok kar marjını göz önünde bulundurmaları 

sebebiyle sağlık hizmetlerine yaptıkları yatırımların belli bölgelerde yoğunlaĢması sorunu 

yaĢanabilir. 

III. Sağlık hizmetlerinin sağladığı fayda gereği toplum içinde bölünemezlik söz 

konusudur. Özellikle bulaĢıcı hastalık gibi durumlarda ülke çapında mücadele edilmesi 

gerekmektedir. 

OECD (2008) tarafından yayınlanan raporda Türkiye‘deki sağlık durumunun son 

yıllarda hızla iyileĢmekte olduğu ve bazı bakımlardan OECD ortalamalarına yaklaĢtığı 

belirtilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye‘deki ortalama yaĢam süresi diğer OECD 

ülkelerindekilerden daha düĢük ve bebek ölüm oranı da daha yüksektir. Ancak, Türkiye ile 

diğer OECD içi ve dıĢı üst orta gelirli ülkeler arasında kıyaslamalar yapıldığında Türkiye‘deki 

sağlık durumunun, beklenilenin biraz altında olduğu belirtilmiĢtir. 

2.2.OECD Ülkelerinde Sağlık Sistemine Genel Bir BakıĢ 

OECD, günümüzde otuzdört ülkenin üyesi olduğu ve bu ülkelerin ortaya çıkan 

ekonomik, sosyal ve çevresel etkenleri ele almak üzere birlikte çalıĢmalar yaptığı bir örgüttür. 

OECD, ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, giriĢimcilik ve 

kalkınma gibi alanlarda iĢbirliği yapılarak toplumsal refahın sağlanması ve yoksullukla 

mücadele konularında ülkelere yardımcı olmaktadır. Ekonomik ve sosyal geliĢme ile çevrenin 

korunması arasındaki dengenin sağlanması amaçlanmakta, bütün bireyler için istihdam 

yaratılması ve sosyal eĢitlik ile etkin ve sağlıklı bir yönetiĢimin gerçekleĢtirilmesi OECD‘nin 

diğer amaçlarını oluĢturmaktadır (Yılmaz, 2012: 93). 

Ülke ekonomilerindeki sağlık harcamalarının artıĢı ekonomik büyüme hızlarının 

üzerinde gerçekleĢtiği ve özellikle kamu sağlık harcamalarındaki yükseliĢin baĢta OECD 

ülkeleri olmak üzere diğer tüm ülkeler açısından kamu bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığına 

yönelik tahminler yapılmaktadır. Kamu sağlık harcamalarındaki düzenli artıĢlar, birçok ülke 

açısından harcamaların verimliliğini geliĢtirmeye yönelik uygulamalara gidilmesine yol 

açmaktadır (Cura, 2012: 109). 

Ayrıca OECD ülkeleri sağlık sistemlerini belirli bir program dâhilinde 

gerçekleĢtirmeyi amaçlamaktadırlar. BaĢka bir ifade ile geliĢmiĢ ülkelerde sağlık sektörüne 

yapılan harcamaların bir yatırım aracı olarak görülmesi, bu alanda yapılan harcamalar 

gerçekleĢtirilirken belirli politikalar izlenmesine sebep olmaktadır. Bu geliĢmiĢ ülkeler, 

hastalıkların tedavi maliyetlerinin fazla olmasından dolayı yatırımlarını tedavi hizmetlerinden 

çok koruyucu sağlık hizmetlerine yönlendirmiĢlerdir (Akın, 2007: 71). 

Günümüzde hükümetler sağlık alanındaki harcamalara daha büyük ölçüde önem 

vermektedir. Ülkelerin ekonomik kalkınmalarının sağlanmasında önemli bir etken olan sağlık 

harcamaları, toplumların geliĢmiĢlik düzeylerinde göre farklılık göstermektedir. GeliĢmiĢ 

ülkelerde toplam payın içinde sağlık harcamalarına ayrılan pay, geliĢmekte olan ülkelere göre 

daha fazladır (Akar, 2014: 312).  

Ülkelerdeki sağlık sistemlerinin geliĢmesine bağlı olarak sağlık harcamalarında son 

yıllarda hızlı bir artıĢ yaĢanmıĢ ve birçok ülkede olduğu gibi OECD ülkelerinde de sağlık 

sistemlerinin tartıĢılmasına neden olmaktadır. Bu sağlık sistemleri, nihai çıktılarının birey ve 

toplum sağlığındaki geliĢmeler olduğu göz önünde bulundurulduğunda eriĢilebilir, 

hakkaniyetli, kaliteli, etkili, verimli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetleri sisteminin 

oluĢturulması önem taĢımaktadır. Bu yüzden birçok ülkede bu amaçlara ulaĢabilmek için 
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sağlık sistemlerini yeniden yapılandıran reform çabalarının arttırıldığı görülmektedir 

(ÇalıĢkan, 2009: 118). 

3. LĠTERATÜR TARAMASI 

Türkiye ve OECD‘ye üye ülkelerin sağlık hizmetleri ile ilgili yapılmıĢ olan 

çalıĢmalardan bazıları aĢağıdaki kısımda özetlenmektedir. ÇalıĢmaların çoğunda istatistiksel 

ve ekonometrik analizlerle incelemelerin yapıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmada farklı olarak 

Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinden biri olan VIKOR yöntemiyle bir değerlendirme 

yapılmaktadır. 

 Ekonomik geliĢmesini belli bir düzeye getirmiĢ toplumlarda sağlık için ayrılan 

kaynaklar arttığı gibi, bireylerin sağlık bilinci de yükselmektedir. Bununla birlikte, sağlık 

düzeyinin geliĢimi de artan verimlilik yoluyla ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Taban‘ 

ın çalıĢmasında (2006), Türkiye‘de seçilmiĢ sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme 

arasındaki iliĢki nedensellik bağlamında incelemiĢtir. Sağlık göstergeleri olarak, doğuĢta 

yaĢam beklentisi, sağlık kurumlarının yatak sayısı, sağlık kurumlarının sayısı ve sağlık 

personeli baĢına düĢen kiĢi sayıları kullanılmıĢtır. Nedensellik test sonuçlarına göre, sağlık 

kurumlarının sayısı ile reel GSYĠH arasında herhangi bir iliĢki görülmemesine rağmen, diğer 

sağlık göstergeleri ile reel GSYĠH arasında çift yönlü nedensellik iliĢkisi bulmuĢtur. 

Ersöz‘ ün (2008), OECD‘ye üye ülkelerin sağlık düzeyi ve sağlık harcamaları 

göstergelerini dikkate aldığı çalıĢmada, ülkelerin seçilmiĢ sağlık göstergeleri bakımından 

birbirlerine göre benzerliklerinin ya da farklılıklarının ortaya konulması ve bu 

benzerlikleri/uzaklıkları temel alarak iki ya da daha fazla gruplar halinde bölünmesi 

amaçlanmaktadır. Yapılan çok boyutlu analiz sonucunda; birincil boyutta Türkiye‘nin, Kore 

Cumhuriyeti, Meksika, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ile on dört sağlık değiĢkeni açısından 

benzer algılandıkları görülmektedir. Ġkinci boyutta ise en önemli ayrıĢtırıcının Amerika 

olduğu dikkati çekmiĢtir.  

ġanlıalp (2008) çalıĢmasında, OECD ülkelerindeki sağlık harcamasının gelir dıĢındaki 

belirleyicilerini, sağlık harcamasının gelir esnekliğini tahmin etmeyi ve yüksek gelirli 

ülkelerde sağlık harcamasının daha esnek olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıĢtır. OECD 

ülkeleri, kiĢi baĢına gelirleri kıyaslanarak düĢük ve yüksek gelirli ülkeler olarak sıralandığında 

sağlık harcamasının yüksek gelirli ülkelerde daha esnek olduğu tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢkan (2009), sağlık harcamalarındaki farklılıkları kiĢi baĢına sağlık harcamaları ile 

iktisadi ve iktisadi olmayan diğer faktörlerle iliĢkilendirerek açıklamıĢtır. Panel veri analizine 

dayanan çalıĢma 1984-2005 yıllarını kapsamaktadır. Ampirik sonuçlar kiĢi baĢına GSYĠH ile 

diğer değiĢkenlerin kiĢi baĢına sağlık harcamalarındaki değiĢiklikleri güçlü bir Ģekilde 

açıkladığını göstermiĢtir. 

Çetin ve Ecevit‘ in çalıĢmalarında (2010), sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

panel veri analizi ile test edilmiĢtir. Bu amaçla, 15 OECD ülkesine iliĢkin 1990-2006 dönemi 

yıllık verileri değerlendirilmiĢtir. Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi, 

HavuzlanmıĢ Regresyon Modeli çerçevesinde panel OLS metodu ile tahmin etmiĢlerdir. 

Ampirik sonuçlara göre, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında istatistikî olarak 

anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

Koçak (2011), refah devletinin en önemli unsurlarından biri olan sağlık hizmetleri 

uygulamalarında, sosyal politika ve refah devleti ıĢığında hangi süreçlerden geçildiği ve bu 

uygulamalarda dünyada gelinen son durumu değerlendirmiĢtir. GeliĢmiĢ olan sosyal, liberal 

ve muhafazakâr refah devleti modellerinde sağlık harcamaları ve hizmetleri OECD ve Dünya 

Sağlık Örgütü verilerinden faydalanılarak yorumlanmıĢ ve Türkiye‘deki rakamlar ile 

karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Koçak‘ ın çalıĢması sayesinde ve ortaya çıkan veriler 
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doğrultusunda Türkiye‘de son yıllarda gerek kamu gerekse özel sektör sağlık hizmetlerinde 

mevcut hükümetin yaptığı yaygınlaĢtırıcı politikaların durumu ve geleceği ile ilgili çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. 

TıraĢoğlu ve Yıldırım‘ ın çalıĢmalarında (2012), ekonomik büyümenin temel 

unsurlarından biri olan sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkinin araĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye‘de sağlık harcamaları ve GSYĠH arasındaki 

iliĢki 2006-2012 dönemleri için incelemiĢlerdir. Analiz edilen dönem itibariyle 2008 Dünya 

Ekonomik Krizinin olası etkileri göz önüne alınarak, seride tek yapısal kırılmaya izin veren 

Lee ve Strazicich (2004) birim kök testi ve tek kırılmalı Gregory ve Hansen (1996) eĢ 

bütünleĢme testi kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar, tek yapısal kırılma durumunda sağlık 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir iliĢki olduğunu göstermiĢlerdir. 

Akar çalıĢmasında (2014),  Türkiye‘de sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının nispi 

fiyatı ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi eĢbütünleĢme analizi ve vektör hata düzeltme 

modeli ile araĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Veri seti Ocak 2004-Mart 2013 periyodunu kapsamaktadır. 

ÇalıĢmanın ampirik bulgularına göre, uzun dönemde sağlık harcamaları, bu harcamaların 

nispi fiyatı ve ekonomik büyüme değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktayken, 

kısa dönemde anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. 

4. ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME YÖNTEMĠ 

Ġnsanlar hayatlarının her aĢamasında karar verme olgusuyla karĢı karĢıya gelmekte ve 

yaĢamları süresince farklı alternatifler arasından bir seçim yapmak zorunda kalmaktadır. 

Alternatifler arasından amaç veya amaçlara en uygun, olası bir veya birkaçını seçme sürecine 

genel olarak ―karar verme‖ denilmektedir. ―Karar verme‖ ve ―karar‖ ifadeleri birbirlerine 

benzer olmalarına rağmen aralarında kesin olan bir fark vardır. Bu fark karar verme 

davranıĢının bir sürece sahip olmasıdır. Karar verme, genel bir ifadeyle alternatifler arasından 

seçim yapmak olarak tanımlanmaktadır. Seçim yapılırken tek bir alternatif mevcutsa karar 

verme durumundan bahsedilemez (Kuru & Akın, 2012: 130). 

Çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri, karar verici tarafından belirlenmiĢ belli 

ölçütlere bağlı olarak  alternatifler kümesinden bir veya birkaçını tercih etmeye yaramaktadır 

Nicel ve nitel kriterlerin bir arada kullanabilmesi en önemli özelliğidir. Günlük hayatta pratik 

uygulamaları olduğu kadar teorik geliĢimi açısından Karar Analizi alanında çok hızlı bir 

geliĢim göstermekle beraber güçlü mantık yapısı ile karar tespitlerindeki baĢarısıyla kendini 

kabul ettirmiĢ olan ÇKKV geniĢ uygulama alanı bulunmaktadır (Gürses AteĢ, 2013: 40). Bu 

anlamda ÇKKV yöntemleri ekonomi, finans, sermaye yatırımı, üretim, insan kaynakları, 

planlama, risk analizi, baĢvuru değerlendirmeleri, grup karar verme, tesis yeri seçimi, kaynak 

tahsisi, ulaĢtırma, çatıĢma analizi, eğitim, sağlık, silah seçimi, kamu sektörü, portföy seçimi, 

pazar seçimi vb. gibi birden fazla alanda rahatlıkla uygulanabilmektedir (Özden vd., 2012: 

25). 

4.1.VIKOR Yöntemi 

VIKOR yöntemi, Sırpça bir ifade olup VIsekriterijumsa Optimizacija I Kompromisno 

Resenje (Çok Kriterli Optimizasyon ve UzlaĢtırıcı Çözüm) ifadesinin baĢ harflerinden oluĢur. 

Yöntem, birbiriyle çeliĢen kriterlerin varlığında, karar vericinin nihai bir çözüme ulaĢmasına 

yardımcı olmak amacıyla, alternatifleri sıralamaya ve bir alternatifler kümesinden uzlaĢık 

çözüm bulmaya yarayan etkin bir araçtır. VĠKOR yöntemi ile her alternatifin her kriter için 

değerlendirildiği varsayımına altında, uygun olan alternatife yakınlık değerleri karĢılaĢtırılır 

ve uzlaĢık sıralamaya ulaĢılır (Kaya vd., 2011: 7 ; Yang vd., 2009:269; Opricovic ve Tzeng, 

2007:515) . Ġlk kez Opricovic ve Tzeng tarafından yapılan 2004 tarihli çalıĢmada ÇKKV 

problemlerinin çözümünde kullanılmıĢtır. Daha sonra çeĢitli araĢtırmacılar tarafından 2004 
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Tedarikçi performansı değerlendirme, banka performansı değerlendirme, strateji belirleme, 

malzeme seçimi, risk analizi gibi pek çok farklı alanlardaki çalıĢmalarda kullanıldığı 

görülmektedir. Yöntemin bazı çalıĢmalarda TOPSIS, PROMETHEE, ELECTRE ve AHP gibi 

diğer ÇKKV teknikleriyle tamamlayıcı ya da karĢılaĢtırmalı olarak kullanıldığı da 

görülmektedir.  

4.2.VIKOR Yöntemi Adımları  

VIKOR yönteminde izlenen adımlar aĢağıda özetlenmektedir: 

 1. Adım: En Ġyi (f i
*
) ve En Kötü (f i

-
) Değerlerinin Bulunması: 

Vikor yönteminin ilk basamağı olarak en iyi (f i
*
) ve en kötü (f i

-
) değerleri belirlenir. 

Eğer i kriteri oluĢturulan model açısından ― fayda ‖ anlamında bir değerlendirme kriteri ise, i= 

1, 2, …n için;  f i
*
 ve f i

-
 aĢağıdaki gibi ifade edilebilir. 

f i
*
 = max j f ij  f i

-
 = min j f ij         (1) 

 2. Adım: S j ve R j Değerlerinin Hesaplanması: 

Yöntemdeki 2. Adım her bir alternatif için S j ve R j değerlerinin hesaplanmasıdır. (2) 

ve (3) numaralı formüllerle hesaplanan Sj değeri ortalama grup, Rj ise en kötü grup değerini 

gösterir. 

 

             

 

(2) ve (3) numaralı formüllerdeki wi değeri her bir kriter için belirlenen ağırlık 

değerini göstermektedir. 

 3. Adım: Q j Değerlerinin Hesaplanması: 

Her bir alternatif için (4) numaralı formül yardımıyla değerlendirme kriterlerine göre 

belirlenen Q i değerleri, maksimum grup faydasını gösterir. 

 

Yukarıdaki denklemde, S
*
 = min j S j ; S

-
 = max j S j ; R

*
 = min j R j ; R

-
 = max j R j 

değerlerini ifade etmektedir. v değeri, maksimum grup faydasını sağlayan strateji için ağırlığı 

ifade ederken, (1- v) değeri karĢıt görüĢtekilerin minimum piĢmanlığının ağırlığını ifade 

etmektedir. Genellikle v = 0,5 kullanılır. 

 4. Adım: S j, R j ve Q j Değerlerinin Sıralanması: 

Her bir alternatif için hesaplanan S j, R j ve Q j değerleri küçükten büyüğe olacak 

Ģekilde sıralanır. En küçük Q j değerine sahip alternatif ya da değerlendirme birimi, 

alternatifler grubu içerisindeki en iyi seçenek olarak ifade edilir. 

 5. Adım: Kabul Edilebilir Avantaj (C1) ve Kabul Edilebilir Ġstikrar (C2) 

Kümelerinin Belirlenmesi: 
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Elde edilen sonucun geçerli kabul edilebilmesi için iki koĢul sağlanmalıdır. Ancak bu 

Ģekilde minimum Q değerine sahip alternatif, en iyi veya en uygun olarak nitelendirilebilir. 

KoĢul 1 (C1) - Kabul edilebilir avantaj: En iyi ve en iyiye en yakın seçenek arasında 

belirgin bir fark olduğunu ifade eden koĢuldur. 

Q(P2) – Q(P1) ≥ D(Q)              (5) 

Bu eĢitsizlikte P1 , en düĢük Q değerine sahip olan birinci en iyi alternatif, P2 ise en iyi 

ikinci alternatiftir. 

D(Q) değeri (6) numaralı eĢitlikte ifade edilmiĢtir. j , alternatif sayısını göstermektedir. 

D(Q) = 1 / ( j-1 )              (6) 

KoĢul 2 (C2) - Kabul edilebilir istikrar : Elde edilen uzlaĢık çözümün istikrarlı 

olduğunun kanıtlanması açısından Ģu koĢulun sağlanması gerekir: En iyi Q değerine sahip P1 

alternatifi, S ve R değerlerinden en az bir tanesinde en iyi skoru elde etmiĢ olmalıdır. 

Belirtilen iki koĢuldan bir tanesi sağlanamazsa uzlaĢık çözüm kümesi Ģu Ģekilde 

önerilir: 

- Eğer KoĢul 2 sağlanmıyorsa P1 ve P2 alternatifleri, 

- Eğer KoĢul 1 sağlanmıyorsa P1, P2 , ……, PM alternatifleri dikkate alınarak eĢitsizlik 

Ģu Ģekilde ifade edilir: 

Q(PM) – Q(P1) < D(Q)             (7) 

UzlaĢık çözüm kümesi dâhilinde Q değerlerine göre sıralama yapılır. En iyi alternatif, 

minimum Q değerine sahip alternatiflerden biridir (Görener, 2011: 101).  

5. OECD‟YE ÜYE ÜLKELERĠN SAĞLIK SĠSTEMLERĠNĠN VIKOR 

YÖNTEMĠYLE ANALĠZĠ 

5.1.Problemin Tanımlanması 

 KiĢilerin ve toplumların yaĢamlarını mutlu olarak sürdürebilmelerindeki en 

önemli etken ―sağlıklı‖ olma durumudur. Ülkelerin genel hedefi, sağlıklı birey ve sağlıklı 

bireylerden oluĢan bir topluma sahip olmaktır. Bir ülkenin ekonomisinin güçlü olması, 

ekonomik büyümenin sağlanıp sürdürülebilir kılınması için sağlıklı bir topluma sahip 

olunması gerekir. Sağlık harcamaları bütün OECD ülkelerinde son otuz yıl içinde yalnızca 

artmakla kalmayıp aynı zamanda giderek farklılaĢmaktadır. Bu geliĢmeler OECD ülkeleri 

arasındaki farklılığı açıklayabilmek için sağlık sistemlerini belirleyen faktörlerin analiz 

edilmesine neden olmaktadır. Bu bölümde; OECD ülkelerinin sağlık sistemlerinin 

değerlendirilmesine yönelik bir uygulama yapılacaktır. 

5.2.Kriterlerin Belirlenmesi 

Yapılan literatür taramaları neticesinde OECD ülkelerinin sağlık sistemlerinin 

değerlendirilmesi amacıyla 11 kriter belirlenmiĢtir. Bu kriterler; toplam sağlık harcamaları, 

özel sektör sağlık harcamaları, kamu sağlık harcamaları, ölüm oranları, doğum oranları, 

hemĢire-ebe sayıları, hastane yatak sayıları, doktor sayıları, doğurganlık oranları, geliĢtirilmiĢ 

sanitasyon tesis sayısı ve kiĢi baĢına düĢen sağlık harcamalarıdır. 

5.3.Alternatiflerin Belirlenmesi 

Modelin uygulanmasında ele alınan alternatifler OECD‘ ye üye 34 ülke temel alınarak 

oluĢturulmuĢtur. OECD‘ ye üye ülkeler Ģunlardır: Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, 
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Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ġzlanda, 

Ġrlanda, Ġtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, 

Polonya, Portekiz, Slovakya, Ġspanya, Ġsveç, Ġsviçre, Türkiye, Ġngiltere ve ABD, Estonya, 

Ġsrail, Slovenya ve ġili Avrupa Toplulukları Komisyonu da OECD çalıĢmalarında yer 

almaktadır. 

5.4.Uygulama Adımları 

ÇalıĢmada kullanılan kriterler ve bunlara ait ağırlıklar Tablo 1‘de görülmektedir. 

Kriterlerin tümünün sağlık göstergeleri açısından değerli olduğu düĢünülerek eĢit ağırlıklı 

olarak (0.090) yönteme dahil edilmiĢlerdir. 

Tablo 1:ÇalıĢmada kullanılan kriterler 

Kriterler 

K1 Toplam Sağlık Harcamaları 

K2 Özel Sektör Sağlık Harcamaları 

K3 Kamu Sağlık Harcamaları 

K4 KiĢi BaĢına DüĢen Sağlık Harcamaları 

K5 Doğum Oranı 

K6 Ölüm Oranı 

K7 Doğurganlık Oranı 

K8 Doktor Sayısı 

K9 HemĢire/Ebe Sayısı 

K10 Hastane Yatak Sayısı 

K11 GeliĢtirilmiĢ Sanitasyon Tesis Sayısı 

ÇalıĢmada ele alınan alternatifler Tablo 2‘de görüldüğü gibi 34 OECD ülkesinden 

oluĢmaktadır.  

Tablo 2: ÇalıĢmada ele alınan alternatifler (OECD Ülkeleri) 

Alternatifler 

A1 Avustralya A18 Ġzlanda 

A2 Avusturya A19 Ġtalya 

A3 Belçika A20 Ġsrail 

A4 Kanada A21 Japonya 

A5 Ġsviçre A22 Kore 

A6 ġili A23 Lüksemburg 

A7 Çek Cumhuriyeti A24 Meksika 

A8 Almanya A25 Hollanda 

A9 Danimarka A26 Norveç 

A10 Ġspanya A27 Yeni Zelanda 

A11 Estonya A28 Polonya 

A12 Finlandiya A29 Portekiz 

A13 Fransa A30 Slovakya 

A14 BirleĢik Krallık A31 Slovenya 

A15 Yunanistan A32 Ġsveç 

A16 Macaristan A33 Türkiye 

A17 Ġrlanda A34 Amerika 

 Adım 1: Karar Matrisinin OluĢturulması 

 Bu aĢamada karar verici tarafından belirlenen kriterler ve alternatifler ile ilgili 

karar matrisi oluĢturulur. Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen 

alternatifler sütunlarında ise karar vermede kullanılacak kriterler yer alacak Ģekilde Tablo 3 
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düzenlenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan veriler Dünya Bankası veri tabanından alınmıĢtır ve 

2013 yılına ait verilerdir.  

Tablo 3: VIKOR yöntemi karar matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

A1 9.02 2.89 6.13 5197 13.70 6.50 1.93 3.85 9.59 3.90 100.00 

A2 11.13 2.73 8.40 5033 9.40 9.20 1.44 4.86 7.97 7.63 100.00 

A3 10.56 2.64 7.92 4590 11.90 9.60 1.86 3.78 15.78 6.50 99.50 

A4 11.11 3.25 7.86 5306 11.10 7.10 1.63 2.07 9.29 2.70 99.80 

A5 10.91 3.79 7.12 7697 10.30 8.00 1.52 4.08 17.49 4.97 99.90 

A6 7.05 3.74 3.31 892 13.96 5.09 1.82 1.03 0.14 2.10 97.70 

A7 7.43 1.21 6.22 1410 11.20 10.20 1.51 3.71 8.79 7.01 99.10 

A8 11.56 2.69 8.87 4668 8.30 10.50 1.39 3.69 11.38 8.25 99.20 

A9 11.08 1.65 9.43 6267 11.40 9.80 1.87 3.49 16.79 3.50 99.60 

A10 9.65 2.47 7.17 2874 10.40 8.20 1.37 3.96 5.11 3.16 99.90 

A11 6.25 1.32 4.93 903 11.90 11.90 1.72 3.34 6.56 5.33 97.20 

A12 8.99 2.32 6.67 3977 11.40 9.50 1.87 2.91 10.83 5.85 97.60 

A13 11.55 2.60 8.96 4584 12.90 8.50 2.03 3.45 9.30 6.64 98.70 

A14 9.37 1.50 7.87 3442 12.90 8.90 1.92 2.74 10.13 2.98 99.20 

A15 9.48 3.16 6.32 2495 10.30 9.80 1.51 6.17 0.24 3.20 98.50 

A16 8.06 2.84 5.22 1026 9.00 13.00 1.25 3.41 6.42 7.18 98.00 

A17 9.21 2.79 6.41 4238 16.50 6.10 2.05 3.17 15.67 3.15 90.10 

A18 9.29 1.82 7.47 3683 15.40 6.40 2.20 3.73 15.88 3.30 98.80 

A19 7.23 2.76 4.47 2208 21.80 5.20 3.03 3.65 5.18 3.50 100.00 

A20 9.41 1.98 7.42 3267 9.50 9.90 1.46 3.49 0.29 3.53 99.50 

A21 9.59 1.72 7.87 4115 8.50 9.50 1.39 2.30 4.14 6.50 100.00 

A22 7.33 3.18 4.15 1506 9.40 5.10 1.23 2.02 5.29 5.50 100.00 

A23 7.68 1.09 6.59 7964 11.60 7.40 1.63 2.77 0.36 5.40 97.60 

A24 6.33 3.23 3.10 603 20.04 4.68 2.36 1.96 2.53 1.70 82.30 

A25 12.15 1.56 9.64 5696 11.10 8.20 1.79 2.86 8.38 4.60 97.80 

A26 9.42 1.44 7.98 8164 12.60 8.50 1.95 4.16 15.41 3.30 98.10 

A27 9.95 1.67 8.28 3285 14.62 6.51 2.15 2.74 10.87 2.50 95.00 

A28 7.02 1.98 5.00 864 10.80 9.90 1.38 2.07 5.40 6.59 94.30 

A29 10.86 3.40 7.46 2352 9.60 10.00 1.39 3.87 5.33 3.35 99.00 

A30 8.51 2.71 5.80 1378 11.20 9.90 1.43 3.00 0.33 6.42 98.80 

A31 9.07 2.34 6.73 2083 10.90 9.10 1.57 2.54 8.61 4.57 99.10 

A32 9.47 1.75 7.72 4694 12.30 9.60 1.98 3.77 11.86 2.73 99.30 

A33 5.61 1.20 4.41 566 17.75 5.75 2.10 1.54 0.64 2.50 92.90 

A34 17.08 8.98 8.10 8299 13.00 8.00 1.93 2.42 9.82 3.00 99.90 

 Adım 2: Her Kriter için En Ġyi  ve En Kötü  Değerler 

 Yöntemin 2. adımında Tablo 4‘teki veriler kullanılarak her bir değerlendirme 

kriteri için en iyi ve en kötü değerler belirlenmiĢtir. Belirlenen bu değerler Tablo 4‘te 

görülmektedir. 
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Tablo 4: Kriter bazında en iyi  ve en kötü  değerleri 

Kriterler 
  

K1 17.08 5.61 

K2 8.98 1.09 

K3 9.64 3.10 

K4 8298.50 565.60 

K5 21.80 8.30 

K6 4.68 13.00 

K7 3.03 1.23 

K8 6.17 1.03 

K9 17.49 0.14 

K10 8.25 1.70 

K11 100.00 82.30 

 Adım 3:  ve  Değerlerinin Hesaplanması: 

 Her kriter için en iyi  ve en kötü  değerler belirlendikten sonra 34 OECD 

ülkesi için  ve  (j=1,2, ...34) değerleri eĢitlik (2) ve (3) yardımıyla hesaplanmıĢtır. Burada, 

 değerleri grup faydasını ifade eder. ‘ nin maksimum değeri maksimum grup faydasını 

verir.  değerleri karĢıt görüĢtekilerin piĢmanlığını ifade eder. ‘ nin minimum değeri 

minimum karĢıt görüĢ piĢmanlığıdır. Hesaplama sonrası elde edilen değerler Tablo 5‘de 

verilmektedir. 

 Adım 4:  Değerlerinin Hesaplanması: 

 Daha sonra eĢitlik (4) yardımıyla  (j=1,2, ...34) değerleri belirlenmiĢtir.   

ise grup faydası ve piĢmanlığı birlikte ele alan VĠKOR indeksidir.  indeksi alternatiflerin 

sıralanmasında kullanılır. Bu indeksin en küçük değeri en iyi alternatifi göstermektedir. 

Alınabilecek farklı risk düzeyleri ile ilgili seçim sonuçları v değerinin değiĢtirilmesiyle 

görülĢebilir. Formül (4)‘de maksimum grup faydasını sağlayan  değeri bu çalıĢmada 0.5 

olarak alınmıĢtır. Hesaplama sonrası elde edilen değerler Tablo 5‘de verilmektedir. 

Burada v = 0,5 olarak alınmıĢtır.  değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıĢ 

ve OECD ülkeleri için üç sıralama listesi oluĢturulmuĢtur. OECD ülkelerinin sağlık sistemi 

performansına göre sıralama sonuçları Tablo 5‘de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

526 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

Tablo 5: VIKOR Yöntemi ile sıralama sonuçları 

 
   

 
Değerine Göre 

Sıralama 

 
Değerine Göre 

Sıralama 

 
Değerine Göre 

Sıralama 

A1 0.4920 0.0701 0.1920 A34 A1 A34 

A2 0.4694 0.0835 0.4827 A5 A17 A2 

A3 0.4496 0.0730 0.2037 A13 A34 A3 

A4 0.5360 0.0770 0.4183 A3 A3 A13 

A5 0.4235 0.0774 0.2738 A26 A13 A17 

A6 0.7120 0.0909 0.9940 A18 A31 A5 

A7 0.6137 0.0895 0.8256 A9 A12 A20 

A8 0.4868 0.0909 0.6848 A2 A4 A4 

A9 0.4623 0.0844 0.4955 A19 A5 A12 

A10 0.6059 0.0837 0.6737 A8 A19 A18 

A11 0.7002 0.0882 0.9126 A1 A18 A2 

A12 0.5523 0.0767 0.4323 A25 A29 A9 

A13 0.4426 0.0735 0.2051 A17 A32 A31 

A14 0.5673 0.0861 0.6798 A27 A2 A26 

A15 0.6198 0.0904 0.8560 A32 A10 A25 

A16 0.6879 0.0909 0.9610 A4 A27 A32 

A17 0.5110 0.0712 0.2446 A12 A9 A27 

A18 0.4587 0.0825 0.4433 A14 A25 A29 

A19 0.4739 0.0781 0.3590 A23 A14 A10 

A20 0.6560 0.0901 0.8987 A21 A26 A14 

A21 0.6044 0.0896 0.8138 A10 A28 A8 

A22 0.6546 0.0909 0.9152 A7 A11 A21 

A23 0.5825 0.0909 0.8162 A29 A7 A23 

A24 0.7133 0.0909 0.9958 A31 A21 A7 

A25 0.4964 0.0855 0.5674 A15 A30 A15 

A26 0.4553 0.0869 0.5442 A22 A20 A19 

A27 0.5321 0.0841 0.5840 A20 A15 A30 

A28 0.7146 0.0874 0.9131 A30 A23 A11 

A29 0.6142 0.0826 0.6608 A16 A22 A28 

A30 0.6615 0.0899 0.9015 A11 A16 A22 

A31 0.6152 0.0765 0.5136 A6 A8 A16 

A32 0.5355 0.0833 0.5675 A24 A24 A6 

A33 0.7164 0.0909 1.0000 A28 A6 A24 

A34 0.3522 0.0729 0.0657 A33 A33 A33 

Tablo 5‘de yer alan sonuçlara göre göre KoĢul 1 (Q(P2") - Q(P1') ≥ DQ koĢulu)  ve 

KoĢul 2 göz önüne alınacak olursa ABD‘nin kabul edilebilir bir avantajının ve istikrarının 

olduğu söylenebilir.  Sonuç olarak çalıĢmada ele alınan sağlık göstergeleri açısından en 

yüksek performansa sahip ülkenin ABD ve performansı en düĢük olan ülkenin maalesef 

Türkiye olduğu tespit edilmiĢtir. Ülkemiz açısından dikkati çeken husus ele alınan sağlık 

göstergeleri açısından Türkiye‘nin sağlık hizmetlerinin son sırada olduğudur.  

6. SONUÇ 

Sağlık sektörü tüm dünyada üzerinde yoğun çalıĢmalar yapılan önemli bir sektördür. 

Dünya‘nın birçok ülkesinde sağlık sektörünü geliĢtirmek için yeni uygulamalar ve sistem 

değiĢiklikleri yapılmaktadır. Ülkelerin sağlık göstergeleri kalkınma düzeyini belirleyen temel 

faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin ulusal hem de 

uluslararası bazda geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. 
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Sağlık hizmetleri bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan refah ve kalkınma düzeyini 

belirleyen en temel unsurlarındandır. Devletler, gerek ekonomik kalkınmayı sağlamak, 

gerekse geleceklerini planlamada istekli ve akılcı davranan sağlıklı insanları yetiĢtirmek için 

sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılmasına ve iyileĢtirilmesine çalıĢmaktadır. Bireylere uzun ve 

sağlıklı bir yaĢam sunmak, doğan her bebek için uygun yaĢam koĢullarını oluĢturmak bütün 

ülkelerin baĢlıca hedeflerindendir. Bireysel ve toplumsal bu tipteki isteklerin yerine 

getirilmesini sağlayan en önemli etkenler arasında, sağlık sistemleri ve hizmetleri 

bulunmaktadır.  

Bu çalıĢmada, OECD ülkelerinin sağlık hizmetlerinin belli ölçütlere göre 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, ülkelerin sağlık sistemleri hakkında bilgi 

sunabilecek 11 kriter belirlenmiĢtir. Belirlenen kriterlerle ilgili olarak OECD‘ye üye ülkelere 

ait veri seti oluĢturulmuĢ ve verilerin değerlendirilmesinde VIKOR yönteminden 

faydalanılmıĢtır.  Yapılan sıralamaya göre Amerika BirleĢik Devletleri birinci sırada, Türkiye 

ise 34 ülke arasında son sırada yer almıĢtır. Bu ABD‘nin sağlığa en çok kaynak ayıran ülke 

olduğu söylenebilir. Ülkemiz sağlık sisteminde yapılacak bir takım düzeltmelerle kiĢilerin ve 

toplumun sağlık düzeyinin arttırılması yönünde hareket edilmesi gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada VIKOR yönteminden faydalanılarak ülkelerin sağlık sistemleri analiz 

edilmiĢtir. Farklı çok kriterli karar verme tekniklerinden faydalanılabileceği gibi kriterlerin 

ağırlıklarının eĢit olarak alınması yerine farklı ağırlıklarla değerlendirme yoluna da gidilebilir.  
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ÖZET 

YaĢamakta olduğumuz dünyada bir taraftan insanlar açlık, yoksulluk gibi nedenlerden dolayı acı 

çekerken diğer taraftan lüks içinde yaĢama, israf, daha çok kazanma hırsı gibi durumlarla Ģımarmakta ve 

yaratılıĢ amacından uzaklaĢmaktadır. Oysa insanın yaratılıĢ amacı ona çok kazanmayı değil helalinden 

kazanmayı, hile ve aldatarak iĢ yapmayı değil doğrulukla iĢe koyulmayı, cimriliği ve israfı değil infakı ve 

iktisadı emretmektedir. Kur‘an, insana bir Müslümanın iktisadi hayatının en az inancı ve ibadetleri kadar 

önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Bunun yanında Kur‘an, manevi değerler kadar maddi değerlerinde, 

Ahiret kadar dünyanın da önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda Kur‘an, iktisadî hayata 

bazı ahlakî düzenlemeler getirmiĢtir. Bireysel ve toplumsal zararından dolayı faizi haram; karĢılığında ise 

alıĢveriĢi helal kılmıĢtır. Sosyal hayatta ve alıĢveriĢte hile ve aldatmayı yasaklamıĢ; adaletle muameleyi, 

doğruluğu ve dürüstlüğü tavsiye etmiĢtir. Bencilliği ve mal biriktirme sevgisini bünyesinde barındıran 

cimriliği yermiĢ; insanlara yardım etmeyi, infakı, zekatı, sadakayı ve karz-ı haseni övmüĢtür. Birey ve 

toplumu tatminsizliğe ve kanaatsizliğe sevk eden israfı sert bir Ģekilde kınamıĢ; ölçülü harcamayı ve 

iktisadı tavsiye etmiĢtir. Malını fakire fukaraya verdikten sonra baĢa kakmayı ve onları azarlamayı men 

etmiĢ; onlara karĢı Ģefkatli ve merhametli olmayı salık vermiĢtir. Böylece Kur‘an, iman ve ibadetlerin 

yanında iktisadi hayatla alakalı değerleri de bünyesinde toplamıĢ ve bu hususla da asırlarca insanlara yol 

göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kur‘an, Ġktisat, Ġsraf, Cimrilik, Ahlak.   

THE FINANCIAL ETHICS IN QUR‟AN 

ABSTRACT 

In the World that we live in, some people suffer from starvation and poverty, at the some time 

some of mankind live in luxury, get spoiled with the ambition of money making, wastefulness so they 

move away the aim of the creation. Ġnfact, the purpose of the creation of man is not to make a lot of 

Money, but to earn halal. Ġt is not work by tricking or cheating but to be honest while working. Allah 

orders aid and saving, not wastefullness. Qur‘an reminds that muslims‘ economic life is at least as 

important as faith and worship. Besides that, Qur‘an takes attention that sentimental values are as 

important as material values and the life of in this world is also as important as life after life. In this 

direction, Qur‘an revises some moral arrangements about muslim‘s economic life. For instance, interest 

is forbidden by religion because of its individual and social damage; instead of interest, shopping is halal. 

Qur‘an also revises that people should act fairly and be honest, in return it is forbidden to trick or cheat 

during shopping and social life. Qur‘an criticizes egotism and stinginess; however it magnifies aid, 

prescribed purifying alms (Zakat), charity and loan in Islam. Wastefulness is condemned sternly because 

it makes people dissatisfaction and disbelief. Qur‘an says people to be economic but not waste their 

money and time. It is not allowed to reprimand people and hurt their feelings after giving zakat and 

charity; However; it is recommended to act charitably and kind-heartedly. So, Qur‘an incorporates the 

values about economic life as well as faith and worship, and guides human-being for centuries. 

Key words: Qur‘an, economy, wastefulness, stinginess, morality. 
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1.GĠRĠġ 

Kur‘an, Allah‘ın insanlığa göndermiĢ olduğu ve özünde hidayete erdirme vasfını 

taĢıyan ilahi kitaptır. Onda gerek bireyin ve gerekse toplumun dünya ve Ahiret hayatını 

ilgilendiren hususlar mevcut olup bunlardan biri de iktisadî hususlardır. Arapça ―kasd‖ 

kökünden türeyen iktisat kelimesi ekonomi kelimesiyle karĢılanmaktadır. Ġktisat kavramının 

birçok tanımı yapılmakla beraber iktisadı Ģöyle tanımlayabiliriz: ―Ġktisat, insanların sınırsız  

ihtiyaçlarının  sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl karĢılanacağını (tatmin edileceğini) inceleyen 

bilim dalıdır‖ (Erdoğan ve Orhan, 2013: 3-4). Yine iktisat, ―Cemiyet halinde yaĢayan 

insanların haleti ruhiyesinden doğmuĢ olmak ve ona makes teĢkil etmek Ģartıyla istihsal, 

tedavül, istihlak ve inkısamı servet ile hizmetlerin mübadelesine hâkim olan kanunlardan 

bahseden bir ilimdir‖ (Baban, 1942: 21). Ģeklinde tanımlanmaktadır.  

Ahlak, ―hulk‖ veya ―huluk‖ kelimesinin çoğulu olup ―seciye, tabiat, huy‖ gibi 

anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise ahlak, ―insanın iyi ve kötü olarak vasıflandırılmasına 

yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranıĢlar 

bütünüdür.‖ (Çağrıcı, Ġstanbul: 2/1). Kur‘an, bir taraftan insanı en güzel Ģekilde yarattığını 

(Tin, 4). ve ona kendi ruhundan üflediğini (Hicr, 29) belirtmek suretiyle onun üstünlüğünü 

ortaya koyarken, diğer taraftan da topraktan yaratıldığını belirterek (Fâtır, 11) onun 

beĢeriyetine dikkat çekmektedir. Böylece Kur‘an, insanın çift kutuplu oluĢuna dikkat 

çekmekte, yani iyiliğe de kötülüğe de meyilli bir yapıya sahip olduğunu bildirmektedir 

(Çağrıcı, Ġstanbul: 2). Nitekim bu durumu Kur‘an, ―Nefse ve onu düzgün bir biçimde 

Ģekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham 

edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluĢa ermiĢtir‖ (ġems, 7-9). Ģeklinde ifade 

etmektedir.  

Kur‘an; iman, ibadet, ahlak gibi konularda insanı bilgilendirdiği gibi ekonomik 

konularda da neyin yapılıp neyin yapılmaması hususunda insanı bilgilendirmektedir. Bu 

doğrultuda Kur‘an, yapılmasını uygun gördüğü tutum ve davranıĢları ―helal‖; yapılmasını 

uygun görmediği ve yasakladığı tutum ve davranıĢları da ―haram‖ olarak nitelendirmektedir. 

Bu anlamda Kur‘an, bireyin ve toplumun ekonomik faaliyetlerini de gözetim altında tutmakta 

ve bu faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca Kur‘an, kâr 

(Bakara, 16), ticaret (Bakara, 16), para (Kehf, 19), fiyat (Bakara, 78), tartı (A‘raf, 8), satın 

alma (Bakara, 16) gibi iktisadî kavramları kullanarak konunun önemine dikkat çekmektedir.  

Kur‘an, iktisadî hususlarda ilahî ve insanî değerler çerçevesinde hareket etmeyi 

önemsemekte ve bunun gereğini insanlara emretmektedir. Daha fazla üretmeyi veya 

tüketmeyi esas alan ―geliĢmeden‖ ziyade ―dengeyi‖ esas almaktadır (Garaudy, 1983: 81). 

Çünkü Kur‘an‘a göre bu dünya hayatının bir de ahiret hayatı vardır. Bunun için dünya 

hayatında çalıĢıp kazanan insanın, yaptığı bu fiilleri ne ölçüde ahlakî ilkelere uygun yaptığı da 

onun sorumluluk alanında olacaktır. Yani insan, yaptığı ya da yapmadığı eylemleri dünya- 

ahiret dengesi bağlamında ele alıp değerlendirmek durumundadır (Ayengin, 2003: 656). Biz 

de bu çalıĢmamızda iktisadî ahlakı ayetler çerçevesinde ele alarak iktisat-ahlak irtibatı 

bağlamında Kur‘an‘ın konuya bakıĢ açısını ortaya koymaya çalıĢacağız. 

2.KUR‟AN‟DA ĠKTĠSADÎ AHLAK 

Kur‘an, insan tabiatının olumlu özellikleri yanında olumsuz özelliklerini de dile 

getirmektedir. Ġnsanın nankör olması (Abese, 17), aceleci olması (Ġsra,11 ), kıskanç olması 

(Al-i Ġmra, 19), cahil olması (Furkan, 63) gibi bazı olumsuz özellikler bunlardan birkaçıdır. 

Bunun yanında insanın mal düĢkünlüğü, cimriliği, bencilliği de insanın olumsuz özellikleri 

arasında yer almaktadır (Bayram, 2005). Aslında Kur‘an, bizzat malı kötülememiĢ tam tersine 

malı bir imtihan aracı olarak sunmuĢtur. “Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme 

aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.” (Enfal, 28) ayetinde bu durum ifade 
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edilmiĢtir. Önemli olan o malın helal bir Ģekilde kazanılıp helal yollardan da harcanmasıdır. 

Fakir ve fukaranın bu malla gözetilmesinin gerekliliğinin bilincinde olunmasıdır (Ayengin, 

2003: 655). iktisadî ahlakla ilgili Kur‘an‘da yer alan temel ahlakî prensipleri Ģöyle 

sıralayabiliriz. 

2.1. Haram-Helal 

Sözlükte ―bir Ģey bir kimseye yasak olmak, yasaklanan, helâl olmayan Ģey‖ 

anlamlarını ifade eden haram kelimesi terim olarak ―yapılması din tarafından yasaklanan fiil‖ 

anlamına gelmektedir. (Demirci, 1997: 16/97). Sözlükte ―caiz ve serbest olmak, mubah, 

ruhsat vermek, haremden veya ihramdan çıkmak‖ anlamlarına gelen helâl kelimesi ise terim 

olarak ―yapılması dinen serbest olan fiildir.‖ (Demir, 1998: 17/173). Tanımlardan da 

anlaĢılacağı gibi yapılmasına izin verilen Ģeye helal, yapılmasına izin verilmeyen Ģeylere de 

haram denilmektedir.  

Kur‘an, haram yemeyi alıĢkanlık haline getirmiĢ olan Yahudi ve münafıkları 

kınamakta ve Ģöyle buyurmaktadır: ―Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. 

Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz 

çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. 

Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever” (Maide, 42). Ayette geçen ―suht‖ kelimesi 

―haram‖ anlamına gelmektedir. Bu ifade içki, kumar, fuhuĢ, rüĢvet gibi her türlü âdi iĢlerden 

kazanılmıĢ olan haram parayı ifade etmektedir (Razi, 2000: 11/185). RüĢvet vermek, yetim 

malı yemek gibi haram kılınan hususları ve bunun yanında helal bırakılan birçok hususu 

örnek vermek mümkün olmakla beraber bu kısımda biz, iktisadî hayatta yasaklanan faizi ve 

serbest bırakılan alıĢveriĢi Kur‘an bağlamında ele alacağız. 

Faiz sözlükte, ―fazlalık, nemâ, artma, çoğalma, yükseğe çıkma, serpilip geliĢme‖ gibi 

anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise, ―ödünç iĢlemlerinde ve alıĢveriĢte karĢılığı 

bulunmayan hakiki veya hükmi fazlalık‖ anlamına gelmektedir. (Özsoy, 2005: 12/110). Faiz 

ve riba kelimeleri genelde birbirinin yerine kullanılan eĢ anlamlı kelimelerdir (Mannan, 1980: 

655). 

Faizin gerek fert, gerekse toplum için zararları aĢikârdır. Faiz, sermaye sahiplerinin 

yatırım yapmasını engellediği ve kaynakları tam olarak kullanmayı kısıtladığı için iĢsizliğe 

sebep olmakta, fakirden ziyade zengini daha zengin yapma mantığı üzerine kurulu 

olmasından dolayı dar gelirli olan kimseleri de ezmektedir. Bu nedenle Kur‘an, alın teri ve 

emeği esas alan ticareti ve alıĢ veriĢi helal kılmıĢ, faizi ise haram kılmıĢtır (Özsoy, 2005: 

12/118). Faizin haram olduğunu alıĢveriĢin ise helal olduğunu Kur‘an Ģöyle bildirmektedir: 

“Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza 

onlara, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de 

haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe 

son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de 

yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır” (Bakara, 

275). Ayette de ifade edildiği gibi Allah faizi yasaklamıĢ, buna mukabil alıĢveriĢi serbest 

bırakmıĢtır. Faiz yiyenleri ise Ģiddetli bir Ģekilde tehdit etmiĢtir. 

Faiz yemek, sadece ondan elde edilen kazançla alınan yiyecek ve içeceklerin 

tüketilmesi değil, aynı zamanda faiz ile alıĢveriĢ yapmaktır. Yukarıda geçen ayette faiz 

yemekten maksat da faiz ile alıĢveriĢ yapmaktır
 
(Razi, 2000: 7/75). Nitekim Hz. Peygamber 

de bu sadette, ―(faiz) yiyen, yediren, Ģahidi olan, onu yazan ve onu helal sayan 

lanetlenmiĢtir.‖ (Tirmizî, Büyü 2(3/512) buyurmaktadır. 

Faizi helal sayan kimseler faiz ile alıĢveriĢi kıyaslamıĢlar ve "alışveriş de faiz gibidir" 

demiĢlerdir. Bu kimselerin faizi helal sayarken ön plana çıkardıkları Ģey, alıĢveriĢ ile faizi 
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kıyaslamalarıdır. Oysaki Allah, ―Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır” 

buyurarak açık nassın kıyasla geri plana itilemeyeceğini, Kur‘an‘ın haram kıldığı Ģeyi hiçbir 

Ģeyin helal kılamayacağını ifade etmektedir. Bununla beraber faizin haram kılınmasının 

sebebi, paradan para kazanmak suretiyle karĢılıksız fazladan bir Ģey kazanmaktır. Oysa 

parayla baĢka Ģeyler satın alındığında, parayla mal denk gelmekte ve herhangi bir fazlalık 

ortaya çıkmamaktadır. Bu yüzden de alıĢveriĢ helal olmaktadır (Nesefi, 1/80). Ayette faiz ile 

alıĢveriĢ arasında kurulan bu iliĢki bizi, faizin ne yeni bir değer ne de yeni bir üretim 

yaratmadığı, alıĢveriĢin ise tam tersine bir değer ve üretim ortaya koyduğu gerçeğine 

götürmektedir. Aynı zamanda eĢit ve iki taraflı risk unsuru taĢıyan alıĢveriĢ ile eĢit olmayan 

ve tek taraflı risk unsuru taĢıyan faiz arasındaki mahiyet farkını da ortaya koymaktadır 

(Tabakoğlu, 2003: 69).  

Ayette de ifade edildiği gibi faiz yiyen kimseler, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri 

yüzünden kıyamet günü o kimselerin, kabirlerinden Ģeytanın çarptığı gibi kalkacaklardır. 

Böylece onlar kabirlerinden ya deli olarak kalkacaklar ya da dünya hayatında yedikleri faizin 

karınlarındaki ağırlığı sebebiyle düĢe kalka yürüyeceklerdir (Razi, 2000: 7/78-79). 

Kur‘an, faizin haram olduğunu bildirdikten sonra sadaka vermenin, Allah yolunda 

infak etmenin önemine dikkat çekmekte ve Ģöyle buyurmaktadır: ―Allah faizi mahveder, oysa 

sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez” (Bakara, 

276). Mal hırsıyla insan faize yönelirken malının eksilmesi korkusuyla da sadaka vermekten 

sakınır. Oysaki Allah, görünüĢte artıyormuĢ gibi görünen faizi mahveder yani bereketini alır. 

Öbür taraftan da görünüĢte azalıyormuĢ gibi görünen sadakaları da bereketlendirir (Taberi, 

1405h: 3/105). Böylece faiz ve sadakanın artma ve eksilme bakımından birbirinin zıddı 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

Kur‘an, faizle ilgili bütün bu uyarılardan sonra faiz yemeye devam edenleri çok 

Ģiddetli bir Ģekilde uyarmakta ve eğer faizden vaz geçmezler ise Allah ve Resul‘ü tarafından 

açılacak olan savaĢtan haberdar olmaları gerçeği kendilerine Ģöyle bildirilmektedir: “Ey iman 

edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz. Eğer 

böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. 

Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da 

uğramazsınız” (Bakara, 278-279). Böylece söz konusu ayete muhatap olan kimseler bütün bu 

tehdit ve uyarılardan sonra faizin peĢini bırakmadıkları takdirde en ağır bir Ģekilde fiziksel ve 

psikolojik cezaya çarptırılacakları ifade edilmektedir. 

Yukardaki ayetlerden de anlaĢılacağı üzere Kur‘an, çeĢitli bireysel ve toplumsal 

zararlarından dolayı faizi yasaklamıĢ, bu yasağa uymayarak faize bulaĢanların da dünya ve 

Ahiret hayatında çeĢitli cezalara çarptıracağını haber vermiĢtir. Ancak alıĢveriĢi ise serbest 

bırakmıĢ, onu helal olarak nitelendirmiĢtir. Buradan da anlaĢılacağı üzere Kur‘an, iktisadî 

hayatta faizle iĢ yapmayı, faiz yemeyi ahlakî bir davranıĢ olarak görmemiĢ onu yermiĢtir. 

Ancak alıĢveriĢi övmüĢ ve onu ahlakî bir çerçeveye oturtturmuĢtur.    

2.2. Cimrilik-Cömertlik 

Pintilik ve hasislik anlamlarına gelen cimrilik (Çağrıcı, 1993: 8/4), Kur‘an‘da ―buhl‖, 

(Al-i Ġmran, 180), ―Ģuh‖ (Teğabün, 16) ve ―kutûr‖ (Ġsra, 100) kelimeleriyle ifade edilmektedir. 

ġuh, kiĢiyi mal biriktirme hırsına götüren duygudur (Ġbn Manzur, 1997: 2/495-496). Buhl, 

bencillik duygusu nedeniyle kiĢinin cömertlik yapamamasıdı (Ġbn Manzur, 1997: 11/47). 

Cimriliği alıĢkanlık haline getiren kimseye de katûr denilir (Ġbn Manzur, 1997: 5/72-73). 

Kur‘an, cimriliğin insan tabiatına yerleĢmiĢ bir huy olduğunu Ģöyle ifade etmektedir: 

“(Ey Muhammed!) De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik 

korkusunu yine de elden bırakmazdınız." Doğrusu insan çok cimridir” (Ġsra, 100). Ayet, 
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onların ne kadar aĢırı mal sevgisine düĢkün olduklarını, ne kadar bencil olduklarını ifade 

ederek onların bilinçaltını da yansıtmaktadır. Yine cimriliğin, iman ve ahlak eğitiminden 

yoksun kalan insanlarda ne derece kötü bir ruh halini yansıttığı da ifade edilmektedir 

(Karaman vd., 2008: 3/524). Böylece cimriliğin insan psikolojisinin ayrılmaz bir parçası 

olduğu görülmektedir (Aydın, 1999: 105). Yine cimriliğin hırsla, açgözlülükle iliĢkisi olduğu 

gibi boĢ gururla ve hasetle de iliĢkisi vardır (Adler, 234). 

Kur‘an, Allah‘ın lütfundan verdiği nimetleri ihtiyaç sahiplerine harcamayıp cimrilik 

yapanların kıyamet gününde Ģiddetli bir azaba çarpılacaklarını Ģöyle haber vermektedir: 

“Allah'ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için 

hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet 

gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah 

yaptıklarınızdan haberdardır.” (Al-i İmran, 180). Yine “Onlar ki hem kıskanır, cimrilik 

ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği 

nimeti gizlerler. Biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık” (Nisa, 37). buyurmaktadır. 

Allah‘ın kendilerine vermiĢ olduğu malı, zekat ve sadaka yoluyla insanlar lehine 

harcamayarak cimrilik edenler, bu davranıĢlarını kendileri için hayır zannetmesinler (Taberi, 

1405h: 9/92). Onlar, “O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da 

bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): „İşte bu kendi canınız için saklayıp 

biriktirdiğiniz şeydir. Haydi, şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!‟ denilecek.” 

(Tevbe, 35) ayetinde de ifade edildiği gibi yaptıkları bu cimriliğin karĢılığında Ahiret 

hayatında en ağır Ģekilde cezalandırılacaklardır.  

Ġnsanın mal biriktirdikçe hırsının da artacağına ve sonunda bunun insanın bedenini ve 

kalbini yoracağına dikkat çeken müfessir Fahreddin Razi bu durumu Ģöyle ifade etmektedir:  

Ġnsan, bir Ģeyi sevip de, onu daha çok elde eder ve onu elde etmesinden dolayı da çok 

haz ve lezzet duyarsa, o kimsenin ona olan sevgisi daha çok ve meyli de daha güçlü olur. Bu 

sebeple insan, fakir olduğu zaman, sanki o kimse, maldan istifade etme lezzetini tatmamıĢ ve 

o lezzetten habersiz olmuĢ gibi olur. Binâenaleyh, o kimse az miktar mala sahip olduğunda, 

duyduğu lezzet de o kadar olur; aynı Ģekilde meyli de bu Ģekilde olur. Ama onun malı ne 

zaman çoğalırsa, onun o maldan duyduğu lezzet de o kadar fazla olur. Ve onun, o malı 

arzulama ve onu elde etme meyli de o Ģekilde Ģiddetli olur. Böylece, çok mal edinmenin, onu 

talep etmedeki hırs ve isteği çoğaltmanın bir sebebi olduğu sabit olur. Bundan dolayı hırs, 

ruhu, bedeni ve kalbini yorar; zararı da büyük olur. Binâenaleyh, insanın kendi nefsini zarara 

sokmaktan kaçınması gerekir (2000: 16/37).  

Görüldüğü gibi Razi, haram olmamasına rağmen insanın mal biriktirme arzusunun 

hırsını arttıracağını ve bu durumun da kendisini farklı yönlerden yıpratacağını ifade 

etmektedir.  

Kur‘an, hiçbir ahlakî temeli olmayan cimriliği yermekte; bunun karĢısında insanları 

cömert olmaları ve Allah yolunda harcamaları hususunda uyarmaktadır: “İşte sizler, Allah 

yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik 

yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, siz 

ise fakirsiniz. Eğer O‟ndan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar 

sizin gibi olmazlar” (Muhammed, 38). Ayette de ifade edildiği gibi Kur‘an, cimriliğin bir 

tarafa bırakılmasını, aksine sahip olunan mallardan infak yapılması gerektiğinin altını 

çizmekte, bunun yapılmaması durunda ise Allah‘ın, onlardan daha cömert bir kavmi onların 

yerine ikame edeceğini ifade etmektedir.  

Bir taraftan Kur‘an, cimrilik ederek malını Allah yolunda harcamayanları tehdit 

ederken, diğer taraftan da malını her an açık veya gizli bir Ģekilde Allah yolunda harcayanları 

övmektedir: “Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların 
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Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak 

değillerdir” (Bakara, 274). Mallarını Allah yolunda harcayan kimseler cömertlikte öyle bir 

dereceye ulaĢmıĢtırlar ki, kendilerini herhangi bir durum ve zamanla sınırlandırmadan ihtiyaç 

anında muhtaç olan kimseye yardım ederler (Razi, 2000: 7/74). 

Yukarıda geçen ayetlerden de anlaĢılacağı üzere Kur‘an, insan tabiatında var olan bu 

cimrilikle mücadele hususunda insanları uyarmakta ve onları, mallarını Allah yolunda sarf 

etmeye davet etmektedir. Cimrilikten kurtulup cömertliğe ulaĢmanın yegane yolunu, malını 

Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine infak etmek olarak göstermektedir. Böylece insan, malı sarf 

etme hususunda ahlakî bir eyleme giriĢmiĢ olacaktır.  

2.3. Ġsraf-Mutedil olma 

Sözlükte, ―haddi aĢma, hata, cehalet, gaflet‖ gibi anlamlara gelen israf (Kallek, 2001: 

23/180-181),  genel anlamda inanç, söz ve eylemde, belirlenmiĢ meĢru sınırlar dıĢına çıkmayı, 

özellikle mal ve imkânları geliĢigüzel harcamayı ifade etmektedir (Ġbn Manzur, 9/148-150). 

Kur‘an, cimrilik yapmayı yasakladığı gibi israf etmeyi de yasaklamaktadır. Bu durumu 

Kur‘an Ģöyle ifade etmektedir. “O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit 

hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden 

farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını 

(öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez” (En‘am, 141). 

Müfessirlere göre bu ayet, Sabit b. Kays ve Muaz b. Cebel‘in devĢirdikleri mahsulün 

tamamını tasadduk edip ev halkına bir Ģey bırakmamalarından dolayı nazil olmuĢtur  

(Kurtubî, 7/110). 

Malın, boĢ yere saçıp savrulması israf olduğu gibi onun verilmesi gereken yere 

verilmemesi de bir israftır. Konuyla ilgili müfessir Kurtubi Ģöyle demektedir: ―Buna göre 

malın tümünü sadaka olarak vermek ile yoksulların hakkının verilmesini engellemek aynı 

zamanda israf hükmü içerisindedirler. Adil davranmak (dengeli olmak) ise böyle değildir. 

Adil davranan kiĢi, sadakasını da verir, kendisi ve çoluk çocuğu için de bir Ģeyler bırakır‖ 

(7/111). Nitekim “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların 

harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır” (Furkan, 67). ayeti de buna iĢaret 

etmektedir. Bu sayılan nitelikler yani, malı hususunda ne israf etme, ne de cimrilik etme 

müminlere has özelliklerdir. Zira onlar, “Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) 

olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık…” 

(Bakara, 143) ayetinde de ifade edildiği gibi daima orta yolu tutarlar (Semerkandî, 1/126). 

Yine ayette ifade edilen ―vasat ümmet‖ ten kasıt, her türlü ifrat ve tefritten kaçınan, yani ne 

cimriliğe ne de israfa sapan toplumdur (Karaman ve diğerleri, 2006: 1/229). 

Dolayısıyla Kur‘an, bir mümine, her alanda olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatında 

da cimrilikten ve israftan sakınarak bu ikisi arasında dengeli bir hayat yaĢamasını 

önermektedir. Aksi takdirde bu kimseler, “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. 

Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların 

kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” (Ġsra, 26-27) ayetinin de ifade ettiği 

gibi Ģeytanın kardeĢi olma gibi kötü bir vasıfla nitelendirilmiĢ olurlar (Soysaldı, 2005: 124). 

Nasıl ki Kur‘an, cimriliği ahlakî bir değer olarak kabul etmeyip onu yerdiği gibi israfı da 

ahlakî bir değer olarak kabul etmeyip Ģiddetle reddetmiĢtir. Hatta malını israf edip saçıp 

savuranları da Ģeytanın kardeĢi olarak nitelendirmiĢtir. 

2.4. Hile-Doğruluk 

Sözlükte, ―maharet, kurnazlık, çare‖ gibi anlamlara gelen hile (Köse, 1998: 18/28),  

Kur‘an‘da farklı kelimelerle karĢılanmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi de ―tatfîf‖ tir. Tatfîf 

ise, ―ölçü ve tartıda gizlice, çaktırmadan, azıcık eksik vermek‖ demektir (Razi, 2000: 31/80). 
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Kur‘ân, ölçü ve tartıda hile yapanları Ģiddetli bir Ģekilde tehdit etmekte ve onlar 

hakkında Ģöyle buyurmaktadır: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar 

insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey 

ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar” (Mutaffifin, 1-3). Hz. Peygamber 

Medine‘ye hicret ettiğinde Medinelilerin ölçü ve tartıda eksiklik yaptıklarını görmesi üzerine 

bu ayet indirilmiĢtir. Ayette ifade edilen bu tehdit ve kınama onların fazla alıp eksik 

vermelerinden kaynaklanmaktadır (Razi, 2000: 31/80). 

Kur‘an, Medyen kavminin de alıĢveriĢ yaparken ölçü ve tartıyı eksik yaptığından 

bahsetmekte ve onları Ģöyle uyarmaktadır: “Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): "Ey 

kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden 

açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, 

düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, böylesi 

sizin için daha iyidir!” (A‘raf, 85). Ayetten de anlaĢılacağı gibi Ģirk ve ticari ahlaksızlık 

yaygın olduğu için Allah, ġuayb‘ı (as) onlara peygamber olarak göndermiĢti (Mevdudî, 1997: 

2/64). 

Buna mukabil Kur‘an, sosyal ve ekonomik hayatlarında aldatma ve hileyle iĢ 

yapmayanları, doğru olanları övmekte ve Ģöyle buyurmaktadır: “Allah şöyle diyecek: "Bugün, 

doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür." Onlara içinden ırmaklar akan, içinde 

ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah‟tan razı 

olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır” (Maide, 119). Dolayısıyla dünya hayatında özü, sözü ve 

eylemi doğru olan kimseler, Ahirette de en büyük mükâfatı alacak kimselerdir. 

Ayetlerden de anlaĢılacağı gibi Allah, peygamberlerini ve kitaplarını sadece Ģirk 

bataklığına batan toplumları hidayete ulaĢtırmak için değil, sosyal ve ahlakî yönden durumları 

çok kötü olan toplumları da hidayete ulaĢtırmak için göndermiĢtir. Ölçü ve tartıda sosyal ve 

ekonomik hayatın vaz geçilmez öğelerindendir. Dinamik ve sağlıklı bir toplumda ancak ölçü 

ve tartının doğru yapılmasıyla sağlanabilir. Bunun için Kur‘an bu husus üzerinde önemle 

durmuĢ, kendilerini düzeltmeyenlere ise büyük bir cezayı vadetmiĢtir.  

2.5. Zulüm-Adalet 

Sözlükte, ―adalete uymayan hareket, haksızlık, eziyet, iĢkence‖ gibi anlamlara gelen 

zulüm (Doğan, 1996: 1168), ―bir Ģeyi eksilterek ya da artırarak veya zaman ve mekânından 

saparak, kendine ait olmayan bir yere koymak‖ demektir (Ġsfehanî, 1961: 315). Zulüm, hak ve 

adaletin zıddı olup haksızlık yapmaktır (Ulutürk, 1990: 121). 

Ġslam alimleri zulmü, Allah ile insan, insan ile insan ve insan ile nefsi arasında olan 

zulüm diye üçe ayırmaktadırlar. Ayrıca Kur‘an‘da zulüm kavramı itikadî ve amelî açıdan ayrı 

ayrı ele alınmaktadır. Mesela Kur‘an, “Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: 

“Yavrum! Allah‟a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman, 

13). ayetinde de ifade edildiği gibi Allah‘a Ģirk koĢmayı itikadî açıdan zulüm olarak 

nitelendirmektedir. (Ulutürk, 1990: 121-129). 

Kur‘an, adam öldürmeyi (Maide, 29), hırsızlık yapmayı (Yusuf, 75), yol kesiciliği 

(Ankebut, 29-31) amelî zulüm gördüğü gibi yetim malı yemeyi ve baĢkasının malını haksız 

yere yemeyi de zulüm olarak görmektedir. Nitekim Kur‘an, yetim malı yemenin zulüm olması 

hususunda Ģöyle buyurmaktadır: “Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak 

karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) 

gireceklerdir”(Nisa, 10). Yine baĢka bir kimsenin malını haksız yere yemek ile ilgili Kur‘an 

Ģöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak 

karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size 

karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem 
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ateşine atacağız. Bu, Allah‟a pek kolaydır”(Nisa, 29-30). Ayetlerden de anlaĢılacağı üzere 

Allah, hem yetime ait malın, hem de baĢkasına ait malın haksızlıkla yenilmesini zulüm olarak 

nitelendirmekte, müminlerin böyle bir davranıĢta olmalarını yasaklamaktadır. 

Buna mukabil Kur‘an, adaletli olmayı, adaletten sapmamayı emretmektedir “Yetimin 

malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına erişinceye kadar (malına) en güzel biçimde 

(yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz 

kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa 

âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size 

emretmiştir” (En‘am, 152). Ayette de ifade edildiği gibi yetimin malını koruyup gözeten 

kimse fakir ise yetim buluğ çağına ulaĢıncaya kadar yetime bakmasının karĢılığı olarak o 

maldan belli ölçüde, adaletten ayrılmaksızın yiyebilir (Razi, 2000: 13/192). Görüldüğü gibi 

Kur‘an, her alanda olduğu gibi iktisadî hayatla ilgili meselelerde de zulmün kapılarını 

kapamıĢ, adaletin ve hakkaniyetin meĢalesini yakmıĢtır. 

3.SONUÇ 

Kur‘an, insanların dünya ve ahiret saadeti için Allah tarafından gönderilmiĢ olan ilahi 

kitaptır. O, hidayet edici olmasının yanında birçok alanda da insana yol göstericidir. Bu 

alanlardan bir tanesi de insanların ve toplumların arasında cereyan eden iktisadî hususlardır. 

Kur‘an, bu hususların neler olduğunu ve hangi çerçevede nasıl uygulanacağını bildirmiĢ; Hz. 

Peygamber ve Müslümanlar da bu hususları ekonomik hayatlarında uygulamaya 

geçirmiĢlerdir.  

Kur‘an, her alanda olduğu gibi iktisadî alanda da Allah‘ın emir ve yasaklarının yerine 

getirilmesini, yapılacak ekonomik iĢ ve eylemlerde ahlakî temelin esas alınmasını önermiĢtir. 

Bu doğrultuda faizin haram olup onunla iĢlem yapmanın ahlakî olmadığını, buna mukabil 

alıĢveriĢ yapmanın helal ve ahlakî olduğunu bildirmiĢtir. Yapılacak meĢru harcamalarda 

cimrilik yapılmamasını, ancak israftan da Ģiddetli bir Ģekilde sakınılmasını tavsiye etmiĢtir. 

Cimrilik ve israftan sakındıran Kur‘an, harcamalarda orta yolu tutmayı emretmiĢtir. Yine 

yapılacak olan her türlü ekonomik eylemin hile ve haksızlıktan uzak, tam bir adalet duygusu 

içerisinde yerine getirilmesini istemiĢtir. O halde iktisadî hususlarda Kur‘an, haram kazanıp 

haram yemeyi, cimrilik yapmayı, israf etmeyi, hile yapmayı ve haksızlıkla baĢkasının malını 

ele geçirmeyi ahlakî olarak uygun bulmamıĢ; böyle davrananları cezalandıracağını ilan 

etmiĢtir. Buna mukabil helal kazanmayı, cömert olmayı, dürüst ve adaletli olmayı ise övmüĢ; 

böyle davrananların da mükâfatlandırılacaklarını duyurmuĢtur.  
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ÖZET 

ÇalıĢmanın amacı, sağlık hizmetlerindeki son dönemde meydana gelen yerelleĢme ve 

özerkleĢme faaliyetlerinin Türkiye‘deki uygulamalar üzerinden incelenmesi ve mevcut 

durumun analiz edilmesidir. YerelleĢme ve özerkleĢme kavramları çerçevesindeki 

uygulamalar, özellikle 1980‘li yıllar sonrasında,  geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin 

kamusal hizmet sunumu sürecinde öne çıkmıĢtır. Dünya üzerindeki siyasal ve yönetsel 

politikaların süreç içerisindeki değiĢimi ve bu çerçevede ortaya konulan modern ve post-

modern yönetim düĢünceleri devletleri kamu hizmetleri sunumunda bir takım arayıĢlara 

yöneltmiĢtir. Kamu hizmetlerinin sunumunun iyileĢtirilmesi için etkili bir yönetim anlayıĢının 

geliĢtirilmek istendiği belirtilmiĢtir. Özellikle hizmet sunumunda etkinlik, etkililik, verimlilik, 

ekonomiklik, kalite, sürdürülebilirlik gibi kavramların kamu kurum ve kuruluĢları tarafından 

sıklıkla vurgulanmaya baĢladığı görülmektedir. Bu doğrultuda merkeziyetçi yapının yetki ve 

sorumlulukları tartıĢılmaya baĢlanmıĢ ve hizmetin en yakın birimler tarafından sunulmasına 

yönelik yeni öneriler geliĢtirilmiĢtir. Bu önerilerden birisi, merkezi kamu kurum ve 

kuruluĢlarının hizmet sunumu sürecinde yereldeki en yakın birimlere yetki aktarımlarının 

sağlanması ile hizmet sunumunun yerel kurumlar/otoriteler vasıtasıyla daha hızlı, daha etkin 

ve daha ekonomik olarak sunulmasıdır.  

Son dönem Türk sağlık sektöründeki dönüĢüm uygulamalarının yerelleĢme ve 

özerkleĢme çerçevesinde içerik analizi yapılarak kategorize edilmesi ve mevcut durumun 

değerlendirilmesi çalıĢmayı önemli kılmaktadır. Sağlıkta DönüĢüm Programının bileĢenleri 

incelendiğinde sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve sunumunda yerelleĢme ve 

özerkleĢmeye iĢaret edilmekte ve bu bağlamda idari ve mali özerklik kavramları 

vurgulanmaktadır. ÇalıĢma literatür taraması, içerik analizi, gözlem ve betimleme 

faaliyetlerini de kapsayan bir yöntem doğrultusunda kurgulanmıĢtır.  

ÇalıĢma sonucunda, 2003 yılında baĢlatılan Sağlıkta DönüĢüm Programı kapsamında 

Türk sağlık sektöründe hayata geçirilen çok sayıda uygulamanın,  kamu hizmeti sunumundaki 

yerelleĢme ve özerkleĢme faaliyetleriyle doğrudan iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir. Özellikle 

birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği odaklı uygulamalar ile 2011 yılında 

hukuki varlık kazanan Kamu Hastane Birlikleri oluĢumu bu kapsamda değerlendirilebilecek 

geliĢmeler arasında gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Desantralizasyon, YerelleĢme, ÖzerkleĢme, Sağlık Sektörü, 

Sağlıkta DönüĢüm. 
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AN ANALYSIS ON THE DECENTRALIZATION AND AUTONOMIZATION-

DRIVEN PRACTICES WITHIN HEALTH SERVICES 

ABSTRACT 

The aim of this study is to look into the activities of decentralization and 

autonomization, which have taken place in there cent period, through the practices in Turkey 

and to analyze the current situation. The practices within the framework of the concepts of 

decentralization and autonomization, especially after the 1980s, came to the fore in the 

delivery process of public services in developed and developing countries. The change of 

political and administrative policies within this process across the world as well as the modern 

and post-modern management view shave made the States plunge into new quests in the 

delivery of public services. A strong wish has been stated for an effective management 

approach to be developed in order to improve the delivery of public services. Especially, such 

concepts as effectiveness, efficiency, productivity, cost-effectiveness, quality, and sustain 

ability are observed to be frequently emphasized by the public institutions and governmental 

bodies with regard to the service delivery. In this context, the authorities and responsibilities 

of the centralized structure have begun to be discussed and new proposals have been 

developed for the service to be delivered by the closest units. One of these proposals is that 

service delivery should provided faster, more efficiently, and more economically through the 

local institutions/authorities by ensuring the transfers of authority by the centralized public 

institutions and governmental bodies to the closest units during the process of service 

delivery.  

The fact that the transformation practices in Turkish health sector in there cent period 

have been categorized by making content analysis within the frame work of decentralization 

and autonomization as well as the evaluation of the current situation make this study 

important. Considering its components, the Health Transformation Programme is observed to 

refer to the decentralization and autonomization in the organization and delivery of health 

services, and within this context to emphasize the concepts of administrative and financial 

autonomy. The study has been designed in accordance with a method including literature 

search, content analysis, observation, and description activities.  

As a result of the study, many practices adopted in Turkish health sector within the 

scope of the Health Transformation Programme launched in 2003 were found to be directly 

related to the decentralization and autonomization activities in the delivery of public service. 

In particular, family medicine-driven practices in primary care health services as well as the 

emergence of Public Hospitals Associations which gained legal entity in 2011 are shown 

among those developments which can be evaluated within this scope. 

Keywords: Decentralization, Localization, Autonomization, Health Sector, Health 

Transformation. 
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1.GĠRĠġ 

Devletlerin zaman içerisindeki siyasal ve yönetsel değiĢimleri, kamu hizmeti 

sunumunda yeni eğilimlerin ortaya çıkıĢını beraberinde getirmiĢtir. Bununla beraber 

toplumsal taleplerin artıĢı, hem hizmet sunumu boyutunu geniĢletmiĢ hem de hizmeti sunan 

yapıların niceliksel kapasitesinin büyümesini sağlamıĢtır. Bir yandan devlet, kamu hizmetini 

sunma sürecinde büyüme eğilimi gösterirken diğer taraftan dünya üzerindeki siyasal, 

ekonomik, kültürel ve teknolojik değiĢimlere bağlı olarak hizmet sunumunu teorik açıdan 

etkileyen yönetsel kuramlardan etkilenmiĢtir (Balcı, 2005: 5; Kurt & Uğurlu, 2007: 104; 

Lamba, 2014: 146; Tortop vd., 2007: 499-515; Gökçe & Turan, 2008: 198).  

Kamu hizmetinin sunumuna yönelik devletin fonksiyonel ve yapısal değiĢimi, 

özellikle geleneksel kamu yönetimi anlayıĢının da etkilendiği 1970‘li yıllar sonrasında hız 

kazanmıĢtır. Kamu yönetimlerinin ve bu doğrultuda kamu hizmetlerinin reform 

uygulamalarına konu olması ile birlikte etkinlik, verimlilik, etkililik, kalite, sürdürülebilirlik, 

rekabet, yerelleĢme ve özerkleĢme gibi çağdaĢ yönetim anlayıĢlarını simgeleyen kavramlar 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde sıklıkla vurgulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede 1980 

sonrasında kamu yönetiminin fonksiyonel ve yapısal özellikleri açısından hizmet sunumunda 

merkeziyetçi yapı sorgulanarak hizmetlerde yerelleĢme, desantralizasyon, özerkleĢme gibi 

öneriler ortaya konulmuĢtur(Sezer & Vural, 2010: 204; Erol & Özdemir, 2014: 10; Günaydın, 

2012: 196; Erençin & Yolcu, 2008: 119; Eryılmaz, 2009: 15;  Övgün & Küçük, 2013: 66, 

Toksöz vd., 2009: 42; Ataay & Acar, 2008: 1). 

Bu önerilerden birisi olan desantralizasyon, iletiĢim ve yönetim kanallarında aĢırı yük 

ve yoğunluğu azaltmak ve daha etkili ve yeterli bir Ģekilde hizmet sunmak için, devlet 

yapılanması içerisinde farklı yönetim kademelerinin oluĢturulması ve bu kademeler arasındaki 

iliĢkilerin tanımlanıp iĢlevlerinin ayrıĢtırılması, kısaca bir yerel yönetim sisteminin 

oluĢturulması çerçevesinde değerlendirilebilmektedir(Çam, 2013: 6; Rondinelli, 1983: 9). 

Desantralizasyon özgüven, demokratik karar verme ve vatandaĢlar için  devlet memurlarının 

sorumluluğuyla iliĢkili olan ideolojik bir ilke olarak da ifade edilebilmektedir(Rondinelli, 

1983: 12).  

Desantralizasyon kavramı literatürde dört alt boyutta incelenmektedir. Bu boyutlar 

sırasıyla dekonsantrasyon, devolüsyon, delegasyon, ve özelleĢtirme‘dir.Yönetsel 

desantralizasyon anlamına gelen dekonsantrasyon karar verme yetkilerinin daha alt yönetim 

birimlerine; politik desantralizasyon anlamına gelen devolüsyon ise karar verme yetkilerinin 

daha alt politik kademelere devri olarak tanımlanmaktadır. Delegasyon, örgütsel 

desantralizasyon anlamına gelmekte ve her türlü görevin daha alt seviyede bulunan örgütlere 

devri Ģeklinde anlaĢılmaktadır. ÖzelleĢtirme ise kamunun sorumluluğunda olan tüm 

görevlerin özel sektöre devri olarak tanımlanmaktadır(Rondinelli, 1983: 14-32;  Hayran, 

2012: 100; aktaran Rondinelli, 1983: 14, 19).  

Diğer taraftan kamu hizmetlerinde yerelleĢme kavramı da literatürde sıklıkla 

vurgulanmaktadır. YerelleĢme, yönetimin kurumsal ve yasal yapısı içerisinde yerel birimlere 

aktarılan yetki ve sorumluluk alanlarının ve bu birimlerin siyasal ve mali açıdan özerklik 

düzeylerinin artıĢını, yarı özerk kurumlara, vakıf gibi gönüllü örgütlere, Ģirketlere ve meslek 

kuruluĢlarına kısaca yönetim dıĢı yerel aktörlerin de yerel siyaseti ve yerel yönetimlerin 

kararlarını etkileyecek olanaklara sahip oluĢunu ve özetle yerelin güçlenmesini sembolize 

etmektedir(Çam, 2013: 14-15; Sayım & Kök, 2009: 282). Bu bağlamda literatürde 

küreselleĢme sürecinin de etkisiyle tartıĢılan kavramlardan birisi, subsidiarite‘dir. Literatürde 

yerellik ilkesi ya da hizmette halka yakınlık ilkesi Ģeklinde kullanılan subsidiarite ilkesi, 

hizmetlerin, vatandaĢa en yakın idari birim tarafından sunulması prensibine ve yerel 
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birimlerin yetersiz kalması durumunda ise daha üst ölçekteki birimlerin devreye girmesi 

mantığına dayanmaktadır(Metin & Altan,  2011: 144; Zeyrekli & Ekizceleroğlu, 2007 :46). 

Son dönem kamu hizmeti anlayıĢında vurgulanan bir diğer kavram özerkliktir. 

Muhtariyet, (otonomi) sözcüğünün tam karĢılığı olan özerklik, merkezden yönetimin ve 

bürokratik çalıĢmaların sakıncalarını gidermek veya azaltmak için düĢünülen ve kurumların 

kendi öz sorumlulukları altında ülke yararları için kendi hizmetlerini düzenleme 

hakkıdır(CoĢkun, 1996: 39; Tortop, 1991: 3; Tortop vd., 2007: 409-410). Özerkliğin çok 

sayıda alt boyutu mevcuttur. Bu bağlamda idari ve mali yönden özerklik kavramları öne 

çıkmaktadır. Ġdari özerklik, bir örgütün her türlü iç iĢleyiĢi, görevli ve yetkililerin atanması, 

görev ve yetkilerin kullanılıĢ biçimi gibi hususları öne çıkarmaktadır(Derdiman, 2005: 68). 

Mali özerklik ise yerelde hizmet sunan yönetim birimlerinin merkezi yönetime ihtiyaç 

duymadan, kendilerine verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kadar, serbestçe 

harcayabilecekleri yeterli gelir kaynaklarına sahip olması Ģeklinde ele 

alınabilmektedir(Yüksel, 2005: 283; Kalabalık, 2005: 472-476). 

Devletin hizmet sunumu yapısını ve rolünü etkileyen bu kavram, öneri ve geliĢmeler, 

doğal olarak en önemli hizmet alanlarından birisi olan sağlık sektöründe de hissedilmiĢ ve bu 

bağlamda özellikle 1980‘li yıllarla birlikte sağlık hizmetleri sunumunda devletin ve piyasanın 

değiĢen rolleri ile desantralizasyon kavramı ön plana çıkmıĢtır(Kıvanç, 2015: 165; Övgün & 

Küçük, 2013: 66). Örneğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık alanındaki ulusal aktörlerin 

katılımı ile gerçekleĢtirilen 1978 tarihli Alma-Ata Konferansı sonucunda ortaya çıkarılan "21. 

Yüzyılda Herkese Sağlık" politikası öne çıkmıĢtır. Aynı konferans sonucunda Türkiye'nin de 

imzaladığı Temel Sağlık Hizmetleri baĢlıklı raporda, desantralizasyon kavramı çerçevesinde 

temel sağlık bakımını destekleyen özel amaçlar için yetki ve sorumlulukların verileceği ve 

kaynakların ayrılacağı vurgulanmaktadır(WHO, 1978: 69).   

1990‘lı yıllar sonrasında Türk sağlık sektöründe reform uygulamaları arayıĢı gündeme 

gelmiĢ ve bu reform uygulamaları projeler bazında hayata geçirilmeye çalıĢıldığı bir döneme 

geçilmiĢtir(Erençin & Yolcu, 2008: 120; Ataay, 2008: 170; Öztek, 2006: 2). Bu bağlamda son 

dönemde en geniĢ kapsamlı sağlık reformu projesi, 2003 yılından itibaren uygulamaya 

baĢlanılan ―Sağlıkta DönüĢüm Programı‖dır. Sağlık Bakanlığı tarafından bu program, bugüne 

kadar yapılmıĢ bütün çalıĢmaları dikkate alan katılımcı ve demokratik karar süreçleri ile en 

uygun çözümler üretmeyi amaçlayan kapsamlı bir program olarak görülmektedir(Sağlık 

Bakanlığı, 2012: 16).  

2.TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKAN POLĠTĠKA DÖNEMLERĠ VE 

SAĞLIKTA DÖNÜġÜM PROGRAMI UYGULAMALARI 

2.1.Türk Sağlık Politikalarının GeliĢimine Kısa Bir BakıĢ ve Değerlendirme 

Türk sağlık sektöründe politika dönemlerinin tarihsel olarak, kategorize edilmesi 

açısından literatürde hem tarih aralıklarına hem de isimlendirmelere dayalı bir takım 

farklılıklar söz konusudur(Akdur, 2006: 24-34; Tengilimoğlu, 2009: 91-99; Sağlık Bakanlığı, 

2008a: 14-21). Bu çalıĢmada tarihsel geliĢim beĢ dönem olarak ele alınmıĢtır. Bu 

dönemlerden ilki, 2 Mayıs 1920‘de kabul edilen 3 Sayılı Yasa ile Sıhhiye ve Muavenatı 

Ġçtimaiye Vekaleti'nin kurulmasıyla baĢlamıĢ ve sağlık hizmetleri ayrı bir bakanlıkça 

yürütülen asli devlet görevlerinden birisi olma niteliğine ulaĢmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2012: 

19; aktaran Akdur, 1998: 24). 1920-1938 yılları arasını kapsayan bu dönemde sağlık mevzuatı 

çalıĢmaları önemli bir yere sahip olmuĢ, hasta tedavi hizmetleri büyük ölçüde bir hükümet 

görevi olarak kabul edilmemiĢ ve bu hizmetler yüksek oranda yerel yönetimlere 

bırakılmıĢtır(Tengilimoğlu vd., 2009: 92-93). 
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Türk sağlık sektöründe politikalar açısından 1938 ve 1960 yılları arasını kapsayan 

ikinci dönemde hastalıklara özgün hastalık odaklı dikey örgütlenme yapıları yaygınlaĢtırılmıĢ, 

1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu'nun baĢlangıcı niteliğini taĢıyan ĠĢçi Sigortaları 

Kurumu kurulmuĢ ve sağlık hizmeti sunucuları arttırılmıĢ, Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı 

kamuoyu ile paylaĢılmıĢ ve bu planla o güne kadar yerel yönetimlerin denetiminde olan 

yataklı tedavi kurumları merkezden yönetilmeye baĢlanmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2003: 9; 

Sağlık Bakanlığı, 2008a: 15-16). 

Türkiye'de sağlık politikaları açısından üçüncü dönem ise 1961 ile 1980 arasını 

kapsamaktadır. Bu dönemde Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde tedavi edici 

hizmetler, koruyucu hizmetleri tamamlayan bir öğe olarak görülmüĢ, az sayıda nüfusun 

yararlandığı ve pahalı bir hizmet olan, hastanecilik yerine evde ve ayakta tedaviyi sağlayan, 

küçük topluluklara kadar yayılan bir sağlık örgütünün kurulması hedeflenmiĢtir(Akdur, 1998: 

31). Ayrıca bu dönemde 1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi 

Hakkındaki Kanun kabul edilmiĢ ve bu kanun çerçevesinde öngörülen sosyalizasyon fiilen 

1963 yılında baĢlamıĢ olup, 1983‘te ülkenin tümüne yayılmıĢtır. Ayrıca sağlık sektöründe 

yönetsel yapı kapsamında yaygın, sürekli, entegre, kademeli, il içinde bütünleĢmiĢ bir 

anlayıĢıyla sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri Ģeklinde yapısal bir dönüĢüm 

gerçekleĢtirilmiĢtir(Sağlık Bakanlığı, 2008a: 18). 

Diğer bir dönem ise 1980 sonrasını kapsamaktadır. Bu dönemde 1950‘lerden sonra 

siyasal ve ekonomik politikalara hakim olan liberal anlayıĢ, sağlık sektöründe özel sağlık 

kurumlarının ve bu yöndeki hizmet sunumunun geliĢmesine olanak sağlamıĢ ve 1970‘lerden 

sonra da etkisini önemli ölçüde hissettirmiĢtir. Bu bağlamda 1982 Anayasası kapsamında 

özellikle 56 ve 60.maddeler
2
 çerçevesinde genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlikle ilgili 

devletin rolü vurgulanmıĢtır. Bu dönemdeki bir baĢka önemli geliĢme ise 1987 yılında 3359 

sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun çıkarılmasıdır(Tengilimoğlu vd., 2009: 97; Sağlık 

Bakanlığı, 2008b: 18-19). 

1990‘lı yıllara gelindiğinde ise bu dönemde sağlık hizmetlerinin eĢit bir Ģekilde tüm 

bireylere ulaĢtırılması ile ilgili sağlık ana planının hazırlanacağı ifade edilmiĢ (Devlet 

Planlama TeĢkilatı, 1990: 289), bu doğrultuda Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından 

hazırlatılan ve Sağlık Bakanlığı ve DPT tarafından yürütülen ―Sağlık Sektörü Master Plan 

Etüt ÇalıĢması‖, sağlık reformlarının ele alındığı bir sürecin baĢlangıcına iĢaret etmiĢtir. 1992 

ve 1993 yıllarında Birinci ve Ġkinci Ulusal Sağlık Kongreleri yapılmıĢ ve bu adımlarla sağlık 

reformunun teorik çalıĢmalarına hız kazandırılmıĢtır (Sağlık Bakanlığı, 2008a: 19). 

Sağlık politikaları açısından günümüze kadarki geliĢmeleri de içeren beĢinci dönem, 

2000 yılından itibaren baĢlamıĢtır. Bu dönemde 2000 yılında sağlık sektörüne yönelik reform 

düĢüncelerini somut bir Ģekilde içeren Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı'nın yayınlandığı 

görülmektedir. Bu planda sağlık hizmetlerinin planlanması, sunumu ve kaynak tahsisinde 

maliyet-etkili hizmetlere öncelik verileceği, sağlık hizmet sunumu ve finansmanının 

birbirinden ayrılacağı, hastanelerin idari ve mali yönden özerkliğe kavuĢturulacağı ve çağdaĢ 

yönetim ve iĢletmecilik anlayıĢıyla yönetileceği, piyasa Ģartlarında hizmet üreten özel sağlık 

kuruluĢlarının imkanlarından yararlanılacağı ve aile hekimliği uygulamasına geçileceği gibi 

hususlar dile getirilmiĢtir(Devlet Planlama TeĢkilatı, 2000: 86-89).  

                                                 
2
 1982 Anayasası‘nın 56.Maddesinde ―Sağlık hizmetlerinin yaygın bir Ģekilde yerine 

getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir‖ hükmü yer alırken 60.Maddesi ise 

―Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 

alır ve teĢkilatı kurar‖ hükmünü içermektedir. 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-40121/tarihce.html
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Türk sağlık sektöründeki bu geliĢmelerin kaynağında, küresel sağlık politikaları yer 

almaktadır. Bu alanda uluslararası düzeyde öneriler ortaya koyan Dünya Bankası‘nın 2003 

tarihli ―Turkey Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficency‖ baĢlıklı 

raporunda, kamu hastanelerinin verimliliğinin arttırılması için insan kaynakları ve gerekli 

satınalma faaliyetleri konusunda sistem içerisinde idari ve mali özerkliğin tanınması gerektiği 

belirtilmiĢtir. Bu değiĢikliklerle birlikte hastanelerin kendi kaynaklarını yaratmalarına olanak 

sağlayabileceği ifade edilmiĢ, daha etkin ve verimli bir Ģekilde hizmet sunumunu 

gerçekleĢtirebilecekleri vurgulanmıĢtır(World Bank, 2003: 65). 

Sağlık politikalarındaki bu ve buna benzer düĢünceler, Türk sağlık sektörünün mevcut 

durumunun değiĢmesi gerektiğine iĢaret etmiĢtir. Örneğin SWOT analizi çerçevesinde Sağlık 

Bakanlığı'nı değerlendiren bir çalıĢmada, hizmetlerin önemli bölümlerinin merkezde 

toplanması ve desantralizasyon eksikliğinden bahsedilmiĢ, yönetici eğitimsizliği, nitelikli 

personel eksikliği ve hizmet sunumunda kaynakların verimsiz kullanımına dikkat çekilmiĢ, 

Sağlık Bakanlığı'nın organizasyon alanındaki yetersizlikleri açık bir biçimde ortaya 

konulmuĢ, sağlık sorunlarının taĢra teĢkilatının re-organizasyon ve yeniden 

yapılandırılmasıyla çözülebileceği vurgulanmıĢtır (Aktan, 2007: 702-706). Sağlık Bakanlığı 

tarafından da sektöre yönelik öz eleĢtiri yapılmıĢ ve bu doğrultuda merkez örgütlenmesinde 

bakanlığın çoğunlukla personel atama ve nakil iĢlemleriyle uğraĢması sonucunda bakanlık 

temel iĢlevlerini yerine getiremediği ve Bakanlığın sağlık hizmetleri sunumunda finansman, 

planlama ve denetim konularında yetersiz kaldığı ifade edilmiĢtir (Sağlık Bakanlığı, 2003: 22-

23). Sektörle ilgili ortaya konulan tespitler doğrultusunda Türkiye'de sağlık politikaları 

açısından önemli bir adım atılarak, Sağlıkta DönüĢüm Programı baĢlatılmıĢtır.   

2.2.Türk Sağlık Sektöründe Sağlıkta DönüĢüm Programı ve Uygulamaları 

16 Kasım 2002 tarihinde kamuoyu ile paylaĢılan Acil Eylem Planı kapsamında 

"Herkese Sağlık" baĢlığı altında sağlık sektöründe yürütülmesi öngörülen faaliyetler ifade 

edilmiĢtir. Bu faaliyetler arasında; ―Sağlık Bakanlığı‟nın günün koşullarına ve sağlık 

sistemine göre yeniden yapılandırılması, sağlık kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanması, 

tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması, hastanelerin idari ve mali 

açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması, aile hekimliği uygulamasına geçilerek sağlam bir 

sevk zincirinin oluşturulması, anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi, koruyucu 

hekimliğin yaygınlaştırılması ve özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının 

özendirilmesi‖ gibi hususlar yer almıĢtır(Devlet Planlama TeĢkilatı, 2003: 99-101). 

58.Hükümetin Acil Eylem Planında belirtilen hususlar doğrultusunda sağlık 

hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir biçimde organize edilmesi, 

finansmanının sağlanması ve sunulması için 2003 yılında Sağlıkta DönüĢüm Programı 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu program sektörü tüm yönleriyle kavramak üzere 

ĢekillendirilmiĢ olan 8 bileĢenden meydana gelmektedir. Bu bileĢenler; ―planlayıcı ve 

denetleyici Sağlık Bakanlığı, herkesi tek çatı altında toplayacak genel sağlık sigortası, yaygın 

erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi, güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve 

aile hekimliği, etkili, kademeli sevk zinciri, idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri, 

bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü, sistemi 

destekleyecek eğitim ve bilim kurulları, nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve 

akreditasyon, akıllı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma, karar sürecinde etkili 

bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi‖ Ģeklinde sıralanmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2003:  24-26). 

Sağlıkta DönüĢüm Programının temel ilkeleri ise  insan merkezlilik, sürdürülebilirlik, 

katılımcılık, sürekli kalite geliĢimi, gönüllülük, uzlaĢmacılık, güçler ayrılığı, hizmette rekabet 

ve desantralizasyon olarak belirlenmiĢtir. Bu ilkelerden biri olan desantralizasyon ile 

kurumların merkezi yönetimin oluĢturduğu hantal yapıdan kurtarılması ve değiĢen koĢullara 
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uygun bir biçimde yerinden yönetim ilkesinin hayata geçirilmesi hedeflenmiĢtir. Bunun 

sonucunda da idari ve mali açıdan özerk iĢletmeler bu sayede hızlı karar verebileceği ve 

kaynakları daha etkin ve verimli kullanabilecekleri öngörülmüĢtür. Ayrıca yönetim ve 

örgütlenme açısından önemli bir anlama sahip olan güçler ayrılığı ilkesi ile de sağlık 

hizmetlerinin finansmanını sağlayan, planlamasını yapan, denetimi üstlenen ve hizmet üreten 

güçlerin birbirinden ayrılacağı vurgulanmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2003: 25). 

Sağlıkta DönüĢüm Programı, içerik ve zaman kriterleri çerçevesinde Sağlıkta 

DönüĢüm Projesi
6
ile Sağlıkta DönüĢüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi

7
 olmak üzere iki 

aĢama Ģeklinde hayata geçirilmiĢtir. Bu çerçevede 2003 yılından günümüze Sağlıkta 

DönüĢüm Projesi kapsamında öne çıkan uygulamalar yönetim ve örgütlenme, hizmet sunumu, 

finansman ve insan kaynakları baĢlıkları altında kısaca ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır (Bkz. 

Tablo 1). 

Tablo 1: Sağlıkta DönüĢüm Programı Kapsamında Öne Çıkan Uygulamalar 

Yönetim ve Örgütlenme 

a)Sağlık Bakanlığı‟nın Yeniden 

Yapılandırılması: Sağlıkta DönüĢüm 

Programı doğrultusunda 2011 yılında Sağlık 

Bakanlığı'nın merkez ve taĢra teĢkilatı 

yeniden yapılandırılmıĢtır (Sağlık Bakanlığı, 

2012: 268-269; Aktel vd., 2013:  57). 

b)Kamu Hastane Birlikleri: 2011 yılında 

yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile idari ve mali özerkliği 

olmayan, tüzel kiĢiliği bulunmayan, 

Bakanlık merkez teĢkilatında Bağlı 

KuruluĢlardan Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumu'nun taĢra teĢkilatı statüsünde 

oluĢturularak hukuki varlık 

kazanmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2012: 269; 

Aktel vd., 2013: 57). 

Hizmet Sunumu 

a)Hastanelerde Yerinden Yönetim: Bu 

reform ile hastanelere yetki devri, yönetim 

esnekliği, kendi kaynaklarını kullanma 

serbestliği verilmesi ve bunlarla birlikte 

çalıĢanlara döner sermayeden performansa 

göre ek ödeme yapılması, birçok tıbbi  

hizmet için özel sektörden hizmet alınması 

                                                 
6 21 Nisan 2004 tarihinde imzalanan ikraz anlaĢması ile Sağlıkta DönüĢüm Projesi 28 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢ ve 30 Haziran 2009 tarihinde ilgili projenin kapanıĢı yapılmıĢtır(Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi, 

http://pydb.saglik.gov.tr/index.php/2014-09-04-11-16-56/sdp-i-faz-tamamland.html (EriĢim Tarihi: 12.10.2016)). 
7  Sağlıkta DönüĢüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz), Sağlıkta DönüĢüm Projesi (I. Faz) üzerine temellenmiĢtir. 

Projenin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında 30 Haziran 2009 tarihinde yeni bir ikraz anlaĢması 

imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma 29 Eylül 2009 tarihinde aktif hale gelmiĢtir. Sağlık Bakanlığı'nın 2010-2014 yıllarını kapsayan 

stratejik planına dayandırılan ve Sağlıkta DönüĢüm Programı‘nın ikinci fazını oluĢturan proje 3 ana bileĢenden 

oluĢmaktadır(Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi, http://pydb.saglik.gov.tr/index.php/2014-09-04-11-16-

56/sdsgrp-ii-faz.html (EriĢim Tarihi: 12.10.2016)). 
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baĢta olmak üzere çeĢitli adımlar 

atılmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2012: 200). 

b)Hastanelerin Tek Çatı Altında 

BirleĢtirilmesi: Bu reformla birlikte sağlık 

hizmeti sunumunda yer alan tüm kaynaklar 

verimlilik ilkesi çerçevesinde halkın lehine 

kullanılmıĢ ve vatandaĢların sağlık eriĢimine 

ulaĢmasında önlerine çıkan engeller 

kaldırılarak vatandaĢlar arasındaki 

ayrımcılığa son verilmiĢtir(Sağlık Bakanlığı, 

2008b: 69). 

c)Hastane Hizmetlerinde Yeniden 

Yapılanma:  Bu reform ile kamu  

hastanelerinin yetersiz sayıda cihaza sahip 

olması durumundan kurtarılarak kamu-özel 

ortaklığı modeli benimsenerek hizmetler 

verilmeye baĢlanmıĢtır. "Her hekime bir 

oda" adı altında atıl kapasite faaliyete 

geçirilmiĢ ve hasta lehine olan bir sağlık 

hizmeti modeli için "Hasta Hakları Birimi" 

uygulamaya geçirilmiĢtir(Sağlık Bakanlığı, 

2008b: 71-74). 

d)Özel Hastane Kapılarının Herkese 

Açılması: Bu reform ile birlikte hastaların 

kendi sosyal güvenlikleri sınırları içerisinde 

özel hastanelerden faydalanabilmesine fırsat 

verilmiĢ ve bu Ģekilde de hem hizmet 

kalitesinin artması hem de kamusal hizmet 

sunumuna dair yüklerin özel sektör ile 

paylaĢılması sağlanmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 

2008b: 75-76).  

e)Aile Hekimliği Modeli: Sağlıkta 

DönüĢüm Programı kapsamında hayata 

geçirilen uygulamalardan birisi aile 

hekimliğidir. Birinci basamak sağlık 

hizmetleri yeniden yapılandırılarak 1960'lı 

yıllardan beri uygulanan Sağlık Ocağı ve 

Sağlık Evi odaklı yapının yerine yerelde 

hizmet sunumuna imkan veren aile 

hekimliği modeline geçilmiĢtir (Sağlık 

Bakanlığı, 2012: 106). 

f) Eczanelerin Herkese Açılması:  Sağlıkta 
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DönüĢüm Programı çerçevesinde ilaç 

fiyatlarının düĢürülmesi, sosyal güvenlik 

kurumu fark etmeksizin tüm vatandaĢların 

ilaca kolayca eriĢiminin sağlanması yönünde 

somut adımlar atılmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 

2008b: 92).  

g) Her Sağlık Bölgesine Bir Sağlık ġehri:  

Bu reform ile ülkemizde sağlıkta bölgesel 

planlama çalıĢmaları yapılmaya baĢlanmıĢ 

ve sağlık kampüsleri olarak adlandırılan 

yerlerde kaliteli hizmet sunumu 

amaçlanmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2008b: 98-

99; Sağlık Bakanlığı, 2012: 289).  

Finansman 

a)Genel Sağlık Sigortası: Emekli  Sandığı, 

Bağ-Kur ve SSK kuruluĢlarını  Sosyal 

Güvenlik Kurumu adı altında tek bir çatıda 

birleĢtiren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kanunu yer almaktadır. 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

ile de Genel Sağlık Sigortası 

oluĢturulmuĢtur (Sağlık Bakanlığı, 2008b: 

37-38).  

Ġnsan Kaynakları 

a)Yüksek Motivasyonla ÇalıĢan Sağlık 

Ġnsan Gücü: Sağlıkta DönüĢüm Programı 

bileĢenleri arasında yer alan bu reform 

uygulaması ile birlikte bölge ve hizmet 

grupları oluĢturularak adil bir personel 

dağılımı sağlandığı, personel nakillerinde 

hizmet puanı kriterine dayalı bir esas 

alındığı ve Ģeffaf bir atama sisteminin 

oluĢturulduğu vurgulanmıĢtır. Ayrıca 

yönetici dahil olmak üzere tüm sağlık 

personelinin eğitimi için çalıĢmalar yapıldığı 

gözlenmiĢtir (Sağlık Bakanlığı, 2008b: 82-

89). 

b)Performans ve Performansa Dayalı Ek 

Ödeme Sistemi: Bakanlık ve bağlı 

kuruluĢlarında çalıĢan yöneticilerin ve diğer 

personelin performanslarının ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve bağlı kuruluĢlarda 

çalıĢanlar için de performansa dayalı ek 
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ödeme sistemi uygulamasına geçilmesi 

sağlanmıĢtır (Sağlık Bakanlığı, 2012: 269) 

Kaynak: Aktel, M. vd. (2013, Aralık). Türkiye'de sağlık politikalarının dönüĢümü: Sağlık Bakanlığı'nın taĢra 

örgütlenmesi üzerine bir analiz, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,  XV( 2), s.49-50 aralığından esinlenilerek 

oluĢturulmuĢtur. 

Sağlıkta DönüĢüm Programı kapsamında hem kurumsal yapılanma hem de kurumların 

iĢlevleri anlamında radikal değiĢimler yaĢanmıĢtır(Ataay, 2008: 170). Reformun temel 

basamaklarından ilkinde, Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılarak politika oluĢturma, temel 

kuralları belirleme ve üst denetim görevleri Bakanlık bünyesinde bırakılmıĢ, diğer 

fonksiyonların yerine getirilmesi için de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi Bakanlığa bağlı kuruluĢlar 

oluĢturulmuĢtur (Sağlık Bakanlığı, 2012: 268). 

Sağlık sektöründeki yeni yapılanmanın ikinci basamağı ise Emekli Sandığı, Bağ-Kur 

ve SSK gibi sosyal güvenlik kurumlarının Genel Sağlık Sigortası (GSS) çatısı altında 

birleĢtirilmesidir. Sosyal güvenlik alanındaki bu değiĢikliklerle sosyal güvenlik kapsamının 

geniĢletilmesi, hak ve yükümlülüklerinin standart hale getirilmesi, sağlık hizmetlerine eriĢim 

ve finansmanındaki eĢitsizliklerin giderilmesi baĢta olmak üzere çeĢitli amaçlar 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2008b: 37-38). 

Son olarak da reformun üçüncü basamağında, birinci basamak sağlık hizmetlerinde 

Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi odaklı kurumsal yapılanma değiĢtirilerek bu alanda Aile Sağlık 

Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri yapılanmasına gidilmiĢtir. Aile Sağlık 

Merkezlerinin temelini ise aile hekimliği uygulaması oluĢturmuĢtur. Aile hekimliği 

uygulamasına ilk olarak 2005 yılında Düzce ilinde pilot uygulama Ģeklinde baĢlanmıĢ, daha 

sonra 2010 yılı itibariyle tüm ülke genelinde yaygınlaĢtırılmıĢtır (Sağlık Bakanlığı, 2008b: 64-

66). 

3. SAĞLIKTA DÖNÜġÜM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE YERELLEġME VE 

ÖZERKLEġME ODAKLI UYGULAMALAR: MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 

Sağlıkta DönüĢüm Programı çerçevesinde yerelleĢme ve özerkleĢme uygulamalar 

incelendiğinde beĢ temel boyutun öne çıktığı söylenilebilir. Bu boyutlar sırasıyla; birinci 

basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği modeline geçilmesi, Sağlık Bakanlığı‟nın merkez 

ve taşra teşkilatında yeniden yapılanma, hizmet sunumunda Kamu Hastaneleri Birliği modeli, 

sağlıkta bölge planlamasına geçilmesi ve sağlık yatırımlarında kamu özel ortaklığı modelinin 

kullanılmaya başlanmasıdır. 

Birinci boyut, birinci basamak sağlık hizmetlerinde Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi yapısı 

yerine aile hekimliği modeline geçiĢ Ģeklinde ifade edilebilir. Aile hekimliği uygulamasının 

ilk hukuki düzenlemesi niteliğini taĢıyan 2004 yılında kabul edilen 5258 sayılı Aile Hekimliği 

Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname'nin 58. maddesi ile "Aile Hekimliği Kanunu" olarak değiĢtirilmiĢtir. Sağlık 

Bakanlığı'nın belirlediği eğitimleri alan uzman tabip veya tabip olan aile hekimi, kiĢiye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teĢhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti 

sunumunu ayrım yapmaksızın her bireye kapsamlı ve sürekli olarak belirli bir mekan 

çerçevesinde vermekle yükümlü olan ve sözleĢmeli çalıĢan kiĢi olarak tanımlanmaktadır(5258 

sayılı Aile Hekimliği Kanunu, 2004: Madde 2). 

Ġlgili hukuki düzenlemede aile hekiminin ihtiyaç duyulduğu takdirde gezici sağlık 

hizmeti verebileceği, tam gün esasına  göre çalıĢacağı, bireylerin aile hekimliğine kaydı 
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yapılacağı, bireylere sunulan hizmetlerin ücretsiz olacağı, her bir aile hekimine minimum 

1000 maksimum 4000 kiĢinin kaydı yapılabileceği ve aile hekimleri ile aile sağlığı elemanları 

sözleĢme ve mevzuat hükümleri gereğiyle diğer konularda Bakanlık, sağlık idaresi ve mülki 

idare tarafından denetime tabi tutulacağı, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 

kendilerine karĢı iĢlenen  ve görevleriyle ya da görev baĢında iĢledikleri suçlarda Devlet 

memuru gibi kabul edileceği hüküm altına alınmıĢtır(5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu, 

2004: Madde 5-6). SözleĢmeli olarak çalıĢtırılması öngörülen aile hekimleri ile yapılacak 

sözleĢme, vali ya da valinin görevlendireceği vali yardımcısı veya halk sağlığı müdürü 

tarafından imzalanmaktadır. Aynı zamanda bir aile hekimi ile imzalanan sözleĢme iki mali 

yılı kapsamaktadır(Aile Hekimi Ödeme ve SözleĢme Yönetmeliği, 2010: Madde 6).  

Aile hekimliği uygulaması ile ilgili hukuki düzenlemenin içeriği incelendiğinde, aile 

hekimliği modelinin Türk sağlık sektöründe birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda 

yerelleĢmeyi ve Sağlık Ocağı sisteminden daha özerk bir yapıyı beraberinde getirdiği ifade 

edilebilmektedir. Aile hekimliği uygulamasında yerel ölçekte daha etkin ve verimli bir hizmet 

sunumu hedeflenmiĢ ve bu bağlamda Sağlık Bakanlığı ile aile hekimleri arasında kiĢi baĢına 

ödemelerin
8
 esas alındığı sözleĢmeye dayalı bir kurgu oluĢturulmuĢtur. Ayrıca kamu görevlisi 

statüsüne sahip olmayan aile sağlığı elemanı istihdam edilmesi, personel rejimi açısından 

sistemin bir bakıma daha özerk niteliğe sahip olduğunu sembolize etmektedir(Sayan & 

Küçük, 2012: 200). Bütün bu özellikleri ve yola çıkıĢ amacı değerlendirildiğinde, aile 

hekimliği uygulamasının, sağlık sisteminin yeniden yapılanmasında, sistem içerisindeki 

denetimin yerelleĢme ile etkili hale getirilmesinde ve desantralizasyonunda önemli bir rol 

oynadığı düĢünülmektedir (MemiĢoğlu & Kalkan, 2016: 657-658; Öztek, 2009: 8-9; 

Korukluoğlu vd., 2004: 58). 

Ġkinci boyut, Sağlıkta DönüĢüm Programı‘nın temel bileĢenlerinden birisi olan 

planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı çerçevesinde 2011 yılında Bakanlığın merkez ve 

taĢra teĢkilatının yeniden yapılandırılmasını kapsamaktadır. 2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatı yeniden 

yapılandırılmıĢtır. Bu yapılanma bağlamında; hizmet sunumu sorumluluğunun Sağlık 

Bakanlığı‘nın merkez teĢkilatında Bağlı KuruluĢlar çerçevesinde oluĢturulan Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu'nun aktarıldığı söylenilebilir. Ayrıca Bakanlık merkezindeki bu kuruluĢların taĢra 

teĢkilatında da uzantıları oluĢturulmuĢtur. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu‘nun, Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu‘nun taĢra teĢkilatı olarak hukuki varlık kazanmıĢtır(Sağlık Bakanlığı, 2012: 268; 663 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2011: Madde 26-34). 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bakanlığın teĢkilat yapısında meydana gelen değiĢiklikler incelendiğinde; 

Bakanlık bünyesinde politika belirlemekte ve hizmet sunmakta olan birimlerin birbirinden 

ayrılarak hizmet sunan birimlerin Bağlı KuruluĢ statüsünde daha özerk bir yapıya 

kavuĢturulduğu ve Bakanlık teĢkilat yapısının daha fonksiyonel birimlere dönüĢtürüldüğü 

anlaĢılmaktadır. Hizmet sunumuna yönelik yetkilerin Bağlı KuruluĢların taĢra teĢkilatına 

verildiği ve bu bağlamda daha yatay bir örgütlenmenin tercih edildiği ve de sağlık 

kuruluĢlarının kısmen de olsa idari ve mali yönden özerklikleri yönünde adımlar atıldığı 

görülmektedir. Hizmet sunumunda sorumluluk düzeyi açısından birimlerin yöneticileri 

kendisine bağlı birimlerin faaliyetlerinden sorumlu tutulmuĢ ve bu doğrultuda esnek istihdam 

düĢüncesi çerçevesinde performansa dayalı sözleĢme modeli benimsenmiĢtir. Denetim 

açısından ise Bakanlık tarafından belirlenmiĢ verimlilik kriterleri doğrultusunda kurum içinde 

veya özel sektörden hizmet satın alma yoluyla taĢra örgütlerinde performans denetimi ön 

                                                 
8
 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Aile Hekimliği Ödeme ve SözleĢme Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmi 

Gazete Tarihi: 30/12/2010 No: 27801, Madde 16. 
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plana çıkarılmıĢtır(Lamba vd.,  2014: 71-72). Yeniden yapılanmada temel prensiplerden bir 

tanesi hizmet koordinasyonu ve entegrasyonunu, sağlık hizmetlerinin daha iyi denetlenmesini 

ve kaynakların etkin ve verimli bir Ģekilde kullanımını kolaylaĢtıracak olan yerinden 

yönetimimin güçlendirilmesi yaklaĢımıdır. Bakanlık bu Ģekilde yetkilerin büyük bir kısmını 

taĢraya devrederek asli fonksiyonlarına yoğunlaĢma ve politika belirleyen ve denetleyen bir 

yapıya ulaĢmayı amaçlamıĢtır(Korukluoğlu vd., 2004: 65). 

Üçüncü boyut ise idari ve mali özerklik açısından Kamu Hastaneler Birliği yapısının 

oluĢturulmasıdır. Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili ilk olarak 2007 yılında Kamu Hastane 

Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır(T.C. 

BaĢbakanlık, 2007). Bu tasarı incelendiğinde, Kamu Hastane Birliği yapısının hastane 

hizmetlerinin sunumunda karar verme, gelir elde etme ve harcama yapma yetki ve 

sorumluluklarının idari ve mali açıdan özerk kamu hastanelerine aktarılması amacıyla 

kurgulandığı anlaĢılmaktadır(Aktel, 2013: 48-49). Ancak ilgili tasarı TBMM'de 

kanunlaĢamamıĢ ve kadük hale gelmiĢtir (Küçük, 2010: 215).  

ÇalıĢmanın kapsamı doğrultusunda Kamu Hastane Birliklerinin ilk tasarıdaki formatı 

ile iliĢkili olarak hukuksal yapısı, teĢkilat yapısı ve Bakanlıkla iliĢkisi, finansman boyutları 

incelendiğinde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Hukuksal yapı boyutunda Kamu Hastane 

Birlikleri 2007 tarihli tasarıda idari ve mali açıdan özerk, tüzel kiĢiliğe sahip ilgili kuruluĢ 

olarak düĢünülmüĢken, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık merkez teĢkilatı 

içerisinde Bağlı KuruluĢlar statüsünde sayılmıĢ ve tüzel kiĢiliği haiz olmayan Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumu‘nun taĢra teĢkilatı biriminde yer almıĢtır. TeĢkilat yapısı boyutunda 

değerlendirildiğinde;  2007 tarihli tasarıda Kamu Hastane Birlikleri‘nin teĢkilat yapısı 

yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluĢuyorken, 663 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname'de yönetim kuruluna yer verilmemiĢ ve yalnızca genel 

sekreterlik ile hastane yöneticiliklerinden oluĢturulmuĢtur. Finansman açısından 

kıyaslandığında ise 2007 tarihli tasarıda Kamu Hastane Birlikleri‘nin özel bütçeli kuruluĢlar 

olarak öngörülmesiyle çoğunlukla kendi gelirleri ile finanse edileceği ve gerektiğinde devlet 

yardımının yapılacağı belirtilmiĢken, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘de ise Kamu 

Hastane Birliklerinin ayrı bir tüzel kiĢiliğe ve özel bir bütçeye haiz olmadığı ve bu yüzden 

genel bütçeden pay alan bir yapı olduğu ifade edilmiĢtir(Aktel vd., 2013: 50). Hastane 

Birlikleri tasarısının en önemli özelliği tasarının özelleĢtirmeye olanak tanımasıdır. Tasarının 

3 ve 6. Maddesinden görüldüğü üzere, kamu hastaneleri için idari ve mali özerkliğe dayalı bir 

örgütlenme modeli getirme iddiasıyla gündeme gelmiĢ ve özerklik özelleĢtirme sürecinde bir 

ara durak olarak görülmüĢtür(Ataay & Acar, 2008: 11). Sonraki süreç içerisinde ise daha 

kapsamlı bir çalıĢma sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taĢra teĢkilatını yapılandıran 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuki olarak varlık kazanmıĢtır. 2011 yılındaki 

kabul edilen yapısı itibariyle Kamu Hastane Birlikleri mekanizmasının, ilk düĢüncenin aksine 

Bakanlığın Bağlı KuruluĢu olarak oluĢturulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu‘na 

bağlanarak, idari ve mali özerlik açısından daha daraltılmıĢ bir değiĢimin arzu edildiği 

söylenilebilmektedir. 

YerelleĢme ve özerkleĢme faaliyetleri açısından değerlendirilebilecek bir diğer boyut 

ise sağlıkta bölge planlamasına geçilmesi olarak gösterilebilir. OECD ülkelerinde bu süreç, 

yeniden ölçeklendirme süreci ile güç ve sorumlulukların ulusal düzeyden ulus altı (özellikle 

bölgesel) düzeye devri Ģeklinde gerçekleĢmekte ve bölgeselleĢme yönündeki bu uluslararası 

eğilim ekseninde sorumluluk, bölgelere/yerel birimlere devredilmektedir(Övgün & Küçük, 

2013: 58). GeliĢmiĢ ülkelerin çoğunda olduğu gibi sağlık sistemlerinin, kalite standartları ve 

eĢitlik ilkeleri çerçevesinde tüm nüfusu kapsayacak Ģekilde yapılandırılması anlayıĢından 

hareketle Türk sağlık sektöründe bölgesel planlama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu bağlamda 

hizmetlerin sunumunda daha etkili ve verimli bir mekanizma ve iĢleyiĢ sürecinin 
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oluĢturulması açısından bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacı, coğrafi yapısı, hasta akıĢı, 

ulaĢılabilirliği ve sosyo-ekonomik yapısını dikkate alarak 29 sağlık alanı belirlenmiĢtir(Sağlık 

Bakanlığı, 2012: 262-263). 

Sağlıkta DönüĢüm Programı uygulamaları kapsamında yerelleĢme ve özerkleĢme 

çerçevesinde değerlendirilebilecek bir diğer boyut, kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve 

katılımcı yönetim anlayıĢı gibi kavramlarla iliĢkili olan kamu özel ortaklığı modelinin 

kullanılmaya baĢlanmasıdır(Usta & Bilgiç, 2016: 264). Kamu özel ortaklığı modeli 

örgütlenme çerçevesinde değerlendirildiğinde iki farklı seçenek ön plana çıkmıĢtır. Bunlardan 

ilki, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesi ve idarenin mal, hizmet ve yapım iĢi alımı 

yaptığı özel Ģirket kapsamında değerlendirilen mevcut bakanlık yapılanmasının ve kamu özel 

ortaklığı yasal alt yapısının sürdüğü varsayımıdır. Ġkincisi ise, sağlık alanıyla ilgili hükümet 

tarafından açıklanan hedeflerde tercih edildiği düĢünülen özerk sağlık iĢletmesine 

geçilmesidir. Bu hedef gerçekleĢtiği takdirde kamu özel ortaklığı modelinde Sağlık 

Bakanlığı'nın rolü düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarla sınırlandırılmıĢ olacak ve bir 

kamu tüzel kiĢisi olarak özerk hastane iĢletmeleri/hastane birlikleri ve özel amaçlı Ģirket 

mekanizması ortaya çıkacaktır. Kamu özel ortaklığı uygulamaları bürokrasi bağlamında 

değerlendirildiğinde  kaçınma, azalma gibi söylemlerin gerçekleĢtiğini ifade etme pek 

mümkün değildir. Yönetim biliminin bürokratikleĢme, büyüme ve merkezileĢme arasındaki 

iliĢkiye yönelik sağladığı bilgilerin bu noktada yeterli olmadığı görülmektedir(Karasu, 2011: 

233-234). Kamu özel ortaklığı modelinin kamu kaynaklarını israf edeceği, devlet 

kapasitesindeki kamu hizmetlerinin azalacağı, devlete olan güvenin sarsılacağı ve 

özelleĢtirmenin baĢka bir yolunun olacağına dair eleĢtiriler gelmiĢ, fakat bu eleĢtirilerin 

altında yatan sebebin sağlık sektöründeki uygulamanın yeterince bilinmemesinden 

kaynaklanan önyargıların ve ideolojik yaklaĢımların olduğu gözlemlenmiĢtir. Kamu özel 

ortaklığı modeli kapsamında topluma, sağlık hizmetleri daha hızlı ve daha kaliteli bir Ģekilde 

verilmesi ve kamunun üzerindeki yükün bu yolla hafiflemesi beklenmektedir(Acartürk & 

Keskin, 2012: 48). 

4.YÖNTEM 

ÇalıĢma literatür taraması, içerik analizi, gözlem ve betimleme faaliyetlerini de 

kapsayan bir yöntem doğrultusunda kurgulanmıĢtır. Öncelikle Türk sağlık sektöründe 

1923‘ten günümüze sağlık politikaları ile ilgili kısa bir teorik bilgilendirme yapılmıĢtır. 2003 

yılında baĢlatılan Sağlıkta DönüĢüm Programı‘nın teorik olarak kamuoyu ile paylaĢılan 

dokümanı üzerinden özellikleri, bileĢenleri ve hedefleri incelenmiĢtir. DönüĢüm 

uygulamalarının yerelleĢme ve özerkleĢme kavramları açısından taĢıdıkları anlam ve kapsam, 

kronolojik olarak ilgili raporlardan gözlemlenerek betimlenmeye çalıĢılmıĢtır. Aynı zamanda 

Dünya Bankası, Sağlık Bakanlığı ve OECD tarafından ortaya konulan raporlar içerik 

analizine tabi tutularak, mevcut durum analizi yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

5.SONUÇ 

Dünya'da geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde siyasal, yönetsel ve ekonomik 

politikaların etkisiyle devletin hizmet sunumundaki rolü ve yapısı/karakteri değiĢime 

uğramıĢtır. Özellikle sosyal refah devletinin sorgulanmaya baĢlandığı 1970'lerin sonundan 

itibaren devletin kamu hizmeti sunumunda merkeziyetçi yapısının adem-i merkeziyetçi yapı 

doğrultusunda evrilmesi düĢüncesi öne çıkmıĢtır. Bu bağlamda yerelleĢme ve özerkleĢme 

kavramlarının hizmet sunumunda hem yapısal hem de iĢlevsel açıdan sıklıkla vurgulandığı 

görülmüĢtür. Bu doğrultuda yapısal ve fonksiyonel değiĢimin yaĢandığı alanlardan birisi de 

sağlık sektörüdür. Zaman içerisinde devletin yapısındaki düĢünsel değiĢim, sağlık hizmetlerini 

de etkilemiĢtir. Dünya genelinde kamunun sorumluluğunun minimize olduğu ve hizmet 

sunumunun yerel birimlere/otoritelere devrinin konuĢulduğu dönemler yaĢanmaya 
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baĢlanmıĢtır. Türkiye, 1990'lı yıllardan beri sağlık sektöründe bir takım reform uygulamaları 

ile sektörü değiĢtirmeye ve yapıyı güçlendirmeye çalıĢmıĢtır. Bu reform uygulamalarından en 

kapsamlısı ve kronolojik olarak en sonuncusu, Sağlıkta DönüĢüm Programı'dır. 

Sağlıkta DönüĢüm Programı çerçevesinde yerelleĢme ve özerkleĢme odaklı bir takım 

uygulamaların gerçekleĢtirildiği söylenilebilir. Bu uygulamalar beĢ ana boyutta özetlenebilir. 

Bu boyutlardan birincisi, planlayıcı ve denetleyici sağlık bakanlığı temel bileĢeninden 

hareketle 2011 yılında 663 sayılı KHK ile Bakanlığın merkez ve taĢra teĢkilatının yeniden 

yapılandırılmasıdır. Bu bağlamda Bakanlık bünyesindeki Bağlı KuruluĢlar yapısının özellikle 

hizmet sunumu sorumluluğu da verilmiĢ olan kurumlarla güçlendirilmesi, Sağlık 

Bakanlığı‘nın yetki ve sorumluluklarını kısmen de olsa devrettiğini göstermektedir. Aynı 

zamanda planlama ve denetleme rolünün üstlenilmesine yönelik Sağlık Politikaları 

Kurulu‘nun oluĢturulması ve hizmetlerin denetiminde daha profesyonel metotların 

kullanılmaya baĢlanması da Bakanlığın yönetim, örgütlenme ve hizmet sunumu açısından bir 

değiĢim yaĢadığına dair önemli örnekler arasında gösterilebilmektedir. Ayrıca Bakanlığa 

Bağlı KuruluĢlardan birisi olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu‘nun taĢra teĢkilatı olarak 

hayata geçirilen Kamu Hastaneleri Birliği yapısı, hizmet sunumunda merkeziyetçi yapının 

yetki ve sorumluluklarının belirli düzeylerde yerele aktarıldığını somutlaĢtırmaktadır.  

Ġkinci boyut, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu ve örgütlenmesinde sağlık 

ocakları yapılanmasının yerine idari ve mali açıdan daha özerk olarak nitelendirilebilecek aile 

hekimliği uygulamasına geçilmesidir. Aile hekimliği uygulaması ile sağlık hizmetlerinde 

birinci basamakta etkin, verimli, etkili ve sözleĢmelilik esasına dayalı bir sistem 

kurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda aile hekimliği uygulaması, yerelleĢme ve 

özerkleĢme odaklı faaliyetlerden birisi olarak değerlendirilebilir. 

Üçüncü boyut ise Sağlıkta DönüĢüm Programının temel bileĢenlerinden birisi olan 

idari ve mali özerliğe sahip sağlık iĢletmeleridir. Özellikle Kamu Hastaneler Birliği 

yapılanması ile hastanelerin modern ve post-modern yönetim anlayıĢları çerçevesinde kalite, 

etkinlik, etkililik, sürdürülebilirlik, maliyet odaklılık, performans gibi kavramlar 

doğrultusunda yeniden yapılandırıldığı ifade edilebilir. Diğer taraftan sağlık hizmetleri 

sunumu sorumluluğu, bu değiĢiklik öncesinde tamamen Sağlık Bakanlığı‘nın ve il 

düzeyindeki Ġl Sağlık Müdürlüklerinin yetkisinde iken, değiĢiklik sonrasında bu yetkiler Bağlı 

KuruluĢlar statüsündeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Kamu Hastaneler Birliği 

Genel Sekreterliğine devredilmiĢtir. 

Dördüncü boyut ise sağlıkta bölgeselleĢme çalıĢmalarıdır. Bu bağlamda Sağlık 

Bakanlığı, ülke içerisinde sağlık hizmetlerinin yapısal ve iĢlevsel karakteri çerçevesinde 

belirli özellikleri de göz önüne alarak 29 sağlık alanı belirlemiĢtir. BölgeselleĢme 

çalıĢmalarında, bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacı, coğrafi yapısı, hasta akıĢı, ulaĢılabilirliği ve 

sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınmıĢtır. Bölgelere atfedilen önem doğrultusunda, sağlık 

sektöründeki merkeziyetçi yönetim algısının değiĢerek kısmen de olsa yerele indirgenmeye 

çalıĢıldığı söylenilebilir. 

BeĢinci boyut ise sağlık sektöründeki hizmet sunumu ve altyapı olanaklarının özel 

sektörle iĢbirliği yapılarak gerçekleĢtirilmesine olanak sağlayan kamu özel ortaklığı 

modelidir. Bu modelle birlikte yerelde Ģehir hastaneleri projesi hayata geçirilmeye 

çalıĢılmakta ve kamunun yatırımlar açısından üstlenmiĢ olduğu sorumluluk özel sektörle 

paylaĢılmaktadır.  

Genel hatlarıyla değerlendirildiğinde, 1980'li yıllardan günümüze küresel sağlık 

politikalarının da etkisiyle Türk sağlık sektöründe öne çıkan reform düĢüncesi ve bu 

bağlamda hayata geçirilen uygulamalar, sağlık hizmetlerinde yönetim, örgütlenme ve hizmet 

sunumu açısından yerelleĢme ve özerkleĢme çabalarının olduğunu göstermektedir. Özellikle 
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2003 yılında baĢlatılan Sağlıkta DönüĢüm Programı'nın temel çerçevesi, sağlık sektörünün 

yapısal ve iĢlevsel açıdan daha yerel ve daha özerk bir yapıya dönüĢtürülmesine iĢaret 

etmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması, birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde aile hekimliği modeline geçilmesi, Kamu Hastaneler Birliğinin oluĢturulması, 

bölgesel planlamaya geçilmesi ve özellikle yatırımlardaki sorumluluğun daraltılması 

açısından kamu özel ortaklığı ve entegre Ģehir hastaneleri gibi değiĢiklikler ve uygulamalar, 

doğrudan olmasa da belirli özellikleri nedeniyle dolaylı olarak sağlık sektöründe yerelleĢme 

ve özerkleĢme kapsamında değerlendirilebilmektedir. 
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Yönetimler, 16(3), 29-48 

1982 Anayasası (1982). EriĢim Tarihi: 25 ġubat 2011, 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm  

http://pydb.saglik.gov.tr/index.php/2014-09-04-11-16-56/sdp-i-faz-tamamland.html
http://pydb.saglik.gov.tr/index.php/2014-09-04-11-16-56/sdp-i-faz-tamamland.html
http://pydb.saglik.gov.tr/index.php/2014-09-04-11-16-56/sdsgrp-ii-faz.html


  

 

555 

 

 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (2011), R.G. Tarihi: 2/11/2011 Sayı: 28103 (Mükerrer). 

5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (2004), Kabul Tarihi: 

24.11.2004 R.G. Tarihi: 9/12/2004 Sayı:25665. 



 

556 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

YENĠLĠKÇĠ TEKSTĠL ÜRÜNLERĠNĠN ĠHRACAT POTANSĠYELĠ: TÜRKĠYE 

UYGULAMASI
1
 

Ġbrahim ÇÜTCÜ 

Yrd. Doç. Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ĠĠSBF Ġktisat Bölümü, 

ibrahim.cutcu@hku.edu.tr 

Esin BABALIK 

Öğr. Gör. , Adıyaman Üniversitesi Besni MYO, ebabalik@adiyaman.edu.tr 

ÖZET 

Tekstil ve alt sektörleri, emek-yoğun yapısı, yaratmıĢ olduğu katma değer ve yüksek 

ihracat potansiyeli ile ekonomik kalkınmada önemli bir konumdadır. GerçekleĢtirilen inovatif 

faaliyetler sonucunda tekstil ürünleri artık klasik ihtiyaçlarının dıĢında ziraattan inĢaata, tıptan 

taĢıt araçlarına kadar birçok alanda kullanılabilmektedir. Teknik tekstil, akıllı tekstil olarak da 

bilinen katma değeri yüksek bu tarz yenilikçi tekstil ürünlerine yönelmek, küresel rekabette de 

oldukça önem arz etmektedir. ÇalıĢmada öncelikle yenilikçi tekstil ürünleri ayrıntılı bir 

Ģekilde incelenmekte, üretim tarzları, yarattığı katma değerler ve sosyo-ekonomik etkileri 

irdelenmektedir. ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise tekstil sektöründe önemli potansiyeli ve 

fırsatları olan Türkiye‘de yenilikçi tekstil ürünlerinin mevcut durumu, üretim koĢulları, 

sorunları, fırsatları analiz edilerek ihracat potansiyeli karĢılaĢtırmalı olarak analiz 

edilmektedir. Analizlerde ve yorumlarda, Türkiye genelinde gerçekleĢtirilen yenilikçi tekstil 

ürünleri üreten firmalar, bölgesel karĢılaĢtırmalar yapılarak mevcut potansiyelleri, ihracat 

gücü, devlet teĢvikleri, düĢük rekabet unsurları gibi fırsatlar ile değerlendirilmektedir. 

ÇalıĢmanın yöntemi olarak ise; firma ziyaretleri ve meslek kuruluĢları ile yapılan focus (odak) 

görüĢmeler sonucu elde edilen verilerden durum analizi gerçekleĢtirilecek, TUIK ve ITKIB 

gibi kuruluĢlardan elde edilen verilerin ise karĢılaĢtırmalı analizleri yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Teknik Tekstil, Ġhracat, Akıllı Tekstil, Ġnovasyon 

ABSTRACT 

Textile and its subsectors are in an important position with their labor-intensive feature and 

added value and export capacity that have created. As a result of performed innovative activities, textile 

products can be used in many areas from agriculture to construction, medicine to vehicles anymore. To 

use of technical textiles, also known as smart textiles, that kind of innovative textile products is quite 

important in the global competition. In this study, firstly innovative textile products are examined 

detailed and its production type, the value added and socio – economic impacts are investigated. In the 

second part of the study, the current situation of the innovative textile products, production conditions, 

production problems and opportunities in Turkey, that has significant potential and opportunities in 

textile sector, are analyzed and export potential is comparatively scrutinized. Analysis and comments 

includes Turkeys‘ innovative textile firms and their regional comparisons. Additionally, their available 

potentials, export power, government incentives and low competitive elements are evaluated. In the 

method of the study; the case analysis to be performed according to company visits and focus interviews 

with the professional organizations, the data will be comparatively analyses and reviewed that obtained 

from organizations such as TUIK and ITKIB. 

Key Words: Technic Textile, Export, Smart Textile, Innovation 
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Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 



  

 

557 

 

 

1. GĠRĠġ 

GeliĢmekte olan ülkelerde yenilikçi politikalar; üniversiteler, piyasalar, kamu kurum 

ve kuruluĢları, sanayi gibi birimlerin güçlü bir koordinasyonuyla ekonomik etkiler 

yaratmaktadır. Tekstil ve alt sektörleri, son yıllarda gerçekleĢtirilen yenilikçi politikalar ve 

rekabetçi ürünler il e makroekonomide önemli bir potansiyele sahiptir. Çünkü tekstil, 

sanayileĢme ve sanayi toplumu oluĢturma sürecinde birçok ülkede öncü ve lokomotif sektör 

olmuĢtur. Sektör yıllarca emek-yoğun yapısıyla istihdama önemli katkılar sunarak az geliĢmiĢ 

ve geliĢmekte olan ülkelerde önemli katma değerler yaratırken, son yıllarda sermaye-yoğun 

bir yapıya bürünerek geliĢmiĢ ülkelerde de önemli sosyo-ekonomik faydalar yaratmaktadır. 

GeliĢmiĢ ekonomiler bu gücünü inovatif yatırımlar sonucu yenilikçi tekstil ürünleri ile 

sağlamaktadırlar.  

Yenilikçi tekstil ürünlerinin süreci, her bir prosesinde kurgulanan hedefler, stratejiler, 

yöntemler ve rakipler için önem arz etmektedir. Bu nedenle yenilikçi ürünler için sektörde 

öncelikle hammadde üretiminden baĢlanmalı daha sonra pazarlamadan moda-tasarıma kadar 

birçok birimde yaygın etki sağlanmalıdır. DüĢük maliyetli üretim, küresel rekabette önemli bir 

hedeftir. Maliyet minimizasyonu için temel hammadde olan pamuk üretiminden baĢlanarak 

iplik ve kumaĢ sürecine kadar ki tüm aĢamalarda ileri teknolojiden faydalanılmakta, bu sayede 

rekolte arttırılarak daha fazla ürün üretilmekte ve birim üretim maliyetleri düĢürülerek 

rekabette baĢarı elde edilmektedir. Dolayısıyla tekstil sektöründe, yenilikçi politikaların 

hammaddeden baĢlaması, nihai ürüne kadar geçen zaman süresince diğer yeniliklerinde önünü 

açacaktır. Yani tekstil sektöründeki yenilikçi ürünlerin ayrıcalıklarından faydalanabilmek ve 

dünya piyasalarında güçlü bir tekstil ülkesi olabilmek için sürekli farklı olanı, yeniliği 

kovalamak ve bu inovatif süreci sektörel bir kültür haline getirmek oldukça önem 

arzetmektedir. 

Yenilikçi tekstil ürünleri denilince piyasalarda daha çok teknik tekstil ve akıllı tekstil 

ürünleri bilinmektedir. ÇalıĢmada öncelikle yenilikçi tekstil ürünleri kavramsal açıdan 

incelenerek, üretim ve talep yapısı, sosyo-ekonomik etkileri ve ihracat potansiyeli uluslararası 

karĢılaĢtırmalar yapılarak araĢtırılmaktadır. ÇalıĢmanın ikinci kısmında iseTürkiye tekstil 

piyasası ile yenilikçi tekstil ürünlerinin potansiyeli, fırsatları, üretim koĢulları irdelenmekte, 

ihracat imkanları karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilmekte, firmalarla gerçekleĢtirilen focus 

(odak) görüĢmeler ile mesleki kuruluĢlardan elde edilen verilerden durum analizi 

yapılmaktadır. 

2. YENĠLĠKÇĠ TEKSTĠL ÜRÜNLERĠNĠN GENEL YAPISI 

Tekstil kelimesi ilk zamanlar dokuma ile üretilmiĢ kumaĢ anlamına gelmekte olup 

Ģuan bu terim elyaf ve flamentlerden yapılmıĢ sadece dokuma, örme ve keçe kumaĢları değil 

aynı zamanda iplik, sicim, file, dantela ve daha pek çok materyali de içeren birçok ürünü 

kapsamaktadır (Taylor, 1999: 17). Tekstil sektörü çeĢitli lif türlerinin (pamuk, yün, vd.) önce 

iplik haline getirilmesi, bir sonraki safhada belirli desenlerle ve renklerle birleĢtirilmesi 

suretiyle kumaĢ ve son safhada ise konfeksiyon olarak adlandırılan nihai ürün elde 

edilmesiyle oluĢan, dünyadaki en eski entegre üretim biçimdir. Zaman içerisindeki teknolojik 

geliĢmeler özellikle de bilgisayarların (bilgi teknolojilerinin) üretimde kullanılmaya 

baĢlanmasıyla, yeni tezgah tasarımları tekstil sektörünü emek-yoğun üretim biçiminden 

sermaye-yoğun bir üretim Ģekline dönüĢtürmüĢtür ve bu sermaye malları dünya ölçeğinde 

önemli bir pazar oluĢturmuĢtur (Kayalı, 2009: 3). 

Tekstil ve tüm alt sektörleri, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde yarattığı katma değer, 

taĢıdığı yüksek ihracat potansiyeli ve emek-yoğun yapısından dolayı sağladığı yüksek 

istihdam nedeniyle ekonomik geliĢmede oldukça önemli bir sektördür. GeliĢmiĢ ülkelerle 

kıyaslandığında, tekstil imalatının bu ülkelerde giderek azaldığı görülmektedir. Fakat dünya 
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piyasalarında fiyatı belirleyen, talep yapısını oluĢturan, modada söz sahibi ülkeler ise 

genellikle geliĢmiĢ ülkeler olmaktadır. ÇalıĢmada da ayrıntılı olarak paylaĢılacak olan bu 

durum, tekstil sektörünün sermaye yoğun yapıya büründüğü, bunu ise yenilikçi tekstil ürünleri 

ile piyasaya süren geliĢmiĢ ekonomilerin yaptığı Ģeklinde özetlenebilir. Türkiye için bu durum 

analiz edildiğinde ise; hem güçlü bir genç nüfus hem de hammadde üretiminin ülkemizde 

yoğun olması nedeniyle henüz tekstil sektörünün emek-yoğun ürünleri ile katma değerin 

yaratıldığı görülmektedir. Son yıllarda yenilikçi tekstil ürünlerine yapılan yatırımların ise 

giderek arttığını fakat küresel rekabette henüz istenilen seviyede olmadığı bilinmektedir.  

18. yüzyılda baĢlayan ve emeğin verimliliğini olağanüstü ölçülerde artırıp, kitlesel 

üretime geçiĢe imkân veren, insanlık tarihinin en büyük dönüĢümlerinden biri olarak 

değerlendirilen sanayi devrimi ile tekstil sektörü çağ atlamıĢtır. Sanayi devrimi sonrası buhar 

gücünün sanayide kullanılması ile üretim miktarında ve niteliğinde ilerlemeler hızlanmıĢtır. 

Günümüzün küreselleĢen dünyasında sadece üretim yapmaktan ziyade; müĢteri ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek, kaliteli, maliyeti düĢük olan ürünler tercih edilmektedir. MüĢteri istekleri 

her geçen gün geliĢmekte, teknolojiyle birlikte beklentilerin de seviyesi artmaktadır. Örtünme 

ihtiyacı ile baĢlayan tekstil talebi, bir dönem sonra modayı izleyerek kaliteli ve maliyeti ucuz 

ürünlere yönelmiĢtir. Günümüzde ise bu özelliklere ilave olarak; terletmeme - leke tutmama 

gibi ilave özellikler ön plana çıkmıĢ ve müĢterilerin de talebi bu yönde olmaktadır (Akardeniz 

ve Kıraç, 2015: 453). 

Son yıllarda ihtiyaçların artması ve tekstil talep yapısındaki farklılıklar nedeniyle 

sektöre önemli ar-ge yatırımları yapılmakta ve bunun sonucu olarak küresel piyasalarda ciddi 

bir ekonomik değer yaratılmaktadır. Katma değeri yüksek, talep yapısı oldukça güçlü ve 

sermaye yoğun üretim gerektiren tekstil sektörünün bu alanı yenilikçi tekstil ürünleri olarak 

bilinen ―teknik tekstil‖ kavramıyla açıklanabilmektedir. 

2.1. Teknik Tekstil Kavramı ve Genel Özellikleri 

Teknik tekstil denildiğinde ―estetik ve dekoratif özelliklerinden ziyade, öncelikle 

teknik performansları ve fonksiyonel özellikleri için üretilen tekstil malzemeleri ve ürünleri‖ 

anlaĢılmaktadır. Özel olarak tasarlanan, herhangi bir üründe, proses dahilinde veya yalnız 

baĢına belirli bir özelliği yerine getirmek amacıyla kullanılan malzemelere ―teknik tekstil‖ 

denmektedir (ĠTKĠB, 2005: 1). Teknik tekstiller koruma amacı gütmeden giysiler, ev 

tekstilleri, mobilya ve yer döĢemleri haricinde son kullanıma göre üretilen tekstil materyalleri 

ve ürünleridir.(Kosiyanon, 2003).  Teknik tekstiller, yüksek teknik ve kalite gereksinimlerini 

sağlayan (mekanik, ısıl, elektrik ve dayanıklılık.. gibi) ve teknik fonksiyon yeteneği veren 

materyallerdir (Nemoz, 2001: 4). Teknik tekstillerin geliĢimine bakıldığında; ilk olarak 

Romalılar döneminde yelken bezi olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir(Emek, 2004: 9). 

Dokuma kumaĢların ve ağların yol yapımında ve bataklık alanları sabitlemede yine Romalılar 

döneminde kullanıldığına dair emareler görülmüĢtür. Bunun yanında teknik tekstillerin 18. yy 

sonunda balon yapımında ve 19. yy da ilk arabaların tavan kısımlarında ve 20. yy baĢlarında 

ise uçak kanatlarında görülmektedir. (Adanur, 1995). GerçekleĢtirilen inovatif faaliyetler 

sonucu teknik tekstiller; esneklik, iletkenlik, dayanıklılık, verimlilik gibi ürünlerin 

performanslarını arttırarak katma değeri yüksek ekonomik değer haline gelmiĢtir. Bu ürünler 

ayrıca kimyasallara, hava Ģartlarına, mikro organizmalara dayanıklı, yüksek mukavemet, 

yanmazlık gibi üstün performans özelliklerine sahip ürünler olup tekstil dıĢındaki alanlarda 

(otomotiv, tarım, jeoloji, tıp, inĢaat, endüstri …)da kullanılmaktadır.  

Teknik tekstillerin dıĢında yenilikçi tekstil ürünleri olarak görülen bir baĢka alan ise 

akıllı tekstil ürünleridir. Akıllı tekstiller; tekstil teknolojisi ve sentetik elyaflardaki 

geliĢmelerle birlikte malzeme bilimi, tasarım, elektronik ve bilgisayar mühendisliği, tıp gibi 

disiplinler arası bir çalıĢma sonucu ortaya çıkmıĢtır. BaĢlangıçta daha ziyade tıp alanı, 



  

 

559 

 

 

bebekler, yaĢlılar ve özürlüler gibi bakıma muhtaç kiĢilerle askeriye ve uzay yolcuları için 

önem taĢıyan akıllı tekstiller, son bir kaç yıl içerisinde tekstil ve hazır giyim sektörleri 

içerisinde önemli bir yer edinmeye baĢlamıĢtır. Gelecekte de akıllı tekstillerin değer yönünden 

tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli bölümünü oluĢturacağı tahmin edilmektedir 

(CoĢkun, 2007: 16-17). 

Teknik tekstil endüstrisinin faaliyet alanı genellikle olduğundan daha küçük görülmesine 

rağmen toplam tekstil endüstrisinin %40‘ından fazlasını kapsamaktadır. Çatı kaplamada, 

polyester tabanda, elektrik süpürgesi-mutfak aspiratörü gibi ev malzemelerinde, mobilyalarda, 

kamuflaj giysilerinde, çelik yelekler ve bomba imha ekipmanlarında, otomobil hava yastıkları 

ve lastiklerinde… vb hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Teknik tekstiller kullanım 

alanlarına göre temel olarak 12 gruba ayrılmaktadır (Marmaralı, 2011: 98);  

Tablo 1: Teknik Tekstil Kullanım Alanları 

Sektör Kullanım Alanı 

Tarım Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık 

ĠnĢaat Bina ve diğer inĢaatlarda, çadır ve gölgeliklerde 

Teknik giysiler Giysi ve ayakkabıların astar ve benzeri teknik bileĢenlerinde 

Jeotekstiller 
Otoyol ve benzeri inĢaatlarda yalıtım, stabilitevb amacıyla kullanılan 

tekstillerde 

Dekorasyon Mobilya, ev tekstili ve yer kaplamalarında 

Hijyenik ve Tıbbi  

Tekstiller 
Tıbbi tekstiller ve bununla ilgili bakım ve hijyenik ürünlerinde 

Endüstriyel Tekstiller Doğrudan endüstriyel proseslerde kullanılan filtreler, bantlar vb ürünlerde 

Ambalajlama Torba, çuval ve big-bag gibi paketleme ürünlerinde 

Otomotiv 
Kara, hava ve deniz taĢıtlarında dekorasyon, izolasyon ve filtreleme 

iĢlevleri olantekstiller 

Ekolojik Tekstiller 
Zararlı tekstillerin kontrolü, toz ve duman filtrasyonu gibi çevre koruma 

amaçlıürünler 

Koruyucu Tekstiller 
KiĢiyi zararlı maddelere, kötü çevre koĢullarına vb karĢı koruyan tekstil 

ürünler. 

Spor Aktif spor ve boĢ zaman teknik tekstilleri 

Son yıllarda bunlara 2 yeni grup daha eklenmiĢtir: Gıda Tekstilleri(gıdaların 

ambalajlarında ve korunmasında tekstil ürünlerin kullanımı giderekyaygınlaĢmaktadır. Bu 

ürünlerden bazıları aynı zamanda yenilebilir tekstillerdir) ve Akıllı Tekstiller (herhangi bir 

etkiyi veya etki değiĢikliğini algılayan ve buna bir tepki verebilen tekstilürünleridir). 

2.2. Teknik Tekstil Sektöründe YaĢanılan Sorunlar 

Teknik tekstiller esas itibariyle polyester, polipropilen, naylon, viskos, pamuk, cam, 

karbon ve aramidden üretilirler. Ülkelerin kaynaklara ulaĢabilme itibariyle yaĢanılan 

hammadde ve akabindeki finansman sorunları en büyük sıkıntıdır. Özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerde ticari bankaların tekstil gibi emek-yoğun yapılı sektörlere açmıĢ oldukları krediler 
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oldukça yetersiz ve maliyetleri yüksektir. Türkiye için düĢünüldüğünde Eximbank gibi 

ihracatçıları destekleyen kurumların finansman kaynakları da bu sorunu çözmede yetersiz 

kalmaktadır. DıĢ ticaret ile uğraĢan firmaların KDV iadelerinde yaĢanan gecikmelerde nakit 

sıkıntısı çeken firmaların rekabetteki Ģansını azaltmaktadır. Finansman sorunu çözülemediği 

taktirde yabancı sermaye çekilememekte, yeni yatırımlar yapılamayarak teknolojik 

geliĢmelerden de uzak kalınmaktadır (Özdizdar, 2004: 28).  

Tekstil sektöründeki hammadde maliyetleri dıĢında önemli bir maliyet unsuru da iĢçi 

maliyetleridir. Küresel dünyada finansal küreselleĢmenin yanında üretimde de yaĢanılan 

küreselleĢme, rekabeti oldukça zorlaĢtırmaktadır. Çünkü baĢta Çin ve diğer Asya ülkeleri 

olmak üzere hem sosyal güvenlik uygulamaları hem yüksek nüfus oranından dolayı düĢük 

iĢçilik maliyetleri, Türkiye gibi ülkelere ihracatta rekabet Ģansı tanımamaktadır.  

Tablo 2: KarĢılaĢtırmalı ĠĢçilik Maliyetleri ($/saat) 

Ülkeler Brezilya Hindistan Endonezya Ġtalya Kore ABD Türkiye 

Nitelikli ĠĢgücü 

Maliyeti 
4 1,15 0,59 18,1 5,76 16,8 2,0 

Niteliksiz 

ĠĢgücü Maliyeti 
1,36 0,69 0,15 15,9 2,68 1,59 1,59 

Kaynak: Özdizdar, 2004: 28 

Teknik tekstilde yaĢanılan bir baĢka sorun olarak yapısal sorunlar gösterilebilir. 

Türkiye‘deki tekstil firmalarının büyük kısmı kurumsal olmayıp KOBĠ niteliğindedir. Bu 

durum dünyadaki rakiplerine göre özsermayesi yetersiz ve son teknolojilerden uzak firma 

görüntüsü vermektedir. Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerji fiyatlarının 

yüksekliği de bu sorunu daha da büyütmektedir. Bu yapısal sorunlar ise firmaların dünya 

pazarlarına açılmasında önemli bir sorun olmaktadır.  

Yapısal sorunlar arasında iĢgücü verimliliği de oldukça önemlidir. Firmaların çoğu 

aile iĢletmesi olduğundan ar-ge ye gereken yatırım yapılamamakta, eğitim faaliyetleri ise 

oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu sorun nitelikli ve verimli kalifiye iĢgücü teminine ve katma 

değeri yüksek ürünlerin geliĢtirilmesine imkan vermemektedir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan bu 

ürünlerin daha çok ithalat yoluyla karĢılanmasına gidilmektedir.  

2.3. Dünyada Teknik Tekstil Sektörü 

Dünya nüfusunun artması, buna bağlı olarak tüketici talebinin yükselmesi ve tekstil 

ürünlerinin kullanım alanlarının geniĢlemesi gibi nedenlerle tekstil üretim ve ticareti geçmiĢ 

yıllara göre artmaktadır. 2005 yılında 483,1 milyar dolar değerinde olan dünya tekstil piyasası 

her yıl neredeyse %10‘luk artıĢla geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ekonomilerin vazgeçilmez 

kaynakları arasındadır. Tekstil sanayisi, moda olgusunun yanı sıra dünyadaki değiĢime ayak 

uydurabilmek için geliĢmekte ve hızla yeni nesil ürünlere yönelmektedir. Teknik tekstiller ve 

akıllı tekstiller son zamanlarda gösterdikleri artıĢlar ile sektörde dikkat çekmektedirler 

(ĠTKĠB, 2008: 15). Yenilikçi tekstil ürünlerinin yarattığı katma değerle birlikte sektördeki 

inovatif geliĢmeler her anlamda ekonomiye önemli girdileri sunmaktadır. Bunun en güzel 

örneği olarak ise değiĢik dönemlerde sektöre yön veren moda haftalarıdır. Bu organizasyonlar 

hem sektörün yönünü hem de geleceğini belirlerken özellikle katılımcılar üzerinden yerel 

ekonomiye de katkılar sağlamaktadır. Buna en güzel örnek olarak ise New York‘taki moda 

haftası verilebilir. Moda Haftası‘nın New York‘a katkısı senede 466 milyon dolardır. Bu 

rakam sadece davetlilerin yarattığı ekonomik değerdir. Ayrıca New York Moda Haftası‘na 
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gelenler, yılda 40 milyon doları restoranlara, 30 milyon doları taksi ve ulaĢıma, 56 milyon 

doları da civardaki otellere harcamaktadır (Gustology, 2015).  

Teknik tekstillerin konfeksiyon için üretilen tekstillerden kabaca iki kat hızlı 

büyüdüğü tahmin edilmektedir. Dünyada tüketilen tekstil ürünlerinin ağırlık itibariyle dörtte 

birinden fazlası teknik tekstil ürünleridir. Bazı geliĢmiĢ ülkelerde elyaf olarak fabrika 

tüketiminin %40‘dan fazlası teknik tekstil olabilmektedir. Hemen hemen bütün tekstil 

üreticisi ülkelerde 2005 yılının baĢında miktar kısıtlamalarının kalkması ile yeniden 

yapılanma sürecine girilmiĢtir. Teknik tekstil sektörünün stratejik önemi ve bu çerçevede 

araĢtırma-geliĢtirmenin hayati oluĢu tartıĢılmaz görünmektedir (ĠTKĠB, 2008: 16). Son 

yıllarda dünya teknik tekstil dıĢ ticareti de önemli bir artıĢ eğilimindedir. 2009 yılında 

yaklaĢık 68 milyar dolar değerinde gerçekleĢen dünya teknik tekstil ihracatı, 2013 yılı sonu 

itibariyle 96 milyar dolar değerine yükselmiĢtir. 2009-2013 arası son beĢ yıllık dönemde 

dünya teknik tekstil ihracatı yıllık ortalama %9,5 oranında yükselmiĢtir (ĠTKĠB, 2015: 9). 

Teknik tekstil üretiminde dünyada önde gelen bölgeler sırasıyla Kuzey Amerika, Batı 

Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Amerika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya ülkeleri olarak 

sayılmaktadır. Ülke olarak bakıldığında ABD, Hindistan, Çin, Japonya, Ġngiltere, Almanya, 

Fransa ve Ġtalya teknik tekstil üretiminde dünyada önde gelen ülkelerdir (Ġtkib, 2005: 6). 

Teknik tekstil liderlerinden Almanya‘da da teknik tekstillerin satıĢı tüm tekstil ürünleri 

içerisinde % 52‘lik bir orandadır (Altun, 2011: 7).  

Tablo 3: Dünya Teknik Tekstillerin Uygulama Alanlarına Göre Piyasa Büyüklükleri (Miktar: 

1.000 Ton, Değer: Milyon USD) 

Teknik Tekstil 

Alanları 

Yıllar 

2000 2005 2010 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

UlaĢım Tekstilleri 2.479 25.629 2.828 26.861 3.338 29.282 

Endüstriyel 

Tekstiller 
2.205 13.405 2.624 16.687 3.257 21.528 

Spor Tekstilleri 989 13.897 1.153 16.052 1.382 19.062 

Bina ve ĠnĢaat 

Tekstilleri 
1.648 5.872 2.033 7.296 2.591 9.325 

Ev Tekstilleri 2.186 6.751 2.499 7.622 2.853 8.778 

Giyim Teknik 

Tekstilleri 
1.238 6.071 1.413 7.014 1.656 8.306 

Sağlık Tekstilleri 1.543 5.391 1.928 6.671 2.381 8.238 
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Tarım Teknik 

Tekstilleri 
1.381 5.541 1.615 6.568 1.958 8.079 

Koruyucu 

Tekstilleri 
238 5.193 279 5.873 340 6.857 

Ambalaj 

Tekstiller 
2.552 4.393 2.99 5.329 3.606 6.63 

Jeotekstiller 255 740 319 927 413 1.203 

Ekolojik Tekstil 214 800 287 1.039 400 1.389 

Toplam 16.714 92.881 19.681 106.899 23.774 127.288 

Kaynak: Rigby, 2004: 21 

Teknik tekstillerin üretim rakamlarının incelendiği Tablo 3 incelendiğinde 12 temel 

grup içerisinde en fazla üretimin ulaĢım tekstilleri, endüstriyel tekstiller, ambalaj tekstilleri ve 

ev tekstilleri alanlarında olduğu görülmektedir. Dünya piyasalarında pazar payı azalmasına 

rağmen tüm teknik tekstil pazarının %30‘u Kuzey Amerika ülkelerine aittir. Bu ülkeler 

arasında öne çıkan ülke ise Brezilya olup, ülkedeki üretilen toplam tekstilin yarısı teknik 

tekstil ürünlerinden oluĢmaktadır. Kuzey Amerika dıĢında teknik tekstil üretiminin güçlü 

olduğu diğer bölge Çin, Hindistan gibi ar-ge ve teknik tekstillere yüksek oranda pay ayıran 

ülkelerin olduğu Asya bölgesidir. Bölgedeki yüksek büyüme oranıyla birlikte ziraat, giyim, 

tıp, otomotiv, ev tekstili gibi spesifik uygulama gerektiren alanlarda ihtiyaç giderek 

artmaktadır. Ayrıca dünya nüfusunun %65‘inin bölgede olması da gelecek açısından cazibeyi 

arttırmaktadır (Özdizdar, 2004: 13-15). Avrupa ülkelerinde ise son yıllarda nanobilim ve 

nanoteknolojiye yönelik ar-ge çalıĢmalarına yatırım yapılmıĢ ve değerli geliĢmeler 

kaydedilmiĢtir. Bu sebeple Avrupa‘daki teknik tekstil üretiminin toplam tekstil içindeki payı 

sürekli yükselmektedir. Almanya‘da bu oran %30‘lardayken Fransa‘da %17,5 düzeyindedir. 

Ġngiltere‘de ise ar-ge ve ürün geliĢtirmeye büyük önem verilmekte olup teknik tekstil üreten 

firmalara tasarım, markalaĢma, eğitim ve geliĢtirme, e-ticaret ve konularında kamusal 

kaynaklar aktarılmaktadır (ĠTKĠB, 2005: 7). Marka ve tasarım açısından Türkiye‘deki 

konjonktürel yapıya bakıldığında ise bu iki kavramın birbirlerini destekleyen yapısı fark 

edilmektedir. Marka-tasarım faaliyetleri ile birlikte Türkiye‘de 24 dolar olan kilogram ihracat 

rakamı en kısa zamanda 35 dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Ancak bu sayede hala 1 

milyar dolar olan markalı ürün ihracatı, 2023 hedefleri ile uyumlu bir Ģekilde 10 milyara 

yükseltilebilecektir (Moda Haftası, Milliyet, 12.03.2014).  

3. TÜRKĠYE‟DE YENĠLĠKÇĠ TEKSTĠL SEKTÖRÜNÜN GENEL ANALĠZĠ 

VE ĠHRACAT POTANSĠYELĠ 

Türkiye‘de geliĢmekte olan ekonomik yapısıyla, tekstil sektörü milli gelirden aldığı 

pay, sağladığı istihdam ve yüksek ihracat potansiyeli ile birçok alt sektör ile düĢünüldüğünde 

lokomotif bir yapıya sahiptir. Tekstil (hazır giyim, konfeksiyon, iplik, halı..vb) sektörü en çok 

dıĢ ticaret fazlası veren, oluĢturduğu istihdam ile iĢsizliğin azalmasına ve toplumun refahına 

çok ciddi düzeyde katkılar sağlayan bir sektördür.Sektör ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının 

(GSYH‘sının) %10‘undan fazlasını ve imalat sanayiinde yaratılan katmadeğerin %16‘sını 

sağlamaktadır. Türkiye‘de tekstil ve hazır giyim sanayi, tarımdan sonra en büyük istihdama 

sahip (yaklaĢık 2 milyon kiĢi) sanayi dalıdır ve ülkenin toplam ihracat gelirlerinin 1/5‘ini 

sağlamaktadır. GSYĠH‘ye katkısı %11 oranındadır ve ülke imalat sanayii üretiminin %14‘ü 

bu alanda gerçekleĢmektedir (Akardeniz ve Kıraç: 2015: 458).Teknik tekstil piyasasına 
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bakıldığında ise Türkiye‘de yatırımların henüz yeni olması, üretimlerinin gizli tutulması ve bu 

alanda henüz bilgi envanterinin oluĢturulmamıĢ olması nedeniyle firmaların gerçek 

potansiyellerine ve üretim kapasitelerine ulaĢmak oldukça güçtür. 

Türkiye dünya tekstil piyasasında önemli bir tedarikçi olup yenilikçi tekstil 

ürünlerinden non-woven kumaĢlar ve big-bag olarak bilinen sentetik çuvallar baĢta olmak 

üzere birçok teknik tekstil ürününde de üretimini arttırmaktadır. Fakat piyasanın oligopolistik 

yapısı yani yatırım için gerekli olan ileri teknoloji ve yüksek sermaye, piyasaya giriĢleri 

zorlaĢtırmaktadır. Türkiye teknik tekstil üretimi için büyük avantajlara sahiptir. Çünkü 

Türkiye (Marmaralı, 2011: 99); 

 GeliĢmiĢ bir tekstil endüstrisine, 

  Hammadde üretim yatırımlarına, 

 Yüksek kaliteli ve eğitimli insan kaynağına, 

 Güçlü tekstil eğitimi kurumlarına ve araĢtırma merkezlerine, 

 Stratejik coğrafi konuma, 

 GeliĢmiĢ nakliye ağına, 

 GeliĢmiĢ, modern ve çok iyi donanımlı tekstil testleri laboratuvar altyapısına, 

 AB ile Gümrük Birliği sözleĢmesine, 

 ÇeĢitli ülkeler ile serbest ticaret anlaĢmalarına, 

 Serbest bölgelere ve organize sanayi bölgelerine, 

 GeliĢmiĢ üniversite-sanayi iĢbirliğine, 

 Genç makine alt yatırımına (tekstil makinelerinin 75 % i 10 yaĢ altındadır) 

 Büyük bir dahili pazara sahiptir  

3.1. Türkiye‟de Yenilikçi Tekstil Ürünleri DıĢ Ticaret Potansiyeli 

Türkiye, 2014 yılında 1,6 milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatı ve 1,5 milyar 

dolar değerinde teknik tekstil ithalatı gerçekleĢtirmiĢtir. Teknik tekstil ihracatı, genel ihracatın 

%1‘ini ve teknik tekstil ithalatı ise genel ithalatın %0,6‘sını oluĢturmaktadır. Türkiye‘nin 

2000 yılında 425,7 milyon dolar değerinde olan teknik tekstil ihracatı, 2010 yılında 1,2 milyar 

dolara ve 2014 yılında 1,6 milyar dolara ulaĢmıĢtır. 2010-2014 yılları arasında teknik tekstil 

ihracatı sadece 2012 yılında %4,8 oranında gerilemiĢ, diğer yıllarda %3,2 ile %21,2 arasında 

değiĢen oranlarda artmıĢtır. Bugün Almanya ve diğer AB ülkeleri baĢta olmak üzere, 

Meksika‘dan Kenya‘ya, Rusya Federasyonu‘ndan Suudi Arabistan‘a dünyanın farklı 

kıtalarında 183 ülkeye Türkiye‘den teknik tekstil ürünleri ihraç edilmektedir. Öte yandan, 

2000 yılında 280,1 milyon dolar değerinde olan teknik tekstil ithalatı, 2010 yılında 1,1 milyar 

dolara ve 2014 yılında 1,5 milyar dolara yükselmiĢtir (ĠTKĠB, 2015: 4).       

 Tablo 4: Türkiye Tekstil DıĢ Ticareti Genel Durumu (ĠTKĠB, 2015: 3) 

  2013 2014 DeğiĢim 

Genel Ġhracat 151.802.637.087 157.715.040.403 3.9 

  

Tekstil ve Hammaddeleri Ġhracatı 8.367.973.140 8.538.829.180 2 

Tekstil ve Hammaddeleri Ġhracatının 

Genel Ġhracata Payı 
5.5 5.4   

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ġhracatı 17.150.270.228 18.499.643.985 7.9 
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Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

Ġhracatının Genel Ġhracatta Payı 
11.3 11.7   

  

Teknik Tekstil Ġhracatı 1.546.049.198 1.595.223.463 3.2 

Teknik Tekstil Ġhracatının  Genel 

Ġhracatta Payı 
1 1   

Kaynak: ĠTKĠB, 2015: 3 

2010-2014 yılları arasında teknik tekstil ithalatı, teknik tekstil ihracatına benzer 

Ģekilde sadece 2012 yılında %11,2 oranında gerilemiĢ, diğer yıllarda %6,8 ile %24,2 arasında 

değiĢen oranlarda artmıĢtır. 2014 yılında 107 ülkeden yapılan teknik tekstil ithalatı, son beĢ 

yıl içinde yıllık ortalama %7,7 oranında yükselmiĢ ve yıllık ortalama artıĢ hızı %7,3 olan 

teknik tekstil ihracatı ile karĢılaĢtırıldığında yükselme eğilimi kaydetmiĢtir. Türkiye‘nin 22 

temel ürün grubunda teknik tekstil ihracatı incelendiğinde, yüksek mukavemetli torba ve 

çuvalların %23,6 pay ile en fazla ihracat yapılan ürün grubu olduğu görülmektedir. 2014 

yılında torba ve çuval ihracatı %2,7 oranında gerileme ile 376 milyon dolar değerinde 

gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‘nin teknik tekstil ihracatında torba ve çuvallardan sonra en fazla 

ihracatı yapılan ürün grupları, dokunmamıĢ mensucat (nonwoven), her nevi nakil vasıtası iç 

ve dıĢ lastiği için mensucat (kord bezi), emdirilmiĢ, sıvanmıĢ, kaplanmıĢ mensucat ile cam 

lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamüllerdir. Bu beĢ ürün grubunda yapılan ihracat, 1,1 

milyar dolar ile Türkiye‘nin toplam teknik tekstil ihracatının %70,5‘ini oluĢturmaktadır. 

Tablo 5: Türkiye Teknik Tekstil DıĢ Ticareti 

YILLAR ĠHRACAT DEĞĠġĠM ĠTHALAT DEĞĠġĠM 

2010 1.221.825.669 
 

1.116.607.729 

 
2011 1.480.593.104 21,2 1.386.407.669 24,2 

2012 1.408.956.487 -4,8 1.230.726.195 -11,2 

2013 1.546.049.198 9,7 1.364.759.724 10,9 

2014 1.595.223.463 3,2 1.457.555.486 6,8 

Kaynak: ĠTKĠB, 2015: 5 

2014 yılında Türkiye‘nin 183 ülkeye gerçekleĢtirdiği 1,6 milyar dolar değerindeki 

teknik tekstil ihracatında en fazla ihracat yapılan ilk beĢ ülke, Almanya, Fransa, Ġtalya, Rusya 

Federasyonu ve ABD‘dir. Türkiye‘nin en önemli teknik tekstil ihracat pazarı, 2014 yılında 

%1,5 gerileme ile yaklaĢık 163 milyon dolar değerinde ihracat yapılan ve Türkiye‘nin toplam 

teknik tekstil ihracatının %10,2‘sini oluĢturan Almanya‘dır. Almanya‘ya teknik tekstil 

ihracatında %46 pay ile en önemli ürün grubu olan yüksek mukavemetli torba çuvallarda 

2014 yılında %1,5 gerileme ile 75 milyon dolar değerinde ihracat yapılmıĢtır. Almanya‘ya 

teknik tekstil ihracatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları her nevi nakil vasıtası iç ve dıĢ 

lastiği için mensucat (kord bezi) ve dokunmamıĢ mensucat (nonwoven) ürünleridir. 
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Tablo 6: Türkiye‘nin En Çok Teknik Tekstil Ġhraç Ettiği Pazarlar 

ÜLKE 2013 2014 DEĞĠġĠM PAY 

Almanya 165.229.141 162.755.824 -1,5 10,2 

Fransa 117.380.436 105.735.186 9,9 6,6 

Ġtalya 71.231.317 86.740.139 21,8 5,4 

Rusya 99.572.050 77.279.532 -22,4 4,8 

ABD 64.185.508 65.117.069 1,5 4,1 

Kaynak: ĠTKĠB, 2015: 6 

Türkiye‘de gerçekleĢtirilen yenilikçi tekstil ürünlerinin hacimsel ve ekonomik olarak 

en büyük ağırlığa sahip olan dokumasız kumaĢ olarak da bilinen non-woven üretimidir. 

Türkiye‘de teknik tekstil üretimi yapan 150‘nin üstünde firma bulunurken bunun 60‘a yakını 

non-woven üretim gerçekleĢtirmektedir (Gülsoy, 2010: 3). DokunmamıĢ kumaĢ piyasasında 

üreticilerin illere göre dağılımına bakıldığında Ġstanbul‘da 34 firma, Gaziantep‘te 9 firma 

bulunmaktadır. Bu iki Ģehirde, 318 bin tonluk toplam non-woven üretiminin %90‘ını 

yapılmaktadır. Ayrıca sektörde çalıĢanların %81‘i yine bu iki ilde istihdam edilmektedir. 

Tablo 7:Non-Woven KumaĢ Üreticisi Firmalar Hakkında Genel Bilgiler  

Ġlin Adı 
Kayıtlı 

Üretici 

Personel Bilgileri Üretim Kapsaitesi 

M T U Ġ 
Ġ

D 
TOPLAM Kg Metrekare 

Adana 1 0 1 2 
1

1 
1 15 * * 

Ankara 1 2 0 5 
5

5 

1

0 
72 * * 

Bursa 5 0 0 4 
6

2 

1

0 
76 1.185.070 0 

EskiĢehir 1 0 0 2 3 1 6 
 

* 

G.Antep 9 
8

6 

1

29 

4

6 

1

034 

1

10 
1405 180.280.988 0 

Ġstanbul 34 
5

0 

6

2 

1

07 

1

277 

2

63 
1759 108.082.191 315.740.160 

Ġzmir 4 1 2 9 
7

9 

1

1 
102 2.066.928 0 

Konya 1 0 0 1 2 0 3 
 

* 

Manisa 1 1 0 3 
5

9 
7 70 

 
* 

K.MaraĢ 1 1 0 2 
3

0 
7 40 

 
* 

Tekirdağ 4 6 5 
1

0 

1

03 

1

7 
141 9.199.728 * 

Zonguldak 1 0 0 4 
4

3 
1 48 * * 

Kilis 2 6 5 9 
8

5 

1

0 
115 * * 

Toplam 66 
1

54 

2

05 

2

10 

2

.881 

4

50 
3900 318.103.786 315.740.160 
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M: Mühendis    T: Teknisyen   U: Usta     Ġ: ĠĢçi     ĠD: Ġdari 

Kaynak: Akardeniz ve Kıraç, 2015: 460 

4.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Küresel rekabet yaĢanılan sorunların ve makroekonomik istikrarsızlıkların çözümünde 

iktisat bilimi üretim artıĢını önermektedir. Belli bir dönemde üretilen mal ve hizmet 

üretimindeki ve üretim kapasitesindeki artıĢ olarak tanımlanabilen ekonomik büyüme son 

yıllarda küresel rekabet için gerekli ama yeterli değildir (Ertek, 2008: 27). Üretimin yanında 

katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapılması gerekmektedir. Yenilikçi ya da inovatif 

ürünler olarak da tanımlanabilen bu ürünler daha çok sermaye-yoğun olup ileri teknoloji ve 

ar-ge gerektiren mal ve hizmetleri kapsamaktadır.  Bu sayede, ülkenin kaynaklarının optimum 

verimlilikte ürün ve hizmete dönüĢtürülmesi ve bu ürün ve hizmetlerden toplumsal değerler 

yaratılması mümkün olacaktır. ÇalıĢmada yenilikçi tekstil ürünlerinin genel durumu ve ihracat 

potansiyeli irdelenmiĢtir.  

Tekstil sektörü; pamuk ipliği, pamuklu ve yünlü dokuma, suni-sentetik ve ipekli 

dokuma, trikotaj (örme) sanayini içeren ve son aĢamada ise hazır giyimden oluĢan oldukça 

geniĢ bir alanda çalıĢma imkanı bulmaktadır. Ayrıca her alt sektörün, tedarikçileri ile birlikte 

düĢünüldüğünde ise oldukça büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 

Tekstil ve hazır giyim sanayii ihracat ve üretim içindeki yüksek payı, büyük oranda yerli girdi 

kullanması nedeniyle yaratılan katma değerin yüksekliği, emek yoğun yapısı nedeniyle 

istihdamdaki payı, nispeten daha vasıfsız iĢgücünü ve kadın iĢgücünü istihdam etmesi ve 

bölgesel kalkınmadaki rolünden ötürü Türkiye için stratejik öneme sahiptir. 

Lokomotif sektör olması nedeniyle ve birçok alt sektör ile ülke ekonomisinde stratejik 

öneme sahip olan tekstil sektöründe yeni bir vizyon ve küresel rekabette varolabilmek için 

yeni hedefler oluĢturulması gerekmektedir. Her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de 

hedeflere ulaĢılabilmesi için eğitim, ar-ge gibi yenilikçi unsurları aktifleĢtirecek yatırımlara 

öncelik verilmelidir. Bunun için öncelikle sektörün ihtiyaçlarını karĢılayabilecek gerekli 

kalifiye personelin sağlanması, üniversite-sanayi iĢbirliğinin güçlendirilmesi ve bürokratik 

engellerin kaldırılarak özellikle yabancı sermayenin teĢvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

tekstil sektörü pamuktan ipliğe, kumaĢtan boyaya kadar çok yönlü proseslere sahip olduğu 

için tüm bileĢenleri arasında etkin bir iĢbirliği sağlanmalı, yenilikçi politikaların ise kamusal 

ve uluslararası fonlarla desteklenmesi sağlanmalıdır.  

Gerek 78 milyonluk nüfusuyla geniĢ bir pazara sahip olması gerekse genç nüfus, 

hammadde gibi girdilerle ve coğrafik konumu nedeniyle ihracatta önemli avantajlar içermesi, 

tekstil sektörünün Türkiye‘de geliĢmesi için önemli fırsatlar mevcuttur. 2023 hedefleri 

arasında yer alan 500 milyar dolarlık ihracat hedefinde de tekstil sektörünün potansiyelinin 

kullanılması gerekmektedir. Yenilikçi tekstil ürünleri tüm bu hedef ve politikaların 

gerçekleĢtirilmesi için önemli avantajlar yaratmaktadır. Teknik tekstil olarak da ifade 

edilebilen bu ürünler için mikro ölçekte firmaların kurumsallaĢması, pazar ve ürün 

çeĢitliliğine gidebilmesi ve en önemlisi üretimin her aĢamasında yenilikçi politikaların hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Makro ölçekte ise kamusal desteklerin bu alanda arttırılması, 

gerekirse bölgesel teĢviklerin yanında sektörel teĢviklerin daha da güçlendirilmesi gerekir. 

Her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de belirlenen hedeflerin gerçekleĢmesinin 

temelinde kaynakların verimli kullanılması, üniversite-sanayi iĢbirliğini geliĢtirerek yeni 

tekstil araĢtırma merkezlerinin kurulması, küresel eğilimler ve itici güçler doğrultusunda 

moda/marka ve dağıtım kanalları oluĢturarak çok amaçlı-iĢlevli akıllı ve katma değeri yüksek 

ürün ve yenilik sunumunun, çevreci ve yüksek teknoloji uyarlamasının ve kullanımının 

artmasını sağlanması gerekmektedir. 

 



  

 

567 

 

 

KAYNAKLAR 

Adanur, S. (1995). Wellington Sears Handbook of Industrial Textiles. Technomic Publishing 

Company, Inc. 

Akardeniz, E. ve Kıraç, F. (2015). Rekabet ve YoğunlaĢma Düzeyinin Ölçülmesi: Gaziantep 

Teknik Tekstiller Piyasası. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 451-472. 

Altun, ġ. (2011). Teknik Tekstil 2011Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu. 

Tekstil&Konfeksiyon ve Ar-ge Merkezi. Bursa 

CoĢkun, E. (2007). Akıllı Tekstiller ve Genel Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, ss.16-17. 

Emek, A. (2004). Teknik Tekstiller Dünya Pazarı, Türkiye‘nin Üretim ve Ġhraç Ġmkânları. 

Uzmanlık Tezi. Ankara: T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticareti GeliĢtirme Etüd Merkezi 

Ertek, T. (2008). Makro İktisat. Ġstanbul: Beta Yayınları 

Gustology. (2015). Moda Haftası Ekonomisi. http://www.gustology.com/?sayfa= 

post-99-moda_haftasi_ekonomisi. (14.04.2015). 

Gülsoy, E. (2010). Teknik Tekstiller. T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġhracatı 

GeliĢtirme Etüd Merkezi. Ankara. 

ĠTKĠB (2005). Teknik Tekstiller Üzerine Genel ve Güncel Bilgiler. ĠTKĠB Genel Sekreterliği 

Ar-Ge ve Mevzuat ġubesi Yayını. Ġstanbul. 

ĠTKĠB (2008). Teknik Tekstil Üzerine Genel ve Güncel Bilgiler. ĠTKĠB Genel Sekreterliği Ar-

Ge ve Mevzuat ġubesi Yayını. Ġstanbul. 

ĠTKĠB (2015). Teknik Tekstil Sektörüne İlişkin Güncel Bilgiler. Tekstil, Deri ve Halı ġubesi 

Yayını. Ġstanbul. 

Kayalı, C.A. (2009). 2007 Yılı Tekstil ĠĢletmelerinin Finansal Karlılık Açısından 

Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 19(1), 3-4.  

Kosiyanon, R. (2003). Technical Textiles: An Industry Overview.  TTIS. 

Marmaralı, A. (2011). Türkiye‘de Teknik Tekstil Sektörü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 

20(2), 98-100. 

Moda Haftası, Milliyet, 12.03.2014, ss.8. 

Nemoz, G. (2001). Applications And Markets Of  Technical Textiles: Actual Situation And 

Trends.  http://www.technica.net/tessilitecnici/rel20011107/Nemoz.pdf. (15.08.2016). 

Özdizdar, A. (2004). Teknik Tekstil Sektör Araştırması. Ġstanbul: ĠTO Yayınları 

Rigby, DS. A. (2004). Teknik Tekstiller ve Non-wovenlar,  Government of India Ministry of 

Textiles. Report of the Expert Commite on Technical Textiles: 21 

Taylor, M. A. (1999). Technology of Textile Properties. Demir A. ve Günay, M. (Çev.), 

Forbes Publications, London, pp. 17. 

WTO (World Trade Organisation). (2013). Exportts of Textiles and Clothing Surpass Average 

Growth. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_highlights2_e.pdf.  (22.04.2015). 

http://www.gustology.com/?sayfa=post-99-moda_haftasi_ekonomisi
http://www.technica.net/tessilitecnici/rel20011107/Nemoz.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_


 

568 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

PAYLAġIM EKONOMĠSĠ: DÜNYA VE TÜRKĠYE ÖRNEKLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI
1
 

Yrd.Doç.Dr. Esra G. KAYGISIZ 

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü, 

 esra@egk.gen.tr, 

Yrd. Doç.Dr. IĢıl DEMĠRTAġ  

Giresun Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü, 

isil.demirtas80@gmail.com 

ÖZET 

Sürekli olarak yeni hizmet ve iĢ yapma modellerine olanak sağlayan internet, son 

yıllarda karĢımıza paylaĢım ekonomisini çıkarmıĢtır. Genel olarak ―kullanmadığını paylaĢ‖ 

felsefesine dayanan kavram, dünya genelinde farklı uygulamalarla birçok internet kullanıcısı 

ve yatırımcısına yeni iĢ fırsatları sağlamaktadır.Söz konusu çalıĢma öncelikle paylaĢım 

ekonomisinin kavramsal çerçevesini çizmektedir. ÇalıĢmanın çıkıĢ noktasını ise Türkiye‘de 

hayata geçirilen paylaĢım ekonomisi uygulamalarından Zumbara, Driveyoyo, Verrr ve 

HemenKiralık gibi uygulamaların Airbnb, Uber, TaskRabbit, Peerby gibi uygulamalarla 

karĢılaĢtırarak genel eksiklik ve farklılıklarının belirlenmesi oluĢturmaktadır.Yapılan ön 

çalıĢma ve değerlendirmelerde Türkiye‘de geliĢtirilen model ve uygulamaların kâr amacı 

gütmeden ve gerçekten ―PaylaĢım‖ odaklı, gönüllülük esasına dayalı ve gençlerin öncülük 

ettiği sosyal yenilik uygulamaları olduğu görülmektedir. Tüm dünyada hızlı yayılan Airbnb, 

Uber, TaskRabbit, Peerby gibi uygulamalar ise yatırım sermayesi olan ve gönüllülükten 

ziyade topluluk-tabanlı kapitalizm modelini teĢkil eden uygulamalar olduğu bilinmektedir. 

KarĢılaĢtırılan uygulamalar arasında sermaye farklılıklarının yanı sıra yazılım/tasarım hataları, 

kullanıĢlılık/eriĢilebilirlik kolaylıkları ve imkânları, güvence ve ödeme sistemleri bakımından 

farklar olduğu görülmüĢtür. Elde edilen bu bulguların Türkiye‘de hayata geçirilen paylaĢım 

ekonomisi uygulamaların benimsenme oranını olumsuz etkilediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: PaylaĢım, PaylaĢım Ekonomisi, Mobil uygulamalar, Sosyal Ağ 
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 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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SHARĠNG ECONOMY : COMPARĠSON OF WORLD AND TURKEY 

SAMPLES 

ABSTRACT 

The Internet, which has been constantly providing new service and business models, 

has released the sharing economy in recent years. The concept, which is based on the 

philosophy of sharing the "non-use" in general, provides new business opportunities for many 

internet users and investors with different applications all over the world.Firstly, this study 

draws the conceptual framework of the sharing economy. The starting point of the study is the 

determination of common deficiencies and differences by comparing applications such as 

Zumbara, Driveyoyo, Joint Creation and Immediate Rule from applications such as Airbnb, 

Uber, TaskRabbit, Peerby.In the preliminary studies and evaluations, it is seen that the models 

and applications developed in Turkey are social innovation applications based on voluntary 

and young people oriented, profit-oriented and really "Sharing" oriented. Airbnb, Uber, 

TaskRabbit, Peerby like applications spread rapidly all over the world and are known to be 

applications that constitute the model of community-based capitalism, which is investment 

capital against voluntarism. Among the comparative applications, it has been found that there 

are differences in capital / software / design mistakes, convenience / accessibility facilities 

and facilities, assurance and payment systems as well as capital differences. Inconclusion, 

these findings have adversely affected the adoption rate of applications of sharing economics 

in Turkey. 

Keywords: Sharing, Sharing Economy, Mobile Applications, Social Network 
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1.GĠRĠġ 

Son yıllarda internet ve mobil teknolojilerin baĢ döndürücü hızı internet giriĢimciliği 

sahnesine PaylaĢım Ekonomisi kavramını çıkartmıĢtır. ―Daha az tüketim‖ sloganını 

benimseyen kiĢilerin harekete geçirdiği ancak yatırımcıların da oldukça ilgisini çeken bir 

PaylaĢım Ekonomisi modeli, 2012‘den bu yana adını sıklıkla duyurmaktadır. 

Sosyal, ekonomik ve teknolojik geliĢme ve değiĢimlerin bir çıktısı olan ve gücünü 

paylaĢmaktan alan paylaĢım ekonomisi kavramı genel olarak ürün ve hizmetlerin teknoloji ve 

ağ aracılığıyla ortak kullanımı olarak tanımlanabilir. Asıl amaç, mülkiyetin paylaĢımı 

sağlanarak iĢbirlikçi bir tüketim biçiminin oluĢturulmasıdır. KiĢilerin sahip oldukları ürünleri 

ihtiyaç duyan diğer kiĢilerin kullanımına sunması veya takas etmesi Ģeklinde olabildiği gibi 

hizmet maliyetlerini paylaĢma veya iĢ, beceri ve yetenek paylaĢımı Ģeklinde de 

gerçekleĢmektedir. Bir baĢka deyiĢle hayatımızda hep var olan ―paylaĢım‖ kavramına 

internetin sunduğu imkânlarla kürenin herhangi bir noktasındaki kiĢiyi paydaĢ olarak dâhil 

edebilmemizi sağlamaktadır. 

PaylaĢım ekonomisi uygulamalarının sosyal veya ekonomik adaleti sağlaması; israfın, 

çevre kirliliğinin, karbon ayak izinin azaltılmasına katkıları; kısıtlı kaynakların 

eriĢilebilirliklerinin artırılması; kiĢiler, kentler ve toplumlar arasında köprü kurması ve kiĢisel 

bağımsızlık sağlaması gibi toplumsal faydaları oldukça fazladır. Bu bağlamda paylaĢım 

ekonomisinin özellikle ev, araba, bisiklet takası ve yolculuk masraflarının paylaĢıldığı tatil, 

seyahat, ulaĢım gibi sektörlerdeki payı tüm dünyada giderek artmaktadır. Airbnb, Uber, 

Blablacar, Didi Chuxing, Lyft, Ola, Lending Club, Wework, Zipcar, Freelancer gibi paylaĢım 

kültürüne dayalı Ģirketler kısa bir sürede milyon dolarlık değerlere ulaĢmıĢtır. 

Ġnternet ile yaygınlaĢan ve geliĢen mobil uygulamalar hem ağdaki kiĢilerin sayısını 

sürekli arttırmakta hem de ağ kullanıcılarının beklentilerini sürekli olarak değiĢtirmektedir. 

KarĢılıklı etkileĢimin olduğu bu süreç, yatırımcılar ve giriĢimciler için ise yeni iĢ modellerini 

ortaya çıkarmaktadır. Ġhtiyaç duymadığın nesneyi ağdaki diğer kullanıcılarla paylaĢma ya da 

değiĢ tokuĢ etme fikrine odaklanan bu iĢ modelleri paylaĢım ekonomisi kavramının 

günümüzde yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır. Ġnternetin hayatımızın her alanına girmesi, akıllı 

telefon ve mobil cihazların yaygınlaĢması ve bu cihazların internet eriĢimlerinin artması; ortak 

paylaĢım ağlarının yaygınlaĢmasına ve paylaĢım ekonomisinin geliĢmesine büyük katkılar 

sağlamıĢtır.  

2011 yılında Time dergisi tarafından dünyayı değiĢtirecek 10 büyük fikirden biri 

olarak görülen (Walsh, 2011) ―ortak kullanım ağları‖ günümüzde tüm dünyada milyonlarca 

kullanıcının faydalandığı, milyar dolarlık hisse değerlerine ulaĢmıĢ birer örgüt halini almıĢtır. 

Türkiye‘de ise paylaĢım ekonomisi kullanıcılarının sayısı artmakta fakat geliĢtirilen 

model ve yazılımların kullanıcılar tarafından yeterince tercih edilmediği görülmektedir. 

PaylaĢım kültürünün bir ata mirası olarak süregeldiği Türkiye‘de paylaĢım ekonomisi 

uygulamalarının beklenilen toplumsal faydaya ve ekonomik baĢarıya ulaĢmaması üzerinde 

durulması gereken bir noktadır. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde PaylaĢım Ekonomisinin kavramsal çerçevesi 

oluĢturulmakta ve iĢbirlikçi tüketim biçimi örneklerine yer verilmektedir. Ġkinci bölümde ise 

Türkiye‘de hayata geçirilen paylaĢım ekonomisi uygulamalarından Zumbara, Driveyoyo, 

Verrr ve HemenKiralık gibi uygulamalar, Airbnb, Uber, TaskRabbit, Peerby gibi 

uygulamalarla karĢılaĢtırılmaktadır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. PaylaĢım Ekonomisinin Tanımlanması  

―PaylaĢım‖, birbirlerini tanıyan insanlar arasında kar amacı gütmeden yapılan bir 

sosyal değiĢim Ģeklidir (Giana ve Fleura,2015). Sözlük anlamı olarak ise ―paylaĢım‖ (1) 

bölüĢmek, pay etmek, (2) bir Ģeyin birlikte kullanımı yada ortak mülkiyeti anlamlarını 

taĢımaktadır. 

Günümüzde gig economy, on-demand economy, peer economy, renting economy gibi 

kavramlarla da ifade edilen ancak literatürde daha çok ―paylaĢım ekonomisi (Sharing 

Economy)‖ olarak yer eden (Sundararajan, 2016:27) iktisadi faaliyet biçimleri ise ―paylaĢım‖ 

sözcüğüne farklı anlamlar yüklemektedir. Romer (2015), ―sharing‖ sözcüğünün geleneksel 

anlamı ile birlikte günümüzde paylaĢım ekonomisi ile aldatıcı bir tanımın ortaya çıktığından 

bahseder. Romer (2015), birçok insanın aynı minibüste birlikte yolculuk etmelerini 

paylaĢımın geleneksel bir örneği olarak açıklarken, birçok insanın kiralık bir arabayı 

paylaĢmaları yani kiralamalarını ise paylaĢım ekonomisi olarak açıklamaktadır. Böylece, 

paylaĢımın bu yeni anlamının ortaya çıkmasını ‗iyi bir fiilin ölmesi‘ olarak ironik bir Ģekilde 

ifade etmektedir. 

Richardson (2015) paylaĢım ekonomisini, online platformlarda yapılan az kullanılmıĢ 

olan kaynakların paylaĢım terimi etrafında kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan aktiviteler 

Ģeklinde yapılan bir alıĢveriĢ biçimi olarak tanımlamaktadır. Botsman (2015), paylaĢım 

ekonomisini doğrudan bireylerin ücretli yada ücretsiz olarak kullanılmıĢ olan mal ve 

hizmetlerin paylaĢımı temeline dayanan bir sistem olarak açıklamaktadır. Stephany (2015) 

paylaĢım ekonomisini, yeterince kullanılmayan varlıklardan alınan, toplum için onları 

eriĢilebilir kılan ve bu varlıklar için mülkiyet sahipliğinin azalmasına yol açan bir değer 

olarak tanımlamaktadır. Stephany (2015) yapmıĢ olduğu tanımı beĢ temel unsur üzerine inĢa 

etmektedir: (1) Değer: PaylaĢım ekonomisi karĢılıklı olarak bir ekonomik değer 

yaratmaktadır. Bu değer yaratımı bazen para karĢılığı olabileceği gibi bir hizmet karĢılığı yada 

baĢka bir mal karĢılığı da olabilmektedir. (2) Yeterince kullanılmayan varlıklar: Rölanti 

kapasitesi olarak da adlandırılan ve varlıklardan kullanılmadıklarındaki zaman dilimi 

içerisinde alınan ekstra değer yaratımının sağlanmasıdır. (3) Online EriĢim: Faydanın 

arttırılması varlığın eriĢilebilir olmasına bağlı olduğundan paylaĢımın sağlanması için 

ekonomik varlığın eriĢilebilir olması gerekmektedir. (4) Topluluk: Topluluk arz ve talebi 

oluĢturan ve değer değiĢimini gerçekleĢtirmek için birbirleri arasında güveni tesis eden 

kiĢilerdir. (5) Azaltılan mülkiyet sahipliği: PaylaĢımın sağlanması demek, bu varlıklara geçici 

bir süre içerisinde ihtiyaç duyanların varlıkları mülkiyetine almadan yararlanması anlamına 

gelmektedir.  

Stephany de paylaĢım ekonomisinde ―paylaĢım‖ sözcüğünün anlamından ayrıldığına 

vurgu yapmaktadır. Stephany‘e göre paylaĢım ekonomisi kiralama ve satma ile ilgilidir; 

paylaĢım ile ilgili değildir. Söz konusu iktisadi faaliyet biçimi, varlıkların kiralanması ile 

bazen ortak katılım sağlasa da, kavram içerisinde malların satıĢını da barındırmaktadır. Bu 

nedenle paylaĢımı değil, aslında kullanım veya sahipliği ifade etmektedir. Bu nedenle 

kapitalizme eklemlenmiĢ bir ekonomi biçimi olarak, kapitalizmin yeni kar fırsatları yaratma 

Ģekillerinden birisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kavramın,  yeniden bölüĢümü sağlayacağı 

yada özel mülkiyetin sonunu getireceği düĢüncesi bir hayal kırıklığı yaratacaktır. ( Stephany, 

s. 14). 

Giana ve Fleura (2015)‘e göre de PaylaĢım ekonomisi aslında ekonomide gerçekten 

bir paylaĢım değildir. PaylaĢım ekonomisi aslında bir eriĢim ekonomisidir. PaylaĢmak, 

birbirlerini tanıyan insanlar arasında kar amacı gütmeden yapılan bir sosyal değiĢim Ģeklidir. 

PaylaĢım, yaĢamlarımızın belirli yönlerine hakim olan ve ailede de yer alan yerleĢik bir 
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uygulamadır. Hanehalkının yaĢadığı evde aile bireyleri paylaĢarak ve toplu halde tüketerek 

ortak bir kimlik oluĢtururlar. PaylaĢım piyasa aracılığıyla gerçekleĢtirildiğinde ve bu aracılık 

iĢlemine firmalar birbirlerini tanımayan insanlar arasında aracı olduğunda artık paylaĢım 

paylaĢım olarak nitelendirilemez. Çünkü tüketiciler, mal ve hizmetlere artık bir para karĢılığı 

sahip olmaya baĢladığından bu artık bir ekonomik değiĢim halini alır. Bir baĢka değiĢle, 

tüketiciler sosyal fayda sağlayan bireyler değil faydacı bireyler olarak faaliyet 

göstermektedirler.  

Dolayısıyla literatürde yer alan çalıĢmalarda aslında ―paylaĢım ekonomisinin‖ , 

paylaĢım kavramının çatısını oluĢturan ―paylaĢım‖ sözcüğünden ayrılarak, yeterince 

kullanılmayan varlıklardan - online platformlar aracılığıyla-  değer yaratma Ģekli olarak 

nitelendirilmiĢtir. PaylaĢım ekonomisi modelinde gerçekleĢen iktisadi faaliyette yeterlince 

kullanılmayan varlığın kiralanması, ortak kullanımı yada satıĢı Ģeklinde maddi yada maddi 

olmayan biçimlerde bir değer yaratımı söz konusudur. Böylece sosyal fayda yerine faydacı 

birey anlayıĢı ile paylaĢım ekonomisi kapitalizme eklemlenmektedir.  

Sundarajan (2016)‘da paylaĢım kavramının gerçek anlamını yitirdiğine vurgu yaparak, 

paylaĢım ekonomisi yerine Yığın- tabanlı kapitalizm (crowd-based capitalism) kavramının 

anlatılmak istenilenin daha kesin bir karĢılığı olduğuna vurgu yapmaktadır. Sundararajan 

(2016: 27), paylaĢım ekonomisini tam olarak beĢ temel özellik etrafında tanımlamaktadır : (1) 

Büyük ölçüde piyasa tabanlı: Yüksek oranda mal değiĢimine ve yeni hizmetlerin ortaya 

çıkmasına olanak sağlayan yani büyük miktarlarda ekonomik aktiviteye sahip olan 

piyasalardır. (2) Yüksek etkili sermaye: Yeni fırsatlar yaratan ve varlıkların, paranın, zamanın 

tam kapasiteye yakın düzeyde kullanılmasını sağlar. (3) Merkeziyetçi yada hiyerarĢik 

kurumlardan ziyade yığın- tabanlı ağlar: Kurumsal düzeyde ekonomik aktivite yerine 

merkeziyetçi olmayan yığın-tabanlı piyasalardır. (4) KiĢiye özel ve profesyonellik arasındaki 

çizgi bulanıklaĢır: emek ve hizmet arzı ticari iken, bir kiĢinin diğerine arabasını kiralaması 

yada ödünç para vermesi gibi faaliyetler ise kiĢiseldir. PaylaĢım ekonomisi bu kiĢisel faaliyet 

düzeyi ile ticari bir faaliyetin gerçekleĢtirilmesi olduğundan buradaki ayırım 

belirsizleĢmektedir. (5) Tam zamanlı çalıĢma ile geçici çalıĢma arasındaki, bağımlı çalıĢan ile 

bağımsız çalıĢan ve boĢ vakit ile çalıĢma arasındaki çizgi bulanıklaĢmaktadır. ÇalıĢma 

modelleri üzerinde daha esnek ve belirsiz bir yapı oluĢturmaktadır.          

Botsman ve Rogers (2010), paylaĢım ekonomisi için önemli bir referans kitap 

niteliğinde olan ―Benim Olan Senindir: ĠĢbirliğinin YükseliĢi‖ isimli kitapta, paylaĢım 

ekonomisi ile ifade edilen tüketim biçimine iĢbirlikçi tüketim ismini vermektedir. Botsman ve 

Rogers (2010)‘a göre iĢbirlikçi tüketim biçimleri olan paylaĢım, takas, kiralama ve bağıĢ gibi 

faaliyetler teknoloji ve iĢbirlikçi topluluklarla yeniden tanımlanmıĢtır. Bu tüketim biçimleri 

bireylere mülkiyetin ötesinde ürün ve hizmetlere eriĢim imkanı sunmaktadır (Botsman, 

Rogers, 2010: xv). 

2.2. PaylaĢım Ekonomisinin Sınıflandırılması  

Botsman ve Rogers (2010), iĢbirlikçi tüketimi; Ürün Servis Sistemleri (Product 

Service Systems), Yeniden BölüĢüm Pazarları (Redistribution Markets) ve Ortak YaĢam 

Tarzları (Collaborative Lifestyles) olmak üzere üçe ayırmaktadır.  

(1) Ürün Servis Sistemleri: Ürün servis sisteminin temelini bir ürüne sahip olmadan o 

üründen fayda sağlanabilmesi oluĢturmaktadır. Bir servisin çok sayıda ürününün bir firma 

aracılığıyla paylaĢması veya kiĢisel olarak sahip olunan ürünlerin elden ele (peer to peer) 

paylaĢılması yada kiralanmasıdır. Ürün servis sistemleri ürünlerin kullanım ömrünü arttırır ve 

kiĢisel ürünlerin paylaĢılarak faydasının maksimize edilmesini sağlar (Botsman ve Rogers, 

2010: 71-2). En yaygın olarak kullanılan ürün servis sistemleri Tablo-1‘de belirtilmektedir. 
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Tablo- 1 Ürün Servis Sistemleri 

 
Kullanıma Dayalı Ürün Servis Sistemleri 

ĠĢbirlikçi Tüketim 

Biçimi 

Uygulama ġekli Örnekler Uygulamalar 

 

Araba 

KiĢiden kiĢiye kiralama RelayRides 

Firmalardan KiĢiye kiralama CarShare, Zipcar, car2go 

Yolculuk paylaĢımı Ucuza Gidelim 

Bisiklet KiĢiden KiĢiye Spinlister 

Ortak Kullanım Bixi 

Oyuncak  KiĢiden kiĢiye kiralama Toy Rental Club, BabyPlays 

Kıyafet KiĢiden kiĢiye kiralama Rent the Run Way 

Kitap KiĢiden kiĢiye kiralama BookRenter, Textbook Rentals, 

Campus Book Rentals 

 Firmadan kiĢiye Kiralama Netflix, iTunes 

ÇeĢitli EĢyalar KiĢiden kiĢiye kiralama Zilok 

ÇeĢitli EĢyalar KomĢuluk iliĢkilerine dayalı 

kiralama 

Neighbour Goods 

Ürünün Kullanım Süresine Dayalı Ürün Servis Sistemleri    

ĠĢbirlikçi Tüketim ġekli Uygulama ġekli Örnek Uygulamalar 

Ürün Ürünlerin kullanım süresi botunca 

verilen hizmetler 

AT&T, Xerox, Steelcase,Pitney 

Bowes, IBM 

Ürünün bakım onarımı ile ilgili 

paylaĢım 

Mechanical Turk, Denim Therapy, 

Steelcase 

Botsman ve Rogers (2010), ürün servis sistemlerini (1) Kullanıma dayalı ürün servis 

sistemleri (Usage PPS) ve (2) ürün ömrünü uzatan ürün servis sistemleri (extened-life PPS) 

olmak üzere ikiye ayırmaktadır.  Kullanıma dayalı ürün servis sistemleri bir firmanın yada bir 

kiĢinin sahip olduğu ürünlerden bir servis aracılığıyla baĢkalarının faydalandırılmasıdır. 

Yüksek oranda rölanti kapasiteye sahip olan ürünler (araba, konut veya ev aletleri), moda 

nedeniyle kullanımı sınırlı olan ürünler (el çantası, kayak kıyafetleri), geçici ihtiyaçlar (bebek 

malzemeleri, doğum eĢyaları), kullanım sonrası cazibesini veya değerini yitiren ürünler 

(filmler) ve yüksek baĢlangıç veya satınalma maliyeti olan ürünler (güneĢ panelleri) kullanıma 

dayalı ürün servis sistemleri arasında yer almaktadır (Botsman ve Rogers, 2010: 101). Uzun 

ömürlü ürün servis sistemleri ise bakım, onarım, daha iyi duruma getirme gibi ürünün yaĢam 

ömrünü arttıran ve böylece yeni bir ürün ihtiyacını azaltan istemlerdir. Xerox, Steelcase, 

AT&T, Pitney Bowes ve IBM gibi firmalar aynı zamanda müĢterilerine sattıkları ürünler için 

bakım, onarım, iyileĢtirme gibi imkanlar da sunmaktadır (Botsman ve Rogers, 2010: 101-9).     

(2) Yeniden Dağıtım Pazarları: EĢyaların atılmaması, tekrar değerlenip 

kullanılabilmesine olanak tanıyan bu sistemler, sahip olunan malların baĢkalarıyla paylaĢımı 

ve ortak kullanımına odaklanmaktadır. KullanılmıĢ malların tekrar kullanımına olanak 

sağlayan yeniden dağıtım pazarlarında mal dönüĢümü parayla olduğu kadar parasız da 

gerçekleĢmektedir (Demirer ve Hassan, 2016: 45). Bu sisteme dair örnekler Tablo-2‘de 

görülmektedir. 
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Tablo – 2 Yeniden Dağıtım Pazarları 

 
ĠĢbirlikçi Tüketim Uygulama ġekli Uygulama Örnekleri 

Konut  Bireylerarası takas Home Exchange, Love Home 

Swap, Exchange Zones  

Araba  Kurumdan bireye takas Otoekspres 

Bireylerarası takas Swapz 

Kitap Takası Bireylerarası takas BookMooch, Booksfreeswap, 

PaperBackSwap 

Giyim Takası Bireylerarası takas Kizoodle, MakeupAlley 

(Makyaj), Swapstyle, clothing 

swap 

DVD, Video oyun Takası Bireylerarası takas SwapDVD, SplitGames, Swap 

My Games, Goozex, Swapadvd 

Oyuncak Takası Bireylerarası takas BrickSwap, swap.com, 

ToysToTrade, 

Peace.Love.Swap 

ÇeĢitli Ürünler Bireylerarası takas Swap.com, my subscription 

addiction 

(3) İşbirlikçi Yaşam Tarzları: Ġnsanlar sadece fiziksel ürünleri paylaĢmazlar. Benzer 

zevklere ve ilgi alanları sahip olan insanlar da ilgi alanları, bilgi ve yetenekleri ile ilgili 

paylaĢımlarda bulunurlar. Ġnsanların yaĢamları ile ilgili zaman, alan, yetenek ve para 

konularındaki paylaĢımları iĢbirlikçi yaĢam tarzı olarak ifade edilmektedir (Botsman ve 

Rogers, 2010: 73). ĠĢbirlikçi yaĢam tarzı uygulamaları yüz yüze görüĢme ve sosyalleĢme 

açısından diğer sistemlere göre daha aktiftir (Demirer ve Hassan, 2016: 46). Bu sisteme dair 

genel uygulamalar Tablo-3‘de belirtilmektedir. 

Tablo – 3: ĠĢbirlikçi YaĢam Tarzları 

 

Stephany (2015) ise paylaĢım ekonomisi platformlarına yönelik bir sınıflandırma 

yaparak söz konusu iĢ modelini temel olarak ikiye ayırmıĢtır: (1) Firmadan Tüketiciye 

(Business to Consumer-B2C): Firmaların ellerinde bulunan mal ve hizmetleri doğrudan 

tüketicilere kiralaması Ģeklinde gerçekleĢen paylaĢım Ģeklidir. Örneğin Zipcar, sürücülere 

elinde bulundurduğu araçları kiralayan bir B2C örneğidir. Yine Netflix firması online 

platformda belirli bir ücret karĢılığında tüketicilere filmler kiralamaktadır. iTunes, spotify gibi 

paylaĢım platformları ise tüketicilere yine internet ortamında paylaĢım sunmaktadır. (2) 

ĠĢbirlikçi Tüketim ġekli Uygulma Örnekleri 

Konut paylaĢımı Airbnb, Couchsurfing, VRBO, HomeAway 

ÇalıĢma alanı paylaĢımı Citizen Space, Hub Culture 

Bahçe paylaĢımı Shared Earth, Landshare, Urban Gardenshare  

Park Alanı paylaĢımı Parkatmyhouse 

Yolculuk paylaĢımı BlaBlaCar, Uber, Lyft 

Zaman, ĠĢ paylaĢımı Dave Zillion, Ithaca Hours, Task Rabbit 

Beceri paylaĢımı Brooklyn Skillshare, Neeboz 

Yemek paylaĢımı Neighbourhood, Thuisafge haal, Foodsharing, Doughbies, 

Suppershare 

KomĢuluk paylaĢımı Thuisafge haald, casserole club 

Finansal paylaĢım Lending Club, Lending Tree, Lending memo, Zopa, 

Prosper 
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KiĢilerarası paylaĢım (Peer to Peer -P2P): P2P paylaĢım Ģekli ise paylaĢım platformları 

aracılığı ile kiĢiler arasında kiralama takas, bağıĢ gibi faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesini 

sağlamaktadır. Örneğin, RelayRide platformu da Zipcar gibi bir araç kiralama platformu olsa 

da, paylaĢım yöntemi bir hayli farklıdır. Çünkü RelarRide, bireylere kendi sahip oldukları 

araçları diğer sürücülere kiralamalarına olanak veren, P2P örneğidir. Yine P2P örnekleri 

Airbnb (tüketicilere kısa süreli olarak yaĢadıkları alanları diğerlerine kiralama imkanı verir), 

StyleLend (kıyafet ve aksesuarların kiĢilerarasında kiralanması), kentsel taĢıma (Lyft, Sidecar, 

Uber), yemek yeme (Kitchit, Eatwith) ve Ģehirlerarası yolculuk (BlaBlaCar, carpooling.com), 

emek paylaĢımı ( TaskRabbit, Handy), yerel ulaĢtırma (Instacalt, Postmates), kısa dönemli 

kredi (Lending Club, Funding Circle) gibi çeĢitlendirilebilir (Fraiberger ve Sundararajan, 

2015: 3). 

2.3. PaylaĢım Ekonomisinin Yapısal Özellikleri  

PaylaĢım ekonomisi modeli geleneksel piyasalardan organizasyonel yapı olarak 

ayrılmaktadır. Alıcı ve satıcıların mal ve hizmet alım satımında bulundukları ve hatta ödünç 

verme gibi finansal iĢlemler de yaptıkları geleneksel piyasalardan oldukça farklı özellikler 

göstermektedir. HiyerarĢik bir yapının da mevcut olmadığı bu platformları Sundarajan (2016: 

69) Hibrid platformlar olarak tanımlamaktadır. Dijital teknolojiler ile birlikte ortaya çıkan 

dijital organizasyonlar, bildiğimiz firma yapısından farklılaĢarak esnek çalıĢmaya olanak 

veren, çoğu zaman alt üst iliĢkisinin olmadığı bir yapı oluĢturmaktadır (Sundararajan, 2016: 

77).  

PaylaĢım platformlar aynı zamanda bireylere, daha önce geleneksel piyasaların 

sunduğu mülkiyet değiĢimi yerine mülkiyeti paylaĢma imkanı tanımaktadır. Böylece kiĢilerin 

sahip olduğu ürünler üzerinden gelir elde etmeleri sağlanmaktadır. Bireysel mülk sahiplerine 

daha önce sadece firmaların sahip olduğu bir takım özellikler sunmaktadır. Firmaların 

ekonomik sistem içerisindeki ‗satıcı‘ konumunu bu platformlarda kiĢiler  ‗iĢbirlikçi‘ olarak 

üstlenmektedir. Örneğin otellerin yapmıĢ olduğu oda hizmeti faaliyeti, paylaĢım platformları 

sayesinde kiĢilerin kendi evlerindeki odaları ve hatta bazen evlerini geçici olarak 

kullanıcıların hizmetine sunmaları Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Airbnb, HomeAway ve VRBO 

gibi platformlara üye olan kullanıcılar evlerinin tamamını, bazen ise sadece bir yada iki 

odasını geçici süreli olarak konaklamak isteyen diğer kullanıcıların hizmetine belirli bir ücret 

karĢılığı sunmaktadır. Söz konusu uygulamalar çok sayıda kullanıcının katılımcı ile dünya 

çapında platformlar haline gelmiĢtir.  

Diğer bir yaygın örnek ise Uber, BlaBlaCar ve Lyft benzeri uygulamalardır. Ticari 

taksilerin sunmuĢ olduğu ulaĢım hizmeti, paylaĢım platformları üzerinden sağlanmaktadır. 

Araç sahipleri, kendi araçları ile diğer üye olan kiĢilere hizmet sağlamaktadır. Böylece araç 

sahipleri araçlarını kendileri kullanmadıklarında diğer kullanıcıların paylaĢımına sunarak gelir 

elde ederken, hizmetten yararlananlar da fayda sağlamaktadır.  PaylaĢım ekonomisi 

platformları bireylere daha fazla mala eriĢim sağlamak, tüketim çeĢitliliğini arttırmak, 

varlıkların faydalarını arttırarak verimliliği desteklemek ve mülkiyet sahiplerine gelir 

sağlamak gibi olanaklar sunmaktadır ( Horton ve Zeckhauser, 2016: 2). 

Ancak bu platformların oluĢması iĢbirlikçi tüketim biçiminin temelinde yatan dört 

prensibe bağlıdır (Botsman ve Rogers: 2010, 75):  

(1) Kritik kütlenin sağlanması: kendi kendine devam eden bir sistem yapmak için 

yeterli miktarda momentumun olmasını ifade eden sosyolojik bir kavramdır. Söz konusu 

kavramın iĢbirlikçi tüketim ile iliĢkisi ise iĢbirlikçi tüketim biçiminin de var olabilmesi ve 

yaĢayabilmesi çok sayıda seçimin olmasına bağlıdır. Dolayısıyla çok sayıda satıcının, alıcının, 

ürünün ve hizmetin platform içerisinde oluĢması ile yeterli çoğunluk sağlanabilecektir. 

Günümüzde teknolojinin geliĢmesi, akıllı telefonlar ve bu telefonlarla ortaya çıkan 
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uygulamalar sayesinde bu platformların çok sayıda kullanıcıya ulaĢması söz konusu 

olmaktadır.   

(2) Rölanti kapasitesinin varlığı: Evimizde yer alan matkabın kullanım süresi ömrü 

boyunca yaklaĢık 12 yada 16 dakikaya tekabül etmektedir. Söz konusu matkabın kullanım 

ömrüne göre kullanım süresini kıyasladığımızda kullanılmadan kalan ömrü rölanti kapasitesi 

olarak adlandırılmaktadır. ĠĢbirlikçi tüketim biçimi rölanti kapasitesine sahip olan ürünlerin 

kullanım süresini arttırmaktadır.  

(3) Birlikteliğe olan Ġnanç: Bireyler arasında paylaĢımın sağlanması yani iĢbirlikçi bir 

tüketim için birliktelik bilincinin oluĢması gerekmektedir. ĠĢbirlikçi tüketim modelinde 

‗Benim olan benimdir‘ anlayıĢı yerine ‗benim olan senindir‘ yada ‗benim olan bizimdir‘ 

anlayıĢının yerleĢmesi bu inancın tesis edilmesine bağlıdır.     

(4) Güvenin sağlanması:  Bütün piyasalar için en önemli anahtar yabancılar arasındaki 

güveni tesis edebilmektir. Özellikle P2P piyasalarında bu sorun oldukça Ģiddetli bir sorundur. 

Çünkü kiracılara mal sahiplerinin mallarını kötüye kullanma ve yok etme fırsatı bile 

verebilmektedir. Bu piyasalarda güveni sağlamak için geribildirim mekanizması 

kullanılmaktadır. Sistemi takip eden kullanıcılar piyasadaki mal sahipleri ve kiralayanlar 

hakkında geri besleme yoluyla bilgi sahibi olabilmektedir. Bu geri besleme piyasadaki sistem 

sayesinde izlenebilmektedir. (Horton ve Zeckhauser, 2016: 7).   

2.4.Türkiye‟de PaylaĢım Ekonomisi Uygulamaları  

PaylaĢım ekonomisi kavramı, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye‘de de geliĢme 

eğilimindedir. ING Bank‘ın 2015 yılında yayımladığı bir rapora göre Türkiye 15 ülke 

arasında yüzde 50‘lik oranla paylaĢım ekonomisi hakkında bilgisi olanların en fazla olduğu, 

%9‘luk oranla da paylaĢım ekonomisine aktif katılımın en yüksek oranda gerçekleĢtiği ülkeler 

arasında yer almaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi geliĢen teknoloji ile birlikte ağ hizmetlerinin yaygınlaĢması 

paylaĢım platformu üye ve kullanıcılarını arttırmaktadır. Türkiye‘de bir yandan Uber, Airbnb 

gibi küresel uygulamalar yaygınlaĢırken, diğer taraftan da yerel bazda iĢbirlikçi tüketimi 

destekleyen çeĢitli oluĢumlar hayata geçirilmiĢ ve geçirilmeye devam etmektedir. Ancak bu 

uygulamaların baĢladıktan kısa süre içinde etkinliklerinin sonlandırdıkları, isim değiĢtirdikleri 

ya da paylaĢım biçimlerini değiĢtirdikleri görülmektedir. Örnek olarak, 4 yıl önce baĢlayan ve 

yaklaĢık 4000‘den fazla üyesi olan EĢya Kütüphanesi‘nin ortak yaratım platformu olarak 

farklılaĢması gösterilebilir.  

 Türkiye‘de aktif olarak kullanıma dayalı ürün ve hizmet servisi sunan iĢbirlikçi 

tüketim platformları daha çok ulaĢım maliyetlerini azaltmaya yönelik ve karĢılıksız 

kullanılmayan eĢya paylaĢımına yönelik uygulamalardır.  
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Tablo-4: Türkiye'deki PaylaĢım Platformları 

Kullanıma Dayalı Ürün Servis Sistemleri 

ĠĢbirlikçi Tüketim Biçimi Uygulama ġekli Örnekler Uygulamalar 

 

Araba 

KiĢiden kiĢiye kiralama - 

Firmalardan KiĢiye kiralama Garajyeri 

Taksi benzeri uygulamalar Driveyoyo 

Bisiklet KiĢiden KiĢiye - 

Ortak Kullanım - 

Oyuncak  KiĢiden kiĢiye kiralama - 

Kıyafet Firmadan kiĢiye kiralama Davetcokelbisemyok, Garderobe 

Kitap KiĢiden kiĢiye kiralama Bookserf, Kitapağacı, UKitap, 

Kitapbu 

Film KiĢiden KiĢiye - 

Firmadan kiĢiye Digitürk, Tivibu 

ÇeĢitli EĢyalar KomĢuluk iliĢkilerine dayalı 

kiralama 

KardeĢimGiysin 

Ürünün Ömrünü Uzatan Ürün Servis Sistemleri    

ĠĢbirlikçi Tüketim ġekli Uygulama ġekli Örnek Uygulamalar 

Ürün Ürünlerin kullanım süresi 

boyunca verilen hizmetler 

Turkcell, Vodefone 

Ürünün bakım onarımı ile ilgili 

paylaĢım 

HP, Dell, Sony 

Yeniden Dağıtım Pazarları 

Tohum Takas Tohum Takas Ağı, Ulusal Tohum 

Takas Merkezi, Permakültür 

Platformu 

ĠĢbirlikçi YaĢam Tarzları  

Zaman, beceri paylaĢımı  Zumbara 

Yolculuk PaylaĢımı  Birliktegit, ortakaraba, ucuza gidelim, 

yolyola, sharemyfare 

Konut paylaĢımı  Hemenkiralık, Evimitut 

Tabloda yer alan örneklere bakıldığında Türkiye‘de yer alan iĢbirlikçi tüketim 

biçimlerinden üç tür platform örneğinin de yerel düzeyde uygulama alanı bulduğu 

görülmektedir. Özellikle kitap kiralama ve yolculuk paylaĢımı modellerinden daha fazla 

platformda paylaĢım seçeneği bulunmaktadır. Ürün ömrünü uzatan ürün servis sistemlerinde 

ise firmalar ürünlerine yönelik olarak paylaĢım platformlarında hizmet sunmaktadır.  

Özellikle eĢya paylaĢım platformlarının karĢılıksız, para hareketi olmadan yürütülmesi 

paylaĢım kavramına uysa da, eĢyaların transferi, nakliyesi ve geri iade kanallarının belirsizliği 

bu platformların geniĢ kitlelere ulaĢmasını olumsuz etkilemektedir.  

Türkiye gibi köklerinde paylaĢım kültürünün olduğu bir toplumda bu modellerin 

baĢarısızlığının temelinde bu tür giriĢimlerin yeterli kullanıcı sayısına ulaĢamamaları yani 

kritik kütleyi aĢamamaları yatmaktadır. Yeterli kullanıcının olmaması ürün çeĢitliliğini 

azaltmakta ve platformun tercih edilme oranını azaltmaktadır. Yine bununla birlikte bu tür 

platformların önündeki en önemli engel güvenin tesis edilmesidir. Kullanıcı sayısının yeterli 

olmaması iĢbirlikçi tüketim miktarı ile birlikte geri bildirim mekanizmasının da yeterli 

düzeyde çalıĢmasını önlemektedir.  

2.5. PaylaĢım Ekonomisi Örneklerinin KarĢılaĢtırılması  

ÇalıĢmanın bu bölümünde Türkiye‘de faaliyet gösteren Zumbara, HemenKiralık ve 

Driveyoyo,Verrr uygulamalarının Airbnb, Uber, Peerby ve TaskRabbit gibi uygulamalarla 

karĢılaĢtırılması yapılmaktadır.  
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Zumbara platformu para yerine zamanı kullanan bir paylaĢım modelidir. Zaman 

tasarrufuna odaklanan platform beceri, bilgi, yetenek ve tecrübelerin paylaĢımını sağlamakta 

ve zaman üzerinden ödeme imkanı sunmaktadır. Yani bir kiĢi, belirli bir zamanda baĢka bir 

kullanıcı ile paylaĢmıĢ olduğu bilgi ve yeteneğin karĢısında zaman elde etmekte ve elde ettiği 

zamanı baĢka bir kullanıcıdan ihtiyacı olan bilgi, beceri yada yeteneği zaman karĢılığı satın 

alarak kullanmaktadır. Zumbara platformunun bir benzeri ise küresel düzeyde uygulama alanı 

bulan TaskRabbit‘tir. Bu platformda ise kullanıcılar bakım, onarım, temizlik gibi iĢlerde 

belirli bir ücret karĢılığı paylaĢımda bulunmaktadır. Ancak paylaĢım modeli açısından her iki 

platform da iĢbirliği içerisinde bulunanlara zaman tasarrufu sağlamaktadır.         

Hemenkiralık uygulaması ise Airbnb platformu ile benzer biçimde bireylere 

konutlarını geçici olarak kiralama imkanı sunmaktadır. Kullanıcıların araç kiralamalarına 

olanak veren yada kiĢilerin kendi araçları ile diğer kiĢileri bir yerden baĢka bir yere taĢımasını 

sağlayan Uber platformu en bilinen paylaĢım ekonomisi örneğini oluĢturmaktadır. Türkiye‘de 

yer alan Driveyoyo ise kullanıcılara kiralama hizmeti vermekte ancak taksi benzeri hizmet 

sunmamaktadır. Driveyoyo, Uber‘den farklı olarak firmadan kiĢiye paylaĢım sağlayan bir 

platformdur.    

ÇalıĢmada Türkiye‘de yer alan Verrr paylaĢım platformu ise Peerby ile 

karĢılaĢtırılmak istenmektedir. Verrr uygulaması kullanıcıların kullanmadıkları ürünleri 

ihtiyacı olanlara bağıĢlamaları esasına dayanmaktadır. Peerby uygulaması ise bireylere 

ellerinde bulunan ürünleri para karĢılığı kiralama olanağı sunan bir uygulamadır.  

KarĢılaĢtırma kriterleri olarak literatürde belirtilen paylaĢım ekonomisinin genel 

özelliklerine göre ölçütler belirlenmiĢtir.  Belirtilen uygulamalar öncelikle mülkiyet yapısına 

göre değerlendirilmiĢtir. Mülkiyet yapısı mülkiyet üzerinden eriĢim ve mülkiyet transferi 

Ģeklinde olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. Mülkiyet üzerinden eriĢim,  kiralama ve 

ödünç alma biçiminde, mülkiyet transferi ise takas, bağıĢlama ve ikinci el ürünlerin satın 

alınması/satılması Ģeklinde yapılmaktadır (Hamari vd., 2016: 2049). 

Tablo-5 Mülkiyet Yapısına göre KarĢılaĢtırma 

 Mülkiyet Üzerinden EriĢim Mülkiyet Transferi 

 Kiralama Ödünç Alma Takas BağıĢlama Ġkinci el 

ürünleri 

satınalma 

Zumbara - - - - - 

HemenKiralık + - - - - 

Driveyoyo + - - - - 

Verrr  - - - + - 

Airbnb + - - - - 

Uber + - - - - 

TaskRabbit - - - - - 

Peerby + - + - - 

Tablo-5‘e göre Zumbara ve Taskrabbit gibi zaman ve emek paylaĢımı 

uygulamalarında herhangi bir eĢya iyeliği söz konusu değildir. Diğer uygulamalarda ise 

mülkiyet üzerinden eriĢim kiralama Ģeklindedir. Verrr uygulaması ise diğer uygulamalardan 

farklı olarak bağıĢ esasına göre faaliyet göstermektedir.   

Belirtilen uygulamalar ayrıca Light ve Miskelly‘nin (2015: 59) yaptığı bir çalıĢmada 

ele aldığı ölçütlere göre de değerlendirilmiĢtir. Light ve Miskelly‘nin belirttiği kriterlere ek 

olarak Horton ve Zeckhauser‘in belirttiği geribildirim mekanizması da ölçeğe eklenmiĢtir. 

Ayrıca çeĢitli çalıĢmalarda kullanıcıların web uygulamalarında mahremiyet ve güvenlikle 

ilgili kaygılarının olduğunu göstermekte ve bu durum, yasal düzenlemelerin yanı sıra 

kullanıcıların iĢlem yaptıkları web sitesine güven duymalarında çevrimiçi mahremiyet 
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beyanlarının önemli bir ölçüt olduğunu göstermiĢtir (Earp vd, 2005; Arcand vd.,2007: 

Karlıdağ, 2014: 107). Bu nedenle web uygulamaları için oldukça önemli olan mahremiyet ve 

kullanıcı güvenliği kriterlere dahil edilmiĢtir.  

Tablo-6: PaylaĢım Ekonomisinin Karakteristik Özelliklerine Göre KarĢılaĢtırma 
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Zumbara  - - - + - - - - + + + - - + - - 

HemenKiralık - + - - + + - + - + - - - + - - 

Driveyoyo - - - - + + - + - + - - - + - - 

Verrr - - - - - - - - - + - - - - - - 

Airbnb + + - - + + - + Talebe 

bağlı 

+ - - - + + + 

Uber - + - + + + - + Talebe 

bağlı 

+ + + - + + - 

TaskRabbit - + - - + + - + - + + + - + + + 

Peerby - - - + - + - - + + + + - + + - 

Buna göre genel olarak tüm uygulamaların geribildirim mekanizmasına sahip 

oldukları, ağdan bağımsız olmadıkları görülmektedir. Zumbara ve TaskRabbit 

uygulamalarının fiziksel mekan değiĢtirme ve kar sağlama bağlamında farklı olduğu ve ayrıca 

Zumbara dıĢındaki uygulamaların parasal hareket içerdikleri ve kar sağlama odaklı oldukları 

görülmektedir. Bu uygulamaların üyelik için ücret istemedikleri ancak yapılan paylaĢım 

sonucunda sisteme ödeme yapıldığı görülmektedir.  

3.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

PaylaĢım ekonomisi ve ilgili uygulamalar tüm dünyadaki gençler baĢta olmak üzere 

çoğu bireyin hayatında her geçen gün daha fazla yer edinmektedir. Bireyler artık birbirleriyle 

evlerini, otomobillerini, eĢyalarını, yeteneklerini ve zamanlarını paylaĢmaktadır. Dünyada 

birçok baĢarılı örneği görülen paylaĢım platformları Türkiye‘de ise hem kullanıcı sayısı, hem 

de paylaĢım ortamlarının yaratılması bakımından giderek yaygınlaĢmaktadır. 

Ancak Türkiye‘deki hayata geçirilen paylaĢım platformları kısa süre sonra 

etkinliklerini durdurmakta, ara vermekte ya da isim/sahip değiĢtirmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bunun nedeni olarak kullanıcıların genellikle küresel paylaĢım ağlarını tercih etmeleri 

nedeniyle hedeflenen kullanıcı sayısına ulaĢılamaması söylenebilir. Buna ek olarak 

uygulamaların kiĢisel bilgilerin mahremiyeti, bilgi ve kiĢilerin güvenlikleri gibi kritik 

konularda kullanıcılara güvence vermemesi bu uygulamaların kısa sürede sonlanmasına neden 

olmaktadır.  

Ayrıca güvenirliliği sağlamada kullanılan geribildirim mekanizmalarının gerçek 

kullanıcılar tarafından yürütülmesi ve bu özelliğin paydaĢlara duyurulması oldukça önemlidir. 

Geribildirim mekanizmasının güvenilirliğinin yüksek olması sistemin yaygınlaĢmasını 

arttıracaktır.   
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Bisiklet kiralama ya da takas uygulamalarının Türkiye‘de yaygın olmadığı 

görülmüĢtür. Bunun nedeni olarak ülkemizde özellikle metropollerdeki Ģehir içi ulaĢım ağının 

bisiklet kullanımına uygun olmaması ve dolayısıyla bisiklet kültürünün yaygınlaĢmaması 

gösterilebilir. 

Bununla birlikte paylaĢım kültürüne dayalı sistemlerde kullanıcı beklentilerini 

belirlemeye dönük çalıĢmaların yapılması, geliĢtirilecek olan uygulamaların kalitesi ve hedef 

kitle beklentilerinin uygunluğu açısından önemlidir. 
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ÖZET 

Birinci Dünya savaĢından sonra dünyanın yaĢadığı dönüĢümü düĢündüğümüzde 

Türkiye‘de iĢgücü piyasasında kadınların yeri incelendiğinde kadınlarımızın toplam iĢgücü 

içerisindeki payının, iĢgücüne katılım oranlarının düĢük, cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının 

da yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu tablonun oluĢmasında Türk toplumundaki cinsiyetçi 

roller büyük bir etkendir. Ev içerisinde kadına yüklenen görevler kadınları iĢ hayatından 

koparabilmekte, böylelikle kadınlar iĢgücü piyasalarından uzak kalmaktadırlar. Halbuki 

kadınlarımızın iĢgücü piyasasında etkin rol olmaları ülkemizin hızlı ekonomik büyümesine 

yapılacak bir katkıdır. Ancak kadınlarımızın iĢgücü piyasasında etkin rol almalarını sağlarken 

göz önünde bulundurulması gereken bir önemli faktör de küreselleĢen bir dünyanın parçası 

olduğumuz gerçeğidir. KüreselleĢen dünyaya entegre olma sürecine 1980‘li yıllardan sonra 

hız veren ülkemizin artık küresel dünyanın bir parçası olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

Bu çalıĢmada Türkiye‘de kadınlarımızın iĢgücü piyasasında varlıklarını arttırarak 

sürdürebilme yolunda küreselleĢen dünyanın hangi dinamiklerinden etkilendikleri ortaya 

konulacaktır.  Bu yapılırken ise küreselleĢmenin dünya ticaretinde ve iĢgücü piyasasında 

neleri etkilediği, küreselleĢmeye hız kazandıran faktörlerin neler olduğu, küreselleĢme 

neticesinde toplumun, siyasetin, ekonominin, kültürün nasıl etkilendiğini irdelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, ĠĢgücü, Kadın ĠĢgücüne Katılım Oranı 

Effects of Globalizaiton on Female Employment in Turkey 

Abstract 

When we look at the place of women in the labor market in Turkey, we see that the 

share of women in total labor force is low, their participation in labor force is low, and sex-

based wage differences are high. The gendered role in Turkish society is a big influence on 

the formation of this situation. Duties assigned to women in the home are able to break 

women away from work, so women stay away from labor market. However, the active role of 

our women in the labor market is a contribution to the rapid economic growth of our country. 

However, one important factor to consider when ensuring that our women take an active role 

in the labor market is the fact that we are part of a globalizing world. It would be appropriate 

to say that our country, which accelerated after the 1980s with the process of integrating into 

the globalizing world, is now a part of the global world. This study will reveal the dynamics 

of the globalizing world in the way that our women can continue to increase their wealth in 

the labor market in Turkey. What has been done is how globalization influences world trade 

and the labor market, what are the factors that speed up globalization, how society, politics, 

economy and culture are influenced by globalization. 

Key Words: Globalization, Employment, Female Labor Force 
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1.GĠRĠġ  

Toplam değeri, bazı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin milli gelir toplamlarından 

büyük olan çok uluslu Ģirketlerin var olduğu bir dünyada yaĢıyoruz. Bu Ģirketler üretimlerini 

ve dağıtım ağlarını coğrafi sınırların ötesine kolaylıkla taĢıyabilmekte ve böylelikle kuruluĢ ve 

faaliyet yeri her nerede olursa olsun bahsi geçen ekonomik aktörlerin etkileri kurulmuĢ 

olduğu ülke ile sınırlı kalmamakta, sermayenin çok ulusluluğu nedeniyle bir ülke 

ekonomisinde görülen olumlu ya da olumsuz geliĢme baĢka bir ülkeye kolaylıkla sirayet 

edebilmektedir. Bu durumun oluĢabilmesinin temel sebebi ise teknolojik geliĢmelerdir. 

ĠletiĢim ve ulaĢtırma teknolojilerinde görülen ilerlemeler bir Ģirketin ürününü ya da hizmetini 

denizaĢırı bir ülke pazarında satıĢa sunabilmesini oldukça kolay hale getirmiĢtir. Yapılan dıĢ 

ticaretin serbestliğini sağlayan ve dıĢ ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen 

anlaĢmalar ile birlikte dünya küresel bir pazar halini almıĢtır. Bu kendi kendini besleyen 

küreselleĢme süreci gittikçe hız kazanmıĢ ve artık ülke sınırları sembolik bir hal almıĢtır. 

Kısaca dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen ekonomik, siyasal ve kültürel 

geliĢmeler diğer ülkeleri de kolaylıkla etkilemektedir. Bunun nedeni ise ülkeler arası içiçe 

geçmiĢ iliĢkiler yumağı ve çok uluslu sermayenin varlığıdır.  

Ekonomik küreselleĢme özellikle 1980‘lı yıllardan sonra dünyada hız kazanan 

neoliberal düzen ve dıĢa açılmayla kendisini göstermeye baĢlamıĢtır. Ülkeler arası ticareti 

kolaylaĢtırıcı adımlar atılmaya baĢlanmıĢ özellikle soğuk savaĢ döneminde SSCB ile rekabet 

halinde olan ABD dıĢa açılmayı desteklemiĢtir. Devletlerarası sınırlar ortadan birer birer 

kalktıkça çok uluslu Ģirketlerin dünyanın her yerinde aktif bir Ģekilde ekonomik faaliyetlerine 

devam edebilmeleri, üretici firmaların dünyanın her yerinde üretim yapabilmesi mümkün hale 

gelmiĢtir. KüreselleĢme terimi ise günümüzde cereyan eden dünya düzenini her alanda 

tanımlamak için kullanılan adeta sihirli bir kelime haline gelmiĢtir.  KüreselleĢmenin her 

alanda karĢımıza çıkması neticesinde çerçevesinin çizilip sınırlarının belirlenmeye çalıĢılması 

da olağandır. KüreselleĢme ile ilgili yapılmıĢ literatürdeki çeĢitli tanımlamalara baktığımızda 

ise Ģunları görmekteyiz: 

―KüreselleĢme terimi, bir devletler ve toplumlar arasında karĢılıklı iliĢki ve bağımlılık 

sürecini tanımlar. Dünyanın bir köĢesindeki olayların ve etkinliklerin dünyanın daha uzak 

köĢelerindeki insanlar ve topluluklar üzerinde ne derece ciddi sonuçlar doğuracağını tasvir 

eder. KüreselleĢmenin içeriği kola içip Disney izleyen küresel bir köy ekonomisinden, hatta 

giderek büyüyen sosyo-kültürel karĢılıklı bağımlılıklardan ibaret değildir. KüreselleĢme 

dünyanın ticaret ve finans rejimlerinin yeniden inĢa eder ve insanların kendilerini, 

çocuklarının hayat alanlarını, etnik kimliklerini nasıl gördüklerini etkileyerek, bilinçliliği en 

yerel ve kiĢisel düzeylerde yeniden tanımlar. Çoğu kimlikler küreselleĢme güçlerinin sonucu 

olarak değiĢikliğe uğrar (Tabb, 2002: 15).‖ 

―KüreselleĢme, sosyal bilimlerde moda bir kavram, yönetim gruplarının 

reçetelerindeki ana buyruk ve her kanattan gazeteci ve politikacı için gündemi yakalama 

sözcüğü haline gelmiĢtir. Yaygın sava göre, ulusal kültürlerin, ulusal ekonomilerin ve ulusal 

sınırların çözüldüğü, sosyal hayatın büyük bölümünün küresel süreçler tarafından belirlendiği 

bir çağda yaĢıyoruz. Bu anlayıĢın temelinde yeni ve hızlı ekonomik küreselleĢme süreci fikri 

yatıyor‖ (Hirst & Thompson, 2003: 26). 

Bu tanımlara baktığımızda küreselleĢmenin çok boyutlu bir kavram olduğunu 

görmekteyiz. Ayrıca küreselleĢmenin beslenmesi ve geliĢmesinin temelinde toplumlar ve 

devletler arası iletiĢim, ekonomik entegrasyon sürecinin getirdiği doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının artıĢı, kültürel zevk, beğeni ve isteklerin ortaklaĢması, kiĢilerin gelecekleri ile 

ilgili kaygı, istek ve planlarının aĢağı yukarı aynı hale gelmesi, tüm dünyanın ortak bir pazar 

görünümü alması, sosyal iliĢkilerde dünya genelinde bir yoğunlaĢma ve sıklaĢma, iletiĢim 
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kanallarının çok çeĢitlenmesi, politik aktörlerin siyasi çıkarlarını gerçekleĢtirme planlarını 

dünya geneline yaygınlaĢtırması, emeğin özellikle beyaz yakalıların uluslararası düzeyde 

istihdam edilebilmelerinin önünün açılması gibi faktörler rol oynamaktadır.  

KüreselleĢmenin Türkiye üzerindeki etkilerini, küreselleĢmenin mevcut tüm boyutları 

çerçevesinde gözlemlemek mümkündür. Örneğin, ekonomik küreselleĢmenin dinamiklerine 

uyum sağlamak ve dünya ekonomisi ile bütünleĢebilmek amacıyla Türkiye ekonomisi, 1980 

sonrasında köklü bir yapısal değiĢim geçirmiĢtir. Bu dönemde, korumacı ve ithal ikameci 

ekonomik yapı, yerini serbest pazar ve ihracat teĢviklerine dayanan, dıĢ ticaretin, kurun, faizin 

ve sermaye hesabının serbestleĢtirilmiĢ olduğu bir yapıya terk etmiĢtir (Bayar, 2008: 32).  

Bugün ekonomik dıĢa açıklığın göstergesi dıĢ ticaretin doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları giriĢidir. Türkiye‘nin ödemeler dengesine bakıldığında ise 1980‘lerden itibaren dıĢ 

ticaretin ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları giriĢinin arttığı görülmektedir. Türkiye 

ekonomisinde küreselleĢme hareketinin ve dolayısıyla dıĢa açıklığın hız kazanmasıyla birlikte 

yeni istihdam alanları da oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu istihdam alanlarında kadın iĢgücünün ne 

derecede yer aldığı yani kadınların iĢgücüne katılım oranlarının nasıl etkilendiği ise bir merak 

konusudur. Türkiye‘de kadınları iĢgücü piyasasındaki yeri yıllardan beridir 

tartıĢılagelmektedir. Türkiye gibi geliĢmekte olan bir ülke için iĢgücünün verimli bir Ģekilde 

istihdam edilip üretim sahalarına katılması ülkenin ekonomik büyümesini hızlandırıp refah 

düzeyini artırabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla kadınların iĢgücüne 

katılım oranlarının yükseltilmesine çalıĢılması bu amaç doğrultusunda atılacak önemli 

adımlardan biridir.  

Bu çalıĢmada Türkiye‘de kadınların iĢgücü piyasasındaki durumu istatistiksel veriler 

ve literatür taraması ile ortaya konulduktan sonra küreselleĢme hareketinin kadın istihdamını 

ne yönde etkileyebileceği konusu tartıĢılmaktadır. 

2.KÜRESELLEġME VE KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE TÜRKĠYE 

KüreselleĢme yeni bir olgu olmayıp, dünyamızın ekonomik, sosyal, çevresel ve politik 

etkilerini yıllardan beridir deneyimlediği karmaĢık bir süreçtir. Bu yüzden küreselleĢmenin 

tanımı yapılırken mutlak ve herkesin üzerinde fikir birliğine vardığı bir tanım yapabilmek çok 

güçtür. Bunun baĢlıca sebebi küreselleĢmenin çok boyutlu olmasıdır. Kimi düĢünürler 

küreselleĢmenin ekonomik boyutunu öne çıkarırken kimileri de siyasal ya da sosyo-kültürel 

boyutunu vurgulayabilmektedir. Aynı Ģekilde düĢünürler kendiliğinden geliĢen bir süreci 

ifade etmek için küreselleĢme kavramını kullanırken, diğerleri, özellikle geliĢmiĢ bazı 

ülkelerce manipüle edilen bir olguyu anlatmak üzere küreselleĢme sözcüğüne atıfta 

bulunurken, kimileri nispeten yeni bir geliĢmeyi aynı sözcükle isimlendirebilmektedirler 

(Yüksel, 2001: 7). Ekonomik içerikli tanımlara bakıldığında ise küreselleĢme mal ve 

hizmetlerin sınırlararası serbest dolaĢımını, uluslararası sermaye akımlarını, tarife ve ticaret 

engellerinin azaltılmasını, göç etmenin, teknolojinin ve bilgi birikiminin sınırlar ötesine geçip 

yaygınlaĢmasını ifade etmektedir. Tüm diğer büyük güç kaynakları gibi küreselleĢme de 

birçok tartıĢmanın ve çatıĢmanın kaynağıdır (Jenatabadi & Samimi, 2014: 1). 

KüreselleĢmenin ise birçok tanımı olmakla birlikte basitçe Ģu Ģekilde tanımlamak 

mümkündür: KüreselleĢme, uluslararası ticaret üzerindeki engellerin gittikçe azaldığı, 

uluslararası güçlerin önündeki engellerin kalktığı, sermaye hareketlerinin hızlandığı, 

doğrudan yabancı yatırımların serbestleĢtiği ve teknoloji yayılımının hızlandığı bir ortamdır 

(O‘Rourke, 2001: 56-57). Küreselleşme, uluslararası sermayenin dünya çapında 

hareketliliğini, piyasaların birbirine açılmasını ve ticaretin serbestleşmesini , uluslararası 

Ģirketlerin küresel Ģirketlere dönüĢmesini yani kapitalist ekonominin dünyaya daha fazla 

açılmasını sağlayan bir gelişmedir (Erdinç, 1999: 112). Bu bilgiler ıĢığında görülmüĢtür ki 

düĢünürlerin bu konuya iliĢkin farklı yaklaĢımları mevcuttur. KüreselleĢmenin hala salt bir 

olumlu durumu ya da salt bir olumsuz durumu temsil edip etmediği konusunda bir fikir 
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birliğine varılabilmiĢ değildir. Bu nedenle literatürde küreselleĢmenin etkileri siyasal, 

sosyoekonomik, kültürel, sosyolojik, ekonomik yönlerden araĢtırılması gerekmektedir. 

Ġktisadi akımlar açısından küreselleĢmeye yaklaĢımları ise 3 genel grupta toplayabiliriz. 

1. Birinci grupta yer alan anlayışa göre küreselleşme , teknolojik gelişmelerin 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bir süreçtir . Özellikle bilgi toplumunun artan önemi ve 

geliĢen bilgisayar teknolojisi ve internet ağı sayesinde kolayl aĢan bilgi aktarımı ve iletiĢim 

sermayenin hareket alanını genişletmiş, üretim- yatırım ve tüketimi uluslararasılaştırmıştır. 

2. Küreselleşmeye farklı bir pencereden bakan diğer bir grup ise neo -liberallerdir. 

Neoliberallere göre küreselleşme , piyasaların uluslararasılaşmasına bağlanmaktadır . 

Teknolojik ilerleme ile birlikte artan üretim , piyasaların dışa açılmasını gerekli kılmış ve 

ticaret serbestleşmiştir. Ülke ekonomileri korumacı politikaları bir tarafa bırakarak, dış ticareti 

teĢvik etmi Ģ ve para piyasaları serbestleĢmiĢtir . Kısacası ünlü iktisatçı Adam Smith‘in 

―görünmez el‖ yaklaşımının geçerliliği kabul edilerek piyasa ekonomisi egemen kılınmaya 

çalışılmıştır.  

3. Üçüncü grupta yer alan yaklaşıma göre küreselleşme yeni bir kavram  değildir 

(Neo Marksist yaklaşım ). 19. yüzyıl dış ticaret hacmine ilişkin verilere , 500 yıl önceki keşif 

gezilerine ve yüzyıllar öncesine dayanan kervan ticaretlerine dayanarak küreselleşmenin yeni 

bir olgu olmadığı ifade edilmektedirler (Özdemir, 2004: 176).  

Denilebilir ki küreselleĢme anlam bakımından 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

belirginleĢirken, kavram ve etkilerinin büyüklüğü bakımından 1970‘ li yıllardan sonra 

akademik gündeme yerleĢmiĢtir. 1960‘ larda iletiĢim kuramcısı Marshall Mc Luhan‘ın 

―Global köy‖ (global village) olarak düĢün dünyasına takdim ettiği ve Z. Brzezinski‘nin 

1990‘larda ―global kent‖ (global city) olarak genelleĢtirdiği globalleĢme kavramı günümüzde 

küreselleĢme olarak ve çoğunlukla da olumlu bir anlam yükü ile beraber her yerde 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla küreselleĢme sözcüğünün kullanımı 1980‘li yıllarla birlikte 

yaygınlaĢmıĢ, küreselleĢme anlamındaki ―globalize‖ sözcüğü sözlüklere 1980‘li yıllardan 

sonra girmiĢtir (Kazgan, 1994: 78).  

Ġlk büyük küreselleĢme hareketi ise birinci küreselleĢme denen,1870 ila 1914 

arasındaki dönem boyunca meydana gelmiĢtir. Ġkincisi ise Birinci Dünya SavaĢının ardından, 

üçüncüsü ise 1970-1980‘li yılların petrol krizi vesilesiyle meydana gelmiĢtir. Ġlk 

küreselleĢmenin yaĢandığı döneme bakıldığında bunu literatürde Ġngiliz KüreselleĢmesi 

olarak da görmemiz mümkündür. Bunun sebebi ise; sanayi devriminden sonra gerçekleĢen 

makineleĢmenin etkisiyle üretimin çok hızlı ve büyük miktarlarla yapılmaya baĢlanmasının 

yaratmıĢ olduğu Pazar ihtiyacı sorunudur. Bu sorunun üstesinden gelmek isteyen Ġngiltere 

ürettiği malları satabilmek için klasik iktisat politikalarını benimsemiĢ ve ekonomisinde hızla 

liberalleĢmeye gitmiĢtir. Altvater ve Mahnkopf‘a göre Birinci Dünya savaĢından önce oluĢan 

faktör hareketliliği ve ticaretin küreselleĢmesi 1945 sonrası ile karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki 

eğilimsel sonuç ortaya çıkmaktadır: Dünya ticareti 1950 de % 7‘den 1970 de % 12‘ye; 

1993‘de de % 17‘ye yükselmektedir. OECD ülkelerinin dıĢ ticaret payı 1960 da % 12,5‘dan 

1990 da % 18,6‘ya, Amerika‘da ise % 4,7‘den % 11,4‘e bir artıĢ kaydetmektedir. Eğer benzeri 

bir yüksek ihracat miktarına dünyada 1. Dünya SavaĢı‘ndan önce ulaĢıldığı göz önünde 

bulundurulursa, bu artıĢ etkileyici olmakta ancak bunun çok da mübalağalı olmadığı 

görülmektedir. Dünya ticaretinin yanında doğrudan yatırımlar ve uluslararası göç hareketleri 

de göz önüne alındığında, günümüzdeki yani Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonraki küreselleĢme 

eğilimi imparatorluk çağındaki liberalizmle, özelliklede 1870‘li yıllardan 1.dünya savaĢına 

kadar olan parlak dönem ile karĢılaĢtırıldığında oldukça küçük kalmaktadır (Altvater & 

Mahnkopf, 1996: 19). 

KüreselleĢmenin kaçınılmaz bir etkisi de piyasa devlet dengesinin piyasa lehine 

bozulmasıdır. Her türlü kaynak dağılımında var olan devlet-piyasa dengesi, seksenli yıllarda 
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değiĢmiĢtir. Yerküresinin aĢağı yukarı her köĢesinde devlet-piyasa dengesi, piyasa lehine 

kaymıĢtır. Bu değiĢim aslında ideolojik kaymanın bir yansımasıdır. Ġdeolojik kaymanın 

sonucunda, ilk önce Keynesçi iktisat düĢüncesi, daha sonra da daha dramatik bir biçimde 

Marksizmin itibar kaybettiği görüĢü yaygınlaĢmıĢ ve bu görüĢlerin yerini neoliberal görüĢler 

almıĢtır. Ġdeolojik devrim, özellikle iletiĢim alanında yaĢanan teknolojik değiĢime eĢlik etmiĢ; 

teknolojik değiĢim, tüm dünyayı içeren küresel bir pazarı kaçınılmaz ve bir dereceye kadar da 

kontrol edilemez bir gerçek haline getirmiĢtir. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde 

teknolojik ve ideolojik değiĢimi, piyasanın rolünü artıran ve devletin rolünü azaltan politika 

değiĢimleri izlemiĢtir (Prendergast&Stewart;1995:13). Kapitalizmin yaĢadığı yapısal krizin 

sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz küreselleĢme sürecinde IMF ve Dünya 

Bankası‘ nında katkılarıyla neoliberal ekonomi politikaları azgeliĢmiĢ ülkelerin, mal ve faktör 

piyasalarında fiyat müdahalelerinin kaldırılması, KĠT‘ lerin özelleĢtirilmesi, dıĢ ticaret ve 

finans piyasalarının liberalizasyonu, iĢgücü piyasalarının esnekleĢtirilmesi, eğitim, sağlık gibi 

kamu hizmetlerinde özelleĢtirmelerin yaygınlaĢtırılması gibi amaçları ön planda tutarak bu 

ülkeleri dıĢa açık serbest piyasa ekonomisi doğrultusunda dönüĢtürmeye etkin katkıda 

bulunmuĢtur (ġenses, 2004: 1) 

Günümüz dünyası ise artık küçük bir küresel köy görünümündedir. Bugün herhangi 

bir ülkede gerçekleĢen politik siyasal ekonomik geliĢmeler dünyanın diğer ülkelerindeki 

siyasetçiler tarafından ilgiyle takip edilmekte, bir ülkede baĢlayan bir akım diğer ülke 

vatandaĢlarından destek bulabilmekte, Ģirketler uluslararasılaĢmakta, dıĢ ticaretin önündeki 

engeller serbest ticaret anlaĢmalarıyla kaldırılmakta, tüm dünya ülkeleri dıĢ ticaret hacimlerini 

artırmaya çalıĢarak dünya ticaretinde söz sahibi olmaya çalıĢmakta, kültürler birbirine 

evrilmekte ve kültürlerarası farksızlaĢma dönemine girilmektedir. Tüm bu geliĢmelerin 

sonucu olarak artık küreselleĢmenin önüne geçilememekte ve mesafeler kısaldıkça dünya 

adeta küçük bir köy haline gelmektedir.  Ayrıca iletiĢim ve finans teknolojilerindeki 

geliĢmelerle pazarların fiziksel sınırları ortadan kalkmıĢ, üreticiler ve tüketiciler dünyanın her 

yerinden kolaylıkla iletiĢime geçebilir hale gelmiĢ, üretim sahaları geniĢlemiĢ ve coğrafi 

sınırlara bağımlılık ortadan kalkmıĢtır. Küreselleşme ile birlikte insanlar ve toplumlar arası 

iliĢkiler yoğunlaĢmıĢtır . Ticaret, seyahat gibi pek çok faaliyet , uluslararası bir nitelik 

kazanmıştır. Bu bağlamda küreselleşmenin insanlar ve toplumlar arası ilişkileri 

zenginleĢtirdiği söylenebilir (Balay, 2004: 61). Küreselleşme ile birlikte insanlar mal , hizmet 

ve fikir alışverişi yaparak , ulusal düzeyde düşünce tarzını terk edip , uluslararası ölçekte yeni 

bir ilişki ve düşünce tarzına geçiş yapmaktadır (Balay, 2004: 62). KüreselleĢme hareketinden 

artık hiçbir ülke kaçamamaktadır. Önemli olan bu hareketi fırsata çevirebilmektir. 

2.1.KüreselleĢmenin Ölçülmesine YaklaĢımlar: Dreher YaklaĢımı 

KüreselleĢmenin ölçülmesinde kullanılan çeĢitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin 

bazıları ekonomik temelli iken, diğerler ise çok boyutludur. ÇalıĢmamızda yapılan literatür 

taraması sonucu küreselleĢmenin sadece ekonomik bir yön taĢımadığının genel kabul görmüĢ 

olmasından dolayı çok boyutlu yaklaĢımlardan olan Dreher yaklaĢımına yer verilecektir. 

Dreher çalıĢmasında küreselleĢmeyi nicel olarak ölçmeye çalıĢmıĢ ve KOF endeksini 

oluĢturmuĢtur. KOF küreselleĢme endeksi 2002 yılında ilk kez Axel Dreher tarafından 

oluĢturulduktan sonra 2008 yılında Dreher, Gaston ve Martens tarafından detaylandırılmıĢtır. 

Endeks küreselleĢmenin ekonomik, sosyal ve politik boyutlarını ele alır. Clark, Norris ve 

Keohane ve Nye‘nin tanımlarına göre de küreselleĢme kıtalararası mesafelerde aktörler arası 

iletiĢim ağları yaratma, insanlar dahil olmak üzere, bilginin, fikirlerin, malların, hizmetlerin 

ve sermayenin akıĢlarına aracılık edebilecek bir süreci kapsamaktadır. KüreselleĢme, ulusal 

sınırları aĢan, ulusal ekonomileri, kültürleri, teknolojileri ve yönetiĢimi birleĢtiren ve karĢılıklı 

bağımlılığın karmaĢık iliĢkilerini üreten bir süreç olarak kavramsallaĢtırılmıĢtır. Daha da 

spesifik olarak KOF indeksinin tanımladığı üç boyut vardır bunlar ekonomik, politik ve sosyal 
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küreselleĢmedir. Ekonomik küreselleĢme kıtalararası arası mal, sermaye ve hizmetler akıĢının 

yanı sıra piyasa değiĢimlerine eĢlik eden bilgi ve algılamalarla karakterize edilir. Politik 

küreselleĢme; hükümet politikalarının yayılmasıyla tanımlanır. Sosyal küreselleĢme ise; 

fikirlerin, bilgilerin, kiĢilerin bilinirliğinin ve imgelerin yayılması olarak açıklanabilir.  Dreher 

yaklaĢımına göre küreselleĢmenin bu üç boyutu da ayrı ayrı ele alındıktan sonra 

ağırlıklandırılarak bir araya getirilir ve küreselleĢme endeksi oluĢturulur (Dreher, 2006: 

1092). 

Tablo 1: KOF endeksinin bileĢenleri ve ağırlıkları 

KOF Endeksi BileĢenleri  Ağırlıklandırma 

A) Ekonomik KüreselleĢme %36 

i) Cari Akımlar  %50 

DıĢ Ticaret (GSYĠH‘ın Yüzdesi) %22 

Doğrudan Yabancı Yatırım (GSYĠH‘ın Yüzdesi) %27 

Portföy Yatırımları %24 

Yabancı Ülke VatandaĢlarına Gelir Ödemeleri %27 

ii) Kısıtlamalar %50 

Gizli Ġthalat Engelleri %23 

Ortalama Tarife Oranı  %28 

DıĢ Ticaret Vergi Gelirleri (Cari Gelirin 

Yüzdesi) 

%26 

Sermaye Hesabı Kısıtlamaları %23 

B) Sosyal KüreselleĢme %37 

i) KiĢisel ĠletiĢim Verileri %33 

Telefon Trafiği %26 

Transferler %2 

Uluslararası Turizm %26 

Yabancı Nüfus ( Toplam Nüfusa Oranı) %21 

Uluslararası MektuplaĢma (KiĢi baĢına düĢen) %25 

ii) Bilgi AkıĢı Verileri %35 

Ġnternet Kullanıcısı (1000 kiĢiye düĢen) %36 

Televizyon (1000 kiĢiye düĢen) %38 

Gazeteye ayrılan toplam bütçe (GSYĠH‘nin 

Yüzdesi) 

%26 

iii) Kültürel YakınlaĢma Verileri %32 

McDonald‘s Restoranlarının Sayısı %46 

Ikea‘ların Sayısı %46 

Kitaba ayrılan toplam bütçe (GSYĠH‘nin 

Yüzdesi) 

%7 

C) Politik KüreselleĢme %27 

Ülkedeki Büyükelçilik Sayısı %25 

Uluslararası KuruluĢlara Üyelik %27 

BM Güvenlik Konseyi Kararlarına Katılım %22 

Uluslararası AnlaĢmalar %26 
Kaynak: Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? empirical evidence from a new index, Applied 

Economics, 38 (10), 1091-1110‘den yararlanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 

Tablo 1‘e bakıldığında Axel Dreher‘in geliĢtirmiĢ olduğu küreselleĢme ölçme endeksi 

olan KOF indeksinin bileĢenleri ve bu bileĢenlerin ağırlıkları görülmektedir. Genel endeks 

içindeki payı %36 düzeyinde olan ekonomik küreselleĢmenin ölçülmesinde uluslararası 

ticaret, yabancı sermaye yatırımları, ortalama tarife oranları, uluslararası ticaret vergileri ve 
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sermaye hesabı kısıtlamaları gibi değiĢkenler kullanılmaktadır. Ġnternet kullanıcı sayısı, TV 

sayısı, uluslararası turizm, yabancı nüfus, McDonald‘s restoranlarının sayısı ve IKEA sayısı 

gibi sosyal birtakım göstergelere kullanılarak hesaplanan sosyal küreselleĢme düzeyi ise genel 

endeks içinde %37‘lik ağırlığa sahiptir. Son olarak genel endeks içinde %27 ağırlığına sahip 

olan politik küreselleĢme düzeyinin ölçülmesinde ülkedeki konsolosluk sayısı, uluslararası 

organizasyonlara üyelik, BM güvenlik konseyi görevlerine katılım ve uluslararası antlaĢmalar 

dikkate alınmaktadır. Gerek KOF endeksi ve gerekse alt endekslerin her biri (1) ile (100) arası 

değerlere sahiptir. (1) en düĢük değer olup minimum düzeyde küreselleĢmeyi ifade ederken, 

endeks değerinin artması küreselleĢme düzeyinin arttığı anlamına gelmektedir (Türedi, 2016: 

696).  

Tablo 2: 2013 yılı KOF küreselleĢme endeksine göre OECD ülkelerinin küreselleĢme düzeyieri 

Sıralama KüreselleĢme Endeksi Ekonomik 

KüreselleĢme 

Sosyal 

KüreselleĢme  

Politik 

KüreselleĢme 

1 Hollanda (91,7) Ġrlanda Avusturya Ġtalya 

2 Ġrlanda (91,64) Lüksemburg Ġsviçre Fransa 

3 Belçika (90,51) Hollanda Ġrlanda Belçika 

4 Avusturya (89,83) Macaristan Hollanda Avusturya 

5 Ġsviçre (87,01) Estonya Belçika Ġspanya 

6 Danimarka (86,44) Belçika Kanada Ġngiltere 

7 Ġsveç (85,92) Slovakya Danimarka Ġsveç 

8 Macaristan (85,78) Avusturya Fransa Hollanda 

9 Kanada (85,67) Çek 

Cumhuriyeti 

Ġngiltere Ġsviçre 

10 Finlandiya (85,47) Finlandiya Portekiz Kanada 

11 Portekiz (85,08) Portekiz Norveç Türkiye 

12 Norveç (84,24) Danimarka Ġsveç Norveç 

13 Ġspanya (83,73) Yeni Zelanda Almanya ABD 

14 Slovakya  (83,62) Ġsveç Finlandiya Danimarka 

15 Çek Cumhuriyeti (83,60) Ġsviçre Avustralya Yunanistan 

16 Lüksemburg (83,55) ġili Ġspanya Almanya 

17 Fransa (82,61) Norveç Slovakya Finlandiya 

18 Ġngiltere  (81,97) Kanada Çek 

Cumhuriyeti 

Macaristan 

19 Avustralya (81,93) Polonya Yunanistan Ġrlanda 

20 Yunanistan (80,4) Ġspanya Macaristan Avustralya 

21 Polonya (79,90) Ġzlanda ABD Güney Kore 

22 Ġtalya (79,59) Slovenya Lüksemburg Japonya 

23 Estonya (78,46) Ġsrail Ġtalya Polonya 

24 Almanya (78,24) Avustralya Ġsrail Portekiz 

25 Yeni Zelanda (78,15) Yunanistan Polonya ġili 

26 Slovenya (76,24) Ġngiltere Yeni Zelanda Çek 

Cumhuriyeti 

27 Amerika BirleĢik Devletleri 

(75,71) 

Ġtalya  Estonya Slovakya 

28 Ġsrail (72,81) Fransa Slovenya Slovenya 

29 ġili (71,18) Meksika Ġzlanda Yeni Zelanda 

30 Türkiye (69,95) Almanya Japonya Lüksemburg 

31 Japonya (67,86) Güney Kore Türkiye Estonya 

32 Ġzlanda (67,50) ABD Güney Kore Meksika 

33 Güney Kore (65,42) Türkiye ġili Ġsrail 
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34 Meksika (61,65) Japonya Meksika Ġzlanda 

Kaynak: Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? empirical evidence from a new index, Applied 

Economics, 38 (10), 1091-1110. 

Tablo 2‘ye bakıldığında OECD ülkelerinde genel, ekonomik, sosyal ve politik 

küreselleĢme indekslerine göre sıralamaları görülmektedir. Buna göre genel sıralamada en çok 

küreselleĢen OECD ülkesi Hollanda olurken, en az küreselleĢen OECD ülkesi Meksika‘dır.  

Ekonomik küreselleĢme sıralamalarına bakıldığında ise en çok küreselleĢen OECD ülkesi 

Ġrlanda olurken, en az küreselleĢen Japonya olmuĢtur. Sosyal küreselleĢme endeksine 

bakıldığında ise en çok küreselleĢen OECD ülkesinin Avusturya, en az küreselleĢenin ise 

Meksika olduğu görülmektedir. Son olarak politik küreselleĢme endeksine bakıldığında en 

çok küreselleĢen OECD ülkesinin Ġtalya olduğu görülürken, en az küreselleĢenin ise Ġzlanda 

olduğu söylenebilir.  

2.2.Türkiye‟de KüreselleĢme Süreci 

Bilindiği gibi Türkiye ekonomisinin dünya pazarlarına açılması 1980-83 dönüĢümü ile 

baĢlamıĢ, 1989-90‘da da tamamlanmıĢtır. Bu süreçte öncelikle mal piyasaları dıĢ pazarlara 

açılmıĢ ve ticaret kotalarının korunması altındaki ithalat rejimi serbestleĢtirilmiĢtir. Döviz 

kuru yüksek bir devaülasyonu takiben esnekleĢtirilmiĢ ve dolaylı teĢviklerle birleĢtirilerek 

sanayiinin ihracata yönlendirilmesinde temel bir araç görevi görmüĢtür. Ulusal mali 

piyasaların serbestleĢtirilmesi ve dıĢ finans merkezleriyle eklemlenme süreci bu geliĢmeleri 

yakından izlemiĢ ve Türkiye ekonomisi 1990‘lı yıllara tamamen dıĢa açık bir ekonomi 

konumunda girmiĢtir (Yeldan, 2001: 25).  

Türkiye‘nin 1970 yılından itibaren küreselleĢme sürecine bakıldığında ise Türkiye‘nin 

küreselleĢme endeksinin sürekli olarak geliĢim gösterdiği görülmektedir. Özellikle 1980‘li 

yıllardan sonra liberal politikaların dünya üzerindeki etkinliğinin artmasıyla birlikte 

Türkiye‘de de bunun etkileri görülmüĢ ve küreselleĢme endeksinin artıĢı 1980‘li yıllarda hız 

kazanmıĢtır. Tablo 3‘te küreselleĢme endeksi değerlerine bakıldığında da Türkiye‘nin 

özellikle 1980‘den sonra hızlı bir küreselleĢme eğilimine girdiğini söyleyebiliriz. Özellikle dıĢ 

ticarete verilen önem, ithalat kotalarının gevĢetilmesi bu endeks değerlerinin yükselmesinde 

yüksek oranda etkili olmuĢtur. 
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Tablo 3: Türkiye‟nin KOF küreselleĢme endeksi değerleri (1970-2013) 

Yıllar KüreselleĢme Endeksi 

1970 33.73 

1971 33.91 

1972 34.14 

1973 34.26 

1974 34.47 

1975 34.5 

1976 35.26 

1977 35.82 

1978 36.0 

1979 36.25 

1980 36.66 

1981 37.03 

1982 37.23 

1983 38.36 

1984 39.67 

1985 40.75 

1986 44.51 

1987 44.72 

1988 49.52 

1989 48.61 

1990 46.26 

1991 49.34 

1992 52.47 

1993 55.06 

1994 59.82 

1995 60.84 

1996 61.2 

1997 62.53 

1998 60.93 

1999 62.05 

2000 62.87 

2001 64.08 

2002 62.83 

2003 63.59 

2004 64.66 

2005 70.47 

2006 69.25 

2007 69.43 

2008 69.68 

2009 70.88 

2010 70.06 

2011 69.28 

2012 70.29 

2013 69,95 
Kaynak: http://globalization.kof.ethz.ch/query/ EriĢim Tarihi: 02.11.2016 

3.KÜRESELLEġME VE ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠ 

KüreselleĢmenin üretim faktörleri üzerindeki etki alanı aslında ülke ekonomilerinin 

neden küreselleĢmeden etkilendiğini açıklar. Emek, toprak ve sermaye olarak adlandırdığımız 

üretim faktörleri üzerinde serbest dıĢ ticaret, teknolojik geliĢmeler, politik özgürlükler gibi 

küreselleĢme bileĢenlerinin etkileri vardır.  Özellikle sermayenin çok hızlı bir Ģekilde el 

http://globalization.kof.ethz.ch/query/
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değiĢtirebilmesi ve sermayenin ulus tanımaması ülke ekonomilerini etkileyen baĢlıca 

faktörlerdendir. Finansal piyasaların da teknolojinin geliĢmesinden faydalanarak büyümesi ve 

geliĢmesi ile birlikte elindeki sermaye ile yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı için yatırım 

yapabileceği sınırlar sadece bulunduğu ülke değildir. KüreselleĢmenin kendisine tanıdığı 

serbestlikler sayesinde Amerika‘daki bir yatırımcı Türkiye‘de doğrudan yabancı yatırım ya da 

portföy yatırımı yapabilmekte, Türkiye ile dıĢ ticarette bulunabilmektedir. Ancak istihdam 

açısından bakıldığında ise 19. Yüzyılın sonunda gerçekleĢen birinci küreselleĢme döneminde 

emek yeni kıtalara doğru sınırsız bir hareket özgürlüğüne sahipken, 20. Yüzyılın sonlarında 

yaĢadığımız ikinci küreselleĢme döneminde emeğin hareket özgürlüğü sınırlanmıĢtır. Bu 

ikinci küreselleĢme döneminde emek yüksek vasıflı olan ve bir vasfa sahip olmayanlar olmak 

üzere iki kutba ayrılmıĢ, birinci grupta olanlar dünyanın değiĢik bölgelerine serbestçe 

gidebilme özgürlüğüne kavuĢurken ikinciler kendi yurtlarında kalmak zorunda 

bırakılmıĢlardır. Ayrıca birinci gruba dahil olanlar çok yüksek ücretler alarak 

ödüllendirilirken ikinciler dünyanın diğer bölgelerindeki düĢük ücretli iĢçilerle rekabet 

ettirilerek ücretleri daha da gerilemiĢtir. EsnekleĢtirme adı altında emek piyasası kısmen 

kuralsızlaĢmıĢ, devletin emeği koruma iĢlevi de kısmen ortadan kalkmıĢtır. Ġkinci 

küreselleĢme ile birlikte hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerde vasıflı ve vasıfsız 

emek ücretlerinde kutuplaĢma yaĢanmaktadır (Öztürk, 2004: 69).  EsnekleĢtirme ile 

kastedilen iĢçilerin esnek çalıĢma saatlerinde, bazen sigortasız bir biçimde, sendikaların 

etkinliğini azaltarak kısmı zamanlı çalıĢmalarının önünü açmaktır. Kısmi zamanlı çalışma , 

geçici ya da mevsimlik çalışma , taĢeron iĢçiliği , evde çalışma , tele-çalışma gibi çeşitli 

biçimlerde ortaya çıkan tipik istihdam modeli , sermayeye işgücünün sosyal maliyetlerinden 

kurtulma ve kar oranlarını artırma imkanı vermiştir . Esnek işgücü piyasaları tartışmaları 

iĢletme bazında kullanılan çekirdek iĢgücü ve ihtiyaç duyulduğunda istihdam edilen çevre 

iĢgücü kavramlarını beraberinde getirmiş ve bu süreç ikili işgücü piyasasının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (Uyanık, 2008: 215). 1970‘lerde sanayileşmiş ülkelerde başlayan endüstri 

yoğunluğunun azaltılması süreci , bu ülkelerde hizmet sektörünün büyümesine ve uluslararası 

finans faaliyetlerini artmasına neden olurken , bazı temel üretim faaliyetlerinin ise gelişmekte 

olan ülkelere kaydırılmasına da yol açmıştır . Ancak tasarım , proje, teknik araştırma ve 

geliĢtirme aĢamalarında nitelikli ve yüksek ü cretli işgücünün gelişmiş ülkelerde istihdamına 

devam edilmiştir . Üretimin sıradan aşamaları ise azgelişmiş ülkelere transfer edilmiştir ve 

hala edilmektedir . Bu yapılanma , iĢgücü piyasasında bölümlenmenin temel nedenini 

oluĢturmaktadır (Ataman, 1999: 7). Böylelikle iĢgücü piyasasında küreselleĢmenin olumlu 

etkilerini az geliĢmiĢ ülkeler yaĢayamamıĢlar, küreselleĢme geliĢmiĢ ülkeler için az geliĢmiĢ 

ülkelerin vasıfsız iĢgücünden daha ucuza yararlanabilme imkanı yaratmıĢtır. Bu anlamda 

iĢgücü piyasalarının küreselleĢmesi; esas olarak, farklı ulusal iĢgücü piyasalarının birbirini 

daha kolay etkilemesi ve küresel iĢgücü piyasasının yeni bir iĢ bölümünü ortaya çıkarması 

biçiminde gerçekleĢmektedir. (Yalınpala, 2002: 264 & Ongan, 2005: 90) ĠĢgücü piyasalarına 

iliĢkin yaklaĢımlar, sanayileĢmiĢ ülkelerle azgeliĢmiĢ ülkeler arasındaki farklılıkların en 

belirgin olduğu bir alandır. SanayileĢmiĢ ülkelerde iĢgücü piyasalarını esnekleĢtirme 

çalıĢmaları, iĢgücü piyasalarının bütünleĢtiği, istihdamın çok büyük ağırlıkla kentlerde 

yoğunlaĢtığı, baĢta sendikalar olmak üzere iĢgücü piyasası kurumlarının örgütlenme 

süreçlerini tamamladığı, asgari ücret, iĢ güvenliği, iĢsizlik sigortası ve diğer sosyal güvenlik 

politikalarını uzun yıllar boyunca uygulama fırsatı bulduğu bir ortamda gündeme gelmektedir. 

AzgeliĢmiĢ ülkelerde ise esneklik kavramı olsa olsa kentsel istihdamın küçük bir parçası için 

geçerli olabilecek, genelinde ise olabildiğince esnek bir iĢgücü piyasaları yapısında gündeme 

getirilmektedir (Dedeoğlu & SubaĢat, 2004: 37).  

KüreselleĢme baĢta olmak üzere, neo-liberal politikalar ekseninde birçok geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülke, artan rekabet baskısı ve iĢsizliğe çare bulabilmek amacıyla iĢgücü 

piyasasında reformlar yapmaktadır. Bu reformların en önemlileri; 
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 ĠĢsizlik sigortası ve yardım programlarının sınırlandırması 

 ĠĢsizlik ödemelerinin aktif istihdam politikaları ile birleĢtirilmesi 

 ĠĢ güvencesi düzenlemelerinin katılığının azaltılması ve daha esnek bir iĢgücü 

piyasasının oluĢturulması 

 Asgari ücretin kaldırılması ve diğer iĢgücü maliyetlerinin düĢürülmesi 

 Sendikaların etkinliğinin sınırlandırılması olarak sayılabilir (GörmüĢ, 2009: 

183).  

Son çeyrek yüzyılda yaĢanan hızlı serbestleĢtirme eğilimlerinin küreselleĢme olarak 

tanımlanmasını güçleĢtiren bir diğer etmen, emeğin serbest dolaĢımı konusunda, özellikle 

niteliksiz emek açısından önemli engeller bulunmasıdır. ABD‘ye yasal ya da yasal olmayan 

yollardan girmeyi baĢaran Latin kökenliler bu engellerin niteliksiz emek için de her zaman 

gerçerli olmadığını gösterse de, sanayileĢmiĢ Batı Avrupa ülkelerine doğru iĢçi göçünün son 

çeyrek yüzyılda durmuĢ olması, birçok sanayileĢmiĢ ülkenin bu konuda kısıtlayıcı ve 

engelleyici önlemler alması, emeğin serbest dolaĢımı karĢısındaki engellerin yakın bir 

gelecekte de süreceğini göstermektedir. Bu durum emeğin giderek uluslararasılaĢan ve bu 

düzlemde güçlenerek hakimiyetini artıran sermayenin karĢısında giderek daha da zayıflaması 

olasılığına iĢaret etmektedir. Öte yandan, bu tür engeller iĢçi göçünün farklı ırklardan iĢçileri 

içerdiği durumlarda daha da artmaktadır. Bunun gibi, sanayileĢmiĢ ülke hükümetlerinin kendi 

ülkelerinde yerleĢik farklı etnik kökenden iĢçilerin karĢı karĢıya kaldıkları ayrımcı 

davranıĢları engelleme konusunda zorlanmaları, küreselleĢmenin önünde sosyal ve kültürel 

alanda da çetin engellerin bulunduğunu çok çarpıcı bir Ģekilde ortaya koymaktadır (Dedeoğlu 

& SubaĢat, 2004: 31-32).  

3.1.Ġstihdam ve Türkiye‟de Kadın Ġstihdamı 

Dünyanın hemen her ülkesinde nüfusun önemli bir kısmını oluĢturan kadınların emek 

piyasaları dıĢında vazgeçilmez bir üretim unsuru olmalarına rağmen emek piyasalarındaki 

varlıkları gerek geçmiĢte, gerekse günümüzde erkeklerin gerisinde, ―ikincil iĢgücü‖ statüsü ile 

sınırlı kalmıĢtır. Kadınların emek piyasalarındaki ikincil rolleri büyük ölçüde geleneksel iĢ 

bölümü ile ilgilidir. Cinsiyete dayanan bu iĢbölümü her toplumda farklı düzeylerde olsa da 

temelde; çocuk doğurmak ve büyütmek, ev iĢlerini yapmak gibi iĢler fizyolojik ve sosyolojik 

açılardan kadınların temel görevleri arasında yer alırken, piyasada çalıĢarak para kazanma iĢi 

erkeklerin esas görevi olarak kabul edilmiĢtir. Ancak, kadim zamanlardan bu yana 

benimsenen bu iĢbölümü 1750‘lerden itibaren Ġngiltere‘de sanayileĢmenin baĢlaması ile 

değiĢime uğramıĢtır. ―Sanayi Devrimi‖ olarak isimlendirilen bu süreç ilk olarak çıkrık 

makinesinin icadı ile baĢlamıĢ, 1782 yılında James Watt‘ ın yaptığı buharlı makinenin 

icadından sonra demir-çelik üretimi baĢta olmak üzere diğer sektörlere ve ülkelere yayılmıĢtır. 

Bu dönemde Avrupa sanayiinde baĢlayan kitle üretimi ile birlikte tarımda da ―devrim‖ 

niteliğinde geliĢmeler yaĢanmıĢ, boĢa çıkan tarımsal kadın iĢgücü de kente göç ederek emek 

piyasalarına iĢgücü olarak katılmaya baĢlamıĢtır ( Biçerli & Özer, 2003: 57) . 

Kadınlar emek piyasalarına katılmaya baĢlamıĢ olsalar dahi birtakım olumsuzlarla 

yüzleĢmektedirler. Bunlardan en önemlisi kadınların aldıkları ücretin erkeklerle aynı iĢi 

yapsalar ve aynı eğitim seviyesine sahip olsalar dahi erkeklerden daha düĢük olmasıdır. Bu 

durumda ise kadın emeği iĢgücü piyasasında ucuz iĢgücü olarak görülmektedir. Tablo 4‘te 

2010 yılında TÜĠK‘in yapmıĢ olduğu araĢtırma neticesinde Türkiye‘de eğitim durumlarına 

göre cinsiyete dayalı ücret farkının bir saptaması yapılmıĢtır. Buna göre istihdam edilen kadın 

ve erkeklerden aynı eğitim seviyesine sahip olanların aldıkları ücretler farklılık 

göstermektedir. Ġlkokul mezunu kadın ve erkeklerin aldıkları yıllık ortalama brüt ücretler 

arasında %16.5‘lik bir fark bulunmakta ve kadın erkekten daha az ücret almaktadır. Yüksek 

okul ve üzeri eğitime sahip olan grupta da bu durum değiĢmemekte ve bu eğitim grubunda da 

kadınların aldığı ücret erkeklerin %16.1 gerisinde kalmaktadır.  
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Tablo 4: Cinsiyet ve Eğitim durumu göre yıllık ortalama brüt kazanç 

Yıllık Ortalama Brüt Kazanç (Eğitim Durumuna Göre) (TL) 

 Toplam 

 

Erkek Kadın  Cinsiyete Dayalı Ücret 

Farkı (Yüzde) 

Eğitim 

Durumu/Yıllar 

2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 

Ġlkokul ve Altı 9 

676 

12 

237 

  18 

602 

9 

952 

13 

526 

19 

417 

8 

159 

11 

065 

15 

748 

18 18.1 18.8 

Ġlköğretim ve 

Ortaokul 

9 

640 

12 

192 

  18 

476 

9 

999 

13 

505 

19 

081 

8 

064 

10 

949 

15 

981 

19.3 18.9 16 

Lise 11 

802 

15 

117 

  21 

222 

12 

042 

16 

907 

21 

758 

11 

182 

15 

049 

19 

760 

7 10.9 9.1 

Meslek Lisesi 16 

334 

18 

759 

  28 

143 

17 

312 

22 

195 

29 

561 

11 

990 

17 

109 

22 

842 

30.7 22.9 22.7 

Yüksek okul ve 

üstü 

27 

310 

31 

486 

  51 

405 

29 

258 

37 

878 

55 

633 

23 

899 

31 

437 

45 

483 

18.3 17.7 18.2 

Kaynak: TÜĠK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist EriĢim Tarihi: 29.10.2016 

Kadınların iĢgücü piyasalarında erkeklere göre dezavantajlı oldukları bir baĢka alan ise 

iĢgücü büyüklüğündeki ağırlığıdır. 15-64 yaĢ arası toplam iĢgücü içerisinde kadın ve 

erkeklerin ağırlıklarının yansıtıldığı ILO istatistiklerinde ise Türkiye‘de kadın iĢgücünün 

erkeklere göre oldukça az olduğu göze çarpmaktadır. Tablo 5‘te 1990-2015 yılları arasında 

Türkiye‘de toplam iĢgücü içerisinde kadın ve erkek iĢgücünün sayıları verilmiĢtir. Buna göre 

1990‘da toplam iĢgücü 19.095.400 kiĢi iken bunların 13.203.000‘i erkek, 5.892.400‘i 

kadındır. Ancak Türkiye‘deki iĢgücünün yıllar içerisindeki değiĢimine bakıldığında kadınların 

iĢgücü büyüklüğünün arttığı fakat her zaman erkeklerin gerisinde kaldığı görülmektedir. 2015 

yılında ise toplam iĢgücü büyüklüğünün 28.723.000 kiĢi olduğu bunun 19.772.000‘unun 

erkek, 8.951.400‘ünün ise kadın olduğu görülmektedir. Yıllar içerisinde kadın iĢgücü 

büyüklüğünde görülen bir artıĢ söz konusudur ancak bu artıĢ yeterli değildir. Bu rakamlara 

bakıldığında kadın iĢgücü büyüklüğünün erkek iĢgücü büyüklüğünün yarısından daha az 

olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5: Türkiye‟de iĢgücü büyüklüğü (1990-2015) 

Yıllar Toplam Erkek (Bin KiĢi) Kadın (Bin KiĢi) 

1990 19095,4 13203 5892,4 

1991 19466,9 13426,1 6040,8 

1992 19567,3 13654,3 5913 

1993 18707,8 13722,3 4985,6 

1994 20031,6 14099,3 5932,3 

1995 20239,9 14244,5 5995,4 

1996 20511,6 14459,3 6052,2 

1997 20487,3 14662,2 5825,1 

1998 20932,5 14922,3 6010,2 

1999 21311,2 15042,3 6268,9 

2000 20600,2 14899 5701,2 

2001 20945,2 15023,3 5921,9 

2002 21318,4 15084,2 6234,2 

2003 21188,9 15122,4 6066,5 

2004 21257 15689,4 5567,5 

2005 21731,5 16060 5671,5 

2006 22079 16216,8 5862,1 

2007 22459,3 16498,5 5960,8 

2008 23163,6 16874 6289,5 

2009 24095,3 17286,2 6809,1 

2010 25034,6 17674,8 7359,8 

2011 26022,5 18207,1 7815,4 

2012 26585,4 18425,4 8159,9 

2013 27336,4 18776,8 8559,7 

2014 28223,2 19425,7 8797,5 

2015 28723,9 19772 8951,4 
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Kaynak: ILO, http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm EriĢim Tarihi: 30.10.2016 

Türkiye‘de kadın ve erkeğin iĢgücüne katılım oranlarına yıllar içerisinde bakıldığında 

ise kadının iĢgücü piyasasındaki yeri daha iyi anlaĢılacaktır. Tablo 6‘da Türkiye‘de yıllar 

itibariyle iĢgücüne katılım oranları görülmektedir. Yıllar boyunca kadının iĢgücüne katılım 

oranının %26 ile %34 arasında değiĢmiĢtir. 1990‘da kadının iĢgücüne katılım oranına 

bakıldığında %34.1‘tür. Ancak 2015 yılına gelindiğinde ise %30,4 olduğu görülmüĢtür. 

Burada ortaya konulması gereken bir nokta vardır. Yıllar içerisinde kadının iĢgücüne katılım 

oranının artmayıp aksine azalmasının önemli bir sebebi, iĢgücüne katılım oranlarının 

hesaplanma yönteminden kaynaklanmaktadır.  Kırsal kesimdeki çalıĢmayan kadınlar ücretsiz 

aile iĢçisi olarak iĢgücü hesaplamalarına dahil edilirken, bu aileler kente geldiğinde 

çalıĢmayan kadın ev hanımı olarak iĢgücü hesaplamalarına dahil edilmemektedir. Böylelikle 

kırsal kesimden kente göç arttığında kadının iĢgücüne katılım oranının azalmakta ve herhangi 

bir artıĢ gözlenmemektedir.  Bu hesaplama yönteminden kaynaklanan etki ise yıllar içerisinde 

kadının iĢgücüne katılım oranında hızlı bir artıĢın gözlenememesi Ģeklinde olmaktadır.  

Tablo 6: Türkiye‟de iĢgücüne katılım oranları (Yüzde) (1990-2015) 

Yıllar Toplam Erkek Kadın  

1990 56,8 80,8 34,1 

1991 56,4 80,1 34 

1992 55,4 79,6 32,6 

1993 51,5 77,9 26,7 

1994 54 78,3 31,1 

1995 53,4 77,4 30,8 

1996 53 76,9 30,4 

1997 51,7 76,1 28,6 

1998 51,8 76 29,1 

1999 51,7 75 29,8 

2000 48,8 72,7 26,3 

2001 48,6 71,7 26,9 

2002 48,3 70,3 27,6 

2003 47 69 26,3 

2004 46 70 23,4 

2005 46,1 70,3 23,4 

2006 45,9 69,6 23,6 

2007 45,9 69,5 23,6 

2008 46,6 70 24,5 

2009 47,6 70,5 26,1 

2010 48,5 70,7 27,6 

2011 49,5 71,5 28,8 

2012 49,5 70,8 29,4 

2013 49,8 70,6 30,2 

2014 50,3 71,5 30,4 

2015 50,3 71,4 30,4 
Kaynak: ILO, http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm EriĢim Tarihi: 30.10.2016 

Kadınların iĢgücüne katılım oranlarının istenilen ölçüde artmamasının en temel nedeni 

ise kadınların iĢ hayatına katılabilmesi ve istihdamının sürekliliğinin sağlanabilmesi için 

gerekli önlemlerin alınmamasıdır. Örneğin kadınların iĢgücüne katılabilmelerini önündeki en 

büyük engel kendilerine yüklenen toplumsal cinsiyet rolleridir . Bu kavramı açıklamak 

gerekirse bir kadının annelik ve hanehalkının ev içi üretimine yardımcı olması gibi temel bazı 

görevleri vardır. Yapısal uyum politikaları ile kadınların harcadıkları ev içi emek arasında sıkı 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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bir ilişki olduğu ve kadınların ücretsiz emeklerinin hanelerin yeniden üretimi açısından hayati 

önem taĢıdığı yaygın olarak kabul edilen bir görüĢtür . Özellikle aile üyelerinin sayısının 

yüksek ve buna karĢılık hanede çalıĢan üye sayısının  düĢük olduğu durumlarda gıda ve diğer 

tüketim malları fiyatlarının yükseliĢi , istihdam olanaklarının azalışı , kamu sektöründeki 

daralmalar ailelerin gelir seviyesini düşürürken geçim yükünü arttırmaktadır . Hanelerin gelir 

seviyelerinde düĢüĢün yol açtığı kayıpların telafisinde kadının aile içindeki emeğinin rolü 

artmaktadır (Ecevit, 1998: 67,68‘den Aktaran Önder, 2013: 43).  Bu durum kadınların çalıĢma 

kararlarını etkilemektedir. Kadın bazen çalıĢmamayı kendisi ve ailesi için daha yararlı görüp 

çalıĢmama kararı verebilmektedir. Bebeği bulunan bir annenin aldığı ücret bakıcının ücretinin 

karĢılayamıyorsa ya da çalıĢma saatleri ailesiyle ve ev iĢleri ile ilgilenebilmesine olanak 

vermiyorsa kadının iĢten ayrılması bahsedilen duruma örnektir. Gerçekten de yapılan bir 

araĢtırmada iş arayan kadınların temel iki talebinin sigortalı iş ve normal mesai saatleri olduğu 

ortaya konmaktadır . Buna göre sigortalı ve normal mesai saatleri olan bir iş arayan kadınlar 

iĢsiz kalmakta , iĢ bul ma şansına sahip olanlar , ancak enformel sektörde , sigortasız ve 

güvencesiz olarak çalıĢmak zorunda kalmaktadırlar . Çocuk bakım hizmetlerinin de son derece 

yetersiz olması , çocuk sahibi kadınların iĢlerini bırakmalarına yol açmaktadır . KreĢ ve bakım 

evlerinin yaygınlaşmaması , mevcutların ücretlerinin yüksek olması çalışabilecek kapasitede 

olan ve çalışmak isteyen pek çok kadının işgücü piyasasının dışına itilmesine neden 

olmaktadır. Bahsi geçen çalışmada çalışma yaşamına ara veren  kadınların %55‘inin çocukları 

veya ailesi nedeniyle ara verdiğini söylerken , çocuğu olduktan sonra ayrılan kadınların %77‘si 

çocuğunu bırakacağı yer olmadığı için ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtmiĢlerdir 

(Eyüpoğlu, Özar ve Tanrıöver, 2000: 107).  

3.2.Kadın Ġstihdamı Üzerindeki Etkileri 

KüreselleĢme ile birlikte sermayenin her ülkede serbestçe dolaĢıp, çeĢitli yatırım 

araçlarında değerlendirilebilmesinin önü açılmıĢken, emek için aynı derecede serbestlik söz 

konusu değildir. KüreselleĢmenin emeğin serbest dolaĢımını etkilemesi ise çeĢitli Ģartlara 

bağlıdır. Örneğin Türkiye‘de faaliyet gösteren bir firma baĢka bir ülkede fabrika kurabilmekte 

ve fabrikanın bulunduğu ülke vatandaĢlarını istihdam edebilmektedir. Bu durum istihdam 

yaratmakla birlikte istihdam edilenlerin emeğinin yerel kalması söz konusudur. KüreselleĢme 

mavi yakalıların emeği için mobilite yaratamamıĢtır. KüreselleĢme ile birlikte rekabet ve 

maliyetler daha önemli hale geldiği için emeğin esnetilmesi, kiĢilerin esnek çalıĢma 

saatlerinde ve yarı zamanlı olarak çalıĢması da desteklenmektedir. KüreselleĢmenin ortaya 

çıkardığı hakim görüĢe göre iĢsizliğin ilaçlarından birisi iĢçi iĢveren iliĢkilerinin daha esnek 

hale getirilmesidir. Esneklik kavramı ise iĢe almada görevlendirmede iĢten çıkarmada çalıĢma 

saat ve Ģartların belirlenmesinde yasal sınırlandırmayı azaltmayı; toplu sözleĢmelerde iĢçilerin 

pazarlık gücünü azaltmayı içermektedir. Asgari ücreti azaltmak ya da kaldırmak bu 

tedbirlerdendir (Öztürk, 2000: 73). Bu tedbirlerin alındığı bir iĢgücü piyasasında ise çalıĢma 

saat ve Ģartlarının esneklik çerçevesinde belirlenmesiyle kadınların daha yüksek oranda 

istihdam edilebilmesi mümkün olmakla birlikte, kadının emeğinin sömürüsünün de önü 

açılmaktadır. Kısacası neoliberal küreselleĢme sürecinin toplumsal cinsiyet açısından 

etkilerine bakıldığında kadınlara karĢı ücret ve çalıĢılan iĢkolu bazındaki ayrımcılığı ortadan 

kaldırmak bir yana, daha da körüklediği ve kadın emeğinin üretim sürecine katılım 

biçimlerinin değiĢmesinde etkili olduğu görülmüĢtür. Kadınların milli gelir hesaplarına 

yansımayan, geçimlik ekonomi ve ev-içi üretime (ücretsiz) katkılarına ek olarak, gerek 

azgeliĢmiĢ ülkelerde gerekse sanayileĢmiĢ ülkelerde küresel üretime de artan ölçülerde 

katıldığı gözlenmektedir. Kadınların toplam istihdam içindeki payı kimi Latin Amerika ve 

Uzak Doğu ülkelerinde, özellikle serbest bölgelerde, sanayi ve son yıllarda artan oranlarda 

hizmetler sektöründe çok yüksek boyutlara ulaĢmıĢ, taĢeron ve ev eksenli üretim biçimleri 

kadınlar arasında giderek yaygınlaĢmıĢtır (Dedeoğlu, 2004: 38). Ülkemizde de 

küreselleĢmenin rekabeti kamçılayan doğası iĢgücü piyasalarında kayıtdıĢı çalıĢmayı mümkün 
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ve hatta kimi zaman iĢveren için arzu edilen bir durum haline getirmektedir. Türkiye‘de tarım 

sektörü, inĢaat sektörü, küçük çaplı iĢletmelerde, geçici ve mevsimlik iĢlerde kayıt dıĢılığın 

diğer sektör ve iĢletmelere göre daha yoğun olduğu bilinmektedir. Türkiye‘de kayıt dıĢılığın 

en fazla görüldüğü gruplar ĠĢsizler, vasıfsız kiĢiler, çocuk iĢçiler, yabancı kaçak iĢçiler, 

emekliler ve serbest çalıĢanlardır
9
. 

 Bu bilgiler göz önüne alındığında vasıfsız olarak tabir edilen düĢük eğitim düzeyine 

sahip olan kadınların emeği kayıt dıĢı hale gelmekte, bunun en önemli sebebi ise iĢverenin iĢçi 

çalıĢtırmanın gerektirdiği yasal yükümlülükleri yerine getirmek istememesi olmaktadır.  

Hanehalkı gelirine katkıda bulunmak isteyen kadın iĢgücü piyasasına özellikle vasıfsız bir iĢçi 

olarak girdiğinde iĢveren tarafından sigortasız çalıĢtırılmakta ve kadın emeği iĢveren 

tarafından yönetilmesi daha kolay bir emek türü olarak görülmektedir. KayıtdıĢı istihdamın 

özellikle kadınlar arasında daha yaygın olmasının bir nedeni de kadınların yapmıĢ olduğu 

gelir getirici faaliyetlerin taĢeron ya da ev eksenli üretim biçimleri olmasıdır. Örneğin evlere 

temizliğe giden, semt pazarlarında ürün satıĢı yapan ya da kendi evinde piyasaya satılmak 

üzere gıda üretimi faaliyeti yapan kadınlar kayıtdıĢı istihdam kapsamında 

değerlendirilmektedir.  

Tablo 7: KayıtdıĢı Ġstihdam, Türkiye, Kadın (Bin KiĢi) 

 Toplam Tarım dıĢı Tarım 

Yıllar Ġstihdam KayıtdıĢı Yüzde Ġstihdam KayıtdıĢı Yüzde Ġstihdam KayıtdıĢı Yüzde 

2007 5356 3253 60.7 3.068 988 32,2 2.288 2.265 99 

2008 5595 3270 58.4 3.242 937 28,9 2354 2332 99 

2009 5671 3426 58 3425 1073 31,3 2446 2353 96,2 

2010 6425 3758 58.5 3701 1139 30,8 2724 2619 96,1 

2011 6973 4030 57.8 4029 1199 29,8 2944 2831 96,2 

2012 7309 3959 54.2 4437 1202 27,1 2872 2757 96 

2013 7641 3973 52 4815 1252 26 2826 2721 96,3 

Kaynak: TÜĠK, Hanehalkı ĠĢgücü Anketleri http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16014 

EriĢim Tarihi: 18.11.2016 

Tablo 7‘de 2007 ile 2013 yılı arasında Türkiye‘de toplam, tarım dıĢı ve tarım 

sektöründe kayıtdıĢı olarak istihdam edilen kadınların sayıları ve yüzde olarak oranları 

verilmiĢtir. Bu tabloya göre 2007 yılında istihdam edilen kadınların %60.7‘si kayıt dıĢı olarak 

istihdam edilmiĢtir. 2013 yılına gelindiğinde ise bu oran düĢerek %52 olarak gözlenmiĢtir. 

Kadın istihdamının kayıtdıĢılık oranına tarım dıĢı sektörlerde baktığımızda ise 2007 yılında 

tarım dıĢında istihdam edilen kadınların %32.2‘si kayıt dıĢı olarak istihdam edilirken, 2013 

yılına gelindiğinde tarım dıĢı istihdam oranı %26‘ya düĢmüĢtür. Bu durum devletin kayıtdıĢı 

iĢçi çalıĢtıran firmalara yapmıĢ olduğu denetim mekanizmasını sıklaĢtırdığı sonucunu akla 

getirebilir. Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadınlarımıza baktığımızda ise kayıtdıĢılık 

oranının çok yüksek olduğu görülmektedir. Tarım sektöründe kayıtdıĢılık 2007 yılından 

2013‘e kadar %95‘in hep üzerinde seyir izlemiĢtir. Bunun temel nedeni ise tarım sektöründe 

çalıĢan kadınların genelinin mevsimlik iĢçi, ücretsiz aile iĢçisi ve kendi hesabına çalıĢanlardan 

                                                 
9
 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/kayitDisi/kayitdisi_istihdam EriĢim tarihi: 16.11.2016 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16014
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/kayitDisi/kayitdisi_istihdam
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oluĢmasıdır. Görülmektedir ki küreselleĢme hareketlerinin yoğunlaĢması kadının kayıtdıĢı 

istihdamının önüne geçmemektedir.  

Ülkemizde kayıtdıĢı çalıĢmanın önüne geçilebilmesi ve kadınların çalıĢma hayatında 

resmi olarak yer alabilmeleri, kısmı çalıĢma mevzuatının düzenlenmesiyle mümkün hale 

getirilme sine yönelik çalıĢmalar vardır . Ülkemizde de hızla geliĢen teknoloji ve rekabet 

ortamı neticesinde 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 13. 

maddesinde ―İşçinin normal haftalık çalışma süresinin , tam süreli iş sözleşmesiy le çalışan 

emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş 

sözleĢmesidir‖ Ģeklinde kısmi süreli iĢ sözleĢmesinin tanımı yapılarak dolaylı da olsa kısmi 

süreli çalıĢma mevzuatımızda ilk defa tan ımlanmıştır (Önder, 2013: 43). Bu mevzuatın 

çıkarılmasının nedenlerinden biri de kadının hem eve hem de iĢe yeterli zamanı 

ayırabilmesinin olanaklı kılan kısmı zamanlı çalıĢma Ģekliyle çalıĢma hayatına atılabilmesi ve 

enformel sektörde çalıĢmasının önüne geçilebilmesidir. 

4.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

KüreselleĢme ile birlikte sermayenin hareketliliği son derece fazla olmasına rağmen 

emeğin çok hızlı değildir. Sermaye uluslararası hareketliyken emek ulusal sınırlar içerisinde 

kalmaktadır.  Bunun sonucu olarak da özellikle vasıfsız kadın emeğinin ulusal sınırlarda artan 

rekabet ortamıyla birlikte daha da değersizleĢtiğini ve küreselleĢmenin karlılık oranlarının 

arttırılmasına yönelik güdülenmesiyle ucuz iĢgücüne olan talebin arttığı söylenebilir. 

Özellikle teknolojik geliĢmeler, üretimde iĢgücünün payını giderek azaltırken , yüksek vasıflı 

iĢgücü ihtiyacını artırmıĢtır . Bu gelişme vasıfsız ve yarı vasıflı işgücü talebini daraltırken , bu 

grubun yüksek vasıflı işgücü ile arasındaki ücret farkını açmış tır. Türkiye‘de kadının iĢgücüne 

katılabilmesinin önünde ekonomik ve sosyal engeller bulunmaktadır. Kadının özellikle 

toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan ve kendisine yüklenen annelik, ev içerisindeki 

üretim rolleri iĢ hayatına atılabilmesinin önüne geçmektedir. Kadının hem evde hem de iĢte 

üstlenmesi gereken roller bazen birbiri ile uyuĢmamakta ve kadın bir tercih yapmak 

durumunda kalabilmektedir. Özellikle kadının anne oluĢu bu tercihte rol oynayan büyük bir 

faktördür. Kadın, çalıĢma saatleri çocuklarının bakımına olanak vermeyen iĢlerde istihdam 

edilmek istememekte, çünkü kazandığı ücretin çocuk bakımı için dıĢarıdan aldığı hizmetin 

bedelini karĢılayıp karĢılayamadığını muhakeme etmek zorunda kalmaktadır. Bu gibi 

zorluklardan dolayı kadının iĢgücüne katılım oranı hala yetersizdir. KüreselleĢmenin yarattığı 

esnek çalıĢma kadına enformel çalıĢma olarak geri dönmektedir. KayıtdıĢı çalıĢan kadın sayısı 

4 milyonun üzerindedir. Bu durum ise yapısal reformlarla çözülmeli ve kadın emeğinin kayıt 

altına geçirilmesi, her kadının sağlık sigortası ve emeklilik gibi haklardan faydalanabilmesi 

için kayıtlı çalıĢan haline getirilmesi için iĢverene teĢvik edici politikalar uygulanmalıdır. 

Örneğin iĢverene sigortalıya geçirdiği her kadın çalıĢan için vergi indirimi sağlanması etkili 

bir yol olacaktır. Bununla birlikte kadının vasıfsız iĢçi olarak kalması istihdam 

edilebilmesinin önündeki en büyük engeldir. ÇalıĢmada bahsettiğimiz üzere kadının eğitim 

oranının düĢük olması erkekten daha yüksek oranda düĢük bir gelir elde etmesine yol 

açmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için kadının eğitim seviyesinin yükseltilmesine önem 

verilmeli, kadın daha donanımlı hale getirilmeli ve kadın çalıĢanlarda eğitimli beyaz 

yakalıların oranı arttırılmalıdır. Böylelikle küreselleĢen dünyada kadın iĢgücünün 

mobilitesinin arttırılmasının önü açılması sağlanmalıdır. Kadın istihdamının arttırılmasını 

sağlayacak olan yöntemlerden bir diğeri ise kadın giriĢimcilerin sayısının arttırılmasıdır. 

Kadınlar iĢveren hale getirilmeli ve bu konuda giriĢimciliği destekleyici projeler yapılmalıdır. 

Çocuk bakımı ve ev üzerindeki yükümlülük gibi sadece kadın üzerinde kalmamalıdır. 

Örneğin son olarak çıkartılan memur babaya eĢinin doğum yapması halinde verilen 10 günlük 

izin sevindirici ancak yeterli değildir. Kadının ev içindeki üretkenliği devlet tarafından 

ödüllendirilmeli, çalıĢan kadına evdeki üretimi için tazminat verilmelidir. Enformel emek 
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arzının önüne geçilmeli, bu konuda iĢ yerlerine caydırıcı cezalar verilmelidir. ĠĢyerlerine 

kadın çalıĢanını sigortalı olarak istihdam etmesini teĢvik edici politikalar uygulanmalıdır.  
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ÖZET 

Adam Smith  Ulusların Zenginliği adlı çok bilinen adlı kitabında , faydayı, insanı 

faaliyete yönelten bir unsur olarak tanımlamıĢtır. Bu esas üzerine  kurulu adil bir piyasa 

iĢleyiĢinde Ģahısların bağımsız olarak rekabet etmesi halinde iktisadi  ve sosyal durumun 

iyileĢeceğini ifade etmiĢtir. Norman o. Brown adlı düĢünür Hristiyan Luther‘in parayı  

―ġeytan― bildiğini , ruhçözümsel düĢüncenin ise görünür Tanrı‖ olarak nitelendirdiğini 

belirtmektedir..Tasavvufi Ġslam düĢüncesinde:Yüksek amaçlara , herkesin hayrına faaliyet 

yüceltilmektedir. BaĢka bir deyiĢle  insanı bu "ahlakı reziliyye" den ―ahlakı hamidiyye‖‘ ye 

(övülmüĢ ahlak)"a yükseltme amacı güder.Yine Budist Uzakdoğu düĢüncesi  de Ġslam‘a yakın 

bir Ģekilde para‘nın ―Tanrı‖olmasını red etmekte hatta Budist rahiplerin paraya dokunmasını 

yasaklayarak onu ―tehlikeli‖ olarak göstermektedir.Burda  paranın hangi tanımı insanlık için 

iyidir  sorusu ortaya çıkmaktadır. Parayı doğru tanımlamak iktisadi iliĢkinin biçimini ve 

akıĢını da tanımlamaktır. Konu bu kapsamda çeĢitli yönleriyle ele alınacaktır. Bu ele alıĢ 

sırasında ahlak ve paranın iliĢkisi özellikle Güney Kore gibi Uzakdoğu Kalkınma 

Modellerinde nasıl olmuĢtur incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: DavranıĢsal Ġktisat, Ġktisat-Psikoloji iliĢkisi, ruhçözümleme, para 

teorisi, Sigmund Freud, önceki  Ġktisat JEL Sınıf:  Z1, F55, G15 

THE PSYCHOANALYTICAL MEANING OF  MONEY  AND RELATIONSHIP 

WITH ECONOMIC DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

In Adam Smith's most famous book, The Wealth of Nations, utility is defined as an element that 

directs people to action. He stated that economic and social conditions will improve if individuals 

compete independently in a fair market operation based on this principle.Norman o. Brown thinks 

Christian Luther describes money as "Satan" and psychological thought as "visible God". In the spirit of 

Islamic mysticism, it praises the good aims, the good works for everyone. In other words, it is aimed at 

raising the human to this "moral of the disgraceful"(lower morality) to the "moral hamidiyya" (praised 

morality).Again, Buddhist Far East refuses to think of money as "God" in the way of thinking near 

Islam, and even forbids Buddhist priests to touch the money and shows it as "dangerous".Here, the 

question of which definition of money is good for humanity emerges. To define the money correctly is 

to define the shape and flow of the economic relationship. This issue will be covered in various aspects 

in this context. During this discussion, the relationship between morality and money will be examined, 

especially in the Far East Growth Models such as South Korea. 

Key Words: Behavioral  economics, economics-psychology relationship. psychoanalysis,  

theory of money, Sigmund Freud, ancient economy JEL Classification: Z1, F55, G15 
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 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Ġktisat ve ruhsal bilimlerine bakıldığı zaman her ikisinin de ilgi alanlarının temelinde 

insanın yattığı görülmektedir. Bunun sonucunda iktisat ve finans yazınında, ruhsal bilimler ve 

sosyoloji biliminin karar alma süreçleri ile ilgili teori ve bulgularından etkilenilerek, yeni bir 

araĢtırma alanı olarak ―davranıĢsal iktisat‖ doğmuĢtur. 

Ġktisadı, Ġnsan davranıĢını farklı kullanımları olan amaçlar ile kıt araçlar arasında bir 

iliĢki olarak ele alan bilim olarak  tanımlayan serbest piyasa iktisatçılarının baskın olduğu 

günümüzde,  makul görünen bu tanıma karĢı çıkıĢ kolay değildir. Tanım nesnel ve modern 

bilimin gerektiği gibi makul gözükmektedir. 

Oysa insanoğlunun en alt hayatta kalma taleplerinin yanında, ego-superego ya da 

baĢka bir deyiĢle nefs, kendini gerçekleĢtirme ve vicdanını da dikkate alan, hayatı sürdürme 

kabiliyetlerine de önem atfetmek gerekir. Paranın soyut, kiĢidıĢı, nesnel ve nicel bir düĢünme 

tarzı, yani modern bilime özgü bir düĢünce tarzını yansıttığını ve geliĢtirdiği söylenmekte ve 

para tartıĢma dıĢı tutulmaya çalıĢılmaktadır. 

Norman o. Brown adlı düĢünür  parayı;Homo economicus‘u, insan doğasının somut 

bütünlüğü yerine koymak, insan tabiatını insan olmaktan çıkarmaktır demektedir. Brown‘a 

göre ruhçözümsel para teorisi, paranın ―görünür Tanrı‖, Luther‘in sözleriyle ― bu dünyanın 

Tanrısı‖ olduğu önermelerini temel almaktadır. Psikolojik olarak para karmaĢası dinsel 

karmaĢadan gelmektedir. Faiz oranları da arz ve talep tarafından değil gelenek tarafından 

belirlenmektedir. 

Erich Fromm‘a göre, ekonomik değiĢimler karekter yapılarında değiĢimlere neden 

olurlar;yani kapitalizm kapitalist ruh halini yaratır. (Fromm :1998) 

2.GABRIEL DE TARDE‟DE, ĠKTĠSADIN TEK BAġINA HAYATI ĠZAH 

EDEMEYECĠĞĠ SAPTAMASI  

Karl Marx‘ın döneminde yaĢamıĢ olan Tarde‘de toplumsal alan iktisadi kavramlarla ya 

da iyi/makul yönetim düĢünceleriyle dolu değildir. Toplumsal alan her tarafını delik deĢik 

eden güçler, arzular ve kanaatler toplamından oluĢur. Peki acaba değerin değeri nedir? Değer 

sadece ürünün içinde “billurlaşan”(Marx)birikmiş emekmidir? Yoksa varoluşun üretiminin bir etkisi 

olarak arzuların, -yeniden yaratılmasının-, fark ile tekrarın içkinliğimidir?} (Tarde 2015:2)  

Tarde toplumu ortak bir zihinsel doku gibi tasavvur eder. “Toplum belirli bir tarzdaki 

zihinler-arası(inter spirituel) hareketlerden, birbirleri üzerine etkili olan zihin durumlarından oluşmuş 

bir dokudur…. Sosyal bağ sadece zihinler arası hareket değildir de her şeyden önce bu hareketten 

doğmuş uyumdur da” (Tarde 2015:11) 

Tarde, inanç ve isteğin her zaman daha büyük kolaylıkla baĢkasına aktarılabileceği ve 

tüm insanoğlunda kusursuz bir biçimde benzer olan ruh durumlarını oluĢturabileceğini öne 

sürer. 

“İktisatçılar, birbirlerine dayanışık parasal değerler sisteminin sınırlarının çizildiği ve 

fiyatlar tekbiçimciliğinin hüküm sürdüğü coğrafi ve sosyal alana pazar ismini verdiler. Ahlaki 

değerler, bilimsel ve sanatsal değerler konusunda “pazar”a karşılık gelen nedir?” (Tarde 2015:96) 

Tarde, sadece kendi çıkarları peĢinde koĢan iktisadi insanın gerçekte var olmadığını 

belirtir.  Ġnsan  iĢletmede karmaĢık ruh dünyasının yansımalarını gösterecektir. 

“Salt ve metodik olarak kendi egoist çıkarının peşinden giden bir homo economicus, 

her türlü duygu, her türlü inanç, her türlü tarafgirlik bir yana bırakılırsa, sadece eksik bir 

varlık değil, çelişkiler de içeren bir varlıktır. En değerli çıkarı inancına ve gururuna, gönlüne 

ve tapınca verilen her türlü zarardan kaçınmak olmayan insan kimdir? Uygarlığın 
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ilerlemesine eşlik ettiği kabul edilen aklın ilerlemesi, ekonomistlerce .. somut kişisel çıkar 

dışında tüm hareket gücünden arındarmakla yükümlüdür diyebilirmiyiz? Fakat hiçbirşey bu 

varsayıma izin vermez ve sosyal hayatın tutkunun zeka ile aynı anda arttığını ve yayıldığını ve 

yayıldığını görmediğimiz tek bir görünümü yoktur.” (Tarde 2015:92) 

Tarde‘ye göre Homo economicus‘u tasarlamakla ekonomistler çifte bir soyutlama 

yapmıĢlardır. Bir insanı kalbinde insancıl hiçbirĢey olmadan tasarlamak bu soyutlamalardan 

biridir ve çok yanlıĢtır;bir diğeri ardından bir bireyi her türlü gruptan birlikten, mezhepten, 

ülkeden.. kopmuĢ olarak sunma hatasıdır. 

Tarde bu insan bağlarının iktisadi zararlar olsa dahi bunun kabulleniĢini sağladığını 

belirtmiĢtir. Tarihin hiçbir döneminde, bir üretici veya tüketici, bir satıcı veya alıcı, ilkin 

tamamen duygusal herhangi bir iliĢkiyle, komĢulukla, aynı Ģehirde bulunmayla, dini 

toplulukla, medeniyet birliği ile birbiriyle birleĢmeksizin fiyat ve ücret tartıĢmalarında 

bireysel olarak zararına olan birĢeyi kabul etmemiĢtir görüĢünü öne sürmüĢtür. 

“İnsanın ekonomik hayatının sadece çalışmalardan değil de yine oldukça faydalı olan boş 

zamanlardan ve eğlenceden meydana geldiğini  de söyleyelim, ki ekonomistlerin neredeyse hiç 

ilgilenmedikleri eğlencenin insan hayatında göz önünde bulundurulması bir anlamda çalışmadan 

daha önemlidir. Zira eğlence  burada çalışma için değildir, ama çalışma eğlence içindir pek tabii ki.” 
(Tarde 2015:156) 

 3.PARA-RUHÇÖZÜMLEME VE HRĠSTĠYAN-BATI DÜġÜNCESĠ 

 3.1. Marxism, Din ve Ruhçözümleme 

Marksizmde insanın özünü emek olarak benimsemek esas alınmıĢtır. Freud tarihte 

―ekonomik faktör‖ün önemi konusunda Marksist vurguyu reddetmemektedir. Resmi olarak 

insanın ekonomik koĢullarının entellektüel , etik ve sanat üzerine yaptığı büyük etkiyi 

belirlediği ve bu bu  konulardaki açık görüĢleri‖ için Marksizmi över. Freud‘a göre, çalıĢma 

ve ekonomik zorunluluk gerçeklik ilkesinin özüdür;ama insanın özü gerçeklik ilkesinden 

değil bastırılmıĢ bilinçaltı arzularda yatar. Ġktisadi ihtiyaçlar insanı ne kadar mecbur 

bıraksada, insan özünde Homo economicus ya da Laborans değildir; ekmek kavgası ne kadar 

zorlu geçerse geçsin , insan yalnız ekmekle yaĢayamaz. (Brown  1996:s.23) 

 

Norman Brown Marx‘ın ruhçözümsel kavramları bilmediğinden söz eder:”….Hatta 

Marx bile, o “halkın afyonu” ibaresinin geçtiği kötü ünlenmiş pasajda, dinden „Baskı altına alınmış 

yaratığın iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi‟(marx-Derhistorische Materialismus s.264) olarak söz 

eder. Gelgelim bastırma ve bilinçdışı kavramlarından yoksun, yani insan kalbinin gizemini çözecek 

araçlardan yoksun Marx, kendi vecizesinde ima edilen düşünce hattını izleyemez. İnsan  ancak 

psikanaliz dinin yapmaya çalıştığı şeyi, yani bilinçdışını bilince çıkarma işini tamamladığı takdirde 

dinin ötesine geçebilecektir;ancak o zaman psikanaliz ilk günahın bilimi olacaktır. Psikanaliz dindeki 

hatayı ancak bu doğruyu kabul ettikten sonra tanımlayabilecek bir konumdadır.”(Brown  1996:s.25) 

Tarihin sorduğu Ģu soru ile Freud‘un önemi ortaya çıkar:Ġnsan‖ ekonomik refah‖ ve 

―doğaya hakim olmak‖tan baĢka ne ister? Marx insanın özü olarak emeği almaktadır ve tarih 

içinde emeğin akıĢını, emeğin kendisini yok ettiği noktaya kadar götürmektedir. ĠĢte o zaman 

Marksist ütopyada bir boĢluk oluĢmaktadır. Madem ütopya yok, madem tarih asla yok 

edilemez, madem emek, varlığını sürdürecek, o zaman insanın özüne iliĢkin baĢka bir tanım 

bulunmalıdır. Freud emeğin ötesinde aĢkın  olduğunu iddia eder. Emekten öte tarihin varacağı 

yer aĢksa, aĢk tarihin baĢlangıcından beri daima var olmak  durumundadır, ve aĢk emeğin ve 

tarihin yapımının ihtiyaç duyduğu  enerjiyi sağlayan gizli güç olarak kabul edilmelidir. (Brown  

1996:s.27) 
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“Marx tarih içinde emeğin diyalektiğini sağlayan teknolojik ilerleme yönündeki dur durak 

bilmez eğilimi açıklayacak psikolojik bir dayanağa ihtiyaç duyar-insanı psikolojik bir giz olarak 

görmekten aciz olan Marx .. biyolojiye döner ve insan ihtiyaçlarının tatminin her zaman yeni 

ihtiyaçlar doğurduğu yolunda insan biyolojisine özgü mutlak bir yasa ortaya atar. Eğer insanın 

hoşnutsuzluğu biyolojik olarak veriliyse, tedavisi de yoktur.  “bolluk ekonomisi“de 

imkansızdır.”(Brown  1996:s.28) 

Brown‘a göre ruhçözümleme( Psikanaliz), dini, terapi ümitlerinin bağlandığı, bizzat 

nevroz halindeyken bilinçli hale gelme ve iyileĢme çabası olarak görmelidir. Psikanalizin dini 

hatalı bir iradi düĢünce sistemi olarak gözardı ettiği kaba bir yorumdur. Bir Yanılsamanın 

Geleceği‘nde Freud dinden bir ―ikame tatmin‖ – Marksist ― ―halkın afyonu‖   

formülünün Freudcu benzetmesi  gibi ele almaz. Ancak bütün bastırma doktrini açısından, 

yalnızca Ģiir ve din için değil rüyalar ve nevrotik semtromlar için de kullanılan bir terim olan, 

―ikame tatminler‖ bir hakikati barındırır:Bunlar insanın yüreğinin ölümsüz arzularının, 

bastırma tarafından çarpıtılmıĢ ifadeleridir. 

3.2. Paranın Ruhçözümsel Anlamı 

Norman o. Brown adlı düĢünür  parayı;  “Yabancılaşmış bilinç para ekonomisiyle 

birlikte gider. Kökeni çalışma mecburiyetindedir. Bu maddi şeylerin değerlendirilmesi, insan 

bedenin kıymetten düşürmesi sonucunu hasıl ederek insanı maddi şeylere tabi kılar. İnsanın 

dürtülerini açgözlülük ve rekabete indirger. Para arzusu bütün gerecek insan ihtiyaçlarının 

yerini alır.  Böylelikle servetin görünüşte birikmesi aslında insan tabiatının yoksullaşmasıdır 

bu da insan doğasından feragattir.” Ģeklinde tanımlar. (Brown  1996:s.120) 

Freud‘u insan tarihinin bütününü psikanaliz çerçevesinde kavramaya zorlayan 

deneysel olgu, nevrotik semptromlarda ve rüyalarda, insanlığın dinsel  tarihindeki büyük 

temalarla –hem törensel hem de mistik –esas olarak özdeĢ temaların ortaya çıkmasıdır.  

Keynes sıradan insanın çalıĢmadan kurtulması olasılığına korkuyla bakar. Ama 

Freudcu bakıĢ açısından, her sıradan insan kendi çocukluğunda oyun cennetini tatmaktadır. 

Her insandaki çalıĢma alıĢkanlığının altında ölümsüz bir oyun içgüdüsü vardır. (Keynes 

1931:s.366-367) 

Sanayi toplumlarının psikolojik köklerini ilk inceleyenlerden , Thorstein Veblen, 

Aylak Sınıfın Teorisinde parasal rekabetin irrasyonel psikolojik kökenlerini ortaya çıkarmıĢ 

ve ekonomik rekabetin, teoride değil ama pratikte psikolojik olarak ele alındığında, doğrudan 

doğruya barbarların talancı savaĢ oyunlarından kalma bir ―sahiplenme oyunu‖ olduğunu 

göstermiĢtir. (Veblen 1899: s.17) 

Paranın peĢine düĢmek yalnızca gerçeklik ilkesi değil aynı zamanda haz ilkesinin de 

meselesidir.  

3.3.Hristiyanlık,  Kapitalizm, ġeytan ve  Para ĠliĢkisi 

Freud‘un ―Karekter ve Anal Erotizm‖1908) makalesinden beri 

ruhçözümleme(psikanaliz) düzenlilik, tamahkarlık ve inatçılıktan oluĢan üç özelliğin bir 

bileĢimini sergiliyen belli bir etik karekter türünün libidonun anal bölgede özel bir 

yoğunlaĢmasının yüceltilmesiyle ortaya çıktığını ve bu nedenle anal karakter olarak 

adlandırıldığını kanıtlamıĢ bir teorem olarak kabul edilmektedir. 

Ruhçözümlemsel(Psikanalitik) yeriye yaptığı somut katkılardan birinde Erich Fromm 

düzenlilik, tamahkarlık ve inatçılığıyla birlikte Freud‘un anal karekteri ile Sombart ve Max 

Weber  tarafından hatları çizilen sosyolojik kapitalist tipi arasındaki bağlantıyı göstermiĢtir.  

Weber ve kuĢkusuz ardından  diğerleri, kapitalist ruh ile Protestan etiği arasında derin bir 

bağlantının varlığını öne sürmüĢlerdir. (Brown  1996:s.220) 
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Protestanlığın kurucusu Luther‘in büyük aydınlanmaya mazhar olduğu zaman helada 

oturuyor olmasının önemli olduğunu söylemek, yakın tarihte tarihte cinsellik kitabıyla, biraz 

amatör olsa da, psikanalitik olarak daha Ortodoks bir yazar olan Ratray Taylor‘a kalmıĢtır. 

(Brown  1996:s.221) 

Luther‘de, her yerde hazır ve kontrol edilemez kötülükle ilgili bu deneyim, bu 

dünyanın, bütün dıĢ görünümleriyle, Tanrı tarafından değil, ġeytan tarafından yönetildiğine 

dair teolojik yeniliği   yaratır. “Şeytan dünyanın efendisidir, ben denedim….”(Brown  

1996:s.229) 

Yine Luther‘e göre insan yaptığı iĢlerle değil, inancıyla ancak temize çıkar;ve inanç 

kendi güçlerimizin bir erdemi değil Tanrı‘nın bir armağanıdır. Akıl bu dünyadaki tüm 

yaratımların kaynağıdır; ama bu dünyadaki iyi Ģeyler  ve eserler ġeytan‘ın alanındadır;bundan 

dolayı aklın öğretisi ancak ġeytan‘ın öğretisi, aklın sesi de ġeytan‘ın sesidir. 

ġeytan ilkel mitolojilerdeki düzenbaz ve kültür kahramanı tipinin soyundan gelmiĢtir. 

ġeytan‘ın evrimi insanın ekonomik (özellikle ticari)faaliyetinin değiĢen biçimleriyle paralellik 

taĢır… Luther‘in kapitalizmin ruhunu ġeytan‘la özdeĢleĢtirmesi bu düzenbaz olarak Ģeytan 

geleneğine dayanır. 

Tefecilik de, Luther‘e göre, bariz olarak soygunculuk ve hırsızlıktır. ġeytan kavramı, 

onun bir katil olarak tefeci ve Almanya‘yı kırıp geçiren bir veba olarak tefecilik görüĢünü 

destekler. 

Para ġeytan‘ın sözüdür, tıpkı Tanrı‘nın hakiki dünyayı sözlerle yarattığı gibi, “-

herşeyi onunla yaratır-cümlesinde ifadesini bulur. Lutherci teolojide, şeytani olan kapitalizm 

Tanrı‟nn taklidi, -simia de-, olarak şeytanın esas yapısını sergiler. Protestanın çarmıh 

yüklenmesine gerek yoktur…..Münzeviliğe gerek yoktur. işine ve kapitalizme teslim olması 

Şeytana ve ölüme teslim olmasıdır. Dünya  sırtınıza yeterince çarmıh yükleyecektir.” (Brown  

1996:s.229,237,238) 

Para günümüzde geçmiĢ çağların kutsal kabulleniĢinden çıkmıĢ ve laik bir  yer 

edinmiĢtir. 

3.4.Lucre Ġncil‟de Para, Günümüzde Küçük DüĢürücü Anlamda Para 

Ruhçözümlemede baskın görüĢ artık para denen Ģeyin özünün mutlak değersizliğinde 

yattığını dile getirmektedir. Altının kullanım değeri yoktur, eski zamanlarad kullanılan köpek 

diĢininde.  Keynes altın ve gümüĢün  GüneĢ ve Ayın kutsal anlamından geldiğini de kabul 

eder.  

Para simgeseldir ve simgesellik kutsallıktan gelmedir, simgesellik bilinçdıĢına uzanır, 

para karmaĢasının simgesellik olmadan yapamamasının nedeni gerçekliğin inkarından 

kaynaklanmıĢ olması ve somut bir hedefinin olmamasıdır.  Bu da yalın bir suçluluk 

kültürüdür. Simgeselin ihai mantığı bilinçdıĢına uzanır. BilinçdıĢı bilince çıkarken çeĢitli 

biçimlere girer, ‖yoğunlaĢmıĢ değer, ―değerin simgesi‖, ―evrensel temsili eĢitlik‖ gibi. 

Freuda göre, servet çok az mutluluk verir, çünkü para bebeksi bir arzu değildir;para 

karmaĢasını getiren bebeksi arzu narsistik bir biçimde kendine yeterli ve kendini üreten 

ölümsüz bir bedene duyulan arzudur. 

Bugünkü iktisadi düzen insanı sürekli çalıĢmaya ve daha çok kazanç elde etmeye 

zorlar. Bu da parayı öne çıkararak insanın en değerli olduğu gerçeğini saklar. Ġnsanın hareket 

saikleri alt benlik talepleri olan açgözlülük , daha çok sahip olma Ģeklindedir. Para diğer 

bütün arzu ve amaçlardan önce gelmeye baĢlar ve insan ufku daralmaya baĢlar. 
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Sonuç, bir soyutlamayı, homo economicus‘u, insan doğasının somut bütünlüğü yerine 

koymak, böylelikle de insan doğasını insanı olmaktan çıkarmaktır. Bu insanlıktan uzak insan 

doğasıyla  insan kendi bedeniyle, özel olarak  da duyuları, duyguları ve haz ilkesiyle, 

iliĢkilerini yitirir. Kapitalizm bizi öyle aptallaĢtırır ve tek yanlılaĢtırır ki, nesneler bizim için 

ancak onlara sahip olabildiğimiz takdirde ya da ancak faydaları varsa, vardırlar. (Brown  

1996:s.255)  

“Protestan (ya da kapitalist)çağın özü.. bu dünya üzerindeki gücün  Tanrı‟dan …. 

Şeytan‟a geçmiş olmasıdır.  Ve Luther daha önce parada seküler ve dolayısıyla şeytani olanın 

özünü görmüştü… Şeytani olan Tanrının taklidi…bundan dolayı maddi şeylerde Tanrı‟yı 

bulma yönünde bir çabanın mirasçısı ve ikamesidir”. (Brown  1996:s.257) 

Eski çağlarda iktisadi hayatta  bugünkü anlamda paranın üç iĢlevini yerine getiren bir 

sistem yoktur. Eski çağlar değiĢ tokuĢun psikolojisinin modern tanımın var kabul ettiği 

özçıkar ve iktisadi insan hesap psikolojisi olmadığını gösterir. Ġktisadi hayat içe 

gömülmüĢ(asli unsur-embedded) bir sistemdi ve pazar için üretim yoktu.  Para yerine geçen 

nesnelerde gösterilen değer (kabuk, köpek diĢi, tören baltası) sihirli, mistik ve dinseldir.  

Bankacılık derslerinde ilk pazar yerlerinin kutsal yerler olduğu ve ilk bankaların 

tapınaklar olduğu yazılmaktadır,  bu ekonomik kurumlar laik  yorumlanmaktadır. Antik 

çağlardaki ya da bugünkü para  simgesellikten ayrılamaz, simgesellik de kutsalın 

göstergesidir.  

Aristo, ―Siyaset‖ isimli kitabında Ģöyle demektedir: “Bizim en çok nefret ettiğimiz 

husus borçlara faiz ödenmesidir. Zira faiz yoluyla elde edilen gelir paranın kendisinden 

kaynaklanmaktadır. Bu da paranın ortaya çıkma maksadına aykırıdır. Çünkü para, değişim 

aracı olması için icad edilmiştir faiz yoluyla paranın kendisi çoğalmaktadır. Faiz, paranın 

para doğurmasıdır. Bu yolla elde edilen gelir ise insan doğasına ve fıtratına en aykırı olan 

yoldur.” (Deniz:2006 s.3) 

3.5.Ġktisatçılar  ve Para 

Faiz, çok eski tarihlerden beri bilinmekte, ona karĢı farklı tavırlar alındığı 

görülmektedir. Faizi din ve ahlak açısından tahlil eden ilk çağ filozofları Aristo ve Eflatun 

onu çirkin bir kazanç olarak değerlendirmiĢ ve faizin zenginlerle fakirleri karĢı karĢıya 

getirerek devletin selametini tehlikeye atabileceğini savunmuĢlardır . Kısır bir metal olan 

paradan kazanç elde etmeyi gayrı tabii ve adalete aykırı bulur. Faizi kınayan benzer ifadeler 

Çiçero, Cato ve Seneca gibi ilk dönem Romalı düĢünürlerde de bulunur.  

Faiz Oranı, Keynes‘e göre, son derece psikolojik bir fenomendir. Bana göre 

ekonomide son derece çözümsüz sorunları ortaya çıkarır.   

Schumpeter‘e göre; kapitalist  rasyonalite alt ya da üst rasyonel   itkileri ortadan 

kaldırmaz. Yaptığı tek Ģey onları, kutsal ya da yarı kutsal geleneğin yaptırımlarını ortadan 

kaldırmak suretiyle denetlenemez hale getirir. 

Keynes Ģöyle yazar;“ Servet birikiminin önemi kalmadığında .. bir mülk olarak para 

aşkı –zevk alma ve hayatın gerçekleri için araç için araç olarak paraya duyulan aşktan farklı 

– olduğu biçimiyle, bir nevi tiksindirici marazilik, korkuyla bir zihinsel hastalık uzmanına 

teslim edilecek yarı-suç, yarı patolojik eğilimlerden biri olarak kabul edilecektir.( Keynes 

1931:  s.369) 

4. ĠSLAMA GÖRE PARA GENEL KABUL GÖRMÜġ ANLAYIġ 

Ġslam paranın hükümran olmasını hem her okulunda red etmekte, hem de bizahiti 

halen faiz yasağını sürdürerek paranın kendisini yeniden üretmesini engelleme fikrini 
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taĢımaktadır. Yani para itibari(nominal) iĢlemlerde değil, bizahiti gerçek iĢlemlerde 

kullanılmalıdır görüĢünü ileri sürmektedir. Katılım bankacılığında esas olan mal hareketlerini 

kredilendirmektir.Yani para doğrudan talep edene verilmemekte, istenen mal bankaca 

kredilendirilen Ģahıs adına alınmaktadır. KiĢisel hırslar ve arzuların daha üst amaçlar için feda 

edilmesi gerektiği fikri iĢlenmektedir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı kitabında; "Maden 

kendiliğinden ayar kabul etmez. Ġnsan da böyledir. Salah, iyilik Hakk'ın bize lutufla bakıĢı 

sayesinde olur.‖ ―O büyük bir ruh ve idealistti. Hayatta 'hep'i elde etmek için 'hiç'in kısır 

çölünde yaĢamayı tercih etmiĢti." Ģeklinde yazarak geleneksel Ġslam düĢüncesini yukarda 

zikredilenin tam tersi olarak belirtmiĢtir. (Tanpınar A.H.:2015 s.17) 

Ġslami anlayıĢta faiz, genel kabul görmüĢ  fikir olarak, sermayeyi ve bunun üretim 

sürecindeki rolünü kabul etmekle birlikte bunun önceden belirlenmiĢ sabit yüzde olmasına 

karĢıdır. Sermaye milli gelirden payını almalıdır; fakat bu pay sermayenin değiĢken yüzdesi 

kâr Ģeklinde olmalıdır.  

Buradaki düĢünce Ģudur: Ġslam‘da gelirin ya emek ürünü olması ya da bir risk, bir 

teĢebbüs, bir tehlikeyi benimseme karĢılığında elde edilmesi lazımdır.  

Faize benzer tek fazlalık alma ölçü ile veya tartı ile olan eĢyayı kendi cinslerinden 

Ģeylerle peĢin ve biri diğerinden fazla olarak değiĢtirmektir. Meselâ aynı ayardaki on gr. altını 

on bir gr. altınla, aynı Ģekilde gümüĢü gümüĢle, yüz Türk lirasını yüz beĢ lirayla, bir kg. 

buğdayı bir buçuk kg. buğdayla değiĢtirmek gibi. Burada faiz cereyan etmesi için iki Ģeyin 

mutlaka aynı cins olması, sayı ve metre hesabı ile satılan Ģey olmaması Ģarttır. Sayı ile olanlar 

arasındaki artıĢ faiz sayılmaz. Meselâ on köy yumurtası alıp on beĢ çiftlik yumurtası vermek 

faiz değildir. Bunun gibi, meselâ aynı cins iki kumaĢ farklı metrelerle mübadele edilebilir, bu 

da faiz sayılmaz. (Deniz:2006 s.58) 

Bu konuda Ubade b. Es-Samit‘ten yapılan bir alıntıda mala hareketlerinin tavsiye 

edildiği belirtilmektedir. Buna  göre Hazreti Muhammed Ģöyle buyurmuĢtur: -Altını altın ile; 

gümüşü gümüş ile; buğdayı buğday ile; arpayı arpa ile; hurmayı hurma ile; eşit ve denk 

olmak üzere elden ele değişiniz. Eğer bu cinsler muhtelif iseler elden ele olmak üzere 

istediğiniz gibi satabilirsiniz- 

(Deniz:2006 s.44) 

5. BUDĠZME GÖRE PARA 

AydınlanmıĢ(hakikate ulaĢmıĢ) Buda‘nın dönemini ve sözlerini anlatan  Pali(Tipitaka) 

külliyatında(kanonik);bütün varlıkların acı çektiği, bir benlikten yoksun olduğu ve geçici 

olduğu esasları mevcuttur. 

Dünyasal değerler yukarda zikredilen esaslar çerçevesinde para dahil 

küçümsenmektedir. Onyıllar önce rahiplik yemini etmiĢ bir Budistin paraya dokunması kabul 

edilmemekteydi. 

Para ve servet peĢinde olmak rahipler için ayıp-günah bir eylem olarak kabul 

edilmekteydi. Rahipler dıĢı, halktan insanlara da para peĢinde koĢmanın doymamıĢ arzulara 

yol açacağı ve Yeniden doğumlara yol açacağı fikri kabul görmüĢtür. 

Metta Sutra‘da azla yetinmek övülmektedir. 

Huzur durumuna ulaĢmak için  

Ġyilikte ustalaĢmıĢ olanın yapması gereken Ģudur; 

Yetenekli, dürüst ve güvenilir olmalı  
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Cana yakın, nazik ve kibirden uzak 

Tok gözlü, azla yetinen 

Uzakdoğu Kalkınma Modelleri 

Uzakdoğu kalkınma modellerinde bireysellik ve daha çok kazanma ön planda değildir. 

Önplanda olan grup ruhu ve ulusal gurur gibi kavramlardır. Para batı tipi ekonomilerdeki gibi 

―Tanrı‖ olmayı becerememiĢtir. 

Güney Kore baĢkanı ülkenin kendi kaderini yaratması konusunda Ģöyle konuĢmuĢtur. 

“Kore‟de anti-Amerikan sesler mevcuttur. Bu sesler –geçmiş, şimdi ve gelecekteki- her 

zorluğun dışarıdan kaynaklandığı teorisinden doğmaktadır. Cevap bu olamaz. Biz kendi 

kaderimizi yaratmak zorundayız.” 

Roh Moo-hyun- Kurtuluş Günü Konuşmasından 1 Mart 2004.. 

(Demir B.2006 s.154, 226) 

6.SONUÇ 

Modern çağın baskın anlayıĢı olan Protestan Hristiyanlık Luther‘le Dünyanın ġeytanın 

kontrolünde olduğunu kabul etmiĢ bunu da insanın değiĢtiremeyeceği ancak Tanrı‘nın inayet 

ettiği(seçtiği) kiĢilerin değiĢtirebileceği sonucuna varmıĢ ve para da ġeytandır demiĢtir. Ama 

bunu değiĢtirmek insanın elinde değildir ve dolayısıyla bunu değiĢtirmekte gerekmemektedir 

sonucuna ulaĢmıĢtır. Modern çağ düĢüncesinin dibinde bu kanaat yatmaktadır. Ruhbilimsel 

olarak para (biriktirmeci-anal) bir karekterdir. 

Ġslami yorumcularda genel kabul görmüĢ kaide olarak, değeri bizzat kendisinden veya 

itibarından olsun mübadele aracı olarak icat edilen paranın bizzat kendisi, para ve servet 

üretip doğuramaz. Ġslami yoruma göre, bu paranın icat felsefesine aykırılık teĢkil etmektedir. 

Budizm‘de Dünya hayatı küçümsenmekte, aydınlanma(hakikate ulaĢma) 

övülmektedir. Para tehlikeli kabul edilmektedir. Ruhbilimsel olarak da insanı baĢtan çıkaran –

kötü- kabul edilmektedir. Uzak doğu kalkınma modellerinin temelinde Budizm‘in paraya 

atfettiği bu değer mevcuttur. Yani paranın kendisi önemsiz ama Ģahsın yüceliği, grubun ya da 

ülkenin çıkarları daha önemlidir. Güney Kore, Taiwan ve Singapur gibi ülkeler paranın 

bilinçlerdeki hükümranlığını kabul etmemeye örnektir. 
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ÖZET 

Krizlerin beklenen sonuçlarından birisi iĢsizlik oranlarının yükselmesidir. Bununla 

beraber, 1980‘lerden itibaren aĢırı finansallaĢma ile istihdamın büyük oranda hizmetler 

sektörüne kayması, teknolojik iĢsizliğin varlığı ve bu sorunlara çözüm üretmeye yönelik 

tartıĢmalar son zamanlarda iktisat yazının bir baĢka ilgi odağı olmuĢtur. Diğer taraftan, 

Kapitalizmin engel tanımaz sürecini dizginleyen geliĢmeler içinde son zamanlarda çevrenin 

tahribatı ve doğal kaynaklardaki tükenmiĢliğe yüz tutmuĢ hali oldukça dikkat çekicidir. Zira 

Kapitalizm geçmiĢte doğal engelleri atlatabilmiĢ, fakat hali hazırda ekolojik krizin artık gün 

yüzüne çıkması gerçeğiyle ve çevrecilerin aĢırı baskısıyla 1990‘lardan itibaren ekolojik 

sorunlar uluslararası arenada yer bulmuĢtur. Ekolojik sorunlar, Kapitalizmi çevresel 

iyileĢtirme çalıĢmalarıyla fosil yakıtlardan vazgeçme zorunluluğu ile karĢı karĢıya bırakmıĢtır. 

Bu geliĢmeler, çevreci anlayıĢı içinde barındıran yeni istihdam alanları yaratmak için ―yeĢil 

teknoloji‖ye ve ―yeĢil istihdam‖a kapı aralamıĢtır. Fakat yeĢil iĢ alanlarında yaratılan 

istihdamın teknolojik iĢsizliği dengeleyip dengelemeyeceği, ekolojide kayda değer 

iyileĢtirmeler yaratıp yaratmayacağı tartıĢma konusudur. Sürekli birikim amacı doğal 

kaynaklar üzerinde yüksek bir basınç yaratmakta ve diğer taraftan atık ürünlerin miktarının 

önüne geçilmez artıĢı ekolojik sistemlerin bunları içine alma kapasitesini zorlamaktadır. 

Bunlardan yola çıkarak, dünya sisteminin hem ekonomik olarak son bir kapitalist krize ve 

ekolojik krize düçar olacağı,  söz konusu iki krizin de birbirlerine yakın zamanlarda 

gerçekleĢeceği, her iki krizin de dünya sosyal yapısında yaratacağı yıkımların artık ―yaratıcı 

yıkım‖ın döngüsel özelliklerini taĢımayacağı dillendirilmektedir.  

Dünya sistemi, olası ekolojik krizin yaratacağı etkilerden ve kapitalizmin yaĢayacağı 

olası krizden dolayı, her ikisine de bulunabilecek çözüm yollarıyla birbirlerini destekleyerek, 

krizlerin sonuçlarını bertaraf edip edemeyeceğini tartıĢmak, buna içkin olarak da yeĢil 

istihdam alanlarında yaratılacak istihdamın teknolojik iĢsizliğe alternatif olup olamayacağını 

ve de çevresel iyileĢtirmeye katkısını sorgulamak bu çalıĢmanın hizmet etmek istediği 

amaçlarını oluĢturmaktadır.  

Anahtar Kelimler: Kapitalizm, Ekoloijk Kriz, YeĢil Teknoloji, Ġstihdam 
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CAN THE GREEN TECHNOLOGY BE THE SOLUTION OF CAPITALIST AND 

ECOLOGICAL CRISIS? LOOKING TO THE FUTURE 

ABSTRACT 

One of the expected conclusions of crisis is the increase on the unemployment rates. 

Having said that, the substantial shift of the employment to the service sector with excessive 

financialization, the existence of the technological unemployment and the discussions on the 

solution of these problems since 1980s have lately become another limelight of economics. 

On the other hand, ecocide and the fact that the natural resources are almost begun to extinct 

in recent years draw attention in terms of the developments, which restrain Capitalism‘s 

nonstop process. Because Capitalism could have overcome the natural obstacles in the past, 

however beginning from 1990s ecological problems started to find their place in the 

international arena after the truth of the ecological crisis has come to the light and then with 

the high-pressure of environmentalists. Ecological problems confronted the Capitalism with 

bioremediation and the necessity of leaving the usage of fossil fuel. These developments gave 

way to the ―green technology‖ and the ―green employment‖ for creating a new employment 

area with an environmentalist understanding. However there is a question whether the created 

employment in green work areas will balance the unemployment or create significant 

improvements for ecology. The goal for a continuous storage creates a high pressure on 

natural resources, and on the other hand the irrepressibly increase of waste products make it 

hard for the capacity of ecological systems to contain them. Starting from this point of view, 

it‘s been discussed that the world system will face with a new capitalist economic crisis and 

an ecological crisis, the destructions of both crisis in global social structure will no longer 

have the characteristics of a ―creative destruction‖. 

The main goal of this study is to question whether the world system can defeat the 

consequences of the effects which could be created by both ecological crisis and a possible 

economic crisis that the capitalism will face with, and thus to discuss whether the green 

employment will be an alternative for technological unemployment and will contribute to 

bioremediation.  

Keywords: Capitalism, Ecological Crisis, Green Technology, Employment 
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1.GĠRĠġ 

Sanayi devrimi yalnızca modern dünyada meta üretiminde çok büyük geliĢmelerin 

yaĢanmasına neden olacak bir süreci baĢlatmamıĢ, aynı zamanda toplumun ve çevrenin de 

büyük oranda tahrip olmasına neden olmuĢtur. Daha fazla üretme arzusuna dayanan kapitalist 

üretim ve dağıtım sistemi, kar amacı güden kapitalistler için bir zenginlik kaynağı olurken, 

dünya gezegeni göz ardı edilmiĢ, ekonomik ve sosyal eĢitsizlikler artmıĢtır. Diğer taraftan 

üretim için gerekli enerjinin fosil yakıtlar vasıtasıyla sağlanması ve hammadde ihtiyacının 

ekolojik denge gözetilmeksizin karĢılanması ekolojik krizin habercisi olmuĢtur.  

Sermaye birikiminin bir sınırı yoktur, dolayısıyla kapitalizmde büyümenin de sınırları 

ortadan kalkmıĢ olur. Kapitalizmde daha fazla üretmek daha fazla kar elde etmek ve daha 

fazla sermaye biriktirmek içindir, ihtiyaçları karĢılamak için değildir.  

Kapitalist üretim modeli, insanın doğayla savaĢımında hem doğayı yenip kazanırken 

hem de doğanın tüketilmesiyle nihayetinde yenik düĢeceği bir süreç yaĢamaktadır. Bu 

serüvende üretimle beraber birikim, artık-değer, sömürü, aĢırı tüketim kavramlarını da içinde 

barındırmaktadır. Kapitalist üretim biçiminde sermaye birikimin hızlanması, yer değiĢtirmesi, 

genelleĢmesi amacıyla gerçekleĢtirilen yıkım artık küresel ölçektedir.  

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde kapitalizm geliĢmek zorundadır. Bunun 

alternatifi bazı liberal reformcuların inanmak istedikleri gibi sıfır büyüme değil, sancılı bir 

daralma ve derinleĢen bir krizdir (Sweezy, 2009:47). Dolayısıyla kapitalizm tarihi boyunca 

pek çok krizin alanı olmuĢtur. Hem belirtileri artık kaçınılmaz ve üzeri örtülemez Ģekilde 

aĢikar olmuĢ ekolojik kriz tehdidi hem de yaĢanan ekonomik krizlerin yarattığı iĢsizlik ve 

ekonomik durgunluktan çıkıĢ yolu aranmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren kapitalizmin karĢı karĢıya kaldığı çevresel sorunlar ve iklim değiĢiklikleri 

ile birlikte ekolojik sorunlar politik yaĢamdaki en önemli konulardan birisi haline gelmiĢtir.  

Bu çalıĢmanın amacı kapitalist birikim sürecinin hüküm sürdüğü dünyada karlılığını 

artırmak için kendine yeni yatırım alanları ve coğrafyaları bulmakta zorluk çekmeyen, sosyo- 

ekonomik hayatı kendi istekleri doğrultusunda Ģekillendiren, birikim hedefinde önündeki 

bütün engelleri kaldırma gücünü yaĢatan sermayenin doğaya hükmetme çabası sonucu oluĢan 

çevre sorunlarının gelecekte önüne geçilemez bir ekolojik kriz yaratıp yaratmayacağını 

irdelemektir. Ayrıca kapitalizm krizlerinin yarattığı iĢsizliğe ve ekolojik krizin aĢılmasında 

―yeĢil istihdam‖, ―yeĢil ekonomi‖ uygulamalarının bir yol olup olamayacağını tartıĢmaktır. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde sermaye birikim sürecinin geniĢlemesi gerekliliği 

ekolojik etkileri ele alınmaktadır. Ġkinci bölümde küresel istihdamda yaĢanan daralmaya, 

―yeĢil ekonomi‖ bağlamında yaratılacak istihdam olanaklarının çözüm olabilirliği 

tartıĢılmaktadır. Üçüncü bölümde ise, kapitalizmin değiĢmeyen dinamikleri ile doğa 

tahribatının birbirlerine itki oluĢturarak yüzyıl sonuna doğru dünya ekolojik ve ekonomik 

sisteminde çift bir kriz olasılığı ele alınmıĢtır. 

2.KAPĠTALĠZMĠN SERMAYE BĠRĠKĠM SÜRECĠ VE EKOLOJĠ 

Kapitalizmin içsel dinamiğinde sermaye birikimi, sermayenin hızla büyümesi 

geliĢmesi yatmaktadır (Foster, 2012: 50-51). Kendi mantığı gereği kapitalizm küresel olarak 

geniĢleyen bir sistemdir(Amin, 2014: 19). Büyümeyen kapitalizm kriz durumuna girer; en 

belirgin özelliği kapitalizmin sınır tanımamasıdır. Bu sebeple çevre insanların yaĢamlarını 

sürdürdükleri bir coğrafya değil, iktisadi geniĢleme sürecinde adeta sömürülmesi gereken bir 

alandır. Kapitalizmde, gerçek insani ihtiyaçlar, tüketim ve çevre göz ardı edilerek üretimin 

sonsuz Ģekilde geniĢlemesinin de alternatifi yoktur (Foster, 2012:.50-51). Çünkü üretimdeki 

sonsuz büyüme, üretim sürecindeki hızlanmaya karĢılık gelecek bir tüketim hızının varlığını 
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gerekli kılmaktadır. Sosyal hayatta yeni tüketim kalıplarının oluĢturulmasının gerekliliği 

buradan kaynaklanmaktadır (Altıok, 2014: .84). 

Kapitalizm sistemin hedefi çevre ekonomileri merkez ekonomilerin yatırımlarına 

açmak; dünya sisteminin çevresinden merkezine doğru, hammaddelerin düĢük fiyatla arzını 

sağlamak ve de net ekonomik artığın dıĢarıya doğru akıĢını güvence altına almaktır. Bu 

durumda üçüncü dünya küresel yedek emek ordusunu oluĢturarak ucuz emek kaynağı olarak 

düĢünülmektedir. Tarihinin onbeĢinci ve onaltıncı yüzyılından beri yayılmacı özelliğiyle 

metropol ile uydu, merkez ile çevre olarak hiyerarĢik bölünme sergileyen sistem olmuĢtur 

(Amin, 2014: 12). 

Sınır veya engel olmadığında, kapitalist olarak var olabilmek için yeniden yatırım 

ihtiyacı kapitalizmi bileĢik oranda geniĢlemeye sürüklemektedir. Bu itki yeniden yatırılan 

sermayeyi absorbe etmek üzere yeni faaliyet mekanları bulma yolunda ihtiyaç ortaya 

çıkarması gereklidir. ĠĢte ―sermaye fazlasını emme sorunu‖ bu süreçte yeĢermektedir. Yeni 

yatırım fırsatlarının nereden geleceği ve sınırlarının ne olacağı konusunda büyümeyi 

hareketlendirmek için parasal kapasiteye dair hiçbir sınır yoktur. Bunun örneği 2008-2009 

Küresel Krizinde devletlerin çökmekte olan finansal sistemleri kurtarmasında görülmektedir 

(Harvey, 2010: 55). Ayrıca iletiĢim ve ulaĢım olanakları denetim mekanizmaları,  sermayenin 

egemenliği ile üretim-tüketim hareketliliğini hızlandıran faktörlerdir. Günümüzün iletiĢim ve 

küreselleĢme çağında, sermaye birikimin geniĢlemesi ve sermaye hareketliliğinin daha hızlı 

olabilmesi daha hızlı iletiĢim ve ulaĢıma bağlıdır. Sermayenin üretim sürecinin yanı sıra 

dolaĢım sürecinin de düzenlenmesi gereklidir. Söz konusu düzenleme ise, sermayenin 

uluslararasılaĢtırlması, finansal sermayenin serbestleĢtirilmesi ile mümkündür (Altıok, 2014: 

85). Fakat bu hızlı üretim- dolaĢım- tüketim döngüsü beraberinde sosyal, ekonomik, politik ve 

ekolojik sorunları taĢır. Döngünün mecburi küreselleĢmenin yarattığı insani ―yabancılaĢma‖, 

coğrafyalar arası dengesizlik, ekonomik denge merkezlerinin yer değiĢtirmesi hem krizlerin 

sebepleri hem de sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kapitalizmde yeniden yatırım yapıldığında piyasada kullanılabilir ilave üretim araçları 

da bulunabilmelidir. Ġhtiyaç duyulan iki girdi türü: ara ürünler ve sabit sermaye teçhizatıdır. 

Çok geniĢ ve karmaĢık olan üretim araçlarından biri bulunamaz olursa sermaye birikiminin 

önünde engel oluĢur. Örneğin otomotiv sektöründe daha fazla çelik girdi kullanabilmenin Ģartı 

lastik tekerleğin tedariğine bağlıdır. Tedarik zinciri adı verilen bu sürecin bir parçasında 

ortaya çıkan teknolojik yenilik üretime girdiğinde diğer noktalarda da teknolojik yeniliğin 

varlığı mutlak olacaktır. Bu sebeple önceki karın bir kısmının sermayeye dönüĢebilmesi, 

sürekli artmakta olan miktarda üretim aracının bulunabilir olmasına ve istihdam edilecek ilave 

iĢgücünü besleyecek ücret mallarının artan düzeyde bulunmasına bağlıdır. Sorun ise sermaye, 

geniĢlemesini sürdürebilmek için gerekli Ģartları, geniĢleme aĢamasından önce üretmesi 

gerekliliğinden ötürü, bunu pürüzsüz ve engelsiz nasıl gerçekleĢtireceğidir. Sermaye 

geniĢlemesinin önüne zaman zaman bir fazlalık veya bir noksanlık çıkarak sermayenin 

akıĢının sürekliliğini kesintiye uğratan engeller çıkmıĢtır. Fakat serbest hareket eden fiyat 

sinyalleri arz ve talep koĢullarının yansıması olarak piyasalar baĢarılı bir koordinasyon aracı 

Ģeklinde görev yapmıĢtır. Yine de piyasalar otomotiv, elektronik vb. piyasalarda tek baĢına 

koordinasyon aracı değildir. Söz konusu piyasalarda doğrudan koordinasyonlar açık 

piyasaların yerini almaya baĢlamıĢtır. Elektrik veya su tedariki veya bunların ulaĢtırılması için 

gerekli fiziksel altyapının hazırlanması gibi bazı piyasalarda ise devlet doğrudan tedarik 

zincirinin tamamını veya kilit önem taĢıyan parçasını organize etmektedir (Harvey, 2010: 76-

80). 

Kapitalizm sisteminin ana özelliği müĢfik veya yardımsever olmayıĢıdır. En etkin 

üretim tarzı olarak servet yaratımında insanlık tarafından Ģimdiye kadar keĢfedilmiĢ bir üretim 

Ģekli yoktur. Kapitalizm milyonlarca kapitalistin kar amacı üzerinden yol alır.  Dolayısıyla 
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nihai bir hedefi yoktur. Üretim tarzının yarattığı yan etkiler ise ekonomik büyüme, refah 

yaratma, istihdam oluĢturmaktadır. Son iki yüzyıl boyunca yarattığı refah artıĢı muazzam 

boyuttadır. Fakat kar arama çabalarının neden olduğu aralıksız değiĢim eğilimi ile dönüĢüm, 

krizlere giriĢ ve krizlerden çıkıĢ yöntemleriyle sefalet ve yıkıma neden olduğu da aĢikardır 

(Desaı, 2011: 473). Kapitalizmin olgunluk çağını yaĢadığı 150 yıldır, tüketici sayısı birkaç on 

milyondan bir milyara yükselmesine rağmen, toprağa bağlı yaĢayan milyarlarca yoksul 

insanın doğaya verdiği zarardan, kapitalizmin yaĢam tarzının yarattığı yıkım kat kat daha 

fazla zarar vermektedir (Beaud, 2015: 435). 

Ekonomik büyümeyle beraber refah artıĢına duyulan ihtiyacın yükselen boyutu son on 

yıllarda küreselleĢmeyle baĢat Ģekilde hayli artmıĢtır. Bunun sonucu olarak da yaygınlaĢan 

tüketime endeksli ekonomi gelecek kuĢakların kaynaklarını yok etmeye devam etmektedir. 

Fakat beklenen küresel refah ve sosyal adaleti sağlayamamıĢ, tüketim azalıĢının ekonomilerin 

yavaĢlaması hatta statikleĢmesi, iĢsizlik yaratmıĢtır. Tüm bu negatiflikler sosyal 

huzursuzlukların büyümesine neden olacağı endiĢesiyle ekolojik kriz ile de karĢı karĢıya 

kalmaktadır (Laurance, vd, 2015: 259-262). Kapitalist üretim modelinin bu sonucu 

Schumacher, (2015) ―Küçük Güzeldir‖ kitabında Ģu Ģekilde ifade etmektedir: (Schumacher 

2015: 81-82) 

―Toprağa ve üzerinde yaĢayan yaratıklara yalnızca ‗üretim faktörleri‘ olarak baktıkça, 

bu karmaĢadan kurtulmanın yolu yoktur. Muhakkak ki aynı zamanda üretim faktörleri, yani 

baĢka amaçların araçlarıdırlar; fakat bu onların ikinci plandaki doğasıdır, birinci değil. Her 

Ģeyden önce, kendi baĢlarına birer amaçtırlar; meta-ekonomik (ekonomi ötesi)dirler; bu 

bakımdan, bir hakikatin ifadesi olarak, belli bir anlamda kutsal olduklarını söylemek akılcı 

açıdan haklı sayılır. Ġnsan yaratmamıĢtır onları; dolayısıyla kendi yapamadığı ve 

yapamayacağı ve bir kez bozduktan sonra yeniden yaratamayacağı Ģeylere, kendi yapımı olan 

Ģeyler gibi, aynı tutum ve ruh içinde davranması akılcılığa aykırıdır.‖  

Harvey (2010), kapitalizmin son iki yüz yıldır krizler karĢısında ve geniĢleme 

konusundaki performansını hayret edilecek derecede yaratıcı olarak nitelendirmektedir. Her 

an çökme ile karĢı karĢıya olduğu konusunda pek çok öngörüye rağmen günümüze kadar 

ayakta kalma baĢarısını, kapitalizmin bütün sınırları aĢabilecek kadar akıĢkan ve esnek bir 

sistem olmasına bağlamakla beraber dönemsel krizlerden çıkıĢ yöntemlerinin sergilediği aĢırı 

ayarlamalara bağlamaktadır. Kapitalizm tarihinden beri önüne çıkan görünüĢte mutlak olan 

sınırların aĢılabilecek veya etrafından dolaĢılabilecek engeller haline dönüĢtürülmesi 

yönündeki sınırsız mücadelesinin nasıl olduğunu ve ana sınırların ne olduğunu Ģu Ģekilde 

sıralamaktadır. (Harvey, 2010: 56-57): 

―Sermaye yeniden üretilecekse birikimin önünde müzakere edilmesi gereken altı 

potansiyel engel olduğunu gösterir: i)yetersiz baĢlangıç para sermayesi; ii)iĢgücü arzında 

kıtlıklar veya siyasi sorunlar; iii) ―doğal sınırlar‖ denen mesele de dahil, yetersiz üretim 

araçları; iv)uygun olmayan teknolojiler ve organizasyonel biçimler; v) emek sürecinde direniĢ 

veya etkin olmayan pratikler; vi)piyasada par aile desteklenmiĢ talep yetersizliği. Bu 

noktaların herhangi birinde tıkanma sermaye akıĢının sürekliliğini kesintiye uğratacak ve 

uzun sürdüğü takdirde bir değersizleĢme krizi yaratacaktır‖ 

Kapitalizm yoğun Ģekilde tedarik zincirine ihtiyaç duymaktadır. Fakat tedarik 

zincirleri içerisinde de, ―orantısızlık krizleri‖ olgusunu ortaya çıkarabilecek bazı çeliĢkiler 

vardır. Marx‘ın yeniden üretim Ģemaları olarak bahsettiği araçlar aracılığıyla ―ücret malları‖ 

üreten sektör ve ―üretim araçları‖ üreten sektör olarak ekonomiyi ikiye ayırmıĢtır.  Japon 

iktisatçı MiçiyoMoriĢima, sermaye yoğunluğunun ve teknolojik değiĢimin dinamiğine bağlı 

biçimde ekonomide ―patlamalı salınımlar‖ adını verdiği veya dengeli büyüme yolunda 

monotonik ayrıĢma‖ adını verdiği durumun ortaya çıkacağını ifade etmiĢtir. MoriĢima‘nın bu 
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argümanıMarx‘ın sermayenin yeniden yatırılması sürecinde iki sektör arasında orantısız bir 

akıĢa yol açabileceğini, orantısızlıkların ise sarmal biçimde krize dönüĢebileceği izahını 

desteklemektedir. Bunlara ilaveten Harrod ve Domar, sermayenin iç çeliĢkilerinin geçici de 

olsa çözüme kavuĢması için, dengenin sağlanabilmesi için krizlerin kaçınılmaz olmakla 

kalmayıp gerekli olduğunu göstermiĢlerdir. Böylece krizler, istikrarsız bir kapitalizmin 

rasyonellik emeline irrasyonalite ile kavuĢmasıdır denilebilir. 2008-2009 krizi türünden bir 

krizde çıkıĢ yolu alternatifleri sorgulanırken rasyonel hale getirilmek istenenin ne olduğu ve 

rasyonalizasyon önlemlerinin ne yönde geliĢeceği hali hazırda sorgulanmaktadır (Harvey, 

2010: 80-81). 

Artık günümüzde doğanın kritik sınırları aĢılmıĢtır. Kapitalist üretim Ģeklinin 

küreselleĢmesi ile kapitalizmin hızla geliĢerek dünyayı hava, su, toprak ve doğadan yoksun 

olarak yaĢamaya mahkum etmeye baĢlamıĢtır (Altıok, 2014: .91). 1990‘ların baĢından itibaren 

hızla artan kömür tüketimi Çin‘i 2007‘de kömür ithalatçısı konumuna getirmiĢtir. Küresel 

çapta hareketli sermaye Çin‘i bir atölyeye dönüĢtürdüğünden 1990‘larda toplam karbondioksit 

emisyonları yıllık yüzde 1‘lik bir ortalamaya sahipken 2000-2008 yılları arasında bu oran 

yüzde 3,4‘e ulaĢmıĢtır. Bu rakamın büyük bir kısmının sahibi Çin‘de 2000-2006 yılları 

arasında toplam emisyonun yüzde 55‘i gerçekleĢmiĢtir (Malm, 2014: 156-157).  

Görüldüğü üzere artan sanayi üretimiyle birlikte aĢırı oranda artan karbondioksit 

gazının etkileri atmosferdeki ozon tabakasını inceltmesinin yanı sıra son yüzyıl içinde Kuzey 

Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artıĢ göstermiĢtir (Altıok, 2015: 91). 

Bilim insanları tarafından önümüzdeki yüzyılın tahminleri arasında dünyanın ortalama 

sıcaklığında 1.4 ile 5.8 oranında artacağı da vardır. Küresel ısınma sonucunda buzullar hızla 

erimeye baĢlamıĢ, Ģiddetli yağıĢlar, sel felaketleri, kasırgalar, erozyon ve kıyılara yakın 

yerlerin sular altında kalması gibi tehlikeler doğurmuĢtur. Küresel ısınma ayrıca dünyadaki 

canlı ve bitki sistemlerini de olumsuz etkilemektedir. Tüm bu olumsuz etkiler dünyanın hali 

hazırda kuraklık, beslenme, temiz içme suyu sorunu yaĢarken, gelecekte ise çok daha büyük 

felaketlere gebe olduğunun iĢaretlerini de taĢımaktadır. Gelecekte toprakların büyük kısmının 

su altında kalması ile kutuplara yakın bölgelerin daha yaĢanabilir hale gelmesi durumu, 

topyekün insan göçlerini ve dünyanın sosyal coğrafyasının değiĢeceği sinyallerini 

vermektedir. 

Artık ekosistem küresel bir sorundur. Ozon tabakasındaki delik ve küresel ısınma 

devletlerarası sistemi alenen aĢan ve tek baĢına bir tek devletin baĢaramayacağı iki önemli 

sorundur. Çevre alanındaki bir bakıĢ açısına göre, doğa sorunları çok büyük ölçekli bir piyasa 

baĢarısızlığıdır. Kar arayıĢı içinde olan iĢletmelerin faaliyetlerinin gerçek çevresel 

maliyetlerini görmezden gelmelerinin sonucudur (Desai, 2011: 471-472).  

2.1. Küresel Ġstihdam Sorununa ve Sürdürülebilir Kalkınmaya YeĢil Ekonomi 

Çözüm Olabilir mi? 

Dünya bugünlerde küresel ekonomik krizin etkilerini azaltmaya çalıĢırken diğer 

taraftan küresel iklim değiĢikliğinin yarattığı ekolojik sorunlara çözüm aramaya baĢlamıĢtır. 

Artan iĢsizliğe alternatif iĢ imkanları yaratmak, sermayenin varlığının devamını sağlamak için 

gelecekte karĢılaĢacağı doğal kıtlığı azaltmaya çalıĢmaktadır. 

Kapitalizm kendine özgü tarihinden itibaren pek çok kriz yaĢamıĢ ve sorunları 

tamamen çözemezse de Harvey (2010)‘un deyimiyle etrafın dolaĢma yöntemlerini genellikle 

bulmuĢtur. Kapitalizmin yaĢadığı yakın tarihte yaĢadığı en son krizin (2008-2009 Küresel 

Krizi) en belirgin özelliği küresel çapta olması ve önceki krizlerden daha farklı özellikler 

taĢımasıdır denilebilir. Ortaya çıkardığı sorunlar neredeyse dünya genelini etkileyen 

sorunlardır; küresel iĢsizliğin artması, dünya genelinde büyümenin durması bunlara ek olarak 

da sermayenin artık doğal kaynaklarda kıtlık yaĢamasının baĢ göstermesi denilebilir. ILO 
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(2015) verilerine göre; küresel krizin baĢladığı 2008 yılından bu yana 61 milyon iĢ kaybı 

yaĢanmıĢtır ve 2019 yılına kadar bugünkü 201 milyon sayısıyla karĢılaĢtırıldığında 212 

milyon kiĢi daha iĢsiz kalabilecektir. ILO (2016) raporuna göre, 2015 yılındaki ortaya çıkan 

küresel ekonomik yavaĢlama 2016 yılında iĢgücü piyasaları üzerinde gecikmeli etkiyle 

özellikle yükselen ekonomilerde iĢsizlik düzeyleri artma seyri sergilemektedir. Küresel 

iĢsizlikte 2016 yılında hemen hemen 2,3 milyon 2017 yılında ise 1,1 milyon daha artıĢ 

beklenmektedir. GeliĢmiĢ ekonomilerde iĢsiz sayısının biraz azalması beklenmesine rağmen 

yükselen ekonomilerdeki iĢsizlik artıĢının çok azını telafi edecektir.  

Uzun vadede orta sınıf emeğinin ortadan kalkmasına finansallaĢmanın katkıları 

görülmektedir. Kapitalizmin derinlerindeki yapısal eğilimlerin örneklerinden biri de son 

dönem finansal manipülasyonlar denilebilir. Öyle ki; finans piyasalarında üst piyasaların 

birbiri üstüne binerek piramit oluĢturmasıdır. Bunun en iyi örneğini 2008‘deki ekonomik 

krizinin kısa geçmiĢinde görmek mümkündür. Konut fiyatlarındaki tırmanıĢ ve ev sahipliğinin 

yaygınlaĢması noktasında, kapitalizmin kendini sürdüren büyüme ya da içeriden yönlendirilen 

geniĢleme sürecine girdiğinden beri maddi mal ve hizmet piyasalarıyla finans araçları 

piyasalarını birbirine bağlamıĢtır. Dikkat edilmesi gereken finansal üst piyasaların aĢırı 

piramitleĢmesidir. Çünkü yüksek derecedeki piramitleĢme finansal üst piyasaları o kadar 

değiĢken ve krize yatkın hale getirir, düĢük düzeyli bir ekonomi durumundakinden çok daha 

Ģiddetli büyümeler ve sönmeler yaĢanır. 20. yüzyıl sonunda 21. Yüzyıl baĢında finans 

piyasalarına halkın katılımında büyük bir artıĢ yaĢandı. Katılım genellikle emeklilik fonları, 

milyonlarca hisse senedi yatırımcısı ve geniĢlemiĢ konut piyasasındaki zincirleme ipotekli ev 

sahipliği üzerinden gerçekleĢti. Bu geniĢlemenin devamının olup olmayacağını, finansal 

piyasaların bünyevi değiĢkenlikleri, ĢiĢme daralma eğilimleri göz önünde bulundurulursa, 

tarihte yaĢanan bu türden krizlerden çıkıldığını gözlemleriz. Fakat finansal kriz ile orta sınıf 

iĢlerin yapısal azalıĢı çakıĢırsa ve bu duruma iĢgücünün neredeyse tamamını etkileyecek bir 

teknolojik iĢsizlik eklenirse, finans sektöründen elde edilen gelir birincil gelir kaynağı olan 

ücretlerin yerini alması mümkün olabilir mi? Ya büyük çoğunluk yatırım geliriyle geçinecek 

ya da finans sektörünün kendisi istihdam alanı haline gelecektir. Ġkinci ihtimalde teknolojik 

iĢsizliğe finans sektörü içindeki iĢler ile dengelenmesi düĢüncesi de akıllara ya finans sektörü 

kendi içinde de teknolojik bir iĢsizlik yaratırsa ne olacak (Collins, 2014:57-60). GeliĢmiĢ 

ülkelerde iĢsizlik azalmakla birlikte istihdam Ģekli ise, gönülsüz, geçici, yarı zamanlı iĢler 

olarak tanımlanan eksik istihdam söz konusu olacaktır. GeliĢmiĢ ülkelerde iĢgücü piyasasında 

iyileĢmeler sınırlı ve eĢitsiz kalmaktadır ve orta sınıfın geniĢlemesinin duraksaması ile karĢı 

karĢıya olan ekonomilerde toplumsal huzursuzluklar baĢ göstermeye baĢlamaktadır.  

Sanayi süreci ve tüketim alıĢkanlıklarının çevre üzerine olumsuz etkilerine olan ilgi 

1960‘larda Rachel Carson‘un Slient Spring eseriyle baĢlamıĢtır. O dönemdeki düĢünce büyük 

ölçüde ulusal; bazı geliĢmiĢ ülkelerde çevre gruplarının mücadeleleri söz konusudur. 1972 

Stockholm Konferansı‘nda Sürdürülebilir Kalkınma üzerine Bruntland Raporu‘na (1989) 

kadar çevre hareketi kamu politikaları tartıĢmalarında önemli olmaya baĢlamıĢtır. Söz konusu 

raporu küresel ölçekte toplanan 1998‘de Kyoto Protokolü devam ettirmiĢtir (Desai, 2011: 

472-473). 

Kapitalizmin yıkılmadan kalabilmesi, düzenli birikimin önündeki engelin her 

defasında aĢılmasına bağlıdır. Kapitalizmin iĢgücüne ulaĢması bakımından pek az coğrafi 

engel söz konusudur. 2008-2009 krizi, aĢırı fazla iĢgücü arzı sebebiyle ücretlerin baskı altına 

alınması ve bunun sonucu olarak efektif tüketici talebi azlığı olarak anlaĢılması kar sıkıĢması 

çerçevesinde ele alınmasından daha mantıklıdır. Emek mücadeleleri zaman zaman siyasi 

otoriteler tarafından çeĢitli yollarla susturulmuĢ olsa da; kapitalizmin dinamiklerinde her daim 

sermaye- emek çeliĢkisi temel bir rol oynamaktadır. Aslında krizlerin temelinde bu çeliĢki 

yatıyor olabilir. Örneğin, günümüzde Çin‘e iliĢkin verilere göre dünya boyutundaki ekonomik 
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durgunluk sebebiyle Çin‘de alıĢılmıĢın dıĢındaki 2009 da 20 milyona yakın iĢsiz olduğu 

tahmin edilmekteydi- iĢsizlik artıĢı vuku bulunca huzursuzluğun hızlıca yayıldığını akıllara 

getiriyor (Harvey, 2010: 76). Süregiden huzursuzluk durumundan çıkıĢ yolunun, 

sürdürülebilir büyümenin devam etmesinin nasıl sağlanacağı konusunda ―yeĢil ekonomi‖, 

―yeĢil iĢler‖, ―insana yaraĢır iĢ‖ modelleriyle hem çevre tahribatının azaltılması hem de yeni iĢ 

imkanları yaratarak iĢsizliğin önüne geçilmesi açısından bir çözümlerden birisi olarak 

görülmektedir. 

Bu modellerle doğal kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılarak, atıklar azaltılarak, 

yenilenelebilir kaynakların kullanımı yaygınlaĢtırılarak gelecek insanlığın gereksinimleri 

karĢılanmıĢ olacak ve çevrenin devamlı Ģekilde korunması gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır. Aslında 

bu amaçlar sürdürülebilir kalkınma stratejisidir. Söz konusu strateji ile çevre politikaları 

uyumlu olduğunda ki uyum için büyümeyi canlandırması, büyümenin kalitesinin 

iyileĢtirilebilmesi, sürdürülebilir nüfusun ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi, teknolojinin yönünü 

bu alana çevirmesi, çevre-ekonomi birleĢmesi sağlanarak uluslararası iĢbölümün yeniden 

yapılandırılması gerekmektedir (Ceylan, 1995: 207-211). 

YeĢil ekonomiye geçiĢle istihdamı temelde dört Ģekilde etkileyeceği 

değerlendirilmektedir (UNDP, 2008: 8). 

- Üretim araçlarına ek olarak kirlenmeyi kontrol etmeye yönelik cihazların 

kullanılması suretiyle ilave iĢler yaratılabilir, 

- Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme, karayolu 

taĢımacılığı yerine demiryolu taĢımacılığına öncelik verme veya atıkların yok edilmesi yerine 

geri dönüĢtürülmesi gibi faaliyetler bazı istihdam türlerini ikame edebilir, 

- Çevreye zarar veren üretimin yasaklanması bazı iĢlerin ikame edilmeden yok 

olmasına neden olabilir, 

- Var olan iĢler yeniden tanımlanarak çevreye duyarlı bir hale getirilebilir. 

ABD ve AB‘de yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki temiz enerji kullanımın artması 

ekonomi ve istihdam üzerinde olumlu etkileri olmuĢtur. Bu durum net pozitif istihdam etkisi 

olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu durumun kaynağı iki nedene dayandırılmaktadır. 

Sebeplerden ilki, güçlü iklim değiĢikliği düzenlemelerinin çevresel hizmet ve mal üreten bazı 

sektörlerin geniĢlemesinin sebebi olmasıdır. Küresel bazda çevresel hizmet ve mal üretim 

değerinin 2004 yılında 548 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. 2010 yılında ise bu 

rakamın 600milyar dolar olduğu, 2015 yılında ise 800 milyar dolara çıkması tahmin 

edilmektedir. UNEP (2008) de 2030 yılına kadar 2,1 milyon rüzgar enerji sektöründe, güneĢ 

enerjisi sektöründe 6,3 milyon, endüstri, biyoyakıt üretimi ve tarımsal faaliyetlerde istihdam 

yaratılacağını tahmin etmektedir. Ġkinci neden ise, çevresel hizmet ve mal üreten sektörlerin 

geleneksel sektörlere göre görece daha çok emek yoğun bir sektör olmasıdır. Uluslararası 

Enerji Ajansı‘na göre temiz enerji teknolojilerine yapılan her 1 milyon dolarlık yatırım 30 bin 

yeni istihdam yaratmaktadır. YeĢil ekonomi içinde özellikle yenilenebilir enerji üretimi, enerji 

verimliliği, akıllı sayaç gibi faaliyetlerin görece daha yüksek emek yoğunluğu içerdiği 

bilinmektedir (Martinez, vd, 2010: 14). 

Konuya baĢka bir yönden baktığımızda kapitalizmde tam istihdam ancak yüksek 

büyüme oranlarında nadiren görülen bir durumdur. Fakat aynı zamanda bu durum ekolojik 

sürdürülebilirlik açısından tehlike demektir. ABD ekonomisinin 1949-2008 yıl aralığında 

farklı büyüme oranlarında iĢsizlikte görülen değiĢimler incelendiğinde, yıllık 1,1‘den daha 

yavaĢ büyüme görülen 11yıl boyunca iĢsizlik her yıl daha da artmıĢtır. Yılların yüzde 70‘inde 

1,2 ve 3 büyüme gerçekleĢirken iĢsizlik de artmıĢtır. ABD ekonomisinin yıllık 3,1 ile 5 

arasında büyüme sergilediği yirmi üç yıl boyunca iĢsizlik de üç yıl boyunca artmıĢ diğer 
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yıllarda belli belirsiz düĢüĢ gözlenmiĢtir. 5,2‘den daha fazla büyüme sağlanan on üç yıl 

boyunca iĢsizlik hiç artmamıĢtır. Bu durum gösteriyor ki bugün ABD iĢsizlik sorununu aĢmak 

için ortalama büyüme oranının üzerinde bir büyüme gerçekleĢtirmesi gerekmektedir.  

Kapitalist sistemin büyümeyle bağlantılı olarak iĢ sağlamak konusunda yetersiz bir sistem 

olduğu ve kapitalizmin sürekli yedek iĢsizler ordusu yarattığı anlamlı durumun bir iĢaretidir 

(Foster, 2012: 51-53).   

Toplam sermaye ve sabit sermayenin miktarının aynı Ģekilde elde tutulmasıyla bir 

ekonominin sürdürülebilirliği sağlanabilir. Bu unsurlardan toplam sermaye insan emeği ile 

doğal sermaye olan iki faktörden oluĢur ve sürdürülebilirlik analizi için önemli iki olgudur. 

Dikkat çeken nokta ise, toprak-su kaynakları, ormanlar, doğal kaynaklar ve ekosistemler 

kullanılarak üretim yapılmasıyla, tüketilmesi ve atıkların tekrar doğaya bırakılması düzeni 

üzerinde kurulu ―tek geçiĢli‖ ekonomik sistemin sağladığı büyümenin sürdürülebilir 

olmayacağıdır. Yani sürdürülebilir büyümenin var olabilmesi için toplam sermayede eksilme 

olmamalıdır. Çünkü sürdürülebilirlik, kalkınmanın ve büyümenin niceliksel boyutu üzerinde 

değil, niteliksel boyutu üzerinde önemli durulması gerektiğini ortaya koymaktadır (Uslu, 

1997: 47-53). 

Birçok çevreci var olan gidiĢatın devam ettirilmesinin küresel bir felakete yol açacağı 

konusunda ki kaygılarıyla, insanların yeryüzündeki ekolojik ayak izlerinin sınırlandırılması, 

yenilemeyen kaynakların korunabilmesi, yenilenebilir kaynakların daha akıllıca kullanılarak 

daha iyi bir ekonomiye sahip olunabileceği fikriyle felakete çözüm yolu sunmaktadırlar. Bazı 

çevreciler de kaygılarını daha umutsuz nitelikte ifade ile, dünya çıktısı giderek artarsa 

geliĢmekte olan zengin ülkelerin standartlarına ulaĢmaya çalıĢırlarsa yeryüzündeki kısıtlı 

yenilenemez kaynakların tükeneceğini dile getirmektedirler. Bu yüzden sorunların çoğunun 

iktisadi sistemin küçültülerek, enerji verimliliği sağlayarak, fosil yakıtlara alternatif olarak 

―yeĢil‖ enerji kullanılabileceğini veya sorunların teknoloji kullanılarak çözülebileceğini öne 

sürerler. Fakat var olan üretim süreci içinde tak baĢına teknik düzenlemeler ile karĢılaĢılan acı 

ve kuvvetle muhtemel kötü sonuçları çözmekte yeterli olmayacağında ısrar edenler vardır. 

Dolayısıyla ekolojik çöküĢün mevcut üretim sisteminin içsel birikim doğası ve onun mantığı 

ile çözüme kavuĢturmak, önerilen çözümlerin mevcut bölüĢüm sürecinin devam etmesine göz 

yumduktan sonra sahici çözümler bulmak mümkün olamayacaktır (Foster, 2012: 47- 49). 

3.KAPĠTALĠZM VE EKOLOJĠNĠN GELECEĞĠ: ÇĠFTE KRĠZ MĠ? 

Kapitalizm yapıcı yönüyle her zaman, sermaye güçleri ve üretici güçlerin geliĢmesi ile 

yıkıcı boyutlarını bir arada içinde bulundurmuĢtur. Uzun vadede hayatın ve yeniden üretimin 

temellerini sarsmıĢ, her zaman ve birbirine paralel olarak iĢçiyi kapitalist üretime dahil ederek 

hem de eski sistemde iĢi olanın yeni sistemde iĢini kaybetmesine sebep olarak onu sistemden 

dıĢlamıĢtır. Fakat yükselme dönemlerinde ve tarihi bakımdan ilerici olduğu zamanlarda 

çemberinin içinden çıkardığından daha fazlasını çemberine dahil etmiĢtir (Amin, 2016: 32). 

Günümüzdeki ileri ekonomilerde tarım emeği toplam istihdamın %1‘ini oluĢtururken, imalat 

%15‘lerde seyretmektedir. Elbette otomasyon yeni istihdam alanları yaratmıĢtır ve yatacaktır 

da. Fakat yeni ürünlerin yarattığı iĢlerin sayısı, eski piyasaların yıkılmasıyla kaybedilen iĢlerin 

sayısını telafi edemedikleri gibi, kaybedilen gelirleri de telafi edememektedirler (Collins, 

2014: 51). 2008 krizinden itibaren yaĢanan küresel ekonomideki daralmayla iĢsizliğin artıĢı 

çemberin dıĢına çıkanların sayısının arttığını göstermektedir. 

Diğer taraftan yeryüzündeki ekosistemler açık Ģekilde düĢüĢ sürecinin içerisindedirler. 

Dünya ekonomisinin yükselen boyutları, yerkürenin yapısında insan eliyle açılmıĢ çatlaklar, 

beraberce, kaçınılmaz düzeyde daha zor zamanları iĢaret etmektedir. Daha fazla ekonomik 

büyüme ve birikim talebi dünya ekonomisini tek ve kocaman bir balona dönüĢtürmektedir. 

Sınırlı doğal kaynaklarla yüz yüze gelindiğinde, mevcut sistemde piyasa düzenleyiciler 
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tarafından, piyasada metaların nasıl dağıtılacağına karar verdikleri gibi kıtlaĢan kaynakları 

kullanırken öncelik sırası gözetmenin makul bir yolunu bulabilmek mümkün olmayacaktır. 

Dolaysıyla öngörülen; yakın gelecekte petrol çıkarım oranlarının düĢmeye baĢlamasıyla, 

artacak olan fiyatların baskısı ilk önce merkez ülkelerin ―orta sınıf‖ iĢçilerine baskı yapacaktır 

(Foster, 2012: 56-58). Kapitalizm geçmiĢinde makineleĢmenin sebep olduğu iĢçi sınıfının 

küçülmesiyle sıkıntıdan, orta sınıfın yükselmesiyle çıkmıĢtır. Günümüzde bilgisayarlaĢma, 

internet, yeni mikro-elektronik cihaz yani aĢırı otomasyon orta sınıfı küçültmeye baĢlamıĢtır. 

Bu durum kapitalizmin ikinci dalga olarak ortaya çıkan teknolojik iĢsizlik sorununu sağ 

atlatabilecek mi sorusunu akıllara getirmektedir. Tarihe bakıldığında kapitalizm beĢ ana kaçıĢ 

yolu ile teknolojik iĢsizliği atlatmıĢtır. Collins‘ e göre bu beĢ kaçıĢ yolu; yeni teknolojilerin 

yeni iĢler ve tamamıyla yeni iĢ sektörleri yaratması, piyasaların coğrafi olarak yayılması, 

finans üst piyasaların yaratılması, devlet eliyle istihdam ve yatırım alanlarının açılması, 

―diploma enflasyonu‖ nun oluĢması ve gizil olarak Keynesyen uygulamaların yapılmasıdır. 

(Collins, 2014: 51). 

Wallerstein geçmiĢteki döngülerden yola çıkarak 2030- 2040 yıllarını dünya 

sisteminin kriz tarihi olarak saptıyor. Collins ise orta sınıfın içinde bulunduğu teknolojik 

iĢsizlik mekanizmasının yaratacağı yapısal iĢsizliğin büyüme oranına bağlıyor. Yapısal 

iĢsizliğin artıĢ hızına bakarak 2040 yılında %50 yapısal iĢsizlik oranına çıkmasını, ardından 

kısa süre süre sonra da %70‘e çıkmasını mümkün görüyor. Her iki tahminde neredeyse aynı 

tarihlere denk geliyor. Çünkü orta sınıf emeğin bilgisayarlaĢması, kol emeği gücünün 

makineleĢmesinden çok daha hızlı ilerlemektedir. Orta sınıfın teknolojik iĢsizliği tarihi olarak 

yirmi yıl kadardır, oysa iĢçi sınıfı emek gücünün tüketilmesi aĢağı yukarı 200 yıl sürmüĢtü. 

Bu yüzden dünya sistemi, Schumpeter‘in giriĢimcilik döngüsü gibi (ama küresel ölçekte), bir 

döngüsel krizlere doğru dönmüyor, ama son bir dönüĢüme doğru gidiyor (Collins, 2014: 70-

71). Bu sürecinin sonucunun kapitalizmin son krizi olacağı Ģüphelerini güçlendiriyor.  

Küresel ısınmanın yeryüzünü tehdit eden bir krizin göstergesi olduğu konusunda bir 

kuĢku yoktur. Küresel ısınma çevresel kriz denilen olgunun sadece tek bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. Bütün olarak küresel ekolojik tehdit, aynı anda karĢı karĢıya gelinen çok 

sayıdaki karĢılıklı krizlerden ve problemlerden oluĢmaktadır. Bu problemlerin büyük 

çoğunluğu ayrı ayrı küresel bir ekolojik kriz yaratmaktadır. Hali hazırda yeryüzündeki bütün 

ekosistemler çöküĢle yüz yüzedir. Çevresel adalet konuları, çözüm önerileri ve yöntemlerinin 

altında yatan gerçek, kapitalizmi bir dünya sistemi olarak tanımlamaktadır. Onun birikim 

sistemini yöneten güçlerin sınır tanımamasıdır. Bu türden sıkıntılı çeliĢki hali sermayenin tam 

da kendi mantığı gereğiyle hareket ederek birikimine ve doğal yıkımına devam etmektedir. 

Dünya boyutunda bir ekolojik kriz giderek her Ģeye hakim olmaktadır. Kapitalizmin 

geometrik yayılmasının sınır tanımaz yasasıyla hızla küreselleĢen kapitalist ekonominin 

denetimsizliğinin yıkıcı etkilerinin sonucudur (Foster, 2012: 116-117). 

Ekolojik kriz, uzun vadeli iklim değiĢikliği, doğal kaynakların pek çoğunun yok 

olması, insan faaliyetlerinin birçok sonucu büyük zararlara yol açmakta hayatlarla, beraber 

yaĢam alanlarını da tehlikede bırakmaktadır. Kapitalist krizin aĢılmasında, ekolojik krizin 

kapitalizmde yarattığı değiĢikliklerin etkili olup olmayacağı, yani ekolojik krizin 

çözümlenmesinin kapitalist krize çare olabilirliği tartıĢma konusudur. Ayrıca baĢka bir 

sorunsal da krizlerin birleĢip birbirlerini Ģiddetlendirmesi ya da tam tersi ikisinin ortak çözüm 

yolu türetip türetemeyeceğidir (Collins, 2014: 78). 

Mevcut çözüm önerileri aslında sisteme dokunmadan, olağan ticaretteki asgari 

değiĢimler yönündedir. Çevresel siyaset bilimciler, yeni çevresel siyasetin inĢasında devlet ve 

piyasa düzenini ön planda tutmaktadırlar. Bu konuda çevresel iktisatçıların yaklaĢımı ise, tüm 

çevresel faktörlerin etkin kullanımı için garanti altına almak üzere bu faktörlerin piyasa ile 

bağlantılı olarak ticarete konu edilebileceğini dile getirmektedirler. Çevre sosyologlarının 
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bazıları yeni yeĢil vergilerden, yeĢil düzenlemeler, yeni yeĢil teknolojilerden ve yeĢil bir 

kapitalizmle toplamda ekolojik modernleĢmeden söz etmektedirler. Bütün bu yaklaĢımlarda 

ortak nokta ise, mevcut değiĢmez ve süregiden ticaretin temel özelliklerinin 

sorgulanmamasıdır (Foster, 2012: 118). Gezegenin doğal kaynaklarına ulaĢmayı sağlayan 

tekeller: doğal kaynakların aĢırı tüketiminden ötürü gezegenin yaĢadığı bir tehlike olarak 

karĢımızda durmaktadır. Kısa vadede kar güdüsüyle hareket eden kapitalizm, bunun önüne 

geçerek tersine çevirmek yolunu değil de geliĢmiĢ ülkelerin bu alandaki tekelini daha da 

kuvvetlendirme yolunu tercih etmektedir. Sadece aynı kullanma haklarının diğerleri 

tarafından yapılmasını engellemek politikasını gütmektedir (Amin, 2016: 146). Bu 

çözümlemeler de akıllara gelen Ģey;  kar ve birikim mantığına dayanan var olan ticaret 

sisteminin son derece temel kapitalist ekonomi anlamı taĢımasından kaçındıklarıdır. Yeni 

teknolojiler sınıf ayrımlarını derinleĢtireceğinden ve ekonominin alanını geniĢletmek, çevreyi 

yıkıma uğratmak, için kullanılacağından dolayı sorunu çözemeyecektir. Sermayenin 

yayılması için yeni üretim alanları yaratmanın yolu her zaman doğayı daha yoğun bir biçimde 

kullanmak olmuĢtur (Foster, 2012: 118). 

Sermayenin önündeki engellerden herhangi biri aĢılamaz olduğunda üretimin 

fazlasının ve yeniden yatırımın donduğu bir kriz doğurabilir (Harvey, 2010: 56-57). Samir 

Amin‘in tahminlerine göre, elli yıllık bir süreçte dünyanın dörtte üçü yıllık olarak %7 büyüse 

dahi ortalama rekabetçi hiçbir sanayileĢme iĢsizler rezervinin üçte birine bile iĢ sahası 

yaratamayacaktır (Amin, 2016: 33).  Akabinde büyümenin durması, sermayede aĢırı birikim 

varmıĢ gibi görünebilir. Eğer büyüme kaldığı yerden ivmesini sürdüremezse, aĢırı birikmiĢ 

olan sermaye değersizleĢir veya imha olur. Bu süreçlere kapitalizm tarihinde sıkça 

rastlanmıĢtır. Bu krizlerin bir kısmı 1992‘de Ġsveç bankacılık sistemin yaĢadığı kriz gibi lokal 

ve kısa ömürlü olabildiği gibi; Japonya‘nın 1990‘dan beri yaĢadığı depresyon benzeri bir 

adım daha büyük özellikte olabilir. Sistem çapında ve küresel olarak yaĢanan 2008 

Krizi‘inden önce 1848‘de, 1929‘da ve 1973‘te ki krizler de örnek olarak karĢımızdadır 

(Harvey, 2010: 56-57). 

Amin, tarımsal üretimin modernleĢmesine dayandırdığı çıkarımında, sermayenin yeni 

geniĢleme alanları açmak için bir çok toplumu ortadan kaldıracağını iddia ediyor; bir tarafta 

yeni ve etkin yirmi milyon üretici diğer yanda çemberin dıĢına çıkartılmıĢ beĢ milyon 

insandan bahsediyordu. Yirmi milyon etkin üreticinin ise sermayenin yeni yaratıcı yıkımının 

yarattığı olumlu sonucun okyanusta sadece bir damla su kadar dahi olamayacağını, 

kapitalizmin düĢüĢ sahası olduğunun iĢareti olarak görüyordu (Amin, 2016: 33). 

Burket (2004)‘e göre ekolojik krizin sebebi insan toplumun Ģimdiye kadar bilinen 

bütün hücrelerini saran kapitalist üretim biçimi virüsüdür. Kapitalizm söz konusu virüslü 

hücrelerin tam da kendisi hatta daha da önemlisi bu hücrelerin sistem örgütlenmesinin 

Ģeklidir. Doğru Ģekilde okunacak olursa, kapitalizm krizin tam da kendisidir. Bu sebeple 

ekolojik kriz kendine has özellikleriyle kapitalizmin kendi sürecinde çözmesinin mümkün 

olamayacağı, hatta kapitalizmin sonunun iĢareti olan bir krizdir. Kapitalizmin radikal bir 

Ģekilde aĢılarak yerini yeni bir sisteme bırakması olasılığı otomatik olarak 

gerçekleĢmeyecektir. Ekolojik kriz radikal tarzda çözülmezse, canlı varlığın yaĢam alanını 

tehlikeye attığından, en kötü ihtimalle insanlığın toptan yok oluĢuna sebep olacaktır. Ayrıca 

insanlık olmadan kapitalizm de olamayacağına göre kapitalizm de büyük bir yok olma riski 

geçirecektir. Ġyi bir ihtimal ise yine kötü bir sonun baĢlangıcı olarak geri dönüĢü olmayan bir 

barbarlık getirecektir. 

Collins‘in bu konuda ki öngürüsü ise, ekolojik kriz ile kapitalist krizin kol kola 

gireceği; ekolojik krizin kapitalizmin ayakta kalmasına yardımcı olacağı Ģeklindeki diğer 

alternatifin uzak olacağı yönündedir. Teknolojik iĢsizliğin yarattığı iĢsizliğe bir alternatif bir 

çözüm yolu olan yeĢil sanayi Collins‘e göre büyük ihtimalle daha fazla bilgisayarlaĢma ve 
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otomasyon yaratarak ileri teknoloji yolunu tutacağı için yeĢil sanayi teknolojik iĢsizliği 

dengeleyecek kadar bir istihdam yaratamayacaktır (Collins, 2014: 78). 

Ekolojik tükeniĢin yıkıcı etkileri insanlığa getireceği kötü günler katlanılamaz 

dereceye ulaĢsa da, dünyanın bazı bölgelerini diğer bölgelerinden daha önce etkisine alacaktır. 

Dünyanın alçakta kalan bölgeleri su altında kaldığında baĢka bölgelerde sıcaklık, kuraklık, 

kirlilik vs. sebebiyle görece yaĢanamaz hale gelecek. Buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni 

okyanuslar Rusya, Kanada ve bu sınırlara yakın baĢka ülkeleri daha yaĢanılır yerler olacaklar 

ve bu onların iĢine yarayacak. Haliyle bu bölgelere ciddi bir göç baskısı yapabilir. Ayrıca 

muhtemel olarak ciddi nüfus kayıplarının yaĢanacak olması, insani bir felaketin kapısını 

aralayarak yüz milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açabilir. Teknolojik iĢsizliğin 

sebep olduğu kapitalizm kriziyle ekolojik kriz beraber düĢünüldüğünde, ekolojik yıkımın 

yaĢandığı bölgelerden yüksek sayıda göçmen yaĢanabilir bölgelere akın etmesi zaten 

kalabalık olan emek piyasasında rekabeti kuvvetlendirecektir. Bu durum ekonomik krizi daha 

da Ģiddetlendirecektir. Göçmen iĢgücü dünyanın daha yaĢanabilir alanlarında birikeceği için 

yeni istihdam sahaları açılacaktır. Fakat ekolojik kriz teknolojik iĢsizliğin genel gidiĢatını 

bozmamakla beraber, göçmenlerin yoğunlukta olacağı bölgeler göçmen karĢıtı hareketleri 

alevlendirerek kapitalizm krizinin aĢılmasında daha geciktirici etkiler yaratabilir (Collins, 

2014: 78-79). 

Ekolojik kriz ile kapitalizm krizinin gerçekleĢmesi zamanı çok dikkat çekicidir. En 

incelikli tahminler ile ekolojik krizin insanların yaĢam alanının yaklaĢık 2100‘de büyük 

ölçüde yıkıma uğrayacağı yönündedir. Deniz seviyelerinin alçakta kalan bölgeleri su altında 

bırakması, yüksek alanlarda nüfus yoğunluğu sebebiyle tarımın yıkıma uğraması, su 

sıkıntısının hat safhaya ulaĢması kuvvetle muhtemel yaĢanacak olaylardır. Fakat kapitalizmin 

yaĢayacağı büyük kriz için tahminler yaklaĢık 2030-2050 yıllarında olacağı yönündedir. 

Kapitalist krizin ekolojik krizden daha önce gerçekleĢecek olması, onun daha önce kriz 

boyutuna ulaĢacak olmasına bağlıdır (Collins, 2014: 79). 

4.SONUÇ 

Dünya gezegeni sanayi devriminden itibaren kapitalist üretim sisteminin sebep olduğu 

kirlenme ve ekolojik sorunlarla kaçınılmaz olarak karĢı karĢıyadır. Özellikle fosil yakıtların 

kullanımı, sera gazı salınımlarının artıĢı nedeniyle insan ve diğer canlıların varlığını tehdit 

edecek boyutlara ulaĢmıĢtır. Diğer yandan sermayenin sonsuz birikim arzusu ile yoğun enerji 

tüketimine bağlı olarak artan zenginliğin dünya coğrafyasında eĢitsiz dağılması, geleneksel 

üretim metotlarının artan iĢgücü arzını karĢılayacak bir istihdam olanağı yaratamadığı bir 

gerçektir. Özellikle teknolojik geliĢmelere bağlı olarak verimlilik, ileri teknoloji alanlarının 

sağladığı ―emeksiz‖ üretim metotlarının istihdam üzerinde olumsuz etkileri ortada olan bir 

gerçekliktir. Günümüzde 2008 Krizi‘nin etkileriyle dünya ekonomisi bir küçülme 

yaĢamaktadır. Ekonomik durgunluğun yarattığı iĢsizliğe çözüm olarak esnek istihdam 

Ģekillerinin yaygınlaĢtığı görülmektedir. 

Kapitalizmin tarihi krizlerle doludur ve krizlerin pek çoğu onun kendi iç 

dinamiklerinden kaynaklanmaktadır. Burkett (2008: 192) kapitalizmin  ―Kapitalizm, sermaye 

birikimi ile onun doğal (insan ve çevre) koĢulları arasındaki gerilimlerden kaynaklanan 

periyodik birikim krizleri ile karĢı karĢılaĢırlar‖ Ģeklinde ifade etmektedir. Üretim araçlarını 

kapitalist istem içerisine taĢıyan uzun tedarik zincirinin temelinde potansiyel doğal sınırlar 

vardır. Bu doğal sınırlar kapitalizmin önünde derin bir sorun oluĢturmaktadır. Yani kapitalizm 

de diğer üretim tarzları gibi doğanın lütfuna tabiidir. Toprağın ve doğal kaynakların 

tüketilmesi ve niteliğinin bozulması, onların servetin üretiminde yer alan emek faktörü gibi 

bir faktör olmaları dolayısıyla uzun vadede pek bir anlam ifade etmemektedir. Fakat sürekli 

birikimin yolu doğal kaynaklar üzerinde müthiĢ bir basınç yaratmaktadır. Artık atık ürünlerin 
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miktarının hayli artması çevrenin taĢıyabilme kapasitesini de aĢırı ölçüde zorlamaktadır. 

Kapitalizm olası bir ekolojik krizde etrafından dolaĢılması oldukça zorlaĢan sınırlar ve 

engellerle karĢılaĢacaktır. Sermayenin önündeki sınırlar fikri, kapitalizm tarihi boyunca belki 

de hiç bu kadar keskin ve ileri derecede olmamıĢtır (Harvey, 2010: 82). Üretim sürecinde 

sermaye nereye giderse emisyon hacmi ve yoğun çevresel bozulmalar da oraya gitmektedir; 

1990‘lardan itibaren Çin‘in artan üretim kapasitesi bu duruma en iyi örnektir denilebilir. 

Çünkü ekonomik büyüme gerçekleĢirken fosil yakıtlarına talep de artmaktadır. 

Ekonomik daralmanın ve ileri teknolojinin yarattığı iĢsizlik ve ekolojik endiĢe ile 

doğaya zararı en aza indirerek istihdamı yükseltmenin yolu olarak ―yeĢil ekonomi‖ ve ―yeĢil 

iĢler tartıĢılmaktadır. YeĢil politikalar sayesinde refah sistemi gelirlerinin artacağı, çevresel 

kalitenin sağlanacağı, sağlığı artırabilecek yenilenebilir enerji, toplu taĢıma organik tarım, 

yeĢil inĢaat teknolojisi gibi alanlarda milyonlarca iĢ yaratılması beklenilmektedir. YeĢil 

istihdamın kapsamlı iĢ alanları yaratarak verimliliği, ekonomik sürdürülebilirliği sağlayacağı 

öne sürülmektedir.  

Bilindiği üzere sermayenin iĢ yaratmak gibi iĢsizlik yaratmak misyonu da vardır. 

Günümüzde büyüme oranlarının seyrinin aĢağıya doğru gittiği ve çevrenin tahribatının arttığı 

görülmektedir. Belki de bu durum yaratıcı yıkıma iĢaret etmektedir. Collins‘in ifade ettiği 

gibi, ―kapitalizmin yıkımı telafi edebilecek kadar yaratma yeteneğinin sonsuz olduğunu 

düĢünmek için zorunlu bir gerekçe yoktur‖.  Pozitif bir bakıĢ açısıyla bakıldığında Büyük 

Durgunluk‘un tekrarlanması muhtemel görünürken ve de kapitalizm tarihinin büyük 

çoğunluğunda olduğu gibi düĢük büyümeli bir küresel sistem olarak varlığını sürdürebilir.  

Ġklim tehdidi küresel bir boyuttadır. Çünkü sera gazı emisyonları dünyanın her 

yerindeki insanları etkileyebilir. Ġnsanlık emisyonları ciddi ölçüde azaltmak için bir an önce 

harekete geçmelidir. Kapitalizm üretim tarzının ‗kar çarkından‘ kurtarılarak, sınırlayıcı piyasa 

mekanizmaları kullanılabilir. Bu tür programlarla kapitalizm sıkı bir kurala tabi olmak 

zorunda olsa da ayakta kalabilecektir. Ayrıca bu kurallılık ve düzenlemeler yeni bir ―yaratıcı 

yıkım‖ safhası getirebilir ve düĢük emisyonlu teknolojiler kar ve istihdam yaratabilir (Mann, 

2014: 111-112). 

Gelecek elli yılda, ekolojik krizin kapitalizmin üretim ve sosyal koĢulları altında krize 

yol açıp açmayacağı konusu bilim ve politika tartıĢma konusu olarak kalmaya devam 

edecektir.  
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ÖZET 

Dünyada 1970‘li yıllardan bu yana; Türkiye‘de ise 1984‘ten itibaren faaliyet gösteren 

Katılım Bankaları, bankacılık sistemini tamamlayan bir özelliğe sahiptir. Sektör her geçen gün 

büyümekte ve geliĢmektedir. 2014 yılında Türk bankacılık sektöründe lider banka pozisyonunda 

bulunan Ziraat Bankası‘nın katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermeye baĢlaması, sektördeki 

en önemli geliĢmelerden birisi olmuĢtur. Daha sonra Ziraat Bankasını Vakıflar Bankası izlemiĢtir. 

Halk Bankası‘nın da bu alanda giriĢimde bulunma kararında olduğu bilinmektedir. Bu çalıĢma, 

2010-2015 dönemi için Türkiye‘de faaliyet gösteren seçilmiĢ katılım bankalarının finansal yönden 

etkinliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili bankaların bilançolarından 

elde edilen verilerle girdi ve çıktı seti oluĢturulmuĢ ve Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi 

uygulanarak katılım bankalarının finansal etkinlik düzeyleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Modellerin 

çözüm aĢamasında DEAP 2.1 paket programı kullanılmıĢtır. Bu analiz ile seçilmiĢ katılım 

bankalarının çeĢitli etkinlik değerleri, ölçek tipleri ve toplam faktör verimlilikleri belirlenmiĢtir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde, göreceli olarak en etkin faaliyet gösteren bankanın Türkiye 

Finans Katılım Bankası olduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Sözcükler: Katılım Bankaları, Finansal Etkinlik, Veri Zarflama Analizi 

(VZA). 

AN ASSESSMENT OF PARTICIPATION BANKS ON PRODUCTIVITY AND 

EFFICIENCY ANALYSIS USING DATA ENVELOPMENT METHOD (2010-2015 TERM) 

ABSTRACT 

Participation banks have complementary role for the banking system since 1970s in 

the World and since 1984 in the Turkey. This sector is growing and developing day by day. 

The Launching of the Ziraat Bank that has the leader position in Turkish banking sector, in the 

field of participation banking in 2014 is one of the most important development in the sector. 

Lter on Ziraat bank has been fallowed by Vakıfbank. It is also known that the Halkbank tend 

to operate in this field.This study aims at to determine the financial efficiency of the selected 

participation banks operated in Turkey, for the period of 2010-2015. With respect to this aim 

an input-output set obtained from balance sheets of related banks has been composed and the 

level of financial efficiency of participation banks has been tried to determine by applying the 

method of Data Envolopment Analysis (DEA). DEAP 2.1 software used in the phase of 

solution of models. Different effciency values, types of size and total factor productivity of 

the selected participation banks are determined by this analysis. According to results of the 

analysis, Turkish Finance and Partcipation Bank operates relativily most efficiently. 

Keywords: Participation Banks, Financial Efficiency, Data Envelopment Analysis 

(DEA). 
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 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Bilindiği gibi; Ġslam dininde faiz almak da vermek de yasaklanmıĢtır. Bu yasak 

müslüman ülkelerde geleneksel bankacılık hizmetlerinin yaygın bir Ģekilde yapılmasını 

engellemektedir. Bunun yerine Ġslam kurallarına uygun alternatif bankacılık sistemi 

geliĢtirilmiĢtir. Katılım bankaları olarak tanımlanan bu bankalar hem faiz alıp vermeyi 

önlemekte hem de Ġslam hukukuna ve prensiplerine uygunluk arz eden bir hizmet anlayıĢı 

taĢımaktadırlar. Diğer bir deyiĢle, faizsiz bankacılık modeli olarak bilinen bu bankalar 

temelde, fon fazlası olan kaynakları fon ihtiyacı olanlara faiz olmadan kar/zarar esasına göre 

aktarmakta, iĢletmekte ve bu süreçte emeğini ve/veya sermayesini katarak çalıĢmaktadır. 

Ayrıca çeĢitli nedenlerle sistemde yer almayan fonları sisteme kazandıran Katılım Bankaları, 

Kâr / Zarar esasına göre çalıĢırken sistem içinde sağlıklı fon kullandırma yöntemlerini 

kullanmaktadırlar. Bu nedenle de ekonomide meydana gelebilecek mali ve ekonomik 

krizlerden daha az etkilenme kabiliyetine sahip olmaktadırlar. 

Türk finans sistemine 1980‘li yılların ortalarında giren katılım bankaları, yıllar 

itibariyle sürekli geliĢim göstermiĢlerdir. 2015 yılı itibariyle Türk bankacılık sektöründeki 

katılım bankalarının payı, 2000 yılında % 2.65 iken yaklaĢık 2 katı artarak % 6‘ya ulaĢmıĢtır. 

Bu artıĢ toplam mevduatlar ve toplam krediler içerisindeki paylar için de geçerlidir. Söz 

konusu geliĢmeler faizsiz bankacılık iĢlemi yapan katılım bankalarının etkinlik ve 

verimliliğinin değerlendirmesinin önemini daha çok artırmaktadır.  

Ele alınan çalıĢmada, Ġslami finans sistemi çerçevesinde faizsiz bankacılık yapan 

katılım bankalarının 2010-2015 dönemi için finansal etkinlik analizi, veri zarflama yöntemi 

kullanılarak gerçekleĢtirilecektir. ÇalıĢmada öncelikle katılım bankalarının geliĢimi, hem 

dünya genelinde hem de Türkiye‘de dikkate alınmıĢ ve kronolojik bir değerlendirmeye tabi 

tutularak irdelenmiĢtir. Daha sonra literatür taramasına yer verilmiĢ ve analiz için tercih edilen 

yöntem ve veri setinin tanımlanmasıyla devam edilmiĢtir. Analizden elde edilen bulgular 

değerlendirilerek çalıĢma sonlandırılmıĢtır. 

2.DÜNYADA VE TÜRKĠYE‟DE KATILIM BANKALARININ GELĠġĠMĠ 

Dünyada Ġslam bankacılığının kurulması, Ġslam finans piyasasının temelini 

oluĢturmaktadır. 1940‘lı yılların ortasından itibaren ilk faizsiz banka kurma giriĢimleri 

Malezya‘da baĢlamıĢ, fakat bundan bir baĢarı elde edilememiĢtir. 1950‘li yıllara gelindiğinde 

ikinci giriĢim Pakistan‘da gerçekleĢmiĢ ancak baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır ( Tok, 2009, 25 ve 

Türker, 2010,11). Bu geliĢmelerden olumlu bir sonuç elde edilememesine rağmen, dünya 

Müslümanları konuya büyük ilgi duymuĢ ve çalıĢmalarına devam etmiĢlerdir.  Hint Ġslam 

Cemiyetinin 1969 yılında kurduğu faizsiz borç veren sistemin her geçen gün büyük bir 

geliĢme göstermesi ise yetkililerin dikkatini çekmiĢ ve bu sonuç Ġslami bankacılık için bir 

baĢlangıç olmuĢtur (Darçın, 2007:9). Bunun üzerine Ġslam Devletleri DıĢiĢleri Bakanları, 

1970 yılında Cidde‘de toplanarak tüm Ġslam ülkelerini Ġslam dininin prensipleri 

doğrultusunda ekonomik iĢbirliğini teĢvik ve güçlendirmeye, bilimsel ve kültürel alanlarda 

karĢılıklı olarak yardımlaĢmaya davet eden bir toplantı düzenlemiĢlerdir (Akın, 1986, 114 ve 

Zaim, 2005, 212). Bu toplantının ardından farklı ülkelerde pek çok Ġslam bankası kurulmaya 

baĢlamıĢtır (Norrahman, 2014; 2-33; Özgür, 2007; 44-51)
10

:  

- 1963, Mit Ghmar Yerel Tasarruf Bankası, Mısır 

- 1966, Lembaga Tabung Haji Bankası, Malezya 

                                                 
10

 Bu kronolojiye göre; katılım bankalarının, 1963‘ten günümüze 53 yıllık bir geçmiĢi bulunmasına rağmen ilk 

model olma özelliğini 1970‘li yıllardan itibaren kazandıklarından, gerçekte 46 yıllık bir geçmiĢe sahip oldukları 

söylenebilir. 
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- 1971, Nasır Sosyal Bankası, Mısır 

- 1973, Al-Amanah Ġslami Yatırım Bankası, Filipinler 

- 1975, Ġslam Kalkınma Bankası (IDB), Suudi Arabistan 

- 1975, Dubai Ġslam Bankası (DIB), BirleĢik Arap Emirlikleri 

- 1977, Faysal Ġslam Bankası (FIB), Mısır 

- 1981, Dar Al-Maal Al-Ġslami, Ġsviçre 

- 1982, Dallah Baraka Gurubu GiriĢimi 

- 1982, Katar Ġslami Bankası, Katar 

- 1983, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Malezya 

- 1983, Ġslami Banka, BangladeĢ 

- 1984, Al Rajhi Bankası, Suudi Arabistan 

- 1987, Kuwait Finance House (KFH), Kuveyt 

- 1989, AHZ Global Ġslami Finans, Ġngiltere 

- 1993, Brunei Ġslami Bankası, Brunei 

- 1994, Islamic Interbank Money Market (IIMM), Malezya 

- 1997, AUB-UK Manzil, Ġngiltere 

- 1999, Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB), Malezya 

- 2002, Uluslararası Ġslami Finansal Piyasası, Bahreyn 

- 2004, Islamic Bank of Britain (IBB), Ġngiltere 

- 2006, Malaysia International Islamic Finance Center (MIFC), Malezya. 

Ġzleyen yıllarda Citicorp, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Standard 

Chartered, Banque National de Paris, ABN Ambro, Bank of America, Key Global, Sociate 

Generale, BNP Paribas ve Commerzbank gibi çeĢitli kuruluĢlar da ürün yelpazelerini faizsiz 

finansal araçlarla geniĢletmiĢlerdir (Bayındır, 2008: 40). 

Dünya genelinde 75 ülkede 600‘ün üzerinde Ġslami finans kuruluĢu bulunmaktadır.  

2003 yılında faizsiz finans sisteminin toplam büyüklüğü 200 milyar dolar iken 2014‘te bu 2 

trilyon doları aĢmıĢtır (Babacan, 2014; 2 ve basinilankurumu.gov.tr 10.05.2016) . Bu rakamın 

2018 yılında 3,4 trilyon dolara ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Türkiye‘ye baktığımızda ise 

bilanço büyüklüğünün yine 2018 sonu itibariyle 121 milyar dolara ulaĢacağı tahmin 

edilmektedir (Babacan, 2014; 2-3). 

Uluslararası katılım bankacılığı sektörünün nabzı aralarında Türkiye‘nin de bulunduğu 

Bahreyn, Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Malezya, BirleĢik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve 

Pakistan‘dan oluĢan 9 temel ülkede atmaktadır (Al-Sowailim, 2016; 2). Türkiye Katılım 

bankacılığında 32 yıllık bir geçmiĢe sahip olmasına rağmen bu sektörde ―büyüme motoru‖ 

niteliğinde bir ülke olmayı baĢarmıĢtır (Al-Sowailim, 2016; 2). 

Türkiye‘de ilk faizsiz bankacılık giriĢimleri, Devlet Sanayi ve ĠĢçi Yatırım 

Bankası‘nın 1975 yılında kurulmasıyla baĢlamıĢtır (Uçar, 1993, 61). Ancak bu banka, iki yıl 

faizsiz çalıĢtıktan sonra yönetim kurulu kararıyla 1978 yılında faizli sisteme geçmiĢtir (Uçar, 

1993, 61). Aynı zamanda 1975 yılında Türkiye Ġslam Kalkınma Bankası‘na (ĠKB) kurucu üye 

olarak katılmıĢ ve 1984 yılında da sermaye payını artırarak bu bankanın önemli ortaklarından 

birisi haline gelmiĢtir (Özgür, 2007, 52). 

Öte yandan, 1983‘te Bakanlar Kurulu‘nun 83/7506 sayılı kararı ile ―Özel Finans 

Kurumları‘nın kurulmasına yönelik zemin hazırlanmıĢtır (Günal, 1989: 40). 1984‘te de 18323 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile sistemin yasalar ve mevzuat bakımından alt yapısı 

tamamlanmıĢtır (Akın, 1986:286). Bundan sonra ülkede sırasıyla;  

- 1985, Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.ġ.  

- 1985, Faisal Finans Kurumu A.ġ. (Family Finans Kurumu olarak isim 

değiĢikliği yapmıĢtır) 
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- 1989, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ġ. 

- 1991, Anadolu Finans Kurumu A.ġ. 

- 1995, Ġhlas Finans Kurumu A.ġ. 

- 1996, Asya Finans Kurumu A.ġ. 

- 2005, Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. 

- 2014, Ziraat Katılım Bankası A.ġ. 

- 2015, Vakıf Katılım Bankası A.ġ. 

Bu kronolojiye göre, adı geçen bankalardan ilk üçü ağırlıklı olarak yabancı sermayeye 

aittir. Ancak diğerleri tamamen yerli sermaye ile kurulmuĢlardır. Katılım bankaları, 1999 

yılına kadar Bakanlar Kurulu Kararları ile Merkez Bankası ve Hazine MüsteĢarlığı‘nın 

tebliğleri doğrultusunda yürütülürlerken 1999‘da Resmi Gazetede yayınlanan 4491 sayılı 

Kanunu ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına alınmıĢlar ve 2005 yılında çıkarılan 5411 

sayılı kanun ile de tüm faaliyetleri ve denetimleri konvansiyonel bankalara eĢ tutulmaya 

baĢlanmıĢtır (Ece, 2011: 7-9).  

Tablo 1‘ den de anlaĢıldığı üzere katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı 

sürekli bir artıĢ göstermektedir. Her ne kadar 2015 yılı itibarıyla 2013 yılının altında bir pay 

söz konusu olsa da bu oldukça düĢük bir farktır. Bu geliĢmeler aĢağıdaki grafikte daha açık 

bir Ģekilde gözlemlenebilmektedir. 

Tablo 1: Türkiye‟deki Katılım Bankalarının Aktif GeliĢimi(2000-2015 Dönemi)(Bin TL.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TKBB, ( 2015) Türk Finans Sisteminde Katılım Bankaları, 01.05.2016. 

2011 yılı itibarıyla ilk sukuk ihraçlarının bu bankalar aracılığı ile gerçekleĢtirilmeye 

baĢlanması, söz konusu bankaların sektördeki payının her geçen gün daha da artacağına 

iliĢkin bir sinyal olarak kabul edilmektedir. Nitekim izleyen yıllarda katılım bankalarının payı 

%5 oranında olacak Ģekilde bir istikrarlılık arz etmektedir. 
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Grafik 1: Katılım Bankalarının Sektördeki Payı 

3.LĠTERATÜR TARAMASI 

Literatürde veri zarflama yöntemi kullanılarak bankacılık sektörünün etkinlik analizini 

konu alan pek çok çalıĢma bulunmaktadır. Ancak bu çalıĢmada sadece katılım bankaları 

dikkate alındığı için, literatür taramasında katılım bankalarının konu edildiği çalıĢmalar 

irdelenmiĢtir.  

Gülümser ve Ergeç (2010), çalıĢmalarında Türkiye‘deki 26 özel konvansiyonel banka 

ve 4 katılım bankasının etkinliklerini 2006-2009 dönemi için (mevduatlar, sabit varlıklar, 

özsermaye ve personel harcamalarını girdi olarak, toplam krediler ve toplam faaliyet 

gelirlerini de çıktı olarak ele alıp) veri zarflama analizini kullanarak ölçmeye çalıĢmıĢlardır. 

Sonuçta da katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan verilen dönemde 

performanslarının daha iyi olduğunu gözlemlemiĢlerdir.  

Johnes vd. (2012), çalıĢmalarında 19 ülkede faaliyet gösteren Ġslami bankalarla 

konvansiyonel bankaları 2004-2009 dönemini dikkate alarak etkinlik analizine tabi tutmuĢ ve 

her iki banka türü arasında etkinlik açısından anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Söz konusu analizi yaparken mevduat ve kısa vadeli fonları, sabit varlıkları, 

genel yönetim giderleri ile özkaynakları girdi kalemleri; toplam krediler ile diğer gelir getirici 

varlıkları da çıktı kalemleri olarak kabul etmiĢlerdir. 

Akhtar (2013) ise, girdi kalemleri olarak mevduatı, emeği, sermayeyi tespit ederken; 

çıktı kalemleri olarak da kredi ve avasları, faiz gelirlerini ve yatırımları tercih etmiĢtir. 

Bunlardan hareketle Suudi Arabistan‘daki bankaların 2008 krizinden etkilenip 

etkilenmediklerini VZA‘ni kullanarak yapmaya çalıĢmıĢ ve bankaların krizden 

etkilenmediklerini ancak ele alınan bankların kaynaklarını hiçbir Ģekilde etkin 

kullanmadıklarını ortaya koymuĢtur. 

Ftiti vd. (2013), Körfez Arap Ülkeleri ĠĢbirliği Konseyi‘nde bulunan ülkelerdeki 30 

Ġslami banka için 2005-2009 döneminin etkinlik analizini yapmıĢlar ve nüfusun yoğun, 

büyümenin yüksek olduğu ülkelerde faaliyet gösteren bankaların diğerlerine göre daha etkin 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu analizi yaparken toplam mevduatı, sabit varlıkları ve 
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personel giderlerini girdi olarak; toplam kredileri, diğer gelirleri ve likit varlıkları da çıktı 

olarak ele almıĢlardır. 

Ata ve Dalkılıç (2014) ise, çalıĢmalarında Türkiye ve Malezya‘daki Ġslami bankaları 

karĢılaĢtırmalı olarak 2009-2011 dönemi için analize tabi tutmuĢlar ve 2009 yılı hariç Türk 

bankalarının Malezya bankalarına göre ölçek etkinlik ortalamalarının daha düĢük olduğu 

sonucunu elde etmiĢlerdir. Analizlerinde toplam varlıklarla toplam öz kaynakları girdi olarak; 

toplam mevduat ile dönem net karı/zararı da çıktı olarak kullanmıĢlardır. 

Ata ve Buğan (2015), Türkiye‘deki Ġslami endekslerle konvansiyonel endeksleri 

karĢılaĢtırmıĢlar ve Dow Jones ile Morgan Stanley‘in Ġslami ve konvansiyonel piyasa 

endeksleri arasında 2008 krizi öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak belirgin bir farklılığın 

olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Analizlerini Hacker and Hatemi-J nedensellik testi 

uygulayarak gerçekleĢtirmiĢlerdir.    

Toraman vd. (2015), Türkiye‘de faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankalarının 

2006-2014 dönemi için performans karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Yöntem olarak bağımsız 

örneklem t-Testi uygulanmıĢtır. Ayrıca banka karlılıkları açısından dinamik panel veri analiz 

yöntemlerinden olan iki aĢamalı genelleĢtirilmiĢ momentler yöntemi (GMM) tercih edilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda ülkemizdeki katılım bankalarının aktif büyüklükleri açısından henüz 

yeterli bir büyüklüğe ulaĢmadığı, banka karlılıkları açısından ise her iki bankacılık türünde 

anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen mevduat bankalarının özelikle esas faaliyet dıĢı 

kazançlarındaki farklılıklar nedeniyle aktif karlılıklarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. Banka karlılıklarını etkileyen faktörlerden takipteki kredilerin toplam krediler 

içindeki payının artmıĢ olması, her iki banka türü açısından da banka karlılığını olumsuz 

etkilemektedir. 

Yılmaz ve GüneĢ (2015), Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 4 katılım ve 28 

mevduat bankasının 2007-2013 döneminde, teknik, saf teknik ve ölçek etkinliklerini 

değerlendirirken veri zarflama yöntemini kullanmıĢlardır. Analiz aĢamasında toplam mevduat 

ve sermaye girdi değiĢkeni olarak, toplam krediler, gelirler ve yatımlar da çıktı değiĢkeni 

olarak ele alınmıĢtır. Sonuçta hem katılım bankalarının hem de mevduat bankalarının 

etkinliklerinin büyük ölçüde artma eğilimi gösterdiği anlaĢılmaktadır.   

4.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ  

Ekonomide etkinlik kavramı, üretici konumunda bulunan bir birimin mevcut çıktı 

girdi oranı ile optimal çıktı girdi oranı arasındaki karĢılaĢtırmasını ifade ederken; verimlilik 

kavramı ise, üretken bir birimin çıktılarının girdilerine olan oranını ifade etmektedir 

(Karacabey, 2001: 191). Bir iĢletmenin etkinliği ise mevcut girdilerle ulaĢılabilecek en iyi 

çıktı düzeyine eriĢebilme baĢarısı ile ölçülmektedir. Bu ölçümü yapabilmek için de farklı 

ölçme araçlarının kullanımı söz konusu olmaktadır.   

ĠĢte, parametrik olmayan etkinlik ölçme araçlarından biri olan Veri Zarflama analizi 

(VZA), birden çok çıktı ve girdi değiĢkenlerinin olduğu ve bu değiĢkenlerin farklı ölçü 

birimleri ile ölçüldüğü durumlarda kullanılan bir etkinlik ölçüm yöntemi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır ( Özden, 2008: 168). ĠĢletmelerin veya ekonomik karar alıcılar olarak da 

adlandırılan karar verme birimlerinin (KVB), üretimin temel taĢlarından olan girdi ile bu 

girdiyi kullanılarak elde edilen çıktının en optimal bileĢimini elde edip etmediği, bu 

KVB‘lerinin etkinlikleri ölçülerek göreceli olarak değerlendirilebilmektedir.  

KüreselleĢmenin yaygınlaĢan etkisi sebebiyle, hayatta kalmakta zorlanan iĢletmelerin, 

amaçları doğrultusunda ellerindeki kaynakları en etkin ve verimli bir Ģekilde kullanabilmesi 

gerekmektedir. Diğer bir ifade ile kullanılan minimum girdi ile maksimum çıktı düzeyine 

eriĢmesi gerekmektedir. Bu nedenle, etkinlik ölçümü bu iĢletmelere,  rekabet ortamı içerisinde 

yerini görebilmesi ve bulunduğu konumu iyileĢtirebilmesi yönünde fikir vermektedir. Bu 
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çalıĢmada, Türkiye‘de faaliyet gösteren katılım bankaları içerisinden seçilen bankaların 

etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla VZA yöntemi tercih edilmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda 

kullanılan VZA‘nin, KVB‘lerine elde edilen sonuçlar yardımıyla mevcut etkinlik 

stratejilerinin geçerliliğini de görebilme fırsatı sunması ve bu doğrultuda izlenecek yöntem ve 

politikaları belirleyebilme konusunda ve kıt kaynakların en etkin Ģekilde nasıl 

kullanılabileceği yönünde fikir vermesi beklenmektedir. 

Son yıllarda, iĢletmelerin baĢarı, etkinlik ve verimlilik değerlendirmelerinde sıkça 

kullanılan VZA yönteminin temeli 1950‘lere uzanmaktadır. Doğrusal programlama temeline 

dayanan, hastane, okul ve banka gibi KVB olarak da adlandırılan birimlerin performanslarını 

ölçmeye yarayan bir etkinlik ölçüm yöntemi olarak kullanılan VZA ilk defa Farrell (1957)‘de 

performans etkinliğini belirlemek amacıyla oluĢturulan teorik çalıĢma ile tanıtılmıĢtır 

(Behdioğlu ve Özcan, 2009: 303). Farrell‘in girdi ve çıktı sayısının sınırlı olması kısıtı üzerine 

oluĢturduğu etkinlik ölçütünün belirlenebilmesi için bilinmesi gereken sınırın gerçek hayatta 

tespit edilebilmesi mümkün olmadığından, bu sınırı eldeki gözlemlerle oluĢturmuĢtur; ancak 

bu da etkinliğin yerine nispi etkinliğin ölçülmesini gerektirmektedir (Karacabey, 2001:191). 

Çok sayıda girdi ve çıktı olduğu durumlarda nispi etkinliğin ölçümünde kullanılan ve 

Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) (1978) tarafından geliĢtirilen VZA  (Karacabey, 

2001:191) sınır tahminine dayanan parametrik olmayan bir matematiksel programlama 

yaklaĢımıdır. Farrell (1957) tarafından önerilen parçalı-doğrusal dıĢbükey sınır tahmini 

yaklaĢımı, bazı yazarlarca (örneğin; Boles (1966) and Afriat (1972)) matematiksel metodun 

amaca uygun olduğu düĢüncesiyle savunulmuĢtur. Ancak Farrell‘in bu çalıĢmasındaki 

yöntem, VZA yöntemini içeren CCR (1978)‘in çalıĢmasına kadar pek ilgi görmemiĢtir. CCR 

(1978), modelde girdi yönelimli ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımını önermektedir. Banker, 

Charnes ve Cooper (1984) çalıĢmasında ise ölçeğe göre değiĢken getiri modelini önermektedir 

(Coelli, 1996: 8-9). Önceleri kar amacı gütmeyen iĢletmelerin göreceli etkinliklerini ölçme 

amacı taĢıyan yöntem, zaman içerisinde kar amacı güden sektörlerde de kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır ( Ulucan ve Karacabey, 2002). Özden (2008), çalıĢmasında VZA‘nin temel 

özelliklerini Ģöyle sıralamaktadır; 

-  Çok sayıda girdi ve çıktının farklı ölçü birimlerinde (ağırlık, adet, parasal veya 

oransal büyüklük) aynı anda kullanımına olanak tanır ve doğrusal formu dıĢında girdi ve 

çıktılar arasında bir fonksiyonel iliĢki gerektirmez. 

- Deterministik bir yöntem olması sebebiyle hata içermez. Bu nedenle verilerden 

kaynaklanan hataların ayıklanması gerekir. Aksi halde, analize dahil edilmesi gereken 

değiĢkenlerin dahil edilmemesi gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Bu da KVB‘ lerinin 

etkinliklerinin doğru hesaplanmasını engeller. 

- Parametrik olmayan bir yöntemdir ve bu nedenle sonuçlar istatistiksel olarak 

test edilmelidir. 

- Bu yöntemde etkinlikler en iyi uç değerlere göre hesaplandıklarından dolayı bu 

uç değerlerden etkilenirler. Bu sebeple VZA ile hesaplanan etkinlik değerleri mutlak olarak 

değil, göreceli olarak değerlendirilmelidir.  

- Zamanın tek bir noktasındaki verileri kullanan statik bir analizdir. Zaman 

boyutunu içeren Malmquist toplam faktör etkinliği indeksi ile birlikte kullanıldığında zaman 

içinde etkinliğin nasıl değiĢtiğinin izlenmesine olanak tanır. 

- Genelde, bu analiz yönteminde az sayıda girdi ve çok sayıda çıktı değiĢkeni 

kullanılması tercih edilir. Ancak, girdi ve çıktılar sayıca az olmalı ve KVB‘lerinin üretim 

sürecini doğru olarak verebilmelidir. Çünkü girdi ve çıktı sayısının artması görece etkin ve 

etkin olmayan KVB‘lerinin ayrıĢtırılmasını zorlaĢtırır. 

VZA yöntemi hem ölçeğe göre sabit getiri (CRS) hem de değiĢken getiri (VRS) 

varsayımı altında çalıĢmaktadır. Yöntem, etkinlik ölçümü yaparken iki tür yaklaĢım 
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kullanmaktadır. Bunlardan ilki, veri çıktıyı en az girdi kullanımı ile elde etme yaklaĢımıdır. 

Bu yaklaĢım, veri üretim miktarlarını azaltmaksızın üretimde kullanılan girdi miktarlarının 

oransal olarak ne kadar azaltılabileceğini belirlemeye çalıĢmaktadır. Diğer yaklaĢım ise, veri 

girdi ile en fazla çıktıyı elde etme yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢım ise, veri girdi kümesini 

değiĢtirmeksizin üretim miktarlarının oransal olarak ne kadar arttırılabileceği üzerinde 

durmaktadır (Coelli ve diğerleri 1998‘den aktaran DeliktaĢ, 2002: 250). KVB‘lerinin toplam 

etkinliklerinin ölçümünde temel alınan varsayım ölçeğe göre sabit getiri varsayımıdır. Bu 

yöntem Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından geliĢtirilmiĢ olup CCR modeli olarak 

bilinmektedir. Daha sonra, bu çalıĢma Banker, Charnes ve Cooper  (1984) tarafından 

geliĢtirilerek, ölçeğe göre değiĢken getiri varsayımına dayanan BCC modeli elde edilmiĢtir. 

Bu model, birimlerin ölçek etkinlik değerlerinin hesaplamasına ve birimlerin ölçek türlerinin 

belirlenmesine olanak tanımaktadır.
11

 

Bir KVB performansı ile girdi çıktı arasındaki iliĢki aĢağıdaki oran ile ifade edilir. 

Performans (etkinlik, verimlilik) =    

Yöntem uygulanırken değiĢken seçiminde; ―n = m+s+1 den az olmamalıdır ve karar 

birimi değiĢken sayısının en az iki katı olmalıdır‖ kuralına dikkat edilmelidir ( Bakırcı, 2006: 

204). Bunun yanında, Vassiloglou ve Giokas (1990),  çalıĢmalarında KVB, girdi ve çıktı 

seçiminde n≥3((m+s) kuralına uyulması gerektiğini vurgulamıĢlardır (Özden, 2008: 177). 

Uygun olmayan bir sayıda girdi çıktı bileĢimi yapılırsa, KVB performansının olduğundan çok 

düĢük ya da çok yüksek çıkma ihtimali söz konusu olmaktadır. Bu durumun, ekonomik 

birimlerim mevcut stratejilerinin iĢletme yapısına uygun olup olmadığı konusunda da yanıltıcı 

etki yapması olasıdır.
12

 

Etkinlik ölçümünde, kesirli model kullanan parametrik olmayan VZA yönteminde, her 

bir KVB için tüm çıktıların tüm girdilere oranı u‘yi/v‘xi Ģeklinde gösterilmektedir (Coelli, 

1996:9). VZA yönteminde n adet KVB, m sayıda girdi ve s sayıdaki çıktı ile yapılan 

maksimize edilmek istenen çıktı/girdi oranının matematiksel ifadesi
13

 aĢağıdaki Ģekilde 

gösterilebilir:   

Amaç fonksiyonu:                (1) 

Kesirli doğrusal programlama modelinin amaç fonksiyonu, k tane KVB‘nin toplam 

ağırlıklandırılmıĢ çıktıların toplam ağırlıklandırılmıĢ girdiye oranının en büyüklemesi ya da 

maksimizasyonudur (Çingi ve Tarım, 2000: 6). Denklem (1)‘de, xij ≥0 parametresi j karar-

birimi tarafından kullanılan i‘inci girdi miktarını ve yrj ≥ 0 parametresi de j karar-birimi 

tarafından kullanılan r‘inci çıktı miktarını ifade etmektedir. Modelde yer alan vik ve urk 

değiĢkenleri, sırasıyla k karar-biriminin i girdi ve r çıktıları için vereceği ağırlıkları 

göstermektedir. Enb ise en büyükleme ya da maksimumu ifade eder. 

Kısıt fonksiyonu:           ≤1      j=1,...,n                 (2) 

                                                 
11

 Bu bilgi, DEAP 2.1 programı kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına dayanarak elde edilmiĢtir.  

12
 VZA modelinin uygulanabilmesi için gerekli adımlarının detayları Behdioğlu ve Özcan (2009)‘ın 

çalıĢmasından ulaĢılabilir. 
13

 Bu çalıĢmada, matematiksel ifade tanımında, Çingi ve Tarım (2000) ve. Özden (2008) çalıĢmalarından 

yararlanılmıĢtır. 
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Denklem (2)‘de gösterilen, kesirli doğrusal programlama modelinin kısıt fonksiyonu, 

her bir KVB için toplam ağırlıklandırılmıĢ çıktıların toplam ağırlıklandırılmıĢ girdiye oranının 

1‘i aĢmaması gerektiğini ve en iyi amaç fonksiyonu değerinin en fazla 1 olabileceğini ifade 

eden kısıttır (Özden, 2008:171). Bir diğer kısıt ise kullanılacak girdi ve çıktı ağırlıklarının 

negatif olmamasını sağlayan kısıttır. Bu kısıt ise aĢağıdaki gibi gösterilebilir: 

urk ≥ 0 ; r =1…,,s 

vik ≥ 0 ; i =1,….,m 

VZA‘ inde kullanılan yöntemler, girdi ya da çıktı odaklı olarak çözülebilmektedir. 

Bahsedilen kesirli modeller, doğrusal forma dönüĢtürülerek ölçeğe göre sabit getiri varsayımı 

altında çalıĢan CCR ve ölçeğe göre değiĢen getiri varsayımı altında çalıĢan BCC modelleri 

elde edilebilir. Bu çalıĢmada, girdi değiĢkeninin kontrol edilmesi daha mümkün olduğundan 

girdi yönelimli modeller üzerinden tanımlama ve uygulama yapılacaktır. 

5.CCR Modeli 

5.1.Girdi Yönelimli Primal CCR Model 

      kesirli amaç fonksiyonunun paydası 1‘e eĢitlenerek   

= 1 dönüĢümü yapılır ve yeni bir amaç fonksiyonu elde edilir. 

Enb       

= 1 

 -  ≤0 ;   j=1,…,n 

urk ≥ 0 ; r =1…,,s 

vik ≥ 0 ; i =1,….,m 

Böylece girdi yönelimli CCR modeli denilen, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 

çalıĢan en büyükleme Ģeklinde oluĢturulan primal CCR- VZA modeli elde edilmiĢ olur.  

5.2.Girdi Yönelimli Dual CCR Model 

VZA modelleri oluĢumundan biri olan dual model, primal modelle kıyaslandığında 

daha fazla bilgi taĢıdığı görülmektedir. Dualite kuramı gereği, primal model en büyükleme 

olduğu için bunun duali en küçükleme (Enk) olur ve primal modelin en iyi değeri ile dual 

modelin en iyi değeri birbirine eĢittir. Dolayısıyla, dual modelin en büyük değeri 1‘den büyük 

çıkamaz (Özden, 2008: 171). Daha etkin bir çözüm sağlayan, dual CCR modelini geliĢtirmek 

için kullanılacak matematiksel ifade aĢağıda gösterilmektedir: 

Enk qk 

≥ ; r=1,…,s 

− + qk Xik ≥ 0; i=1,…,m 

≥0; j=1,…,n 

qk  ≤  

Dual CCR modelde, her karar-birimine karĢılık gelen ve etkin referans setlerini 

belirlemede kullanılan  değiĢkeni ile q değiĢkeni tanımlanmıĢtır14. Her iki dual değiĢkende 

önemli yönetimsel bilgiler içermektedir. k KVB‘ ne ait primal modelde pozitif değerler alan 

tüm dual değiĢkenlerine karĢılık gelen tüm KVB‘ nin etkin olduğu kabul edilmektedir. Bu 

                                                 
14

 Çingi ve Tarım (2000), Ulucan (2000) ve Özden (2008) 
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KVB‘ nin oluĢturduğu sete ―referans seti‖ denilmektedir. Eğer k verimli ise, referans 

setindeki tek karar-biriminin k olacağı ve dual değiĢken  'nin değeri 1‘e eĢit bulunacağı 

genel kabul edilmiĢ bir ifadedir. Referans seti, etkin olmayan karar-birimleri için etkinliğin 

yakalanabilmesi amacıyla çıktıların hangi oranda arttırılması (ya da girdilerin hangi oranda 

azaltılması) sorusunun cevabını da vermektedir (Ulucan, 2000:190). CCR modeli, ölçeğe göre 

sabit getiri varsayımı altında ―toplam etkinliği‖ ölçmekte ve; 

Toplam Etkinlik= Ölçek Etkinliği X Teknik Etkinlik 

Ģeklinde formüle edilmektedir. Toplam etkinliğin 1‘e eĢit olması KVB‘nin etkin 

olduğunu, 1‘ den küçük olması ise, KVB‘nin etkin olmadıklarını göstermektedir. 

5.3.BCC modelleri 

Ölçeğe göre değiĢken getiri varsayımı altında çalıĢan CCR-VZA modeli daha sonra 

BCC (1984) tarafından geliĢtirilerek ölçeğe göre değiĢen getiri varsayımı altında çalıĢan 

BCC-VZA modeli elde edilmiĢtir. Dual CCR modeli üzerine konvekslik kısıtı (  

) eklenerek oluĢturulan bu model sayesinde gerçekte var olan ekonomik birimlerin değiĢken 

ölçek yapıları da dikkate alınmakta ve KVB‘nin ölçeğe göre getiri türleri belirlenmektedir 

(Özden, 2008: 173). Ölçek türü Konvekslik kısıtının 1‘den büyük, küçük ya da 1‘e eĢit olması 

durumuna bakılarak belirlenmektedir. Bu durumda; 

 

= 1 (ölçeğe göre sabit getiri) 

 (ölçeğe göre azalan getiri) 

 (ölçeğe göre artan getiri) 

BCC modeli ölçeğe göre, değiĢen getiri varsayımı altında benzer ölçekteki birimleri 

birbirleriyle kıyaslayarak teknik etkinliği ölçmektedir (Çingi ve Tarım, 2000: 8). Bu da;  

Teknik Etkinlik=     Ģeklinde formüle edilebilir. 

Teknik olarak etkin olan bir KVB‘nin ölçek etkinsizliği varsa bu KVB toplamda da 

etkin olamamaktadır. Ölçek etkinsizliği, CCR mdoelinden elde edilen toplam etkinlik 

değerinin BCC modelinden elde edilen teknik etkinlik değerine bölünmesi ile elde edilebilir 

(Ulucan, 2000: 191). Formüle etmek gerekirse; 

 =      ya da      Ģeklindedir. 

5.4.Girdi Yönelimli Primal BCC modeli 

Enk qk 

qk Xik ; j=1,…,m   

   

        

≥0 ;      j=1,…,n 

qk  ≤  

5.5.Girdi Yönelimli Dual BCC modeli 

Enb          

  ≤0 ;   j=1,…,n 
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= 1 

urk ≥  ;    r =1…,,s 

vik ≥ ;      i =1,….,m 

 : serbest 

Eğer; 

 ise artan ölçek etkisi 

 ise azalan ölçek etkisi 

 ise sabit ölçek etkisi  

olduğu yönünde fikir vermektedir.  

5.6.Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi (MTFVE) 

MTFVE, Malmquist (1953) tarafından geliĢtirmiĢ, Caves, Christensen ve Diewert 

(1982) tarafından verimlilik indeksi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Akyüz, Yıldız ve Kaya, 

2013: 120). Bu endeks, üretkenliğin bir zaman sınırı içerisinde ölçülmesi ve nedenlerinin 

incelenmesi amacıyla kullanılır (Keskin Benli, 2012: 371). VZA doğrusal programlama 

yöntemleri kullanılarak tahmin edilen uzaklık fonksiyonlarına bağlı olarak sabit bir teknoloji 

ile veri noktaları arasındaki uzaklık oranlarını hesaplayarak, iki veri noktası arasındaki toplam 

faktör verimliliğindeki değiĢmeyi ölçen bir VZA yöntemidir. Uzaklık fonksiyonu, çok sayıda 

girdi-çıktı içeren üretim teknolojilerini sadece miktar bilgilerine dayanarak tanımlayan 

fonksiyonlardır (AteĢ ve Esmer, 2013: 77). Malmquist verimlilik endeksleri sayesinde teknik 

etkinlikteki değiĢme, teknolojik değiĢme ve toplam faktör verimliliğindeki değiĢme 

hesaplanabilir. Yöntemin temel amacı, VZA modelindeki girdi ve çıktı yönelimli modelleri 

iki yönlü ele alarak etkinsizlik sınırından maksimum uzaklığa eriĢmektir. Model, KVB‘ 

lerinin iki dönem arasındaki etkinliklerinin karĢılaĢtırmasına olanak tanımaktadır (DeliktaĢ, 

2002: 252-255). 

Malmquist Endeksinin (ME) 1‘ den büyük bir değer aldıysa, bu verimlilikteki artıĢı 

ifade etmektedir. Öte yandan, (ME) 1‘ den küçük değer alması zaman içinde performansın 

düĢmesi ya da verimlilikte meydana gelen azalıĢı ifade etmektedir. (ME)‘nin 1 değeri alması 

ise, performansta durgunluk meydana geldiği anlamına gelmektedir. Aynı Ģekilde, ME‘ nin 

bileĢenlerinin herhangi birindeki artıĢ veya azalıĢ endeksin değiĢmesine neden olmaktadır. 

Etkinlik değiĢimi bileĢenindeki artıĢ, etkin sınıra yaklaĢma çabalarının kanıtı olarak 

değerlendirilirken, teknolojik değiĢim bileĢenindeki artıĢ da yeniliğin göstergesi 

sayılmaktadır. Teknolojik değiĢme ise ―üretim sınırının yer değiĢtirmesi‖ olarak da ifade 

edilmektedir (AteĢ ve Esmer, 2013: 77). 

6.VERĠ SETĠ VE ANALĠZ SONUÇLARI 
ÇalıĢmada, Türkiye‘de faaliyet gösteren katılım bankaları arasından seçilen üç banka 

için 2010-2015 dönemine ait veriler kullanılarak Deap 2.1
15

 paket programı yardımıyla 

karĢılaĢtırmalı bir etkinlik analizi yapılmıĢtır. Katılım bankaları kategorisinde değerlendirilen 

ve 2016 yılında halen Türkiye‘de faaliyet gösteren katılım bankaları ve Ģube sayıları
16

 Tablo 

1‘de gösterilmektedir.   

 

 

 

                                                 
15

 Program http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.php  adresinden temin edilmiĢtir. 
16

 Banka Ģube sayıları Türkiye‘deki tüm il ve ilçelerdeki Ģubelerin toplam sayısını göstermektedir. 

http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.php
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Tablo 1: 2016 Yılında Türkiye‟de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları 

Banka adı ġube Sayısı 

Albaraka Türk Katılım Bankası 

A.ġ. 

213 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. 384 

Türkiye Finans Katılım Bankası 

A.ġ. 

286 

Vakıf Katılım Bankası A.ġ. 14 

Ziraat Katılım Bankası A.ġ. 42 

ÇalıĢmada KVB‘ lerinin tercih edilmesinde istenilen yıl aralığında etkisi araĢtırılan 

girdi ve çıktı verilerine
17

 eriĢimin mümkün olması etkili olmuĢtur. ġeçilen KVB‘ leri Tablo 

2‘de gösterilmektedir. Tablo 1‘ de sıralanan bankalardan, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım 

Bankaları, faaliyetlerine 2015 sonrasında baĢlamıĢ olduklarından söz konusu bankalar için 

veri eksikliği sorunu ortaya çıkmıĢtır. Eksik veri kullanımından kaynaklanabilecek herhangi 

bir ölçüm hatası oluĢumunu engelleyebilmek amacıyla bu kurumlar KVB olarak analize dahil 

edilmemiĢlerdir. 

Tablo 2: Karar Verme Birimleri 

KVB 

Kodu 

KVB Adı 

AT Albaraka Türk Katılım Bankası 

A.ġ. 

KT Kuveyt Türk Katılım Bankası 

A.ġ. 

TF Türkiye Finans Katılım 

Bankası A.ġ. 

Analizde bir girdi ve bir çıktı kullanılmıĢtır. Girdi olarak toplam fonlar çıktı olarak ise 

kullandırılan fonlar tercih edilmiĢtir. Girdilerin daha kontrol edilebilir bir yapıya sahip 

olmasından ve çıktılar üzerinde kontrol sağlamanın zor olmasından dolayı analizde girdi 

yönelimli VZA modelinin kullanımı tercih edilmiĢtir. Girdi yönelimli model, aynı miktar 

çıktıyı elde etmek için gerekli minimum girdi miktarını belirlemeye yaramaktadır (Bakırcı, 

2006: 205). Analiz sırasıyla, Girdi Yönelimli CCR modeli, Girdi Yönelimli BCC modeli ve 

Girdi Yönelimli Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeks tahmini Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu analizde, seçilen bankaların söz konusu yıllarda etkinlikleri ve etkinlik 

değiĢimleri elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca firmaların, ölçek etkinlikleri hesaplanarak 

ölçeği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun yanında, firma ölçeği ile firma etkinliği arasında 

herhangi bir iliĢkinin olup olmadığı da araĢtırılmıĢtır. 

Tablo 3: Girdi Yönelimli CCR-VZA Model Sonuçları 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

KVB Etkinlik 

skoru 

Etkinlik 

skoru 

Etkinlik 

skoru 

Etkinlik 

skoru 

Etkinlik 

skoru 

Etkinlik skoru 

AT 0.097 0.833 0.867 0.800 0.770 0.741 

KT 0.100 0.962 0.819 0.812 0.761 0.736 

TF 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

mean 0.399 0.931 0.895 0.871 0.844 0.826 

                                                 
17

 Bankalara ait girdi ve çıktı verileri http://www.tkbb.org.tr/ adresinden temin edilmiĢtir. 

http://www.tkbb.org.tr/
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Tablo 3‘te her bir KVB‘ nin 2010-2015 dönemi için Girdi Yönelimli CCR modeli ile 

etkinlik değeri tahmin sonuçları gösterilmektedir. Etkinlik durumu değerlendirmesi yaparken 

KVB etkinlik skorlarının 1‘e eĢit ya da 1‘den küçük olmasına göre karar verilmektedir. Eğer, 

KVB‘lerine ait etkinlik skoru 1 ise KVB etkin, 1‘den küçük ise etkin değildir Ģeklinde 

yorumlanmaktadır. Tablo 1‘de görüldüğü üzere, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk katılım 

bankaları hiçbir yılda etkin değil ancak Türkiye Finans Katılım bankası her bir yılda etkindir. 

Diğer bir ifade ile, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk 

katılım bankaları etkinlik sınırı altında faaliyet gösterirken Türkiye Finans Katılım bankası 

etkin bir Ģekilde faaliyet göstermektedir. Bu durumda, etkin olmayan Albaraka Türk ve 

Kuveyt Türk katılım bankaları etkinlik seviyelerini arttırmak için Türkiye Finans Katılım 

bankasını referans alabilirler. 

Tablo 4: Girdi yönelimli BCC-VZA model sonuçları 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

KVB Etkinlik skoru Etkinlik skoru Etkinlik skoru Etkinlik skoru Etkinlik skoru Etkinlik skoru 

AT 0.122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

KT 0.114 1.000 0.846 0.850 0.823 0.752 

TF 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

ortalama 0.412 1.000 0.949 0.950 0.941 0.917 

Tablo 4‘te yer alan sonuçlar, ölçeğe göre değiĢen getiri varsayımı ile çalıĢan BCC 

modeline aittir. BCC modeli tahmini bize teknik etkinlik değerini ve ölçek etkinliği değerini 

elde etme fırsatı sunmaktadır. BCC modeli sonuç tablosu, CCR modeli sonuçlarına kıyasla 

daha iyimser bir tablo niteliğindedir denilebilir. KVB etkinlik sonuçlarına bakıldığında, 

Albaraka Türk Katılım Bankasının 2010 yılında etkinlik skorunun, etkin banka seviyesinin 

altında olduğu ancak 2011 yılı ve sonrasında etkinlik skorunun etkin banka seviyesine ulaĢtığı 

görülmektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise incelenen yıllardan sadece 2011 yılında etkin 

nitelik göstermektedir. Bunun yanında, incelenen dönemin son üç yılında, etkinlik değerinin 

giderek etkin sınırdan uzaklaĢtığı görülmektedir. Türkiye Finans Katılım Bankasının ise 

incelenen tüm yıllarda etkin olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Ölçek Etkinliği ve Ölçek Özelliği Sonuçları 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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AT 0.792 artan 0.833 artan 0.867 artan 0.800 artan 0.770 artan 0.741 Artan 

KT 0.883 artan 0.962 azalan 0.967 artan 0.956 artan 0.925 artan 0.979 Artan 

TF 1.000 sabit 1.000 sabit 1.000 sabit 1.000 sabit 1.000 sabit 1.000 Sabit 

ortalama 0.892 0.931 0.945 0.919 0.898 0.907 

Tablo 5‘te, BCC modeli yardımıyla hesaplanan ölçek etkinliği ve ölçek özelliği tahmin 

sonuçları yer almaktadır. Ölçek ya da ölçek etkinliği CCR modeli ile elde edilen etkinlik 

değerinin BCC modeli ile elde edilen etkinlik değerine bölünmesi ile elde edilmektedir. Ölçek 

etkinlik skoruna bakıldığında Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Bankalarının hiçbir 

dönemde etkin olmadığı ancak Türkiye Finans Katılım Bankasının incelenen tüm dönemlerde 

etkin olduğu görülmektedir. Tablo 5‘te Türkiye Finans Katılım Bankasının yine her dönemde 

ölçeğe göre sabit getiri özelliği gösterirken, Albaraka Türk Katılım Bankası her dönemde 
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ölçeğe göre artan getiri özelliği göstermektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 2011 yılında 

ölçeğe göre azalan getiri özelliği gösterirken, diğer tüm yıllarda ölçeğe göre artan getiri 

özelliği göstermektedir. 

KVB‘ lerinin ölçeğe göre sabit getiri özelliği göstermesi, çıktı miktarının girdi miktarı 

ile aynı oranda değiĢtiğini ifade etmektedir. Bu birimlerin, ölçeğe göre artan getiri özelliği 

göstermesi, girdiler aynı oranda arttırıldığında çıktı seviyesindeki artıĢın girdilerde meydana 

gelen artıĢ oranından daha fazla olması anlamına gelirken ölçeğe göre azalan getiri özelliği 

göstermesi ise girdiler aynı oranda arttırıldığında çıktı seviyesindeki artıĢın girdilerde 

meydana gelen artıĢ oranından daha az olması anlamına gelmektedir. Bir birimin ölçeğe göre 

azalan getiri özelliği göstermesi bu birimlerin göreceli olarak kaynaklarını daha verimsiz 

kullanması ya da bu birimlerin yatırım ya da organik büyüme sürecinde olduğu anlamına 

gelmektedir (Behdioğlu ve Özcan, 2009: 317).  

Tablo 6 ve 7, malmquist endeks sonuçlarını göstermektedir. Bu endeks tahmini, teknik 

etkinlik değiĢimi, teknolojik değiĢim, saf teknik etkinlik değiĢimi, ölçek etkinlik değiĢimi ve 

toplam faktör verimliliği değiĢimi tahmin sonuçlarını elde etmeye olanak tanımaktadır.  

Tablo 6: Malmquist Endeks Sonuçları 

 KVB TED TD STED ÖED TFVD 

 

2010-2011 

AT 8.611 0.115 8.194 1.051 0.992 

KT 9.578 0.115 8.790 1.090 1.104 

TF 1.000 0.115 1.000 1.000 0.115 

Ortalama 4.353 0.115 4.161 1.046 0.502 

 

2011-2012 

AT 1.041 1.045 1.000 1.041 1.088 

KT 0.851 1.045 0.846 1.006 0.889 

TF 1.000 1.045 1.000 1.000 1.045 

Ortalama 0.960 1.045 0.946 1.015 1.004 

 

2012-2013 

AT 0.923 1.058 1.000 0.923  0.977 

KT 0.992 1.058 1.004 0.988 1.049 

TF 1.000 1.058 1.000 1.000 1.058 

Ortalama 0.971 1.058 1.001 0.970 1.027 

 

2013-2014 

AT 0.962 1.049 1.000 0.962 1.010 

KT 0.937 1.049 0.969 0.967 0.983 

TF 1.000 1.049 1.000 1.000 1.049 

Ortalama 0.966 1.049 0.989 0.977 1.014 

 

2014-2015 

AT 0.962 1.010 1.000 0.962 0.971 

KT 0.967 1.010 0.914 1.058 0.977 

TF 1.000 1.010 1.000 1.000 1.010 

Ortalama 0.976 1.010 0.970 1.006 0.986 
TED: Teknik etkinlik değiĢimi (technical efficiency change) 

TD: Teknolojik değiĢim (Technological change) 

STED: Saf teknik etkinlik değiĢimi (pure technical efficiency change) 

ÖED: Ölçek etkinlik değiĢimi (scale efficiency change) 

TFVD: Toplam faktör verimliliği değiĢimi (total factor productivity change) 

Tablo 6, KVB‘nin incelenen periyodlarda teknik etkinlik değiĢimi, teknolojik değiĢim, 

saf teknik etkinlik değiĢimi, ölçek etkinlik değiĢimi ve toplam faktör verimliliği değiĢimi 

değerlerinin nasıl değiĢtiğini göstermektedir. Teknik etkinlik değiĢim değerine bakıldığında, 

Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Bankalarının hiçbir periyodda 1 etkinlik sınırını 

yakalayamadığı dolayısı ile teknik olarak etkin bir yapıda olmadığı görülmektedir. Türkiye 

Finans Katılım Bankasının teknik etkinlikteki değiĢme oranı ise tüm periyodlarda 1‘dir. Bu 

oran bu birimin, her periyodda, üretim sınırına eriĢtiğini (catching up effect) ve teknik olarak 

etkin olduğunu yansıtmaktadır. Teknolojik değiĢim değerleri ile birimlerin üretim eğrinin 
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yönü belirlenebilmektedir. 2010-2011 periyodunda teknolojik değiĢim değeri 1‘in altında 

olduğundan bu dönemde üç karar birimimizin de üretim eğrisi aĢağı yönde hareket 

etmektedir. Diğer bir ifade ile, birimler kullandıkları teknolojiyle ve benzer girdi kullanarak 

çıktı miktarlarını arttırmakta baĢarısızdırlar. Ancak, diğer tüm dönemlerde üç birimin 

teknolojik değiĢim değeri 1‘den büyük olduğu için bu dönemlerde birimlerin üretim sınırları 

eğrilerinin yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğu söylenebilir.  

Saf teknik etkinlik değiĢim değerleri tahmin sonuçları incelendiğinde, 2010-2011 

periyodunda Türkiye Finans Katılım Bankasının 1 etkin değeri aldığı ve bu dönemde yönetsel 

açıdan etkin bir birim olarak faaliyet gösterdiği ancak Albaraka Türk Katılım Bankası 1‘den 

farklı değer almasından dolayı etkin olmayan bir birim olduğu söylenebilir. 2010-2011 

dönemi dıĢındaki dönemlerde Albaraka Türk ve Türkiye Finans Katılım Bankalarının etkin 

bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise tüm periyodlarda etkin 

olmayan bir yapı sergilemektedir. Ölçek etkinlik değerleri 1‘den farklı bir değer ise, 

birimlerin ölçek sorunu yaĢadığı anlaĢılmaktadır. Söz konusu dönemler incelendiğinde, 

sadece Türkiye Finans Katılım Bankasının 1 ölçek değiĢim değeri aldığı ve etkin ölçekle 

çalıĢtığı dolayısı ile sadece bu birimin ölçek sorunu yaĢamadığı söylenebilir. Birimlerin 

toplam faktör değiĢimi değerlerine bakıldığında, eğer bu değiĢim değeri 1‘in üzerinde ise söz 

konusu birimin verimlilikte ilerleme kaydettiği; eğer değer 1‘in altında ise, bu birimin 

verimlilikte gerileme kaydettiği anlaĢılmaktadır. Eğer değer 1 ise, birimin verimli bir Ģekilde 

faaliyetini sürdürdüğü söylenebilir. 2010-2011 döneminde Kuveyt Türk Katılım Bankası 

ilerleme kaydederken diğer bankalar gerileme kaydetmiĢtir. 2011-2012 ve 2013-2014 

dönemlerinde Kuveyt Türk Katılım Bankası gerileme kaydederken Albaraka Türk ve Türkiye 

Finans Katılım Bankaları ilerleme kaydetmiĢtir. 2012-2013 döneminde Kuveyt Türk ve 

Türkiye Finans Katılım Bankaları ilerleme kaydederken Albaraka Türk gerileme kaydetmiĢtir. 

2014-2015 döneminde ise sadece Türkiye Finans Katılım Bankası ilerleme kaydettiği 

gözlemlenmiĢtir. 

Tablo 7: 2010-2015 Dönemi Firma Ortalamaları Malmquist Endeks Sonuçları 

KVB TED TD STED ÖED TFVD 

AT 1.503 0.670 1.523 0.987 1.007 

KT 1.489 0.670 1.459 1.021 0.998 

TF 1.000 0.670 1.000 1.000 0.670 

Ortalama 1.308 0.670 1.305 1.002 0.876 

Tablo 7‘deki sonuçlar incelendiğinde, 2010-2015 döneminde firmalara ait ortalama 

değerlere göre Türkiye Finans Katılım Bankasının teknik etkinlikteki değiĢme oranı 1‘dir. Bu 

oran bu birimin, üretim sınırına eriĢme etkisini (catching up effect) ve teknik olarak etkin 

olduğunu yansıtmaktadır. Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Bankasının aldığı teknik 

etkinlik değiĢim oranlarının 1‘den farklı olması ise, bu birimlerin etkin olmadıklarını ifade 

etmektedir. Birimlerin teknolojik değiĢme oranları da benzer ve 1‘in altında bir değerdir. Bu 

değiĢimin 1‘in altında değer alması birimlerin üretim sınırları eğrisinin aĢağı yönlü hareket 

ettiğini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, birimler kullandıkları teknolojiyle ve benzer girdi 

kullanarak çıktı miktarlarını arttırmakta baĢarısızdırlar. Saf teknik etkinlik değiĢim değerleri 

tahmin sonuçları incelendiğinde, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Bankalarının ise, 

1‘den büyük değer aldığı; Türkiye Finans Katılım Bankasının ise 1 değerini aldığı 

görülmektedir. Bu da, yönetsel açıdan Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk 

Katılım Bankasının ise etkin birimler olmadığı fakat Türkiye Finans Katılım Bankasının etkin 

bir birim olduğunu ifade etmektedir. Ölçek etkinlik değiĢim değerlerine bakıldığında ise, 

Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankasının 1‘den farklı değer aldığı 

diğer bir ifadeyle birimlerin ölçek sorunu yaĢadıkları görülmektedir. Türkiye Finans Katılım 
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Bankası ise 1 değerini almıĢtır. ġöyle ki, Türkiye Finans Katılım Bankası, faaliyet gösterdiği 

sektörde uygun ölçekte etkin bir Ģekilde çalıĢmaktadır. Birimlerin toplam faktör değiĢimi 

değerlerine bakıldığında, incelenen dönemde ortalama ilerleme kaydeden tek birim (% 0.7) 

Albaraka Türk Katılım Bankasıdır. Kuveyt Türk ve Türkiye Finans Katılım Bankaları 

gerileme kaydederek etkin sınırın altında değer almıĢlardır. Grafik 2‘de incelenen yıllarda üç 

bankanın toplam faktör verimliliği dağılımı görülmektedir. BaĢlangıç yılında, çok ayrık 

hareketler sergileyen birimler zaman içerisinde giderek benzer Ģekilde hareket ettikleri 

görülmektedir. 

 

Grafik 2: Yıllar itibari ile birimlerin toplam faktör verimliliği 

 

7. SONUÇ  

Çok sık aralıklarla ekonomik kriz yaĢayan dünya ekonomisi için, 2008 küresel 

krizinden en az düzeyde etkilenme gösteren katılım bankaları dikkatleri üzerine çekmeyi 

baĢarmıĢtır. Böylece sadece Müslüman ülkelerde değil Müslüman olamayan diğer ülkelerde 

de hızla yaygınlık kazanmıĢlardır. Bugün dünya üzerinde 75 ülkede 600‘e yakın Ġslami finans 

kurumu faaliyette bulunmaktadır. Bu sayının daha da artacağı beklenmektedir. Ülkemizde de 

Ziraat ve Vakıfbank‘tan sonra Halk Bankasının da katılım bankası hazırlıkları içinde olduğu 

bilinmektedir. Türk bankacılık sistemine iliĢkin 2001 yılında uygulanmaya baĢlanan yapısal 

reformların sonucunda finansal sistemin kırılgan yapısı daha da sağlamlaĢtırılmıĢ ve 2011 

yılından itibaren sukuk ihraçlarının gerçekleĢtirilmesi ile de yeni finansal enstrümanlar 

sisteme kazandırılarak bu sağlamlık pekiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Türkiye‘ de 1985 yılından bu yana faaliyette bulunan katılım bankalarının, ülkenin 

finansal sistemi içindeki yeri, önemi ve sayısı her geçen gün artıĢ göstermektedir. Bu nedenle 

söz konusu bankaların sistem içindeki etkinliklerinin değerlendirilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Katılım bankalarının etkinlik analizinin yapıldığı bu çalıĢmada Türkiye‘de mevcut 

bulunan üç katılım bankası analize dahil edilebilmiĢtir. Bunun sebebi ise 2014 yılında Bank 

Asya Katılım A.ġ‘nin TMSF‘ye devredilmesinden dolayı, verilerinde ortaya çıkan kesintidir. 

Diğer yandan son dönemlerde Ziraat Bankası ve ardından Vakıflar Bankası, bünyelerinde 

katılım bankası oluĢumunu gerçekleĢtirmiĢ olmalarına rağmen ele alınan dönemde verileri 

olmadığı için bunlar da çalıĢmada dikkate alınmamıĢlardır. 

Son dönemlerde, bir iĢletmenin ya da ekonomik birimin etkinlik analizi yapılırken veri 

zarflama analizi yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Yöntem farklı model yapılarını içermekte 

olup farklı programlar yardımıyla uygulanabilmektedir. Bunun yanında, bu analiz yöntemi 
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farklı sayıda girdi ve çıktı bileĢimine de olanak tanımaktadır. Buradan hareketle bu çalıĢmada 

da veri zarflama yönteminin kullanılması tercih edilmiĢtir. Analizde ele alınan girdi ve 

çıktılara iliĢkin veriler, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin (TKBB) web sitesinden 

derlenmiĢtir. Yapılan iĢlemlerin değerlendirilmesi aĢamasında, dikkat edilmesi gereken nokta, 

sonuçların göreli etkinlik değerlerini gösterdiğidir. Göreli etkinlik ile kastedilen bir bankanın 

tam etkin olması, o bankanın belirlenen girdi ve çıktılar çerçevesinde diğer bankalara göre 

tam etkin olduğudur.  

2010-2015 yılları arasındaki dönemi kapsayan bu çalıĢmada, bir girdi ve bir çıktı ile 

Türkiye‘de faaliyetini devam ettiren katılım bankaları arasından seçilmiĢ üç banka (Albaraka 

Türk, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans) KVB olarak analize dahil edilmiĢtir. VZA model 

analizi sırasıyla girdi yönelimli CCR modeli, girdi yönelimli BCC modeli ve Malmquist 

Toplam faktör verimliliği endeksini kapsamaktadır. CCR modeli sonuçlarına göre en etkin 

faaliyet gösteren bankanın Türkiye Finans Katılım Bankası olduğu görülmüĢtür. BCC model 

sonuçları ise, en etkin yılı 2011 olarak vermiĢtir. Çünkü bu yılda üç bankada etkin faaliyet 

göstermektedir. Ancak diğer yıllarda, Kuveyt Türk Katılım Bankasının etkin olmadığı 

görülmüĢtür. ÇalıĢmada, BCC modeli yardımıyla birimlerin ölçek etkinliği ve ölçek türü de 

belirlenmiĢtir. Yine ölçek etkinliği sonuçlarına bakıldığında, en etkin bankanın Türkiye 

Finans olduğu görülmüĢtür. Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile teknik etkinlik 

değiĢimi, teknolojik değiĢim, saf teknik etkinlik değiĢimi, ölçek etkinlik değiĢimi ve toplam 

faktör verimliliği değiĢimi tahmin sonuçları elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar bize, birimlerin 

verimliliğinin artıĢ ya da azalıĢ yönündeki değiĢimleri hakkında bilgiler sunmaktadır.  

Sonuç olarak, analize tabi tutulan üç katılım bankasının durumu incelenmiĢtir. 

Ġncelemeler sonucunda,  Türkiye Finans Katılım Bankası yapılan tüm analizlerde en yüksek 

etkinlik değerlerine sahip olduğundan göreli olarak en etkin birim olarak tespit edilmiĢtir. 

Albaraka Türk Katılım Bankasının ise Kuveyt Türk Katılım Bankasına nazaran daha yüksek 

etkinlik değerlerine sahip olduğu ve her ikisinin Türkiye Finans Katılım Bankasını takip ettiği 

değerlendirilmektedir. Ancak yakın gelecekte Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının 

bu sıralamayı büyük bir değiĢikliğe uğratabileceği düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

Finansal riskin artması sonucunda oluĢan mali baĢarısızlık sadece iĢletmeler için değil, 

ülke ekonomisi için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Çünkü iĢletmelerin mali baĢarısızlıkları 

genellikle iflas ile son bulmaktadır. Gerekli önlemler alındığında, iĢletmelerin mali 

baĢarısızlık ile  faaliyetini sonlandırması engellenebilir veya tasfiye süreci ile oluĢabilecek 

zarar en az seviyeye indirilebilir. Bir erken uyarı sistemi olan finansal risklerin belirlenmesine 

yönelik birçok model geliĢtirilmiĢtir. Altman Z skor modeli, Ģirketlerin olası iflas durumlarını 

öngörmeye yönelik olması yanında, Ģirketlerin finansal güçlerini ve risk seviyelerini 

değerlendirme ve kredi sağlayıcılar ile borç verenlerin yatırım kararlarına yardımcı olabilecek 

bir yaklaĢım olarak da kabul edilmektedir. Bu çalıĢmada, borsada iĢlem gören sanayi 

iĢletmelerine yönelik finansal riskin belirlenmesinde Altman Z skor yöntemi kullanılmıĢ ve 

risk düzeyleri sınıflandırılmıĢtır. Daha sonra sıralı lojistik regresyon modeli yardımıyla 

finansal riskin belirleyici faktörleri ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Risk, Mali BaĢarısızlık, Altman Z Skoru, Sıralı Lojistik 

Model 

DETERMINATION OF THE FINANCIAL RISK FACTORS BY USING THE 

ALTMAN Z SCORING BASED ORDERED LOGISTIC REGRESSION MODEL 

ABSTRACT 

Financial failure as a result of increased financial risk is a major threat source not only for 

business but also country economy. Because, financial failures of businesses usually end with 

bankruptcy. When necessary precautions are taken, businesses can be prevented from terminating their 

activities with financial failure, or the damage that may occur with the liquidation process can be reduced 

to the minimum level. A number of models have been developed to identify financial risks as an early 

warning system. The Altman Z score model is considered as an approach that can be used to assess the 

financial strengths and risk levels of companies and to help lenders making investment decisions, as well 

as to anticipate potential bankruptcy situations. In this study, the Altman Z score method was used to 

determine the financial risk for industrial enterprises traded on the stock exchange and the risk levels 

were classified. Later, financial risk determinants were revealed by using ordered logistic regression 

model. 

Key Words: Financial Risk, Financial Failure, Altman Z Score, Ordered Logistics Model 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 

mailto:hfundasezgin@yahoo.com


 

646 

 

 Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı 

1.GĠRĠġ 

Finansal baĢarısızlık genel olarak iĢletmelerde finansal yeterliliklerin yerine 

getirilememesi olarak tanımlanabilir. Ekonominin mikro birimleri olan iĢletmelerin yaĢadığı 

finansal baĢarısızlıkların ülke ekonomisi için ayrıca makro boyutu da söz konusudur.   

ĠĢletmelerin finansal baĢarısızlığı sosyo-ekonomik sonuçları açısından önemli bir 

sorundur. Son yıllarda finansal baĢarısızlık yaĢayan iĢletme sayısında hem ülkemizde hem de 

Avrupa‘da bir artıĢ olduğu gözlenmektedir. Bu artıĢ genel olarak ekonomik durgunluğa, 

enflasyonu önlemek için uygulanan sıkı para ve kredi politikasına, yüksek faiz oranlarına ve 

iĢletmelerin artan finansal risk yapılarına bağlanmaktadır. Finansal baĢarısızlığın ekonomik 

durgunluğun arttığı, sıkı para politikasının uygulandığı ve borsa endeksinin düĢtüğü 

dönemlerde artıĢ gösterdiği ve bu olumsuz durumun daha çok yeni iĢletmelerde ortaya çıktığı 

görülmektedir (AktaĢ vd., 2003: 2). 

KüreselleĢme eğilimiyle birlikte finansal sınırların ortadan kalkması iĢletmeleri 

belirsizliğe sürüklemiĢ, belirsizlik ortamında doğru ve isabetli kararlar alamayan iĢletmeler 

finansal baĢarısızlık sürecini kaçınılmaz olarak yaĢamak durumunda kalmıĢlardır. Finansal 

baĢarısızlık olgusu iĢletme literatürüne 1960‘lı yıllardan itibaren girmiĢ, 1970‘li yıllarda 

yaĢanan petrol kriziyle birlikte realite kazanmıĢtır. 1970‘li yıllarda yaĢanan petrol krizi, 

finansal baĢarısızlık sürecinin tahminlenmesinin önemini ortaya koymuĢtur. Bu dönemden 

itibaren finans alanında baĢarısızlığın tahminlenmesine iliĢkin istatistik modeller 

geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve baĢarısızlığın tahmin edilmesine iliĢkin önemli adımlar 

atılmıĢtır.(Sanobar, 2012:4) 

Tek bir firmanın dahi finansal olarak sıkıntıya girmesi, hissedarlar, kreditörler, 

giriĢimciler, yatırımcılar gibi çok çeĢitli paydaĢlar üzerinde ciddi bir etkiye sahipken bu 

durumun sektör ya da ekonomi genelinde yaĢanması ise önemli toplumsal sonuçlara yol 

açmaktadır. Finansal baĢarısızlığın önceden tespit edilebilmesi zamanında gerekli önlemlerin 

alınabilmesi için önem arz etmektedir. Bu durum finansal baĢarısızlığın tespitine yönelik 

çalıĢmaların önemini net bir biçimde ortaya koymaktadır. Finansal baĢarısızlıkların 

belirlenmesinde çok farklı yaklaĢımlar bulunmaktadır. Altman Z Skor analizi bu alana yönelik 

modellerin baĢında gelmektedir. 

ÇalıĢmanın amacı, Borsa Ġstanbul‘da (BĠST) iĢlem gören sanayi  Ģirketleri için Altman 

Z skor analizi ile finansal riskin belirlenmesi ve  risk düzeylerinin sınıflandırılmasıdır. Ayrıca 

elde edilen Z skor değeri için sıralı lojistik regresyon modeli kullanılarak finansal riskin 

belirleyici faktörleri ortaya konulacaktır. 

2. FĠNANSAL BAġARISIZLIK  

ĠĢletmelerin faaliyetlerini sürdürmekteki asıl amacı piyasa değerini ve ortakların 

refahlarını maksimize etmektir. Bunu gerçekleĢtirmek için baĢarılı bir kurumsal yapı 

oluĢturmak ve ürün veya hizmet politikasında müĢteri memnuniyetine önem vermek gerekir. 

Aksi takdirde, iĢletmeler, sürekli ilerleyen ve büyüyen piyasaya ayak uyduramayacakları için 

mali performansları olumsuz etkilenecek ve faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaktır 

(Kılıç ve Seyrek, 2012: 678). 

Bir iĢletmenin finansal olarak baĢarısız olduğuna hükmetmek için bu dört durumdan 

birinin var olması yeterli görülmektedir: 

 ĠĢletmenin devam eden faaliyetlerinin durdurulması veya iflas,  

 ĠĢletmenin icra, haciz veya mülkiyete rehin gibi olaylara maruz kalması,  
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 ĠĢletmenin isteğe bağlı olarak faaliyetine son verilmesi (tasfiye) ve henüz 

yerine getirilmemiĢ yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması, kayyum atanması veya 

yeniden yapılandırma gibi mahkeme süreçleri içinde bulunması,  

 ĠĢletmenin kendisine borç verenler ile yükümlülüklerin vadesi ve ödenmesi 

konusunda gönüllü olarak uzlaĢmaya gitmesi. (Altman ve Hotchkiss, 2006: 4) 

Bu dört sonuçtan biriyle karĢı karĢıya kalan iĢletmeler finansal olarak baĢarısız kabul 

edilmektedir. Literatürde çoğu araĢtırmacının finansal baĢarısızlığı, iflasa baĢvurmuĢ olma 

biçiminde tanımladıkları görülmektedir. Finansal baĢarısızlık denilince ilk olarak akla iflasın 

gelmesinin nedeni de budur. Ġflas,  finansal sorunla baĢlayıp mahkemede sonuçlanan bir 

süreçtir ve finansal baĢarısızlığın son evresidir (Beaver, 2011:23). 

Finansal açıdan baĢarısız olan iĢletmeler, ancak yatırımcıların ilave sermaye 

sağlamaya istekli olmaları durumunda veya iĢletme sahiplerinin piyasanın altında getiri 

oranlarını kabul etmeye razı olmaları halinde faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Fakat eninde 

sonunda ilave sermaye sağlanamaz hale gelir ve iĢletme varlıkları tükenir. Bu durumdaki 

iĢletmeler ya kapanır ya da normal bir getirinin sağlanacağı daha küçük bir iĢletmeye 

dönüĢürler (Torun, 2007: 6). 

ĠĢletmeleri finansal baĢarısızlığa iten sebepler, iĢletme içi ve dıĢı olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Enflasyon, ekonomik durgunluk, kriz gibi dıĢ etkenler, iĢletme tarafından 

kontrol edilemediğinden iĢletmenin satıĢ politikasını ve sektördeki pozisyonunu ciddi 

etkileyerek baĢarısızlığa neden olmaktadır. Ayrıca iĢletme yöneticilerinin hataları, likiditenin 

yetersiz oluĢu veya pazarlama çalıĢmalarının etkin olmayıĢı gibi iç nedenlerden dolayı da 

iĢletmelerin mali baĢarısızlıkla karĢılaĢtıkları görülmektedir (Yakut ve Elmas, 2013: 262). 

Finansal baĢarısızlık içine düĢen bir iĢletme için finansal baĢarısızlığın etkileri, iĢletme 

üzerinde iki farklı maliyete neden olur. Bunlar; doğrudan ve dolaylı maliyetlerdir. Finansal 

baĢarısızlığın neden olduğu doğrudan maliyetler belirlenebildiği halde, dolaylı maliyetlerin 

güvenilir biçimde ölçülmesi mümkün olmamaktadır. Dolaylı maliyetler doğrudan 

gözlemlenemediğinden, bu maliyetlerin araĢtırmacılar tarafından ampirik olarak da tahmin 

edilmesi pek mümkün olmamaktadır (Hotchkiss vd., 2008: 48). Doğrudan maliyetler; bu 

süreçte gerçekleĢen hizmetlerden dolayı üçüncü kiĢilere yapılan ücret ödemelerinden, 

mahkeme ve dosya giderlerinden oluĢmaktadır. Finansal baĢarısızlık durumunda üçüncü 

kiĢilere yapılan ücret ödemeleri içinde; hukuk, muhasebe ve yeniden organizasyon gibi 

profesyonel hizmet alımlarında hizmet erbabına ödenen ücretler yer almaktadır (Altman ve 

Hotchkiss, 2006: 93). Dolaylı maliyetler,  ölçülemeyecek kadar geniĢ bir fırsat maliyetine 

iĢaret etmektedir. Örneğin, olası iflas baskısı altında iĢletmenin kaybettiği satıĢlar ve müĢteri 

portföyü, iĢletmenin artan riske bağlı olarak yükselen borçlanma maliyetleri ve buna bağlı 

olarak iĢletmede yaratılan katma değerin düĢmesidir. Çünkü iflas baskısı altındaki bir iĢletme 

müĢteriler tarafından tercih edilmeme nedeni olabilmektedir (Altman ve Hotchkiss, 2006: 95).  

Dolaylı maliyetin farklı bir yönü, iĢletmenin halka açık bir anonim ortaklık olması 

durumunda, yatırımcıların bu iĢletmenin hisse senetlerini elden çıkarma yönündeki 

davranıĢları karĢısında düĢen hisse senedi fiyatı ve kaybedilen piyasa değeri yönüyle ortaya 

çıkmaktadır. Firma değeri ile finansal baĢarısızlık arasındaki iliĢkinin temelinde de yükselen 

borç stokunun yarattığı belirsizlik ve yükselen ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti vardır. 

Ayrıca finansal baĢarısızlık riski altındaki bir iĢletmede çalıĢanlar, pozisyonlarındaki iyileĢme 

olanaklarının ve iĢ güvencelerinin ortadan kalktığı endiĢesi ile motivasyonlarını 

kaybetmektedirler (Lifschutz, 2010:136) 

Finansal baĢarısızlığın iĢletme dıĢındaki etkileri arasında; tüketiciler üzerinde neden 

olduğu olumsuz beklentiler nedeniyle talepte daralma, büyümenin yavaĢlaması, özellikle 
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halka açık iĢletmeler yönüyle sermaye piyasaları üzerindeki olumsuz etkisi ve iĢsizlik 

düzeyinin yükselmesi gibi unsurlar sayılabilir. Kullanılabilir fon hacminin daraldığı bir 

ekonomide  kaynak maliyeti yükselmekte, bu da öncelikle talep üzerinde, sonrasında ise 

büyüme üzerinde olumsuz bir baskı yaratmaktadır. Finansal sektör dıĢındaki sektörlerde 

faaliyet gösteren iĢletmelerde de finansal baĢarısızlığın toplam talep üzerinde olumsuz etkisi 

kaçınılmaz olmaktadır (Hauschild,  2013:16). 

Tüketicilerin finansal baĢarısızlık riski altındaki iĢletmelerin ürünlerine olan 

taleplerinin azalması, ülke ekonomisindeki toplam talep düzeyinde de göreli bir azalmaya 

neden olur. Dahası birbirleri ile iliĢki içinde olan iĢletmelerin, yine birbirleri üzerinde finansal 

baĢarısızlık riskini artırıcı etkileri olur. ġöyle ki; finansal baĢarısızlık riski altındaki iĢletmenin 

sektörde önemli bir tedarikçi veya alıcı konumunda olması ve kendisi ile iĢ yapan diğer 

iĢletmelerle olan önsel veya gerisel bağlılıkların düzeyi, finansal baĢarısızlık riskinin iĢ iliĢkisi 

içinde olan diğer iĢletmelere taĢınmasına neden olur (Phassawan, 2013: 735).  Finansal 

baĢarısızlığın ülke ekonomisi açısından neden olduğu bir diğer sorun ise, istihdam düzeyinde 

meydana gelen azalma ile ilgilidir. Ekonomide yaĢanan iflaslar karĢısında iĢsizlik düzeyi 

kaçınılmaz olarak artıĢ gösterecektir.  

Finansal baĢarısızlık örneklerinin yukarıda sıralanan sonuçları ile karĢı karĢıya 

kalmamak için finansal baĢarısızlık riski altındaki iĢletmelerin önceden yapılacak tahminler 

ile belirlenmesi ve bu iĢletmeler henüz baĢarısız olmadan ilgili kesimlerin müdahalelerde 

bulunulabilmesi mümkündür. Hatta bu tahminler özellikle bankacılık ve sigortacılık 

sektöründe erken uyarı sinyali olarak da isimlendirilmektedir.  

3. ALTMAN Z SKOR (DĠSKRĠMĠNANT) ANALĠZĠ YÖNTEMĠ  

Altman Z Modeli, iĢletmelerin mali baĢarısızlıklarını tahmin edilmesinde kullanılan, 

Edward Altman tarafından geliĢtirilen bir yöntemdir. Model, iĢletmenin iflas riskini tespit 

edebilmek amacıyla kullanılmakta olup beĢ finansal rasyonun yer aldığı bir diskriminant 

analizidir. Altman, çalıĢmasında 58‘er adet iflas etmiĢ ve etmemiĢ iĢletmelerin verilerini 

kullanarak analiz yapmıĢtır. Analiz sonuçların incelendiğinde iflası bir yıl önceden %96 

oranında doğru tahmin etme baĢarısı gösterdiği görülmektedir (Kılıç, 2011: 27). 

Altman Z skoru modeli yapılan bazı çalıĢmalar ile test edilmiĢtir. Buna göre, baĢarı 

oranı iflastan önceki iki yıl için %72 ve önceki bir yıl için ise %94 olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Modelin geliĢtirilmesinden sonraki 31 yıl içinde (1999 yılına değin) yapılan çok sayıdaki 

testlerde, modelin (%15–20 aralığında, iflas etmeyen firmalar iflas edecek Ģekilde 

sınıflandırılmasına rağmen) iflasları bir yıl öncesine kadar %80–90 aralığında doğrulukla 

saptadığı belirlenmiĢtir (Meeampol vd., 2014: 1229). 

Edward Altman (1968) çalıĢmasında, Beaver (1966) tarafından yapılan tek değiĢkenli 

istatistiksel analizlerden esinlenmiĢ ve finansal baĢarısızlık tahminlerine çok değiĢkenli 

istatiksel bir metodoloji geliĢtirme çabasında olmuĢtur. Altman (1968) tarafından geliĢtirilen 

bu model, ilk çok değiĢkenli finansal baĢarısızlık tahmin modeli olarak nitelendirilmektedir 

(Bemmann, 2005: 69).  

Beaver (1966) çalıĢmasında, iĢletmelerin 5 yıllık süreçte finansal baĢarısızlıklarını 

tahminlemelerinde kullanabilecekleri finansal oranlar geliĢtirmiĢ,  karlılık oranlarının, likidite 

oranlarının ve borç ödeme gücünü gösteren oranların finansal baĢarısızlık tahminlemesinde 

kullanılabilecek en iyi rasyo grupları olduğunu belirtmiĢtir. Ancak finansal oranlar, finansal 

baĢarısızlık tahminlemesinde yöneticilerin seçmesi ve karĢılaĢtırma imkanının olmaması 

nedeniyle yanlıĢ yorumlamaya açık, belirsizlik içeren oranlardır. Buna ek olarak Altman 

(1968) çalıĢmasında Z (Zeta) modelini tanımlamıĢ, model daha sonra Altman vd., (1977) ve 

Altman (2000) yıllarında geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu model kapsamında Altman istatistiksel 
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bir yöntem olan çoklu diskriminant analizini kullanmıĢtır. Çoklu diskriminant analizi aynı 

anda tüm değiĢkenleri ele alması nedeniyle oran analizinden daha kullanıĢlı bir yöntem olarak 

tercih edilmektedir. 

Altman‘ın Z skor modeli, halka açık iĢletmelerin finansal baĢarısızlığını (iflasını), 22 

adet finansal oran içinden seçilen 5 oran yardımıyla önceden tahmin etmek üzere geliĢtirilmiĢ 

ilk modeldir. Bu model Altman tarafından yapılan bir revizyon ile yalnızca halka açık olan 

iĢletmelerin değil, halka açık olmayan iĢletmelerin de uygulayabilecekleri bir biçime 

dönüĢtürülmüĢtür. GeliĢtirilen yeni modele Altman Z skor modeli adı verilmiĢtir. Z skor 

modelinin yeniden yapılandırılması sırasında, orijinal Z skor modelinin bağımsız 

değiĢkenlerinden olan özkaynakların piyasa değerinin, yabancı kaynakların defter değerine 

oranı, halka açık olmayan iĢletmelerin özkaynaklarının piyasa değerinin belirlenmesindeki 

güçlükten ötürü özkaynakların defter değerinin, yabancı kaynakların defter değerine olan 

oranı biçiminde değiĢtirilmiĢtir. Altman Z skor modelini bir kez daha yeniden yapılandırmaya 

gitmiĢ ve geliĢmekte olan ülke ekonomilerinde faaliyet gösteren ve halka açık olsun veya 

olmasın tüm iĢletmelerin uygulayabileceği üçüncü ve daha genel bir form olan modeli 

geliĢtirmiĢtir. Altman tarafından geliĢtirilen Z skor modelleri günümüzde de birçok kurum ve 

kuruluĢ tarafından piyasa gözetimi, erken uyarı, kurumsal risk ölçümü ve derecelendirme gibi 

amaçlar ile kullanılmaktadır  (Zaghdoudi vd., 2016:42). 

Z Skor = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5                                 (1)  

Denklemdeki değiĢkenlerin anlamları Ģöyledir:  

X1: ĠĢletme Sermayesi / Toplam Varlıklar  

ĠĢletme Sermayesi: Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yükümlülükler  

Firmaların toplam varlıklara göre dönen varlıklardaki azaltmayı yansıtmaktadır. Bu 

finansal oran likiditeyi ve büyüklük özelliğini dikkate alır.  

X2: Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar  

Firmanın faaliyette bulunduğu süre içindeki kazanma gücünü yansıtan karlılığı 

ölçmektedir. Bu nedenle faaliyette bulunan döneme karĢı duyarlıdır. Diğer bir deyiĢle yeni 

iĢletmeler eski iĢletmelere göre daha düĢük orana sahip olacaktır. 

X3: Faiz ve Vergi Öncesi Karlar / Toplam Varlıklar  

Vergi ve kaldıraç etkisi olmadan faaliyet etkinliğini ölçmektedir. Uzun dönemli var 

olma durumunun göstergesi olan faaliyet kazançlarını gösterdiği için özellikle finansal 

baĢarısızlıkla karĢı karĢıya kalan iĢletmeler için önemlidir.  

X4: Özkaynağın Piyasa Değeri / Toplam Borçların Defter Değeri  

Bu ölçü firma varlıklarının ne kadar düĢebileceğinin ölçüsüdür. Tehlike sinyali 

olduğunda güvenli fiyat dalgalarını yansıtan piyasa boyutunu ölçmektedir.  

X5: SatıĢlar / Toplam Varlıklar  

Firma varlıklarının satıĢlara dönüĢtürme gücünü ölçen standart toplam varlık devir 

hızıdır. Endüstriden endüstriye büyük farklılıklar gösterir. Rekabetçi Ģartlarla mücadelede 

yönetimin kabiliyetini gösterir.  

Yukarıda yer verilen formül sonucunda ortaya çıkan değerler, Altman‘ın daha önce 

belirlediği sınır değerler ile karĢılaĢtırılmaktadır. Z-Skoru, ―1,81‖in daha altında ise iĢletme 

iflas profiline uymaktadır, Z değeri, ―2,99‖den büyük ise iĢletmenin hiçbir finansal güçlüğü 

bulunmamaktadır (Hayes vd., 2010: 130). Z değeri bu iki değerin arasında ise Altman‘a göre 

gri bir alan söz konusudur ve firmanın profilini ortaya koymak oldukça zordur. Analistlerin 
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gri alanda tek bir değer belirlemek istemeleri durumunda Altman, ―2,67‖ değerinin sınır 

olduğunu belirtmektedir. Buna göre ―2,67‖ değeri baĢarılı ve baĢarısız firmaları birbirlerinden 

ayırmaktadır. ―2,67‖ sınırı yanlıĢ sınıflandırmayı minimize etmektedir (Gritta vd., 2008: 133). 

Altman kamuya açık imalat Ģirketlerinin iflas olasılığını öngörmeye çalıĢtığı bu 

modelde bir yıl öncesinden %90 oranında, iki yıl öncesinden %82 oranında baĢarılı tahminde 

bulunmuĢtur. Ancak özel firmalar için bu modelin beklendiği gibi baĢarılı sonuçlar vermediği 

yönünde eleĢtiriler almıĢtır. Bu nedenle Altman bu modelin üzerinde güncellemeler, 

değiĢmeler yaparak iki farklı model daha ortaya koymuĢtur. Z‘ modelini özel endüstri 

firmaları için, Z‘‘ modelini de imalatçı olmayan ve hizmet iĢletmeleri için geliĢtirmiĢtir. 

GeliĢtirilen alternatif modeller sırasıyla (2) no.lu denklem ile (3) no.lu denklemde 

gösterilmiĢtir (Altman, 2000: 14).  

Altman, formülde bir takım değiĢiklikler yapmıĢtır. Bu durum borsaya kote olmayan 

Ģirketlerin ölçümlemelerin daha sağlıklı yapılabilmesi amacına yöneliktir ve  

X4=Özsermayenin Cari Değeri/Borçların Defter Değeri oranı eĢitlikte yer alır. Altman 

formülün yeni versiyonunda yukarıda yer verilen orana yer vermiĢtir. Oran değiĢikliği 

nedeniyle katsayılarda da değiĢim yaĢanmıĢtır. Bu durumda Z skor ise; 1,23 < Z < 2,99 

sınırları arasında yer almaktadır (Altman ve Hotchkiss, 2006: 241). 

Z‟ Skor = 0.717X1 + 0.847X2+ 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5                                          (2) 

Altman‘ın, geliĢtirdiği ilk modeli ile daha sonra güncellenen ikinci modeli mükemmel 

modeller olarak nitelendirilmemiĢ, aksine sektörel özellikler, firmaların büyüklükleri ve 

modelde yer alan değiĢkenlerin finansal baĢarısızlığı açıklama gücü gibi değerlendirmeler 

sonucunda modelde 1993 yılında bir değiĢikliğe daha gidilmiĢtir. Bu güncelleme kapsamında 

satıĢ hasılatı oranı modelden çıkarılmıĢtır. Firmaların iflası için eĢik değer 1,10 olarak 

belirlenirken, sağlıklı firmaların Z skoru değerinin 2,60‘ın üzerinde olacağı belirtilmiĢtir. 

Altman, imalat sektöründe yer almayan hizmet sektörü firmalarının iflaslarına yönelik olarak 

formülde bazı değiĢiklikler yapmıĢtır. Söz konusu firmalar için geliĢtirilmiĢ model aĢağıdaki 

gibidir (Hayes vd., 2010: 125): 

Z” Skor = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4                                                                 (3) 

Z‘‘ skor modelinde X5 değiĢkeni çıkartılarak potansiyel endüstrinin etkisinin 

minimize edilmesi sağlanmıĢtır. Böylece iĢletme ile iĢletme türünün etkisi olmadan kredi risk 

değiĢimin ölçülmesi amaçlanmıĢtır. 

Görüleceği üzere, orijinal Z modeline benzemekle beraber verilen ağırlıklar 

değiĢmektedir. Elde edilen Z değerleri kullanılarak iflas olasılıkları belirlenmiĢtir. Ġflas 

olasılığını tanımlamak için belirli bir aralık belirlenmiĢtir. Bu aralık değerleri Tablo 1‘de 

belirtilmiĢtir.  

Tablo 1: Altman Z Skor Modelleri 
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Z skor değerleri iflas olasılıklı bölgede çıkan iĢletmeler bir an önce politik ve 

faaliyetsel değiĢimler gerçekleĢtirmelidirler. Gri bölgede yer alan iĢletmeler analizlere devam 

ederek kırmızı bölgeye mi yoksa yeĢil güvenli bölgeye mi gidildiğini tespit etmelidirler. YeĢil 

bölge içinde yer alan iĢletmeler nispeten kendilerini güvende hissetmekle beraber iĢletmenin 

finansal gücünü sürekli kontrol etmelidirler. Görüldüğü üzere, farklı iĢletme türleri için farklı 

formüller bulunmaktadır. Ancak, orijinal Z skor modelinin daha fazla kullanılmakta olduğu ve 

daha ilgi çekici bulunduğu ifade edilmektedir (Hauschild, 2013:28).  

4. SIRALI (ORDERED) LOJĠSTĠK REGRESYON ANALĠZĠ MODELĠ  

Bağımlı değiĢkenin sıralı ölçekle ölçüldüğü durumlarda kullanılan bir yöntemdir. 

Bağımlı değiĢken en az üç kategoride ve doğal bir sıralama kurgusunda, küçükten büyüğe 

doğru kodlanmıĢ yapıda olması gerekir. Bağımlı değiĢken ölçüleri sıralı olduğunda yani 

kategorilerin düĢükten yükseğe doğru düzenlenmiĢ, sıralanmıĢ olduğu durumlarda çok yakın 

kategoriler arasındaki gerçek aralıklar bilinemez. EĢit aralıklı olmayan sıralı kategorilere 

sahip bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢkenler arsındaki iliĢkinin belirlenmesinde en uygun 

regresyon tekniği olarak sıralı lojistik regresyon analizi gösterilmektedir. Sıralı lojistik 

regresyon modelinin elde edilmesinde beĢ temel bağlantı fonksiyonu kullanılmaktadır. En çok 

kullanılan fonksiyonlar ise logit, probit, ve cloglog fonksiyonlarıdır (Agresti, 2007:56). 

Sıralı lojistik regresyon modelinin temel özellikleri aĢağıdaki üç maddede Ģu Ģekilde 

belirtilebilir: 

 Ġlgili bağımlı değiĢken, gözlemlenmemiĢ sürekli gizli (latent) bir değiĢkenden 

tekrar düzenlenebilir sıralı ve gruplanmıĢ bir kategorik değiĢkendir. Ancak sıralı değiĢkenin 

kategorilerinin eĢit aralıklarla ayrılıp ayrılmadığı kesin değildir. 

 Sıralı lojistik regresyon analizi normallik ve sabit varyans varsayımını 

gerektirmeden, açıklayıcı sıralı kategorik değiĢken üzerindeki etkilerini açıklamak için 

bağlantı fonksiyonu kullanılır. 

 Regresyon katsayısının değeri sıralı kategorik değiĢkeninin kategorilere bağlı 

olmadığından dolayı sıralı lojistik regresyon modeli açıklayıcı değiĢken ile sıralı kategorik 

değiĢken arasındaki iliĢkinin kategoriden bağımsız olduğunu varsayar (Chen ve Hughes, 

2004:9). 

Sıralı lojistik regresyon modeli, kategorik cevap değiĢkeni Y‘nin çok durumlu olduğu 

ve sıralı ölçekli nitel tepki modeli olan lojistik regresyon analizi McCullagh (1980) tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan bir modeldir. Model, gözlemlenebilir bir kategorik değiĢkenin altında 

gözlemlenemeyen bir gizli değiĢkenin olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu analizde, 

gözlenebilen, aralıklı ve sıralı kategorilere sahip Y bağımlı değiĢkeninin ardında 

gözlenemeyen ve sürekli bir değiĢkenin olduğu düĢüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu 

değiĢken ―Gizli DeğiĢken‖ adını alır ve Y* Ģeklinde ifade edilir. Bu gizli değiĢken, X 

bağımsız değiĢkenleri aracılığıyla açıklanır ve bunun gösterimi Ģu Ģekildedir: 

                                                                     (4) 

EĢitlik (4)‘de X açıklayıcı değiĢkenler vektörünü, k ise modeldeki açıklayıcı değiĢken 

sayısını göstermektedir. Hata terimi  ε‘nun normal ya da lojistik gibi sıfır ortalama ile belirli 

simetrik bir dağılım gösterdiği varsayılır. Bağımlı değiĢkenin J tane sıralı kategorisinin 

olduğu düĢünülürse, gözlenen düzeyler ile eğilimler arasındaki iliĢki aĢağıdaki Ģekilde 

verilebilir: 
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                                                  (5) 

Burada, i, gözlemleri, J ise bağımlı değiĢkenin düzey sayısını göstermektedir. EĢitlik 

(5)‘de, bağımlı değiĢken düzeyinin kodlaması ―0‖dan baĢladığı için toplam J+1 tane düzey 

olduğuna dikkat edilmelidir. μ‘ler, yan yana olan kategorileri ayıran bilinmeyen eĢik 

(threshold) parametreleridir. Bu parametreler, gözlemlerin gizil değiĢkenin (Y*) hangi 

değerlerinden sonra fikir değiĢtirdiklerini ve bağımlı değiĢkende kodlanan diğer seçeneklere 

doğru yönlendiklerini göstermektedir. Genel olarak sıralı kategorilere sahip olan bağımlı 

değiĢken modelleri için olasılıklar gizil değiĢken yaklaĢımı kullanılarak aĢağıdaki eĢitlik ile 

ifade edilirler (Long, 1997:71). 

                                                            (6) 

EĢitlik (6), gözlenen y‘nin j. kategoriye düĢmesi olasılığının genel bir biçimini 

vermektedir. Hata teriminin dağılım fonksiyonunu gösteren F‘nin lojistik dağılımı ifade ettiği 

varsayımı altında μ‘ler ile b‘ler sıralı lojit model ile tahmin edilirler. Herhangi bir gözlemin 

bağımlı değiĢkenin j. kategorisine eĢit ya da daha küçük olması olasılığı ise,  

                                                 (7) 

biçiminde ifade edilmektedir. ˄ sembolü lojistik dağılımı göstermek üzere, 

gözlemlerin bağımlı değiĢken kategorilerine düĢme olasılıkları, 

                                                    (8) 

biçiminde hesaplanır. EĢitlik (6)‘da tüm olasılıkların pozitif olabilmesi için, 

kısıtının sağlanması gerekir. J+1 kategorili bir bağımlı değiĢken için 

gizil değiĢken Y* ‘ın J+1 tane alan oluĢturacak biçimde bölünmesi gerekmekte ve J+1 tane 
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alanın oluĢturulabilmesi için J tane eĢik parametresine ihtiyaç duyulmaktadır. Modelin sabit 

terim içermesi durumunda eĢik parametrelerinden bir tanesi tahmin edilemez (Long,1997:78). 

Bu amaçla Greene (2000) çalıĢmasında ilk eĢik parametresinin  (μ0) , 0‘a normalleĢtirilmesini 

önermiĢtir. Bu durumda J+1 düzeyli bir bağımlı değiĢkenin yer aldığı modelde toplam J-1 

tane eĢik parametresinin tahminine ihtiyaç duyulur. Ġlk eĢik parametresi 0 olduğundan dolayı 

tahmin edilen eĢik parametrelerinin hepsinin pozitif olması gerekmektedir ve aralarında, 

Ģeklinde iliĢkisi vardır. 

Model yapısı genelde çeĢitli bağlantı fonksiyonlarını gerektirir. Çünkü bağlantı 

fonksiyonları sıralı lojistik regresyon modellerini güçlü bir paralel eğriler varsayımı altında 

oluĢturmak için kullanılmaktadır. Bir aday modelin belirlenmesi için temelde, paralel eğriler 

varsayımının sağlanması gerekir (Chen ve Hughes, 2004:6). 

5. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

ÇalıĢmada BĠST içinde iĢlem gören 145 sanayi firması Mart 2016 dönemi bilanço 

verilerine göre değerlendirilmiĢtir. Tahtası kapanan, finansal bilgi manipülasyonu olaylarına 

karıĢan ve 4 bilanço dönemi boyunca zarar açıklayan Ģirketler örneklem dıĢında bırakılmıĢtır. 

Bu çalıĢma kapsamında Altman‘ın ilk geliĢtirdiği (1) no.lu Z skor modeli kullanılmıĢtır. 

Halka açık olmayan Ģirketlerin de finansal durumlarının değerlendirilebilmesi amacıyla 

geliĢtirilmiĢ olan ikinci model (ZETA) ile üretim sektörü haricindeki sektörleri kapsaması için 

geliĢtirilmiĢ olan son model çalıĢma kapsamında incelenmemiĢtir. 

Ele alınan sanayi firmaları için Z skor hesaplanmıĢ ve iĢletmelerin sayıları Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 2: Z Skor için ĠĢletme Yapısı 

Skor Düzeyi ĠĢletme Sayısı 

Z<1.8 15 

1.8<Z<2.99 43 

Z>2.99 87 

Her bir iĢletme için bölgeler belirlendikten sonra ―1‖ kod: kötü, ―2‖ kod: orta ve ―3‖ 

kod: iyi durumlarını göstermek üzere Z skor yeniden kodlanmıĢtır. ĠĢletmelerin finansal 

baĢarısızlık yapısını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik sıralı lojistik regresyon 

modeli uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada finansal baĢarısızlığın risk faktörlerinin belirlenmesi için 

bilançolardan elde edilen oranlardan literatürde en çok kullanılanlar seçilmiĢtir. 
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Tablo 3: Kullanılan Finansal Oranlar 

 

Tablo 3‘de verilen oranlar için açıklayıcı faktör analizi yardımıyla varyansı açıklama 

yüzdesi yüksek olanlar modelde kullanılmıĢtır. Likidite oranları grubundan asit-test oranı, 

mali yapı oranlarından finansal kaldıraç oranı, duran varlıklar/özsermaye, faaliyet oranları 

grubundan alacak devir hızı, stok devir hızı, karlılık oranları grubundan aktif karlılığı ve net 

kar marjı borsa performans grubundan fiyat/kazanç oranı varyansı açıklama yüzdesi yüksek 

değiĢkenler olarak regresyonda kullanılacaktır. Complementary Log-log bağlantılı sıralı 

lojistik regresyon modeli için paralel eğriler varsayımının test sonuçları Tablo 4‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 4: Sıralı Lojistik Regresyon Modeli için Paralel Eğriler Varsayımının Test Sonuçları 

Model -2 Log 

Olabilirlik 

Ki-Kare s.d. P 

BoĢ 

hipotez(NullHypothesis) 

987.56    

Genel (General) 907.22 54.91 144 0.564 

 

 Bağlantı Fonksiyonu: Complementary Log-log 

H0= Parametre tahminleri aynı kesme noktasından geçer 

H1= Parametre tahminleri farklı kesme noktalarından geçer 

Paralellik varsayımı gereği parametrelerin tahmini değerlerinin bağımlı değiĢkenin 

tüm kategorileri için aynı kesme noktasından geçmeleri Ģartı bulunmaktadır. Paralellik 



  

 

655 

 

 

varsayımı  Ki-Kare testi ile test edilmiĢtir ve  olasılığı(p)= 0.564‘dür.  Bunun anlamı; bağımlı 

değiĢken olan mutluluğun kategorilerinin birbirine paralel olduğu, parametrelerin her bir 

kategoride birbirine eĢit olduğudur. Diğer aĢamada  modelin uyum iyiliği testleri yapılmıĢtır.  

Tablo 4: Modelin Uyum Ġyiliği Testleri 

 Ki-kare s.d. P 

Pearson 914,411 1079 1,000 

Deviance 494,025 1079 1,000 

Bağlantı Fonksiyonu: Complementary Log-log 

Ho= Model verileri itibariyle uygundur 

H1= Model verileri itibariyle uygun değildir 

Modelin uyum iyiliğinin incelenmesinde test istatistiklerine ait olasılıklar 0,05‘ten 

büyüktür. Dolayısıyla modelin verilerle uyum içinde olduğunu ifade eden H0 hipotezi 

reddedilemez. Bu da modelin uyum iyiliğinin sağlandığının göstergesidir. 

Tablo 5: Pseudo R-Square Testi 

 

Cox and Snell .800 

Nagelkerke .828 

McFadden .870 

 Pseudo R-Square Testi sonuçları görülmektedir. ―Cox and Snell‖, ― Nagelkerke‖, 

―McFadden‖ %80 üzerinde yüksek bir değere sahiptirler. Ele alınan bağımsız değiĢkenler 

(oranlar) bağımlı değiĢken firma baĢarısızlık oranını ( Z skor) yüksek derecede 

açıklamaktadır. 

Tablo 6: Sıralı Lojit Model Tahmin Sonuçları 

DeğiĢkenler Katsayı St.hata Wald s.d. p 

Asit-Test Oranı -6.038 1.032 34.261 1 .000 

Finansal Kaldıraç -5.337 2.445 4.764 1 .029 

Duran Varlıklar/Özsermaye -3.944 1.025 14.790 1 .000 

Alacak Devir Hızı -4.610 1.360 11.494 1 .001 

Stok Devir Hızı -4.556 .913 24.899 1 .000 

Aktif Karlılığı -3.532 .973 13.174 1 .000 

Net Kar Marjı -5.818 1.341 18.823 1 .000 

Fiyat/Kazanç Oranı -4.078 1.057 14.889 1 .000 

Sabit -2.093 .729 8.244 1 .004 

Ele alınan değiĢkenler (oranlar) için,  tüm parametreler istatistik anlamlı ve önemlidir. 

Finansal baĢarısızlık risk yapısı üzerinde en büyükten baĢlayarak sırasıyla; risk asit-test oranı, 

net kar marjı, finansal kaldıraç oranı, alacak devir hızı, stok devir hızı, fiyat/kazanç oranı, 

duran varlıklar/özsermaye, aktif karlılığı sıralaması anlamlı ve önemli çıkmıĢtır. 

6. SONUÇ 

ĠĢletmelerin faaliyetlerini sürdürmekteki temel amacı piyasa değerini ve ortakların 

refahlarını maksimize etmektir. Bunu gerçekleĢtirmek için baĢarılı bir kurumsal yapı 

oluĢturmak ve ürün veya hizmet politikasında müĢteri memnuniyetine önem vermek gerekir. 
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Aksi takdirde, iĢletmeler, sürekli ilerleyen ve büyüyen piyasaya ayak uyduramayacakları için 

mali performansları olumsuz etkilenecek ve faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaktır.  

Krizler, artan müteĢebbis sayısı ve pazar sınırlarının geniĢlemesi, daha çok kara ve 

iĢlem hacmine sahip olma arzusunu taĢıyan iĢletmelerin finansal yapılarının bu duruma 

uyumlu olmaması büyük finansal buhranlara neden olduğu görülmektedir. Böylece 

küreselleĢmenin finansal baĢarısızlık üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu söylemek 

mümkündür. Mali baĢarısızlık sadece iĢletmeler için değil, ülke ekonomisi içinde büyük bir 

tehdit kaynağıdır. Erken önlem alındığında, mali baĢarısızlığın önlenmesi mümkündür. ĠĢte bu 

amaç doğrultusunda birçok istatistiksel ve istatistiksel olmayan modeller geliĢtirilmiĢtir. 

Finansal baĢarısızlığın tahmin edilmesi, ülke ekonomisi ve toplum üzerinde yarattığı 

sorunlar nedeniyle son derece önemlidir. Finansal baĢarısızlık tahmin modeli, iĢletme yönetim 

politikalarına da bu anlamda katkı sağlamaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde, sorunlu 

kredilerin tahmin edilmesinde tahmin modelleri yoğun olarak kullanım alanı bulmaktadır. 

ÇalıĢmada, Altman tarafından geliĢtirilen finansal baĢarısızlık tahmin modeli 

çerçevesinde BĠST‘de iĢlem gören 145 sanayi iĢletmesi analiz edilmiĢtir. Altman‘ın ilk 

modeli olan ve beĢ bağımsız değiĢkenden oluĢan model kullanılarak iĢletmeler üç gruba 

ayrılmıĢtır. Mart 2016 bilanço verilerine dayanarak analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen 

Z skoru ele alınan iĢletmeler için finansal yapıyı ortaya koymaktadır. Literatürde sıklıkla 

kullanılan finansal oranlardan faktör analizi yardımıyla varyansı açıklama yüzdesi yüksek 

olan oranlardan sıralı lojistik regresyon modeli için bağımsız değiĢkenler kümesi 

oluĢturulmuĢtur. Ele alınan değiĢkenler için tüm parametreler istatistik anlamlı ve önemlidir. 

Finansal baĢarısızlık üzerinde en büyük risk asit-test oranı, net kar marjı, finansal kaldıraç 

oranı, alacak devir hızı, stok devir hızı, fiyat/kazanç oranı, duran varlıklar/özsermaye, aktif 

karlılığı oranı sıralaması anlamlı çıkmıĢtır.  

Böylece, finansal baĢarısızlık için risk unsurları belirlenmiĢ, iĢletmelerin söz konusu 

oranlar üzerinden bir erken uyarı sinyali alabileceği ortaya konmuĢtur. Kısa dönemde borç 

ödeme kabiliyeti ve Ģirketin ne kadarının borçlanma yolu ile finanse edildiği önemli unsurlar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. O halde finansal baĢarısızlık için borçlanma tarafı önemli bir 

risk unsurudur. 
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ÖZET 

Ortadoğu‘daki otoriter rejimlere yönelik ayaklanmalarla, insan hakları ve özgürlük 

talepleriyle karakterize olan Arap Baharı, Suriye‘de de etkisini göstermiĢ ve 2011 yılında 

Suriye‘de Baas rejimine ve Esed yönetimine karĢı gösteriler baĢlamıĢtır. Ancak o zamandan 

bu güne, rejimin devrilmesi gerçekleĢmediği gibi, ülkede bir iç savaĢ görünümü ortaya 

çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada, Suriye devrimini değerlendirrmek amacıyla Hobbes‘un siyaset 

kuramına baĢvurulmaktadır. Hobbesçu siyasal düĢüncede sivil savaĢ, doğa durumuna dönüĢü 

ifade etmektedir. ÇalıĢmada, Hobbes‘un siyaset kuramında sivil savaĢ ve devrimin ifade ettiği 

anlamdan hareketle, Suriye devrimi Hobbesçu bir okumaya tabi tutulmaktadır. Böyle bir 

yöntem takip etmekle amaçlanan, Suriye‘nin de Hobbes‘u örnekleyen çağdaĢ örnekler 

zincirinin bir halkası haline gelip gelmediğini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hobbes, Sivil SavaĢ, Doğa Durumu, Suriye, Suriye Devrimi 

THE HOBBESIAN PARADIGM OF CIVIL WAR AND SYRIAN REVOLUTION 

ABSTRACT 

The Arab Spring, which is characterised by uprisings against authoritarian regimes in 

the Middle East and demands for human rights and freedom, affected Syria, and protests 

against Baathist regime and Assad government started in 2011. However, the fall of the 

regime has not been occured and there has been a prospect of civil war in the country since 

then. In this study, Hobbes‘s political theory is used for the purpose of examining of Syrian 

revolution. In the Hobbesian political thought, the civil war represents a return to the state of 

nature. In this study, with reference to the meaning of civil war and revolution in Hobbes‘s  

political theory, a Hobbesian reading of Syrian revolution is performed. The aim of following 

such a methodolgy is to reveal whether Syria is a part of comtemporary examples of Hobbes 

or not. 

Keywords: Hobbes, Civil War, The State of Nature, Syria, Syrian Revolution 
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1.GĠRĠġ 

Ortadoğu‘daki otoriter rejimlere yönelik ayaklanmalarla, insan hakları ve özgürlük 

talepleriyle karakterize olan Arap Baharı‘nın bir uzantısı olarak, Suriye‘de Baas rejimine ve 

Esed yönetimine karĢı baĢlayan devrim süreci, gösterilerin baĢladığı 2011 yılından günümüze 

kadar geçen zaman zarfında bir iç savaĢa doğru evrilmiĢtir. Bu çalıĢmada, iç savaĢa evrilen 

Suriye devrimini değerlendirmek üzere, Batı siyasi düĢünce tarihinin en önemli 

düĢünürlerinden biri olan Thomas Hobbes‘un siyasal teorisine baĢvurulmaktadır. Yöntemsel 

olarak böyle bir tercihte bulunulması keyfi bir tercihi yansıtmamaktadır. Politik düĢünce 

sisteminde korkuya büyük bir önem atfeden Hobbes, siyasi teorisinde devrim ve sivil savaĢın 

tahripkârlığı üzerinde önemle durarak, mevcut yönetimlere karĢı baĢlatılan isyan hareketleri 

karĢısında olumsuzlayıcı bir konum almaktadır. Özellikle sunmuĢ olduğu doğa durumu 

imgesi, sivil savaĢların yol açtığı sonuçları anlamada elveriĢli bir analiz aleti iĢlevi 

görmektedir. ÇalıĢmanın amacı da, diğer çağdaĢ örnekler gibi Suriye‘nin de Hobbes‘u 

örnekleyen bir vaka hâline gelip gelmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, 

öncelikle, Hobbes‘un siyaset kuramında iç savaĢ ve devrimin ifade ettiği anlam ortaya 

konulacak, daha sonra yine Hobbes‘un siyasal düĢüncesinde devletin dağılmasına veya 

zayıflamasına yol açan faktörler üzerinde durulacaktır. Doğa durumu imgesini örnekleyen 

çağdaĢ dünyadaki sivil savaĢ örneklerine iĢaret ettikten sonra, Suriye devrimi, devrimin 

bağlamı, muhalefetin yapısı, devrim sürecinde yaĢanan söylemsel değiĢim ve ayrıĢan talepler 

ve nihâi olarak Suriye‘de gelinen nokta ve oluĢan manzara açısından, Hobbes‘un sunmuĢ 

olduğu teorik çerçeve temelinde bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

2. HOBBES‟UN SĠYASET KURAMINDA ĠÇ SAVAġ VE DEVRĠM 

Hobbes (Hobbes, 2007a: 17-18), Leviathan‘ın giriĢinde Ģöyle der: ―Uyum, sağlıktur; 

nifak, hastalıktır; iç savaĢ ise ölüm.‖ Ġç savaĢı ölüm olarak nitelendiren Hobbes, bu 

nitelendirmesiyle mantıksal bir iliĢki içerisinde, egemen güce iliĢkin olarak da Ģu saptamada 

bulunur:   ―Egemen güç, yokluğu kadar zararlı değildir.‖ Çünkü, bir iç savaĢın yol açtığı 

acılar ve korkunç felaketler ya da yağma ve intikamı önleyecek yasal bir düzene ve zorlayıcı 

bir güce tabi olmaksızın yaĢam süren baĢıboĢ insanların anarĢisi yanında,  herhangi bir 

yönetim türü altında bir halkın maruz kalabileceği en büyük kötülük bile hiç hükmündedir 

(Hobbes, 2007a: 138). Dolayısıyla Hobbes‘un yaklaĢımından, en kötü egemen gücün bile 

egemen bir gücün hiç olmamasından çok daha iyi olduğu sonucu çıkarılabilir. Larry 

Arnhart‘ın konuya dair yorumlamasıyla; bir yönetime sahip olunduğu sürece, ne türden bir 

yönetime sahip olunması gerektiği konusu da endiĢe duyulmaması gereken bir noktadır 

(Arnhart, 2013: 177). 

Hobbes‘a göre, sivil toplum dıĢında insanların içinde bulunduğu durum herkesin 

herkesle savaĢıdır. Bu durumun Hobbesçu sözdağarındaki karĢılığı doğa durumudur (Hobbes, 

2007b: 13). Hobbes‘un egemen gücün yokluğuna, iç savaĢa ve sivil toplum dıĢında insanların 

içinde bulundukları duruma dair tasvirlerinde, Ġngiliz Ġç SavaĢı‘nın yol açtığı yıkımlara 

tanıklık etmesinin payı büyük olmuĢtur. Onun, kendi siyaset kuramında iç savaĢa en büyük 

kötülük olarak yer vermesinde de bu tanıklığın tesiri olmuĢtur. Bu bağlamda, korku, onun 

düĢünce sisteminde önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Hatta, Raffaella Santi‘nin 

tespitiyle Hobbes, düĢünce sisteminde en önemli rolü korkuya atfeden belki de yegane 

filozoftur (Santi, 2011: 69). 

Hobbes‘un yaklaĢımında, devrim yoluyla, adil olmayan bir yönetimin yerine gerçek 

anlamda adaletli bir yönetimin geleceği düĢüncesi yanıltıcı bir düĢüncedir. Ġnsanlar hiçbir 

zaman, adil olan ve olmayan konusunda bir uzlaĢıya varamayacaklardır. Her yönetim, bazı 

insanların zararına olacağı için, herhangi bir yönetimin herkesi memnun etmesi söz konusu 

olamaz (Arnhart, 2013, 178). Hobbes‘a göre, kurulu bir devlete isyan, savaĢ durumuna geri 
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dönüĢü ifade eder. Diğer bir ifadeyle ―isyan, baĢlatılmıĢ savaĢtan baĢka bir Ģey değildir 

(Hobbes, 2007a: 224).‖ Yönetimi devirmek bazen baĢarılsa bile, elde edilen sonuç genellikle 

yönetimin yara alması ve bir iç savaĢın baĢlamasıdır (Hobbes, 2007b: 168). Hobbes, bu 

durumu Peleus‘un kızlarının masalıyla örneklendirir. Masala göre, ihtiyar babalarını 

gençliğine döndürmek isteyen Peleus‘un ahmak kızları, Medea‘nın tavsiyesine uyarak, onu 

parçalayıp tuhaf otlarla kaynatmıĢlardır. Ancak ellerine geçen Ģey yalnızca, parçalara 

ayırdıkları babalarının ateĢte yitip gitmesi olmuĢtur (Hobbes, 2007a: 237).  

Kendi siyaset kuramında iç savaĢ ve devrim olgusuna yaklaĢımı bağlamında, 

YurttaĢlık Felsefesinin Temelleri (Elementa Philosophica DE CIVE) adlı eserinde, söz konusu 

eserde sunmuĢ olduğu öğretisini kavradığında ve özümsediğinde okurun nasıl bir yönelim 

içerisine gireceğine dair Hobbes‘un taĢıdığı umuda değinmekte yarar vardır. Hobbes‘un 

umudu o yöndedir ki okur, devletin huzurunu bozmaktansa, savaĢa girmektense mevcut 

durumun (bu en iyi durum olmasa bile) keyfini çıkarmanın daha iyi olacağını düĢünüp, 

öldükten ya da öldürüldükten sonra gelecek iyi zamanları baĢkalarına bıraksın (Hobbes, 

2007b: 15-16). Her ne kadar Hobbes, belirtilen yönde umut taĢısa da, yaĢanan gerçeklikte, 

devletler içerisinde ayrılıklar, ayaklanmalar ve iç karıĢıklıklar yaĢanabilmektedir. Söz konusu 

ayrılıklar, ayaklanmalar ve iç karıĢıklıklar ise bir takım faktörlere bağlı olarak meydana 

gelmekte ve devletin dağılmasına ya da zayıflamasına yol açmaktadırlar. Hobbes, 

çalıĢmalarında bu faktörler üzerinde de durmaktadır. 

3. DEVLETĠN DAĞILMASINA YA DA ZAYIFLAMASINA YOL AÇAN 

FAKTÖRLER 

Hobbes, devletin çözülmesinin ya da nifakın nedenleri üzerine eğilmenin gereğine 

iĢaret ederek, yurttaĢları ayaklanan bir devlet için incelenmesi gereken üç noktaya dikkat 

çeker. Bunlardan ilki, bireylerin zihinlerini belirli bir doğrultuda Ģekillendiren, barıĢa aykırı 

öğretiler ve duygular, ikincisi zaten ayaklanmıĢ ve Ģiddete baĢvuranları yönetenler, organize 

edenler ve yönlendirenlerin kimler olduğu ve üçüncüsü ise tüm bunların gerçekleĢtirilme 

yolları ve ayaklanan grubun kendisidir (Hobbes, 2007b: 157). Hobbes, bozguncu fikirlerin bir 

devlette olumsuzluklara yol açtığının anlatımında, ―müfsit fikirlerin zehirinden kaynaklanan 

hastalıklar‖ ifadesini kullanır (Hobbes, 2007a: 226). Hobbes, zehirli olarak nitelendirdiği bu 

tür fikirlere çeĢitli örnekler verir. Mesela ―bir tiranı öldürmenin (tyrannicide) yasal olduğu 

fikri‖ bunlar arasındadır (Hobbes, 2007b: 160). Grek ve Latin yazarların, kitaplarında ve 

siyasi konuĢmalarında, regicide‘in (bir kralın öldürülmesinin) değil, tyrannicide‘in 

meĢruiyetini savunduklarına iĢaret eden Hobbes‘a göre, bu kitaplar, kendilerini okuyan 

insanları krallarını öldürmeye sevk etmiĢtir. Çünkü, tiran olarak nitelendirilen bir kralın 

öldürülmesi, söz konusu yazarlar tarafından meĢru ve övgüye değer bir fiil haline getirilmiĢtir 

(Hobbes, 2007a: 230). Hobbes‘un zararlı fikirler arasında saydığı bir diğeri ―komĢu ülkelerin 

taklit edilmesi‖dir. Ġnsanların komĢu ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini örnek almalarına 

bağlı olarak, var olan yönetim biçimini değiĢtimeye yönelmelerinin yanlıĢlığına dikkat çeken 

Hobbes, insan doğasının, yenilik arzusuna yatkın olduğunu belirtir. Dolayısıyla komĢu 

ülkeleri taklit ederek yenilik yapmak üzere yönlendirilen insanların, karıĢıklığın sürmesinden 

zarar görseler bile, ilk baĢlangıçları sevmemeleri hemen hemen imkânsızdır. Hobbes bu 

durumu ―uyuz olmuĢ köpeklerin, artık acıya tahammül edemez hale gelinceye kadar, kendi 

tırnaklarıyla kendilerini hırpalayıp durmaları‖na benzetir (Hobbes, 2007a:229). Hobbes‘a 

göre, yalnızca devletin reformasyonu için itaatsizlikte bulunanların bu itaatsizlikleri, devleti 

tahriple neticelenecektir (Hobbes, 2007a: 237). 

Kazanma umudu, Hobbes tarafından nifak sebebi olan duygular arasında sayılır. 

Ġnsanlar barıĢa ve uygar yönetime zararlı fikirlere sahip olsalar ya da yönetimde bulunanların 

hakaretleri yüzünden zarara uğrasalar veya kırgınlığa kapılsalar bile, kazanma umutları 

olmadığı ya da çok az olduğu sürece, söz konusu durumlar nifaka neden olmaz. Çünkü 
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bireyler duygularını açığa vurmayıp içinde bulunulan duruma katlanmayı, durumu daha da 

kötüleĢtirebilecek bir risk almaya tercih ederler. Hobbes, kazanma umudu için dört Ģeyin 

vazgeçilmez olduğunu belirtir. Bu dört Ģey, sayı, araçlar, karĢılıklı güven ve liderlerdir. Az bir 

sayı ile kamu otoritelerine direniĢ göstermek umutsuzca bir giriĢimdir. Araçlar ile kastedilen 

silahlar ve ihtiyaç duyulan diğer teçhizattır. Silahlar olmadan sayı tek baĢına bir anlam ifade 

etmediği gibi, karĢılıklı güven olmaksızın silahların ve bir liderlik altında organize olmadan 

tüm diğer üç Ģeyin bir anlamı yoktur (Hobbes, 2007b: 166). Hobbes, zihinlerdeki nifak 

eğilimini, harekete geçirerek pratiğe dökme amacında olanların, bütün enerjilerini 

memnuniyetsizleri bir hizbin çatısı altında birleĢtirmeye harcayacaklarını belirtir. Hizip yeterli 

güce ulaĢtığında harekete geçilir (Hobbes, 2007b: 168). Böylelikle Hobbes‘un 

çözümlemesinde, organize olmuĢ yeterli güce sahip bir direnç, harekete geçmenin koĢulu 

olarak belirmektedir. 

4. ÇAĞDAġ DÜNYADA DOĞA DURUMU ĠMGESĠ VE SĠVĠL SAVAġ 

Hobbes‘un sunduğu güçlü bir politik imge olarak doğa durumu, politik teorisyenlerin, 

politika yapıcıların ve gazetecilerin kaygılarında yankılanmayı sürdürmektedir (Bunce, 2013: 

101). Hobbes‘un ölümünden yüzyıllar sonra bile, içinde hayatın yalnız, yoksul, kötü, kaba ve 

kısa olduğu doğa durumu imgesi, açıklayıcı bir enstrüman olarak iĢlevselliğini 

sürdürmektedir. ÇağdaĢ dünyadaki sivil savaĢların, soykırımların ve yasal bir düzenin 

bulunmadığı durumların tasvirinde, doğa durumu imgesine baĢvuru devam etmiĢtir (Bunce, 

2013: 108). Eski Yugoslavya‘daki sivil savaĢın dehĢetini, Ruanda‘daki soykırımı, Irak‘a 

Özgürlük Operasyonu sonrası Irak‘daki düzenin çözülüĢünü tasvir etmede Hobbes‘un doğa 

durumu imgesi, kabul görmüĢ bir metafor haline gelmiĢtir (Bunce, 2013: 101). 

Michael Ignatieff, ―The Balkan Tragedy‖ baĢlıklı çalıĢmasında, Yugoslavya‘nın 

dağılmasının yol açtığı tahribatın makul bir açıklamasını sunma giriĢiminde bulunur. 

Ignatieff‘in anlatımıyla, 1990‘a gelindiğinde Tito sonrası Yugoslavya çoktan Hobbesçu bir 

dünya haline, yani doğa durumu haline gelmiĢti. Etnik uyum çok-etnili bir devletin varlığına 

dayanmaktaydı. Egemen gücün yönetimi altında farklı gruplar apaçık bir uyum içinde medeni 

bir yaĢam sürebilmekteydi. Bu devletin dağılmasıyla toplum hızla kurucu ulusal bileĢenlerine 

ayrıldı. Toplumsal bütünlük sona erdi ve güvenliğin olmayıĢı savaĢan grupların ortaya 

çıkmasına yol açtı. Hobbes‘un Ignatieff için önemi birkaç noktada  toplanır. Ġlk olarak, 

Ignatieff,  devletin tek baĢına sivil barıĢı garanti edebileceği yönündeki Hobbesçu görüĢü 

takip eder. Ġkinci olarak o, güvenliğin bulunmadığı durumlarda korkunun etki gücüne vurgu 

yapan Hobbesçu psikolojiye baĢvurur. Son olarak, Ignatieff, devlet iktidarının yokluğunda 

daha önce birarada yaĢayan yurttaĢların düĢmanlar haline geleceği Ģeklindeki Hobbesçu 

görüĢü izler (Bunce, 2013: 109). Damir Mirkoviç, dağılma sürecindeki Yugoslavya‘da 

yaĢanmıĢ olan durumu tasvir ederken, ―bütünüyle bir kaos ve hukuksuzluk‖, ―herkesin 

herkese karĢı savaĢı‖ ifadelerini kullanmıĢ ve yaĢamın gerçekten yalnız, yoksul, kötü, kaba ve 

kısa bir hal almıĢ olduğunu belirtmiĢtir. Gazeteci Timothy Garton Ash, Saddam sonrası 

Irak‘ın durumunu resmetmek üzere Hobbes‘un metaforuna baĢvurur. Irak‘ı Lockçu özgürlüğe 

ulaĢtırma iddiası, Irak‘ın, Hobbesçu doğa durumuna gerisin geri savrulmasıyla sonlanmıĢtır. 

Iraklılar artan bir biçimde, herĢeyin, önceki halinden daha kötü bir duruma geldiğini dile 

getirmektedirler (Bunce, 2013: 109-110). 

Lieven De Cauter‘in, Beyrut entelektüelleri ve mimarlarıyla yapılan görüĢmerele 

dayalı olarak, sivil savaĢın fenomenolojisi ya da antropolojisinin taslağını çıkarmaya çalıĢan 

çalıĢması, Hobbes‘un, doğa durumuna dönüĢü temsil eden sivil savaĢ fikrini rehber olarak 

alır. Beyrut‘un, doğa durumuna dönüĢün gerçekleĢtiği Ģehirler arasında belki de en iyi bilineni 

olduğu belirtilen çalıĢmada, Beyrut örneğinden hareketle, herhangi bir Ģehrin de (en azından 

prensipte) benzer bir doğa durumuna sürüklenebileceği tespitinde bulunulur (De Cauter, 2011: 

421-422). ÇalıĢmada ortaya konulan önemli bir saptama, gerek Beyrut‘un, gerekse ulusun, 
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yalnızca geçmiĢte on beĢ yıl süre ile devam eden sivil savaĢ tarafından değil, halen devam 

etmekte olan örtük sivil savaĢ tarafından da parçalanmıĢ olduğudur. Sivil savaĢ fiili olarak 

sona ermiĢ olsa bile örtük bir biçimde sürmektedir ve bu örtük sivil savaĢın geniĢ kapsamlı 

etkileri söz konusudur. Kamusal alanın ortadan kalkması bu etkilerden bir tanesidir. Beyrut‘ta 

mekânın farklı gruplar arasında bölünmesi söz konsudur. Güney banliyölerde güvenlik sistemi 

bütünüyle Hizbullah tarafından iĢletilmektedir. Öyle ki Hizbullah‘ın silahlı güçleri Lübnan 

ordusundan bile daha güçlüdür ve bu durum bölgedeki güvenliğe yönelik önemli bir tehdit 

teĢkil etmektedir. Kent plancısı bir mimar olan Mona Fawaz‘a göre bu durum toplumun 

militarizasyonu olarak görülebilir (De Cauter, 2011: 422-423). 

Örtük sivil savaĢın etkilerinden biri de gerçek, sanal ve zihinsel sınır çizgilerinin 

ortaya çıkmasıdır. ġehir, bu sınır çizgileri tarafından bölünmüĢtür. Sivil savaĢtan bu yana 

insanlar kendi yaĢadıkları bölgelerden hiç ayrılmamakta ya da nadiren ayrılmaktadırlar. Her 

bölge kendi merkezine sahiptir. Mesela Hamra, Ģehrin savaĢ öncesi Beyrut‘un görüntüsünü en 

çok andıran en kozmopolitan bölgesidir. ġehirdeki önemli bir bölünme çizgisi de Sünni-ġii 

bölünmesidir. Zihinsel snınır çizgilerinin örneği ise, devlet tarafından değil Hizbullah 

tarafından kontrol edilen güney banliyölerinde açık bir biçimde görülebilir. ġehrin bu 

bölgesine Sünni, Hristiyan ya da Dürzi bir entelektüelin giremeyeceği az ya da çabuk kabul 

edilen bir gerçektir. ġii olmayan herhangi birinin bu bölgede bir iĢi olamaz ve güney 

banliyöleri adeta girilmez bir bölge haline gelmiĢtir (De Cauter, 2011: 423-424). 

Beyrut‘taki örtük savaĢın bir diğer etkisi zamansal kopuĢ ve hafıza yitimi olmuĢtur. 

Rahatsız edici, sarsıcı ve acı dolu anılara sahip olanlar için iradi bir biçimde unutmak, arzu 

edilen, özgürleĢtirici bir edim haline gelmektedir. Beyrut, sivil savaĢın fiili olarak sona 

ermesinden sonra da mimari açıdan kültürel mirasının önemli bir bölümünü yitirmiĢtir. 

Beyrut‘un tahrip edilmesi, unutmanın bir nedeni ve etkisi olarak, hafıza kaybının adeta bir 

Ģifresi konumundadır. Bu yönüyle Beyrut gittikçe tarihsiz bir Ģehir görünümü kazanmaktadır 

(De Cauter, 2011: 424-425). 

Beyrut‘un adeta Hobbes‘un bir açıklaması olduğuna iĢaret eden De Cauter, sivil 

savaĢın dehĢetinin, status naturalis ve status civilis arasındaki farkı daha kolay anlaĢılabilir 

kılacağını belirtir. ÇalıĢmada, Beyrut‘a iliĢkin olarak ―post-travmatik stres sendromu‖ 

yaĢayan bir Ģehir saptaması yapılır. Sivil savaĢ fiili olarak sona ermiĢ olsa bile travma 

sürmektedir. Çünkü sivil savaĢ biçim değiĢtirmiĢ haliyle varlığını devam ettirmektedir. Sivil 

savaĢ, meydana getirdiği sınır çizgileriyle sonu gelmez bir örtük savaĢa (endless latent war) 

dönüĢmüĢtür. Dolayısıyla acı bir türlü iyileĢmemekte ve sivil savaĢın yeniden patlak verme 

potansiyeli, travmatizmi canlı tutmaktadır (De Cauter, 2013:429). 

5. SURĠYE DEVRĠMĠNĠN BAĞLAMI: ARAP BAHARI 

17 Aralık 2010 tarihinde Muhammed Bouazizi adlı gencin kendini yakmasıyla 

baĢlayan ve ülke geneline yayılan rejim karĢıtı ayaklanmalar sonucunda Tunus devlet baĢkanı 

Zeynel Abidin Bin Ali görevini bırakarak ülkeyi terk etmiĢ ve böylelikle Tunus‘taki baskıcı 

rejim sonlanmıĢtır (Mercan, 2012: 181). Tunus‘ta rejimin devrilmesini, kısa bir süre sonra 

Mısır‘da Hüsnü Mübarek‘in devrilmesi izlemiĢ, değiĢim rüzgarının hızla yayılması sonucunda 

Ortadoğu‘daki diğer Arap ülkelerinde de rejim karĢıtı gösteriler ve ayaklanmalar 

baĢgöstermiĢtir. Ġnsan hakları, demokrasi ve iĢ, göstericilerin taleplerini oluĢturmaktaydı. 

Göstericiler nezdinde bu üç talebi bir tek kelimede toplamak mümkündü: ―onur‖. Bu talep, 

kendi kendini haklılaĢtıran, apaçık bir biçimde haklı olan bir talep olduğu için, diktatörlerin 

devrilmesinin kaçınılmaz olduğu düĢünülmüĢtür. Ancak süreç umulduğu biçimde 

gerçekleĢmemiĢ ve çok daha karmaĢık bir hâl almıĢtır (McHugo, 2014: 219-220). 

Ortadoğu‘yu etkisi altına alan bu süreçten Suriye de etkilenmiĢ ve kitlesel gösteriler 

Suriye‘nin politik görünümünün parçası haline gelmiĢtir. Bununla birlikte bu gösteriler, 
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Tunus ve Mısır devrimlerindeki ulusal ölçekteki ayaklanmalardan farklı olarak, çok daha 

parçalı ve yerel bir görünüm içinde ortaya çıkmıĢtır. Ülke çapında Baas rejimine karĢı 

ayaklanmaları tetikleyen olay 2011 yılı Mart ayında Deraa‘da yaĢanmıĢtır. 6 Mart 2011‘de, 

yaĢları 10 ile 15 arasında değiĢen 15 çocuktan oluĢan bir grup tutuklanmıĢtır. 

Tutuklanmalarının gerekçesi, okullarının duvarına Tunus devriminin sloganı olan ―halk, 

rejimin düĢmesini istiyor (Al-sha‘b yurid isqat al-nizam)‖ sloganını yazmalarıdır. Çocuklar 

polis gözaltısında sorgulanmakla kalmayıp, iĢkenceye de maruz kalmıĢlardır. Tutuklama 

yalnızca çocukların ailelerinde değil, Deraa sakinlerinin önemli bir bölümünde de ahlâki bir 

hakaret hissi uyandırmıĢtır. Olayların hemen akabinde, tutuklamalara muhatap olan ailelerle 

birlikte gösterilen yerel dayanıĢma, devlete yönelik kiĢisel Ģikâyetleri, rejime yönelmiĢ bir 

öfkeye dönüĢtürmüĢtür. Birkaç gün içinde Deraa halkı, protesto için sokaklara dökülmüĢ ve 

25 Mart itibariyle kent merkezi bütünüyle göstericilerin kontrolü altına girmiĢtir. Kısa süre 

içerisinde gösteriler, Duma, Harasta, Hama, Humus, Baniyas, Lazkiye, KamıĢlı, Deyr ez Zor 

ve Tal Kalakh gibi diğer kent ve kasabalara da yayılmıĢtır (Pinto, 2013: 205-206). Deraa‘daki 

hoĢnutsuzlukların yerel olmakla birlikte tüm ülkede yankı bulmasının nedeni, bu 

hoĢnutsuzlukların temelinde yatan nedenlerin bütün Suriyelileri etkilemekte oluĢudur. Bu 

yüzden, tüm bu diğer kent ve kasabalarda gerçekleĢtirilen protestolar da, temelde yatan aynı 

sorunları yansıtmıĢ ve aynı talepleri dile getirmiĢlerdir. Bu talepler, sorumsuz bir güvenlik 

devleti anlayıĢına son verilmesi, özgürlük, iĢsizlikle mücadeleye yönelik politikalar ve 

yolsuzlukla mücadele edilmesidir (McHugo, 2014: 222.). Gerek bu talepler, gerekse Deraa‘da 

tutuklanan çocukların duvara yazdıkları slogan, Ortadoğu‘daki değiĢim rüzgarında diğer Arap 

ülkelerinde yankılanmıĢ olanlardan farklı değildir. 

Ortadoğu‘daki otoriter rejimlere yönelik ayaklanmalarla, insan hakları ve özgürlük 

talepleriyle karakterize olan ve adına Arap Bayarı denilen bu sürecin, rejime yönenlik 

Suriye‘deki gösterilerde de ilham kaynağı olması, Hobbes‘un siyaset düĢüncesinde bozguncu 

bir fikir olarak yerini alır. Çünkü, daha iyi bir yönetim arzusuyla yenilik yapmak üzere 

―komĢu ülkelerin taklit edilmesi‖, Hobbes‘un devletin çözülmesine yol açan nedenler arasında 

saydığı bozguncu fikirler kategorisi içerisinde yer alır.  Ancak, Arap Baharı‘nın da esin 

kaynağı olduğu, Suriye‘de otoriter rejim karĢıtı fikirlerin, kuvveden fiile, diğer bir deyiĢle 

potansiyelden eyleme geçebilmesi için, yine Hobbesçu siyasal düĢüncede ihtiyaç duyulan Ģey, 

onun nifaka yol açan duygular arasında yer verdiği kazanma umududur. Bu bağlamda, rejim 

karĢıtı muhalefetin ―kazanma umudu‖ açısından durumunu değerlendirebilmek için, 

Hobbes‘un bu umut için vazgeçilmez gördüğü unsurlar temelinde yapılacak, muhalefetin 

yapısına yönelik bir çözümlemeye ihtiyaç vardır. 

6. SURĠYE‟DE REJĠM KARġITI MUHALEFETĠN PARÇALI YAPISI VE 

LĠDERLĠK SORUNU 

BirleĢik bir yapıya sahip olmaması ve liderlik sorunu, Suriye‘de rejim karĢıtı 

muhalefetin rejim karĢıtı olayların baĢlangıcından bu yana süregelen bir özelliği olmuĢtur. 

Gösterilerin yerel ve parçalı bir karakterde patlak vermesi, Suriye‘deki ayaklanmayı, Arap 

dünyasını saran diğer devrim ve ayaklanmalardan farklı kılan bir unsur olmuĢtur. Genel 

itibariyle, söz konusu gösteriler, biri diğerini izleyen bir biçimde yerel ayaklanmalar Ģeklinde 

cereyan etmiĢ, eĢzamanlı ulusal bir ayaklanma Ģeklinde gerçekleĢmemiĢtir. Bu gerçekleĢme 

biçimi, gösterilerin liderleri arasında çok az koordinasyon bulunduğunu ya da hiç 

koordinasyon bulunmadığını göstermektedir (Pinto, 2013: 215). Eylül 2011‘de Ġstanbul‘da, 

sürgündeki Suriye muhalefeti tarafından kurulan Suriye Ulusal Konseyi ise, ülke içindeki 

protestolarla iliĢkili gerçek bir temsili organ mahiyetinde değildi (Pinto, 2013: 217). 

BarıĢçıl gösterilerden silahlı muhalefete doğru yaĢanan dönüĢümde de, muhalefetin 

parçalı yapısı ve liderlik sorunu ortadan kalkmamıĢtır. Özgür Suriye Ordusu, silahlı 

muhalefetin kendisinde merkezileĢtiği yegâne yapılanma olmamıĢtır. Silahlı muhalefete 
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sağlanan doğrudan finans ve silah kaynaklarının çeĢitlenmesiyle sahneye yeni silahlı gruplar 

çıkmıĢtır (Pinto, 2013: 234). Bu süreçte Selefi görüĢlere sahip silahlı gruplar da rejim karĢıtı 

muhalefetin önemli bir parçası haline gelmiĢlerdir ki, Nader Hashemi ve Danny Postel, bu 

durumun anlatımında ―Suriye muhalefetinin Selefizasyonu (Salafization of Syria‘s 

Opposition)‖ ifadesine baĢvururlar (Hashemi ve Postel, 2013: 8). Ancak Selefi görüĢlere sahip 

gruplar arasında bile birlikten söz etmek mümkün değildir. Muhalifler arasında birlik 

olmaması, Suriye‘de rejimin kendisine karĢı olan direniĢ karĢısında ayakta kalabilmesini 

sağlayan en önemli faktörlerden biri olmuĢtur. 

Baas rejimine karĢı Suriye‘de meydana gelen ayaklanmanın medyadaki sunulma 

biçimi de süreç içerisinde değiĢiklik göstermiĢtir. BaĢlangıçta ayaklanma, Tunus ve 

Mısır‘daki devrimler sürecinin bir devamı olarak, otoriter politik sisteme karĢı geniĢ kapsamlı 

bir ayaklanma olarak medya tarafından takdim edilmiĢtir. Ancak protestolar ulusal ölçekte bir 

seferberlik baĢlatmayı baĢaramadıkça, Suriye toplumundaki dini gruplar arasındaki fay hatları 

derinleĢtikçe ve artan ölçekte bir silahlı karĢı karĢıya gelmeyle iç içe geçmiĢ hükümet yanlısı-

karĢıtı pozisyonlar Ģeklinde siyasallaĢtıkça, ayaklanma medyanın geniĢ bir kesimi tarafından 

sivil savaĢın baĢlangıcı olarak sunulmaya baĢlanmıĢtır (Pinto, 2013: 207). Muhalefetin kendi 

içinde parçalı bir yapıya sahip olması ve artan ölçüde silahlı bir görünüm alması, muhalif 

grupların hem kendi içinde hem de rejimle karĢı karĢıya gelmeleri, Suriye‘de sivil savaĢ 

koĢullarını hazır hale getirmiĢtir. 

Belirtilen hususlar bağlamında değerlendirildiğinde, Suriye devriminde muhalefetin, 

devrimin baĢlangıcından bu yana, Hobbes‘un kazanma umudu için vazgeçilmez gördüğü 

unsurlar arasında saydığı karĢılıklı güven ve liderlikle ilgili olarak sorunlar yaĢadığı 

görülmektedir. Rejim karĢıtı muhalefetin, yine Hobbes‘un kazanma umudu için vazgeçilmez 

gördüğü unsurlar arasında yer alan, sayı açısından yetersiz olduğu ileri sürülemez. Çünkü, 

devrimin baĢlangıcında ülke genelindeki çeĢitli kent ve kasabalarda, yaygın kitlesel gösteriler 

olmuĢtur. Silahlı muhalefete doğru yaĢanan dönüĢümde de, muhalif unusurların ciddi 

manasıyla sayı problemi yaĢadıkları söylenemez. Temel problem, rejim karĢıtı muhalefetin, 

bir liderlik altında toplanan organize bir muhalefete tahvil edilememesi olmuĢtur. Silahlı 

muhalefete doğru yaĢanan dönüĢümle birlikte, çeĢitli muhalif gruplar arasında da Ģiddetli 

çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. Bu durum muhalefet içinde karĢılıklı güven unsuru açısından da sorun 

olduğunu göstermektedir. Silahlı muhalefete sağlanan doğrudan finans ve silah kaynaklarının 

çeĢitlenmesiyle yeni silahlı grupların ortaya çıkıĢı, muhalefetin daha da parçalı hale gelmesine 

yol açmıĢtır. Muhalefete sağlanan desteğin kesin bir bilançosu olmadığı için, Hobbes‘un 

kazanma umudu için gerekli gördüğü unsurlar arasında yer alan araçlar açısından, muhalefetin 

yeterliliğini değerlendirmek güçtür. Ancak Ģu tespitte bulunulabilir ki, araçlar açısından 

muhalefet yeterli bir kapasiteye sahip olsa bile, muhalefet arasında birlik olmaması bu 

araçların efektif bir biçimde iĢlev görmesine engeldir. Liderliğin olmaması, dolayısıyla 

muhalefetin organize, birleĢik bir yapıya sahip olmaması, Hobbes‘un kazanma umudu için 

gerekli gördüğü sayı ve araçlar gibi unsurları, yeterli olmaları halinde bile anlamsız 

kılmaktadır. Hobbesçu bir perspektiften bakıldığında, kazanma umudu için gerekli unsurların 

tastamam mevcut olmamasının, Suriye‘de rejim karĢıtı hareketleri daha baĢtan umutsuz bir 

giriĢim haline getirmiĢ olduğu söylenebilir.   

7. SURĠYE DEVRĠMĠNĠN SÖYLEMĠNĠN FARKLILAġMASI VE AYRIġAN 

TALEPLER 

Suriye devriminin baĢlangıç aĢaması itibariyle devrimin söyleminin ve ifade edilen 

taleplerin izi protestolardaki sloganlardan sürülebilir. 2011 yılı ġubat ayında ġam‘ın Hariqa 

bölgesinde trafik polis memurlarının bir tüccarın oğlunu tartaklamaları sonucu gerçekleĢen 

protestoda göstericilerin attıkları slogan ―Suriye halkı aĢağılanamaz‖ Ģeklindeydi. Yine 2011 

yılı ġubat ayında Libya‘daki direniĢçilere destek vermek üzere ġam‘daki Libya büyükelçiliği 
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önünde toplanan protestocuların ellerindeki pankartlarda ―halk için özgürlük‖ ve ―hainler, 

kendi halkını dövenlerdir‖ sloganları yazmaktaydı. Yine Deraa‘da meydana gelen olayların 

ardından ülkenin diğer Ģehir ve kasabalarına yayılan gösterilerde protestocular, ―Allah, 

Suriye, hürriyet, bunlar yeter‖ Ģeklinde slogan atmıĢlar ve erken dönemde rejime karĢı Ģiddet 

içermeyen bir mücadele tercihini yansıtan ―barıĢçıl (peaceful-silmiyya)‖ yazılı ve ―herkes için 

özgürlük istiyoruz‖ yazılı pankartlar taĢımıĢlardır. Gösteriler, politik reform, adalat ve idari 

yolsuzlukla mücadele talepleriyle baĢlamıĢ, ancak olgunlaĢmalarıyla birlikte, Baas rejiminin 

sonuna ve özgürlüğe yönelik çağrılara yol vermiĢlerdir (Pinto, 2013: 205-207). Suriye 

Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu eski baĢkanı Muaz el-Hatib, görevi kabul 

ettiği konuĢmasında ―Biz her Sünni, Alevi, Ġsmaili, Hristiyan, Dürzi, Asuri… için özgürlük ve 

uyumlu Suriye halkının tüm parçaları için haklar talep ediyoruz (McHugo, 2014: 229).‖ 

diyerek özgürlük ve haklar temelli bir söyleme baĢvurmuĢtur. Rafif Jouejati de devrimin 

anlamlandırma biçimine iĢaret ederken, devrimin baĢlangıç yıllarında egemen olan söyleme 

güçlü bir biçimde vurgu yapmaya devam eder. Suriye devriminin bir diktatörü baĢka bir 

diktatörle ikâme etmekle ilgili olmadığını belirten Jouejati, devrimin, tüm Suriyeliler için 

özgürlük, onur ve demokrasi sağlamayı amaç edindiğini ifade eder (Jouejati, 2013: 176-177). 

Suriye‘deki ayaklanma baĢladığında, rejimin düĢmesine ve Esed Hanedanı‘nın sona 

ermesine yönelik talepler, paylaĢılan bir politik dil oluĢturmuĢtur (Pinto, 2013: 218). Ancak 

anti-Baasçı protestonun paylaĢılan bu dili, doygunluğa ulaĢmasıyla birlikte, mezhepçilik, 

sınıf, kent/kır farklılıkları, bölgecilik gibi çeĢitli sosyal fay hatları üzerinden, Suriye için farklı 

sosyal ve politik projelere dönüĢmeye baĢlamıĢtır (Pinto, 2013: 225). Bu durum, rejim karĢıtı 

muhalefetin bölünmesinde ve ayrıĢmasında etkili olmuĢtur. Örneğin, çoğu Hristiyan ve Alevi, 

ayaklanmanın Sünni Ġslami bir devrime dönüĢeceği kaygısıyla Sünni Müslümanlarla birlikte 

protestolarda yer almaktan kaçınmaya baĢlamıĢtır (Pinto, 2013: 225).  

Suriye‘deki çeĢitli silahlı gruplar arasında da, karĢı karĢıya gelmeler ve keskin 

anlaĢmazlıklar biçiminde kendini açığa vurduğu üzere, ideolojik uyuĢmazlıklar vardır. Bu 

ideolojik uyuĢmazlıklardan ötürü El-Kaide bağlantılı gruplar, Özgür Suriye Ordusu ve Kürtler 

arasında çatıĢmalar baĢgöstermiĢtir (Abu Rumman, 2013: 9). 

Christopher R. Hill‘in tespitiyle, Suriye‘yi kimin ve nasıl yöneteceği, çatıĢmaları 

körükleyen faktördür. Suriye‘de, yalnızca diktatörlük ve demokratik muhalefet arasında var 

olan bir bölünmeden söz etmek mümkün değildir. Bu, fay hatlarından yalnızca bir tanesidir 

(Hill, 2013: 239-240). Muhalefetin içinden farklı politik tahayyüllere sahip silahlı grupların 

ortaya çıkıĢı ve devletin aĢırı güç kullanımını da içeren baskı ve bastırma politikaları, 

Suriye‘nin toplumsal ve politik parçalanmasının zeminini oluĢturmuĢtur. 

Hobbes‘un siyasal düĢüncesi çerçevesinde bakıldığında, devrimin baĢlangıç 

dönemlerinde egemen olan insan hakları ve özgürlük temelli söylem, barıĢa aykırı ve 

bozguncu fikirler içerisinde değerlendirilebilir. Söz konusu değerlerin egemen olduğu bir 

yönetim yapısına kavuĢmak üzere devlete itaatsizlikte bulunmak, Hobbes‘un yaklaĢımına 

göre, devleti tahriple neticelenecektir. Suriye devrimi incelendiğinde, baĢlangıçta rejimin 

devrilmesine ve Esed Hanedanlığı‘nın yıkılmasına yönelik politik dilin, kendi doğal 

limitlerine gelinceye kadar, farklı talep ve söylemleri örttüğü görülür. Ancak bu dilin 

doygunluğa ulaĢmasıyla, çeĢitli toplumsal fay hatları temelinde, Suriye için farklı toplumsal 

ve siyasal projelerin oluĢması ve muhalefetin de bu projelere bağlı olarak ayrıĢması ve farklı 

söylemleri dillendirmesi, Hobbes‘un siyaset teorisinde bozguncu fikirler arasında belirtilen 

(Hobbes, 2007a: 227) ―iyiye ve kötüye kiĢilerin karar vermesi‖ni örneklendiren bir durum 

olarak ele alınabilir. Suriye‘de rejimin devrilmesi ve Esed Hanedanlığı‘nın sona ermesine 

yönelik politik dil, sonrasına iliĢkin olarak, muhalefetin üzerinde uzlaĢtığı bir politik 

tasavvuru netice vermemiĢ, tam aksine zaman zaman birbirleriyle uzlaĢmaz karĢıtlıklar da 

içeren, farklı politik tahayyüller ortaya çıkmıĢtır. Hobbes, insanların adil olan ve olmayan 



  

 

667 

 

 

konusunda hiç bir zaman uzlaĢmaya varamayacaklarını söylüyordu. Suriye devrimi 

bağlamındaki uzlaĢmazlıklar ise sivil savaĢa giden yolun taĢlarını döĢemiĢ, ya da Hobbes‘un 

sunmuĢ olduğu politik imgeyle ifade etmek gerekirse doğa durumuna dönüĢün koĢullarını 

oluĢturmuĢtur.  

8. SURĠYE‟DE GELĠNEN NOKTA VE OLUġAN MANZARA 

Suriye‘de gelinen nokta itibariyle, çatıĢma yaĢayan iki taraftan söz etmek artık 

mümkün gözükmemektedir. DireniĢçi gruplar arasında ciddi mücadeleler süregeldiği gibi, 

çatıĢmanın taraflarından bazen birinin bazen diğerinin yanında yer alan kriminal unsurlarca 

gerçekleĢtirilen çocuk kaçırma olayları ve yol kesme eylemleri de genel görünümün bir 

parçasıdır. Rejim, helikopterlerden atılan varil bombaları ve kimyasal silah kullanımını da 

içerecek biçimde, ayrım gözetmeksizin çeĢitli Ģiddet biçimlerine sürekli olarak 

baĢvurmaktadır. Rejim halen daha ayakta kalabilecek yeterli güce sahip olmakla birlikte, 

kaybettiği yerleri geri alabilecek kapasiteye sahip görünmemektedir. Tüm bunların yaında 

Suriye‘deki iç savaĢ, vekâlet savaĢlarına sahne olan bir zemin haline de gelmiĢtir (McHugo, 

2014: 233). 

Devrimin militarize olması, ülke içinde oluĢacak politik bir çözüme iliĢkin umut verici 

bir manzaranın olmaması, barĢçıl değiĢim sürecinin çıkmaza girmesi ve uluslararası toplumun 

Suriye‘de akan kana nasıl son verileceği konusunda bir uzlaĢmaya varamaması faktörlerinin 

tamamı, Suriye içinde muazzam bir tahribatın oluĢmasına, milyonlarca mülteciye ve on 

binlerce tutukluya ve insan ölümüne yol açmıĢtır (Abu Rumman, 2013: 8). Uluslararası Af 

Örgütü‘nün raporuna göre, 2011‘den bu yana Suriye‘de öldürülen insan sayısı 250 bini aĢmıĢ, 

milyonlarca insan zorla yerinden edilmiĢtir. 2015 sonu itibariyle Suriyeli mülteci sayısı, 

ağırlıklı olarak Lübnan, Ürdün ve Türkiye‘de olmak üzere, 4,6 milyona ulaĢmıĢtır. Binlerce 

insan deniz üzerinden tehlikeli bir biçimde Türkiye‘den Avrupa‘ya geçmeye çalıĢmıĢ, Suriye 

içinde yerinden edilen insan sayısı 7,6 milyonu geçmiĢtir (Amnesty International, 2016: 49). 

Eski BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres‘in ifadesiyle, Suriye 

krizi, Ruanda soykırmından bu yana muhtemelen dünyanın tanıklık ettiği en kötü insani 

krizdir (Sprusansky, 2014: 52). Nader Hashemi ve Danny Postel, bölgesel ve uluslararası 

boyutları da olan Suriye meselesinin zorluğuna dikkat çekme bağlamında, Amerika BirleĢik 

Devletleri eski dıĢiĢleri bakanlarından Warren Christopher‘ın Bosna savaĢını betimlemek 

üzere kullandığı ―cehennem sorunu (a problem from hell)‖ ifadesine dikkat çekerek, bu 

ifadenin Suriye üzerine yapılan tartıĢmalarda geri döndüğünü belirtirler (Hashemi ve Postel, 

2013: 5). 

Suriye‘de, toplumun fay hatları derinleĢtikçe, sosyal parçalanma ve kutuplaĢma süreci 

sıkı bir biçimde yerleĢmiĢtir. Bu durum, sosyal dokunun tahribi anlamına gelmektedir (Pinto, 

2013: 234). Suriye iç savaĢı, çeĢitli gruplar arasında, Ömer Faruk Topal (Topal, 2016: 93)‘ın 

ifadesiyle, adeta ―psikolojik kan davaları‖ ekmiĢtir. 

9. SONUÇ 

Suriye‘de 2011 yılında Baas rejimine ve Esed yönetimine karĢı baĢlayan gösterilerden 

bugüne, Suriye‘de devriminin geldiği nokta ve oluĢan manzara, Suriye‘nin de Hobbes‘u 

örnekleyen çağdaĢ örnekler zincirinin bir halkası haline geldiğini ortaya koymaktadır. Daha 

fazla özgürlük, daha fazla insan hakları talebiyle, yönetimi daha iyi hâle getirmek üzere 

çıkılan yolun bugün itibariyle ulaĢtığı noktada, insan hakları ve özgürlüklerle karakterize olan 

demokratik bir rejime eriĢilemediği gibi, devlet yapısının fiilen çöktüğü görülmektedir. Bugün 

Suriye devletinin, fiili olarak ülkenin tamamında geçerli olan bir egemenliğe sahip olduğunu 

ileri sürmek mümkün değildir. Dolayısıyla ülkenin tamamında hakim olan yasal bir düzen de 

artık söz konusu değildir. ÇalıĢmada belirtilen, kriminal unsurlarca gerçekleĢtirilen eylemler, 

yasal bir düzenin olmayıĢının ulaĢtığı düzeyi örneklendirmiĢtir. Hobbes‘un kurulu bir devlete 
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isyanın nadiren yönetimin devrilmesiyle sonuçlandığı, elde edilen sonucun genellikle 

yönetimin yara alması ve bir iç savaĢ olduğuna iliĢkin saptaması, çalıĢmada gösterildiği üzere, 

Suriye örneğinde de tahakkuk etmiĢtir.  

ÇalıĢmada ortaya konulan önemli bir saptama da, Hobbes‘un kazanma umudu için 

vazgeçilmez gördüğü unsurlar açısından, Suriye‘de rejim karĢıtı muhalefetin yapısal olarak 

baĢtan beri kusurlu oluĢudur. Muhalefetin baĢından beri yaĢadığı liderlik sorunu ve parçalı bir 

yapıya sahip olması, Hobbes‘un kazanma umudu açısından gerekli gördüğü diğer unsurları da 

anlamsız kıldığından, Suriye‘de rejim karĢıtı hareketlerin daha baĢtan umutsuz bir giriĢim 

hâlinde doğmuĢ olması, Hobbesçu perspektif açısından olağan bir sonuçtur. 

Hobbes‘un politik düĢüncesinde, iyiye ve kötüye kiĢilerin karar vermesi, devletin 

dağılmasına yol açan bozguncu fikirler arasında yer alır. Hobbes‘un, burada vurgulamak 

istediği husus, insanların uzlaĢmazlığıdır. Nitekim çalıĢmada gösterildiği gibi, söz konusu 

uzlaĢmazlık, Suriye‘de rejim sonrasına iliĢkin farklı politik ve toplumsal projeler Ģeklinde 

kendisini ortaya koymuĢtur. BarıĢçıl muhalefetin silahlı direniĢe dönüĢümüyle birlikte, bir 

yanda farklı politik tahayyüllere sahip silahlı grupların ortaya çıkıĢı ve bunların kendi 

içlerinde ve rejimle girdiği çatıĢmalar, diğer yanda rejimin uyguladığı ölçüsüz ve kuralsız 

Ģiddet, ülkeyi Ģiddetli bir iç savaĢa sürüklemiĢtir. Bugün ülkenin çeĢitli kesimleri üzerinde, 

farklı silahlı muhalif grupların tesis etmiĢ oldukları mikro egemenlik alanları, Suriye‘nin 

politik manzarasının olağan bir parçası hâline gelmiĢtir. 

ÇalıĢmada ortaya konulan, Suriye iç savaĢının yol açtığı ağır insani kriz, iç savaĢın yol 

açtığı acılar ve korkunç felaketlere dikkat çeken Hobbes‘un acı bir doğrulanması olmuĢtur. 

Bugün Suriye‘deki manzara, devrimi tetikleyen baĢlangıçtaki dinamiklerden büyük ölçüde 

kopmuĢ, bölgesel ve uluslararası boyutları da olan bir muamma hâlini almıĢtır. Ülkenin sosyal 

dokusu tahrip olmuĢ, toplumsal ve politik olarak ülke parçalanmıĢ, herkesin herkese karĢı 

savaĢının söz konusu olduğu doğa durumu koĢulları, yani status naturalis, Suriye‘de hükmünü 

icra eder hâle gelmiĢtir. Suriye‘deki iç savaĢ sona erse bile toplumun farklı kesimleri arasında 

ekilmiĢ olan psikolojik kan davalarının varlığını sürdürmesi ve sivil savaĢın Suriye‘de de tıpkı 

Beyrut‘ta olduğu gibi örtük bir savaĢ biçimini alması muhtemel bir neticedir. 
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TÜRK SĠYASETĠNDE POLĠTĠK DĠL KULLANIMI: RECEP TAYYĠP ERDOĞAN‟IN 

3 KASIM 2002 GENEL SEÇĠMLERĠ MĠTĠNG KONUġMALARININ, SÖYLEM 
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ÖZET 

Söylem kavramı, 20. yüzyılın baĢlarında Batı dünyasında yapılan çalıĢmalar ile ortaya 

çıkmıĢtır. Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaĢan bir süredir dilimizde toplumun bütün 

kesimlerince baĢvurulup kullanılmaktadır. YaĢadığımız çağ, bir söylem çağı olup artık 

dünyadaki genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri altındadır. Artık mutlak 

gerçeklik yoktur, mutlak söylemler vardır. Söylem analizi dilin kullanım biçimini ve 

iĢlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka plan bilgisine 

dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya 

koyabilme özelliğindeki söylem ve iletiĢim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Ak Parti‘nin 

kurucusu ve Türkiye Cumhuriyetinin 12.CumhurbaĢkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk 

siyasal tarihinde siyasette kesintisiz en çok seçim kazanan ve kuĢkusuz en çok tartıĢılan 

siyasal liderlerinden birisidir. Bu nedenle Erdoğan‘ın, Türk Siyasetindeki baĢarısı 

incelenmeye değer bulunmuĢtur. Böylelikle Erdoğan‘ın hayatı, siyasi geliĢim süreci, siyasi 

kiĢiliğinde etkili olan faktörler dikkate alınarak; 3 Kasım 2002 seçim mitinglerinde kullandığı, 

―Politik dil‖ söylem tarzı, içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Erdoğan‘ın seçim 

dönemlerindeki miting konuĢma metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı 

gündem konuları ve ―Ben ve Biz‖ zamirlerini kullanma biçimi açısından incelenecektir. 

Bulgular tablolar halinde düzenlenecek ve karĢılaĢtırma yapılarak değerlendirilecektir. Ortaya 

çıkan siyasal söylem analizi ile ―Türk Politik Dilinin‖ değiĢim ve dönüĢümleri belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Söylem, Siyasal Söylem Analizi, Politik Dil, 3 Kasım 2002 

Seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan 
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POLITICAL LANGUAGE USE IN TURKISH POLITICS: POITICAL DISCOURSE 

ANALYSIS OF RECEP TAYYIP ERDOĞAN‟S MEETING SPEECH IN 3 RD 

NOVEMBER 2002 GENERAL ELECETIONS 

ABSTRACT 

The term of discourse that emerged with the studies conducted in western World in the 

beginning of 20th century and became dominant in its own field in 21th century  has been 

referred and used as a term by all fractions of the society for nearly a century. The current age 

is a discourse period and all the universal sciences are under the effect of discourse. There 

isn‘t an absloute reality any longer  but absolute discourse. Discourse analysis is a research 

method that is interested in meaning products occured through speech and texts and used 

wide- ranging social and cultural research. Discourse analysis examines the usage style of the 

language and its functions. Discourse and communication that have the speciality to reveal 

words, sentences, other contextual statements by the way of implication have significant 

ideological dimensions. Recep Tayyip Erdoğan, the founder of Justice and Development Party 

and the predisent of Republic of Turkey is one of the political leaders who continuously wins 

elections and who is undoubtedly at issue during Turkish political history. His success is 

worth being examined in Turkish Politics. The speech and discourse style used by Erdoğan 

during the elections  will be analysed through discourse analysis method by considering his 

life, political development process and factors influencing his political personality. In this 

study, discourse analysis method will be used with the aim of determining the features of 

political discourse with reference to Erdoğan‘s meeting speech from 3rd November 2002 

general elections. For this speech texts will be examined in terms of natural speech usage, its 

rhetoric  elements and discussed  agenda topics. Findings will be ordered by tables and 

evaluated by comparison. Especially, Erdoğan‘s  usage style of the pronouns  ―I‖ and  ―we‖, 

the style of approaching agenda topics and his methods used for persuasion will be used as 

analysis tools. With the emergent political discourse analysis change and transformation of 

―Turkish Political Discourse‖ will be determined. 

Keywords:Discourse, Political Discourse Analysis, Political Speech, 3 rd November 

2002 elections and  Recep Tayyip Erdoğan  
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1.GĠRĠġ 

Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaĢan bir süredir dilimizde toplumun bütün 

kesimlerince baĢvurulup kullanılmaktadır. YaĢadığımız Çağ, bir söylem çağı olup; artık 

dünyadaki beĢeri bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri altındadır. Söylemin keĢfinden 

sonra, artık evrensel mutlak gerçeklik yoktur; gerçeklikler vardır. Gerçeklik, söylemle ve 

söylem içinde inĢa edilen bir Ģeydir. Her söylem bir gerçeklik inĢasıdır ve dolayısıyla 

söylemlere artık tekabül eden geçeklikler söz konusudur (Sözen, 2014: 9). Sürekli olarak 

değiĢen ve geliĢen postmodern dünyada aynı zamanda; söylemlerde değiĢip ve geliĢmektedir. 

Söyleme dayalı değiĢimin en açık olarak yaĢandığı yerlerden biriside, ―Siyaset ve Siyasal 

söylem‖ dir. Siyasal söylemin en dinamik aktörlerinden birisi olan Liderlerin, ―Politik Dil‖ 

kullanımının araĢtırılması; içinde bulunduğumuz dönemin ―Yapı çözümüne‖ katkı sağlaması 

açısından önemlidir.  

Söylem analizi konuĢma ve metinler aracılığı ile oluĢan, anlam ürünleriyle ilgilenen, 

geniĢ kapsamlı sosyal ve kültürel araĢtırmalar içinde kullanılan bir araĢtırma yöntemidir (Van 

Dijk, 1991: 114). Söylem analizi eleĢtirel yönü ile Neo-Marksist düĢünürlerin, Frankfurt 

Okulu ve Batı Marksizm‘inin dile yaptığı vurguyu merkeze alır. Disiplinler arası bir yaklaĢım 

olan söylemin, inceleme yaptığı alan; sosyoloji, dilbilimi, sosyo-linguistik ile söylemin 

kesiĢtiği alandır (Sözen, 2014: 83). Söylem analizi alanına yönelik literatür çalıĢmalarına 

baktığımızda daha çok Foucault merkezli, Van Dijk ‗ın haber söylem analiz yöntemine 

dayanan çalıĢmaların yapılmıĢ olduğu görülmektedir. Yapılan bu akademik çalıĢmalar daha 

çok yüksek lisans ve doktora çalıĢması olarak yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın odak noktası, 

yapılan önceki çalıĢmalardan farklı olarak Türk siyasetinde ―Politik Dil‖ kullanımının söylem 

analizinin ilk örneklerindendir. Söylem analizinde ve özellikle metin incelemelerinde 

genellikle, postyapısalcı ve Foucault‘cu söylem kuramlarından etkilenerek güç iliĢkileri 

üzerinde durulur. Foucault, ―Bilgi ve iktidar‖ iliĢkisinden yola çıkarak bir özne 

kavramsallaĢtırması geliĢtirmiĢtir. Bu, bir anlamda insanın nasıl bir bilginin nesnesi haline 

getirildiğine iĢaret eden sürecin anlatımıdır. Kısaca Foucult‘ya göre insan, kendi özgürlüğüne 

sahip olmak ve kendi varoluĢunun öznesi olmak için bilgi nesnesi haline getiriliyordu (Durna 

ve Kubilay, 2010: 52).   

Bu çalıĢma içerisinde, siyasal söylemin belirleyen aktörü olarak, Lider kavramından 

hareketle; Erdoğan‘ın 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, seçim bölgelerinde benzer nitelikte 

yaptığı 56 miting konuĢmasının ―Politik Dili‖ incelenecektir. Böylelikle, Türk siyasal 

söyleminin dönemsel olarak belirgin özellikleri, varsa tanımlamaları ve değiĢimleri ortaya 

konulacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin 

12.CumhurbaĢkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinin, siyaseten kesintisiz en 

çok seçim kazanan ve politik dil olarak en çok tartıĢılan Liderlerinden birisidir. Bu nedenle 

yapılan çalıĢma ile Erdoğan‘ın, hayatı, siyasi geliĢim süreci, siyasi kiĢiliğinde etkili olan 

faktörler dikkate alınarak; 3 Kasım 2002 seçimlerinde kullandığı politik dil veya siyasal 

söylem tarzının incelenmesi amaçlanmaktadır. Erdoğan‘ın seçim meydanlarında yapmıĢ 

olduğu miting konuĢma metinleri içerisinde temel olarak Ģu soruların cevaplarını arayacaktır:  

 Söylemi dile getireni (kim söylüyor), 

  Otoritesini/gücünü (neye dayanarak),  

 Dinleyiciyi (kime söylüyor),  

 Amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi baĢarmak istiyor) kapsar.  

Bu sorular ıĢığında, Erdoğan‘ın 3 Kasım 2002 seçimlerinde yapmıĢ olduğu 56 miting 

konuĢmasının, doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve kullandığı 

―Ben ve biz‖ zamirlerini kullanıĢ biçimi kapsamında temalaĢtırma çalıĢması yapılarak 

incelenecektir. Sonuç olarak Erdoğan‘ın, ortaya koyulan siyasal söylem analizi ile Türk 
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Siyaset Dilinin özellikleri ve toplumsal gerçekliğinin yansıması, tanımlanması ve 

değiĢimlerini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

2.TEORĠK ÇERÇEVE: Söylem, Söylem kuramları, Söylem analiz yöntemi, Lider 

kavramı ve Recep Tayyip Erdoğan‘ın siyasi hayatına genel bir bakıĢ. 

2.1. Söylem: Söylem, bir dilbilimci için ―Cümlenin ötesindeki‖ anlamına gelirken, 

bazıları için söylem çalıĢması dilin kullanımına iĢaret edebilir. EleĢtirel kuramcılar, gücün 

söyleminden, iktidarın söyleminden bahsederek, sosyal bilimlerle farklı bir açıdan bağlantı 

kurarlar (Mutlu, 2008: 262). Söylem analizi politika alanında, görece geç kullanılan bir teknik 

olmuĢtur. Politika, söylem analizcileri tarafından henüz çok fazla bilinmeyen bir alan olduğu 

için yapılan politik dil ve söylem çalıĢmalarının genellikle çoğunluğunu, dilbilimciler ve 

söylem analizcileri yapmıĢtır. Ülkemizde söyleme dair yapılan çalıĢmaların en kapsamlısı 

Edibe Sözen‘in ―Söylem‖ adlı eseridir. Edibe Sözen bu konuda Söylemi Ģöyle tanımlar; 

―Hayat söylemlerdedir ve hayat söylemler ile gerçekleĢir. Artık Newton‘un mutlak zamanı ve 

uzayı içinde değil; belirsiz, kaotik bir söylemler evreninde yaĢıyoruz‖ (Sözen, 2014: 9). 

2.2. Söylem Kuramları: Söylem kavramı, 20. yüzyılın baĢlarında Batı dünyasında 

özellikle dilbilim alanında yapılan çalıĢmalar ile ortaya çıkmıĢtır. Söylem terim olarak, son 

elli yıldır dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, toplumbilimciler ve toplumun bütün 

kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Modernizm ve modernleĢme 

sonrasında, içinde bulunduğumuz çağ postmodernizmle geliĢmiĢ bir söylem çağıdır ve 

dünyadaki genel geçer insani bilimlerin hepsinde söylem kavramının tesiri görülmektedir. 

Bugüne kadar ortaya konulan çalıĢmalarda gerek yapısalcılar gerekse postyapısalcılar insanın 

anlama yetisine ve buna bağlı olarak söylem alanına çok büyük katkıda bulunmuĢlardır. 

Özellikle Saussure, Strauss, Lacan, Barthes, Derrida, Gadamer ve Focault gibi düĢünürler 

önemli fikirleri ile insanlığın anlama yetisine büyük hizmetler etmiĢlerdir. Yapılan bu 

araĢtırma alanları Söylem incelemelerinin kuramsal temelini oluĢturur. Foucault‘a göre, 

söylem üretmek, her toplumda, görevleri onun gücünü ve tehlikelerini önlemek, dizginlemek, 

maddiliğini savuĢturmak olan birtakım yollarla, hem denetlenmek, hem ayıklanmak, hem de 

örgütlenmek ve yeniden paylaĢtırılmaktır (Foucault, 1987: 23,24). Foucault,  arkeoloji 

kitabında söylemi; özneyi,  tarihi ve bilgiyi birleĢtiren kavram olarak görür. Çünkü söylem bir 

açıdan onları değiĢik diziler içine yerleĢtirip dağıtırken, bir baĢka açıdan da hem bu dizilerin 

oluĢumuna iliĢkin kuralları tanımlar hem de diziler arasında iliĢkiyi kurarak bu iliĢkinin 

özelliklerini ve sınırlarını belirleyip aktarır. Diğer bir deyiĢle,  söylemin seçici,  tanımlayıcı,  

belirleyici ve aktarıcı özellikleri vardır (DoltaĢ, 2003: 51). 

2.3. Lider kavramı ve Recep Tayyip Erdoğan‟ın siyasi hayatına genel bir bakıĢ: 

Liderlik, dünyanın her yerinde toplum düzeni içerisinde belirli bir destek ile temsil edilen bir 

olgudur. Toplumsal yaĢamın her alanında ―Liderlik‖ kavramı ile karĢılaĢma imkânı vardır. 

Devlet yönetiminden, siyasal partilere, sivil toplum kuruluĢlarından, üniversitelere, büyük 

Ģirketlerden, küçük iĢletmelere her alanda birden fazla insanın, bir amaç doğrultusunda 

bulunduğu yerde belirli bir etkiye sahiptir (KomĢuoğlu, 2003: 5). Liderliğin oluĢabilmesi için, 

kiĢinin resmi yetkilerle donatılması Ģart değildir. Burada önemli olan nokta liderin, kiĢileri 

peĢinden sürükleyebilecek özelikleri bünyesinde taĢıyabilmesidir (Arklan, 2004: 46). Liderin, 

izleyenleri etkileyebilmek için kullanacağı bazı güç kaynakları vardır. French ve Bertham 

Raven‘a göre bunlar, ―Yasal güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık gücü, 

karizmatik güç‖ tür. Bu çalıĢmanın temel ilgi alanı olan Erdoğan‘ın kullandığı ―Politik Dili‖, 

Türk siyasal yaĢamındaki rolü ve yapmıĢ olduğu siyasal liderlik, liderlik kavramı açısından alt 

bir baĢlık olup ve siyaset biliminin ilgi alanına girerken; söylem açısından ise disiplinler arası 

bir çalıĢmadır (Eraslan, 2004). Siyasal liderlik açısından bir inceleme yapılırken, 

ulaĢılabilecek en önemli kaynaklar liderlerin oto-biyografileri veya siyasal liderlik fikirlerinin, 

lider olarak görülmelerini sağlayan süreç içindeki sözlü veya yazılı söylemleridir. Bunlara 
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örnek Hitler‘in Kavgamı, Gandhi‘nin Satyagraha‟sı, Atatürk‘ün Nutku, Alparslan TürkeĢ‘in 

Dokuz Işık Doktrini, Bülent Ecevit‘in Ortanın Solu, Necmettin Erbakan‘ın Davam‟ı, 

Süleyman Demirel‘in Yeni Bir Sosyal Mukaveleye Doğru‟su, Ahmet Davutoğlu‘nun Stratejik 

Derinlik‘i örnek verilebilir (Komsuoğlu, 2003: 21).  

3 ġubat 2003 tarihinde, özel bir üniversitenin düzenlediği liderlik konulu panelde 

konuĢan Erdoğan, Ģu cümleleri vurguluyordu: ―Lider olunmaz, lider doğulur.‖ KonuĢmayı ana 

haber bülteninde, izleyicilerin dikkatle izlemeleri gereken haberler arasında yayınlayan özel 

televizyon kanalı ise, Erdoğan‘ın liderlik dersleri verdiğini, alt yazı olarak gösteriyordu 

(Kaya, 2003:5). Erdoğan Türkiye‘de meydana gelen göçün ve kentin sonucu olarak, 

(1990‘dan sonra) alt toplumsal yapıdan üst toplumsal yapıya geçiĢin en önemli aktörüdür. 

Daha açık bir Ģekilde O, doğu ile batı, zengin ile fakir, köyle ile Ģehir, Müslüman ile laik 

arasında yaĢanması gereken dolaĢımın lideridir. Ancak hep birinci seçenekten ikinci seçeneğe 

doğru bir söylem geliĢtirip siyaset yaptığından; Türkiye‘nin geleneksel siyaseti ve politik dili 

açısından zor bir aktör olarak algılanmıĢ ve tartıĢmaların odak noktası olmuĢtur (Yıldırım, 

1999: 138).   Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 ġubat 1954'te Ġstanbul'da doğdu. 

Erdoğan‘ın, dünyaya geldiği ―KasımpaĢa‖ semti onun kiĢiliği, tavırları ve dünya görüĢünün 

Ģekillenmesinde büyük rol oynadı. Karadenizli olmasına rağmen tüm Türkiye O‘nu 

―KasımpaĢalı‖ tavırları ile tanıdı ve sevdi. ―KasımpaĢalı‖ denildiği zaman akla gelen ilk kiĢi 

olan Erdoğan, KasımpaĢalı kimliğinden hiçbir zaman vaz geçmedi veya inkâr etmedi (Çetin, 

2003:9). 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı seçilen 

Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalıĢmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî 

konulardaki baĢarılı yönetimiyle dünyanın en önemli Ģehirlerinden biri olan Ġstanbul'un 

kronikleĢmiĢ sorunlarına doğru teĢhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik 

yeni boru hatlarının döĢenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüĢüm 

tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Ġstanbul‘da en önemli problem haline gelen hava 

kirliliği sorunu, Erdoğan döneminde geliĢtirilen doğalgaza geçiĢ projeleriyle son bulurken, 

kentin trafik ve ulaĢım açmazına karĢı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inĢa edildi; 

sonraki dönemlere ıĢık tutacak birçok proje geliĢtirildi.  

Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuĢma sırasında, Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluĢu tarafından 

yayınlanan bir kitaptaki Ģiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi. 21 Nisan 1998 günü 

açıklanan kararda Erdoğan, TCK‘nın 312/2 maddesi (halkı din ve ırk farklılığı gözeterek, kin 

ve düĢmanlığa tahrik etme) uyarınca önce bir yıl hapis cezasına daha sonra; iyi Ģartları göz 

önünde bulundurularak 10 ay hapis, 716 bin lira ağır para ve ömür boyu siyaseten men 

cezasına çaptırıldı (Çakır ve Çalmuk: 2001: 81). Tarihe geçecek bir yargı süreci sonunda, 

mahkûm edilen Erdoğan, Pınarhisar cezaevinden 120 günün sonunda tahliye edildi. Cezasını 

tamamlayan Erdoğan‘ın tahliyesi de olay oldu. FP‘de ―Yenilikçi‖ kanat olarak baĢlayan 

hareket sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve geliĢen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 

Ağustos 2001'de parti haline geldi. Erdoğan, arkadaĢlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma 

Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel 

BaĢkanı seçildi. Erdoğan, 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinden büyük bir baĢarı ile çıkmıĢ 

ve 10 Ağustos 2014 yılına kadar T.C BaĢbakanlığı görevini üstlenmiĢtir. Erdoğan‘ın siyasal 

karizması, Ak Partinin kazandığı seçim zaferlerinde önemli bir model arz etmektedir. Bu 

aslında Erdoğan‘ın, içinde bulunmayı isteyip veya istememekle alakalı bir durumu değildir. 

Kitleler, içinde bulundukları sosyolojik, politik ve ekonomik koĢullar nedeniyle Erdoğan‘a 

böyle bir anlam yüklüyorlar. Erdoğan, burada önemli bir anlatım liderine dönüĢerek; nesnel 

koĢulların karizmatik bir yansıtıcısı konumuna gelmektedir. Çünkü toplumsal hafızamızın 

bilinçaltında, tarihsel olarak sürüp gelen ―Protest‖ modellerin imgelerini taĢımaktadır. 

Erdoğan, bu siyasal ve antropolojik karizmatik kimliğinden dolayı; toplumsal ilgi görmekte 
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ve kitlelerin eğilimlerini seferber ederek siyasi desteğe dönüĢtürebilmektedir (Yıldırım, 

2002:68). Söz konusu bütün bu özellikleri ile Erdoğan, eylemleri ve söylemleriyle 

oluĢturduğu ―Politik dil‖ ile Milli GörüĢ çizgisinden baĢlayarak, Ak Parti iktidarında, Türk 

Siyasetinin değiĢimine ve geliĢimine liderlik etmiĢtir. 

3. ÖRNEK SÖYLEM ANALĠZĠ ĠNCELEMESĠ: 3 Kasım 2002 seçimleri, 

Erdoğan‘ın miting KonuĢmalarındaki Doğal Dil Kullanımı, Retorik ve Gündem Konularını 

Ele AlıĢ Biçimi. 

3.1. 3 Kasım 2002 seçimleri: Türkiye‘de siyasetin son otuz yıldır, yeniden canlanması  

―Demokratik olmayan‖ müdahalelerin dolaylı bir sonucu olduğudur. 12 Eylül 1980 askeri 

darbesinin sonucu bütün siyasi partilerin yasaklanması, 1983‘te ANAP‘ın kuruluĢunun ve 

iktidarının yolunu açmıĢtır. Farklı eğilimlere sahip siyasi kadrolar olsa da 1983‘ten, 1991‘e 

kadar süren ANAP iktidarının, Ak Partinin 2002‘deki baĢarısındaki en büyük haberci ve 

göstergesi olduğundan hiç Ģüphe yoktur. Aynı zaman da Ak Parti kurucu kadrolarının, eski 

siyasi adresi olan Milli GörüĢ geleneğinin siyasi yasaklı hale gelmesi ve Erdoğan‘ın imajı ile 

yeniden umuda dönüĢmesi Ak Parti iktidarı için ayrı bir etkendir (Yavuz, 2010: 240). 3 Kasım 

2002 genel seçimleri ile Türkiye‘de, 90‘ların siyasal veya toplumsal dinamiklerinin egemen 

gücünü yitirerek, yerini yeni dinamiklere bıraktığı bir dönemdir. Türkiye‘de, son yüzyılın 

düzen ve sistem oluĢturucu iki temel iktidar alanı olan din ile ulus-devlet arasında devam 

edegelen birbirini Ģekillendirme mücadelesi 3 Kasım 2002 Ak Parti iktidar ile yeni bir 

döneme girmiĢ olduğu söylenebilir (Sancar, 2008: 71). Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerine, 

küresel kapitalist geliĢme dinamiklerini temsil eden muktedirlerin bu krizleri aĢıp yeni 

sıçrama yaratacak hegamonik iktidar arayıĢı ile girdi (Sancar,2008: 72).  Diğer yandan ise 

Mayıs ayında, Türkiye‘nin gündemindeki en önemli konularından birisi BaĢbakan Bülent 

Ecevit‘in sağlık durumu idi. Ecevit, Mayısta iki kere sağlık durumundan dolayı BaĢkent 

Hastanesinde yattı. Ġkinci yatıĢında ise Koalisyon Partileri Liderler Zirvesi hastanede yapıldı 

(Turan, 2004:181). Siyasi güvensizliği artıran en önemli sebep ise 3 Kasım 2002 seçimleri 

öncesinde Türkiye‘de her geçen gün siyasal ve sosyal alanda daha çok hissedilen ekonomik 

kriz olmuĢtur. Ekonomik krizin ağırlaĢan Ģartları içerisinde, seçmen hareketleri daha çok 

ekonomik krizden kurtulma yönünde olduğu görülmektedir. Mevcut siyasi aktörlere olan 

inancın zayıflaması özellikle yeni bir siyasi aktör olan Erdoğan‘ı, seçmenin gözünde yeni bir 

umut olarak ön plana çıkarmıĢtır. 3 Kasım öncesi Türkiye‘de, Ekonomik krizden çıkıĢ reçetesi 

olarak siyasi umuda dönüĢen Erdoğan‘ın, en güvenilir ve en dürüst lider olarak da siyasi bir 

aktör haline geldiğini görmekteyiz. Türkiye‘de 3 Kasım 2002‘de, yaĢanan siyasi ve ekonomik 

kriz eĢiğinde, biraz da sürpriz bir Ģekilde, milletvekilliği yani erken genel seçimler yapıldı. 3 

Kasım 2002 seçimleri, Türk siyasal yaĢamında çok partili demokrasiye geçiĢten sonra 

yaĢanan 14. genel seçimdir. Kayıtlı bulunan toplam 41.4 milyon seçmenden yüzde 79‘u 

sandık baĢına gitmiĢ, geriye kalan %21‘lik seçmen ise siyasete adeta küserek sandık baĢına 

dahi gitmemiĢtir. 3 Kasımda seçmen, Türkiye‘de seçime katılan 18 siyasi parti ve bağımsız 

diğer adaylar arasından kendi özgür iradesiyle tercihini yapmıĢtır. Seçim kampanyası 

sürecindeki tartıĢmalar ve seçimlerden sonra yaĢanan geliĢmeler, Türk demokrasisinin 

geliĢmiĢliği açısından; hem geldiği durumu hem de süreç içerisindeki olgunluğunu gösterdiği 

kadar, zaaflarını da sergilemiĢtir (Gökçe Orhan, Akgün Birol ve Süleyman Karaçor, 2002: 2). 

3 Kasım 2002 Genel Seçim sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm 

noktası olmuĢtur. Yakın dönem siyasi tarihimizde tek baĢına devam eden, yaklaĢık 14 yıllık 

Ak Parti iktidarının baĢlangıç tarihidir. 3 Kasım 2002 genel seçimleri ile TBMM‘de, ülke 

genelinin sadece %54 oy oranı temsil gücü kazanabilmiĢ, %46‘lık kesimin oy verdiği partiler 

1982 Anayasası ürünü olan %10 barajına takılmıĢlardır. Ayrıca Türkiye genelinde %20‘lik bir 

seçmen sandık baĢına gitmemiĢtir. 3 Kasım 2002 milletvekili seçimi sonuçları Tablo 1.1‘de 

detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. 
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Tablo 1.1: 3 Kasım 2002 Seçim Sonuçları ve 1999 Seçimlerine Göre DeğiĢim 

Siyasi Partiler 2002‟deki oy 

oranı (%) 

1999‟daki oy 

oranı (%) 

Fark, oy 

Kazancı 

veya kaybı 

2002‟deki MV 

sayısı 

1999‟daki MV 

sayısı 

AKP 34,3 * 34,3 363 0 

CHP 19,4 8,7 10,7 178 0 

DYP 9,6 12,0 2,4 0 85 

MHP 8,3 18,0 -9,7 0 129 

GP 7,2 * 7,2 0 0 

DEHAP 6,2 4,7 1,5 0 0 

ANAP 5,1 13,2 -8,9 0 86 

SP  2,5 15,4 -12,9 0 111 

DSP 1,2 22,2 -21 0 136 

BBP 1,0 1,4 -0,4 0 0 

YTP 1,0 * 1,0 0 0 

Bağımsızlar 1,0 0,88 0,12 9 3 

Katılım 79 87       

Oynaklık 54 20       

Kaynak: Gökçe Orhan, Akgün Birol ve Süleyman Karaçor, (2002) SÜ ĠĠBF Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar 

Dergisi sayı:1 ss,4. 

Seçim sonuçları üzerinde düĢündüğümüz zaman, 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle, 18 

Nisan 1999 seçimleri arasında Ģok yaratacak kadar büyük bir farkın olduğu görülmektedir. Bu 

farkın en büyük sebebi, siyasi parti liderlerinin, Nisan 1999 seçimlerinin üzerinde durup 

düĢünerek, gerekli doğru değerlendirmeleri yapamamalarıdır . Erdoğan‘ın söylem analizine, 3 

Kasım 2002 genel seçimlerindeki; yapmıĢ olduğu miting konuĢmalarının doğal dil 

kullanımının incelemesi ile baĢlanacaktır.  

3.2. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde, Erdoğan‟ın miting KonuĢmalarındaki 

Doğal Dil Kullanımı: Yapılan bu çalıĢma içerisinde; Erdoğan‘ın 3 Kasım 2002 yılında 

miting meydanlarında kullanmıĢ olduğu doğal dil, Bardin‘in ―Yıldız falı‖ analiz yöntemi 

kullanılarak belirlenecektir. Böylelikle sentaksa ve sözcüklere iliĢkin analizde, anlam 

öğelerinin sınıflaması ve sayımı yerine, anlamın belirtenleri üstünde durulacaktır. Burada 

mesajın kodu  (vokabüler, gramer özellikleri, anlam birimleri) incelenir. Bir metnin kodunu 

incelemek için bir takım uzlaĢımsal kuralların konması ve karĢılaĢtırma imkânlarının 

bulunması gereklidir.  

Bu kurallara iliĢkin olarak Erdoğan‘ın, kullanmıĢ olduğu miting konuĢma metinlerinin 

içerisinden tespit edilecektir. Buna göre kurallara bağlı kalınarak, bu metinlerdeki; 

 Mevcut sözcüklerin toplam sayısı (O) 

 Farklı sözcüklerin toplam sayısı (V) 

 Bu iki gurubun oranı (O/V: Mesajda kullanılan vokabülerin zenginlik derecesi 

gösterir) belirlenecektir. 

Vokabüler birimlerinin sınıflandırılmasında,  

a) Dolu sözcükler; yani sıfat, isim, fiil gibi anlam taĢıyıcı sözcükler, 

b) Araç sözcükler; yani zamir, bağlaç, zarf, öntakı gibi ayrımına gidilecek. 

c) Fiillerin zamanı ve kipleri değerlendirilecek 
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Nihayet vokabüler birimleri, frekans düzeylerine göre gruplandırılarak nitel bir analiz 

yapılacaktır. Bunun üzerine terimlerin ―Doluluk‖ durumu, anlam taĢıyıcı olanları ile araç 

niteliğinde olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilecektir. Ġsim, fiil ve sıfatlar: taĢıyıcı, 

zarf, edat, ünlem ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. 

Metinlerde bu kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. 

Bu analiz yöntemi ile Erdoğan‘ın, miting konuĢma metinlerine taĢıdığı kelime hazinesi, ortaya 

çıkarılacaktır. Bardin‘in formülünü metne uygularken, sayı ve tarih ifadeleri sayım dıĢında 

tutularak; birleĢik yazılmayan deyimler ve bileĢik ifadeleri oluĢturan kelimeler ayrı ayrı 

sayılmıĢtır. Erdoğan‘ın yapmıĢ olduğu miting konuĢmaları, cümle kurgusu ve vurgusu 

açısından incelenecek; konuĢmacının ortaya koymuĢ olduğu, politik dil incelenecektir. 

Erdoğan‘ın, 3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimler de Türkiye genelinde yapmıĢ olduğu 

56 miting konuĢmalarının genel toplamı, sayfa, sözcük karakter, paragraf, satır ve gövde 

sayıları rakamsal veri olarak Tablo 1.2‘de aĢağıda olduğu gibi verilmiĢtir. 

Tablo 1.2: Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarının Tek Parça Ġstatistikleri 

2002 

Sayfa 186 

Sözcük 78796 

Karakter (boĢluksuz) 498691 

Karakter (boĢluklu) 577519 

Paragraf 1512 

Satır 7042 

Gövde 2228 

Terim sayısı 78478 

Terim çeĢidi 5096 

Erdoğan‘ın dil zenginliği Tablo 1.3‘de incelenerek, mesaj üretiminin temel 

repertuarını elde edilmiĢtir. Ġncelenen 56 miting konuĢmasında toplam 78478 sözcük vardır ve 

bunların 5096‘sı farklı sözcüklerdir. Bu durumda O/V oranı yaklaĢık 15,39‘dur. Erdoğan‘ın 

yapmıĢ olduğu konuĢmalarında ki bu oran, yüksek bir tekrar düzeyini yansıtır. Temel kelime 

hazinesi açısından ise sözcük türleri sınırlı olmakla beraber isim (32041 defa), fiil (18650 

defa) ve sıfatlar (10275 defa) yüksek oranda kullanılmıĢ ve toplam amaç sözcük sayısı 60796, 

araç sözcük sayısı ise17682‘dir.  
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Tablo 1.3: Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarındaki, Vokabüler Zenginliği 

Erdoğan 

Kelime 

Hazinesi 

Terim 

Türü 

 

Terim 

Sayısı 

(O) 

Terim 

Sayı 

Oranı % 

Terim 

ÇeĢidi 

(V) 

Terim 

ÇeĢidi 

Oranı % 

 

O/V 

 

2002 

Amaç Sözcükler 

Ġsimler 32041 %40,6 2952 68% 9,21 

Sıfatlar 10275 %13,0 66 %5,1 7,66 

Fiiller 18650 %23,6 1954 %13,9 4,4 

Araç sözcükler 

Zamir 5544 %7,03 36 %2,3 12 

Zarf 1417 %1,79 15 %5,7 5,3 

Edat 3622 %4,5 22 %8,6 1,9 

Bağlaç 5753 %7,30 36 %1,8 11,5 

Ünlem 1166 %1,47 15 %1,1 5,7 

Toplam 78478 100% 5096 100% 15,39 

Erdoğan‘ın 2002 yılında yapmıĢ olduğu konuĢmalarında,  hedef kitlesi açık hava 

meydanlarında ki seçmen olduğundan dolayı kelime hazinesinin temelini yüksek bir tekrar 

düzeyi oluĢturmaktadır. Yapılan bu konuĢmaların siyasal söylem stratejisi, seçmenin 

kullanılan politik dili iyice anlaması ve seçmen üzerinde kalıcı bir etki yapması olarak 

belirlenmiĢtir. En çok kullanılan dolu sözcükler, sözcük türleri sayısal ve yüzdesel oranları ile 

karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde Tablo 1.4‘de aĢağıda ayrıntılı bir Ģekilde verilmiĢtir 

Tablo1.4:Erdoğan‟ın 2002‟de, En Sık kullandığı Dolu Sözcükler 

Sıralama Ġsimler Frekans Sıfatlar Frekans Fiiller Frekans 

1 Millet 935 Bu 1874 Olmak 2205 

2 Türkiye 850 Bir 1843 Demek 1152 

3 KardeĢlerim 843 Var 870 Yapmak 1139 

4 Parti 652 Yok 462 Etmek 1116 

5 Yol 459 Her 428 Vermek 890 

6 Ülke 431 Çok 365 Gelmek 777 

7 Ak 356 Değerli 383 Almak 597 

8 Baykal 357 Tek 268 Bilmek 591 

9 Halk 335 Sayın 241 KonuĢmak 536 

10 ġey 332 Yüzde 208 Çıkmak 398 

Erdoğan‘ın miting konuĢmalarında ki doluluk oranı, amaç sözcükler (60796) kullanım 

açısından incelendiğinde; birinci sırada isimler ikince sırada fiiller üçüncü sırada ise sıfatlar 

olarak belirlenmiĢtir. Erdoğan‘ın en çok kullanmıĢ olduğu, isim ―Millet‖ (935 defa), fiil 

―olmak‖ (2205 defa), sıfat ―bu‖ (1874 defa) (sözcük türleri görülmektedir. Erdoğan‘ın 

konuĢmalarında ki araç sözcüklerin doluluk oranı (17682) ise aĢağıda gösterilen Tablo 1.5‘de 

karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. En çok kullanılan araç sözcükler incelendiğinde birinci 

sırada bağlaçlar (5753 defa),  ikinci sırada zamirler (5544 defa), üçüncü sırada edatlar (3622 

defa), dördüncü sırada zarflar (1417 defa)ve beĢinci sırada ise ünlemler 1166 defa) yer 

almaktadır. Söylem analizinde yapılan araĢtırmalarda, genel olarak doğal dil incelemelerinde 

ünlemler yer almamaktadır. Ama Erdoğan‘ın konuĢmalarında ise vurgu ve tonlamada önemli 

bir araç olan ünlemler yapılan bu çalıĢma içerisine ünlemleri dâhil edilmesini gerekli 
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kılmıĢtır. Erdoğan 2002 miting konuĢmaları içerisinde araç sözcüklerden ―Biz‖ (1947 defa) 

zamirini en çok kullanılırken, sırası ile ―mı-mu‖ soru (1411 defa) edatı, ―ve‖ (1085 defa) 

bağlacı, ―ġimdi‖ (909 defa) zarfı ve ―ĠnĢallah‖ (586 defa) ünlemi diğer kullanılan araç 

sözcükler olmuĢtur. 

 Tablo 1.5: Erdoğan‟ın 2002‟de, En Sık kullandığı Araç Sözcükler 

Sıra Edat Frekans Bağlaç Frekans Zarf Frekans Zamir Frekans 

1 Mı 1411 Ve 1085 ġimdi 909 Biz 1947 

2 için 520 de 669 Niye 335 Bu 1243 

3 değil 460 Ne 640 Orada 133 Ben 472 

4 kadar 228 da 523 Kaça 17 siz  420 

5 diye 213 ki 405 Neye 15 O 334 

6 Gibi 181 Ama 363 Yani 8 Nere 216 

7 Anda 123 ile 321 Biraz 5 Sana 158 

8 Göre 122 Çünkü 298 Niçin 5 Kendi 150 

9 Den 86 beraber 249 - 0 Onlar 147 

10 ıncı 76 dahi 245 - 0 Sen 108 

Erdoğan‘ın kullanmıĢ olduğu politik dili yıldız falına göre değerlendirdiğimizde ortaya 

çıkan söylem; bir sahip olma dili değil varoluĢsal bir dil olma özelliğidir. Erdoğan‘ın 2002 yılı 

söyleminde henüz ortada kazanılmıĢ bir Ģey yoktur ancak politik dilde ki Ģartların neticesinde 

her Ģey elde edilebilir. Çünkü Erdoğan baĢkanlığında Ak parti yeni kurulmuĢ bir siyasi parti 

olarak ile defa milletvekilliği genel seçimlerine katılmıĢtır. Bazı sözcüklerin vokabüler 

frekansının kullanımı oldukça yüksektir. Örneğin zamir olan ―Biz‖ (1947 defa), sıfat olan 

―Bu‖ (1874 defa), fiil olan ―Olmak‖ (1119 defa), isim olan ―Millet‖ (935 defa), bağlaç olan 

―Ve‖ (1085 defa), zarf olan ―ġimdi‖ (909 defa), edat olan ―mı-mu‖ (1411 defa), ünlem olan 

―ĠnĢallah‖ (586 defa) en çok kullanılan sözcük türleri olmuĢlardır. Erdoğan‘ın miting 

konuĢmalarında kullandığı bu sözcük türleri, onun ortaya koymuĢ olduğu politik dilin gelecek 

üstüne iyimser bir politik dile sahip olduğunun iĢareti olarak sayılabilir. Bazı terimlerin 

birbirini izliyor olması ―Problem-durum-soru‖ zincirini, Erdoğan‘ın ileriye dönük projelerini 

seçmen nezdinde inandırıcılığını artırabildiğini gösteriyor. Özellikle en çok kullanmıĢ olduğu 

fiillerin,―Olmak-gelmek-bakmak-etmek-vermek-demek-yapmak-almak-kalmak-bilmek‖ 

olması Erdoğan‘ın siyasal söyleminin, vatandaĢın geleceğe dönük olarak beklentilerinin 

karĢılanabileceği düĢüncesini güçlendirmektedir.  

Yapılan mitinglerde seçmen kitlesinin üzerinde propaganda amaçlı kullanılan politik 

dilin etkili olması bakımından sözcük türlerinin çok fazla olmamasına dikkat edilmiĢtir.  Araç 

sözcükler arasında ―Ben ve Biz‖ zamirlerinin çokluğu kullanılan politik dilin içeriği açısından 

bağlayıcı bir iĢlev görerek, seçmen ile Erdoğan arasında kiĢisel iliĢki kurduğunun 

göstergesidir. Erdoğan‘ın 2002 yılındaki miting konuĢmalarında, kullanmıĢ olduğu fiil 

kiplerinin zamanlarının incelenmesi aĢağıdaki Grafik 1.1‘de verilmiĢtir. Ayrıca Erdoğan‘ın 

kullanmıĢ olduğu politik dilin vokabüler zenginliğini de grafik 1.2‘de gösterilmiĢtir. 
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Grafik 1.1: Erdoğan‟ın 2002‟de Kullandığı, Fiil Kiplerinin Frekansı 

 

Grafik 1.2: Erdoğan‟ın, 2002‟de Kullandığı Dilin Vokabüler Zenginliği 

 

Erdoğan‘ın kullanmıĢ olduğu fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan Bardin‘in yıldız falında gelecek 

zaman kullanımı yüksek olarak beklenirken, Erdoğan‘ın konuĢmalarında bu böyle 

görünmemektedir. 2002 konuĢmalarında birinci sırada 7179 ile Ģimdiki zaman, ikinci sırada 

3020 ile geçmiĢ zaman, üçüncü sırada 2079 ile mastar kipleri, Gelecek zaman kullanım oranı 

2047 ile dördüncü sırada yer alırken ve beĢinci sırada ise Ģart kipi yer almaktadır. Gelecek 

zaman kullanımı daha çok muktedir olma anlamında seçmene verilen vaatlerin kararlılığı 

üzerinde etkili olmuĢtur. Özellikle Erdoğan‘ın kullanmıĢ olduğu fiillerin sırası ile ―Bakacağız-

vereceğiz-diyeceğiz-yapacağız-alacağız‖ gibi gelecek zaman kullanılarak seçim sonrasında 

oluĢacak olan iktidarda, muktedir olmak hedeflenmiĢtir. Diğer yandan geçmiĢ zaman 

kullanımı ile Ģimdiki zamanın sebepleri ortaya çıkarılarak, Ģimdiki zamanın ne kadar olumsuz 

bir durumda olduğunu örneğin ―EtmiĢler-yapmıĢlar-kalmıĢlar-oluyor-oturuyor-söylüyor‖ 

Erdoğan tarafından seçmene sunulmuĢtur. Erdoğan‘ın Ģimdiki zaman kullanımındaki seçim 

stratejisi, hükümetin yanlıĢ karalar ile ülkeyi kötü yönettiğini ve gelinen kötü durumun en 

büyük sebebi olduğunu seçmene anlaĢılır bir Ģekilde anlatmak yatmaktadır. Erdoğan‘ın 2002 

yılındaki miting konuĢmalarında kullanmıĢ olduğu fiil kiplerinin frekansı aĢağıda ki Tablo 

1.6‘da genel olarak verilmiĢtir.     
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Tablo 1.6: Erdoğan‟ın 2002‟de Kullandığı, Fiillerin Çekim Kipleri 

Fiil kipi Terim Sayısı Terim Oranı Seçmen üzerinde 

Emir 1022 %6,7 Öğüt 

Mastar 2079 %13,8 Sonuç 

ġimdiki zaman 7179 %47,6 Durum 

Gelecek zaman 2047 %13,5 Kesin Gelecek 

ġart kipi 215 %1,4 Olası Gelecek 

GeçmiĢ zaman 3020 %20,0 Olup bitmiĢ Ģeyler 

2.3. Erdoğan‟ın 2002 yılı konuĢmalarında kullandığı, Retorik 

Erdoğan‘ın 2002 yılındaki yapmıĢ olduğu miting konuĢmalarında, kullanmıĢ olduğu 

retoriği açığa çıkarmak için; O‘nun konuĢmalarında muhatap aldığı kiĢi,  parti ve kurumların 

belirlenerek yapmıĢ olduğu bu sesleniĢin hangi duyguyla gerçekleĢtirdiği tespit edilmesi 

gerekmektedir. AĢağıda verilen Tablo 1.7‘de, Erdoğan‘ın doğrudan hitap ettiği kiĢi, parti ve 

kurumları göstermektedir. Bu tablo oluĢturulurken, Erdoğan‘ın açıkça hitap ettikten sonra 

kullanmıĢ olduğu kiĢi zamirleri ve yüklemlerde duygu tekrarı olarak sayılmıĢtır. Hitaplarda 

kullanılan olumlu tekrarlar (+) ile gösterilirken olumsuz tekrarlar ise (-) ile gösterilmiĢtir. 

Ortaya çıkan duygu değerleri ise Erdoğan‘ın kullanmıĢ olduğu söz dizimine bağlı olarak 

sempati/antipati olarak belirlenmiĢtir. 

Tablo 1.7: Erdoğan‟ın 2002 Retoriklerinde Seslendiği KiĢi ve Kurumlar 

Sıra         Muhatap                 2002 Retorik 

  

Duygu Tekrar 

1 Milletimiz + 739 

2 KardeĢlerim + 684 

3 Türkiye + 560 

4 Ak parti + 442 

5 Ġktidar + 206 

6 VatandaĢ + 187 

7 Anneler + 136 

8 IMF + 133 

9 Hükümet - 89 

10 Öğrenci + 77 

11 Emekli + 68 

12 Medya Patronları - 58 

13 YÖK - 45 

14 Çiftçiler + 44 

15 Deniz Baykal - 40 

16 CHP - 39 

17 Mesut Yılmaz - 25 

18 Gençler + 24 

19 Bülent Ecevit - 18 

20 CumhurbaĢkanı - 14 
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Erdoğan‘ın 2002 yılında yapmıĢ olduğu mitinglerde kullandığı olumsuz nitelemeler, 

en çok baĢta mevcut hükümete (-89 defa ) muhatap olarak yöneltilmiĢtir. Erdoğan özellikle 

olumsuz nitelemelerinin adresini kiĢisel olarak hedef göstermekten sakınmıĢ daha çok genel 

olarak hükümeti muhatap almıĢtır. Hükümet üyeleri içerisinde en çok olumsuz nitelemeye 

muhatap olan ANAP Genel baĢkanı Mesut Yılmaz olmuĢtur (- 25 defa ).  Erdoğan‘ın kiĢisel 

muhatap alarak en çok olumsuz nitelediği kiĢi hükümetin dıĢında hatta kendisi gibi 

parlamento dıĢında olan CHP lideri Deniz Baykal olmuĢtur (-40 defa ). Erdoğan‘ın, muhatap 

olarak Baykal‘ı hedef almasının en büyük sebebi 3 Kasım seçimlerinde kendiini Baykal ile 

yarıĢıyor olarak kabul etmesindendir. Diğer olumsuz retoriklerini mevcut hükümetin varlığına 

ve mevcut düzenin devamına iliĢkin tavır alan dönemin gazetelerini kendine olumsuz 

muhatap olarak almıĢtır. Gazete ve gazete patronları içerisinde Erdoğan tarafından muhatap 

olarak en çok olumsuz nitelenen grup Doğan Grubu ve patronu ise Aydın Doğan olmuĢtur (-

58 defa ).Erdoğan tarafından muhatap olarak olumsuz nitelenen bir diğer kiĢi kendisinin de 

bir zamanlar içerisinde yer aldığı Milli GörüĢ hareketinin siyasi adresi olan Saadet Partisi 

Genel BaĢkanı Recai Kutan olmuĢtur. Öte yandan Türk siyasetinde 2002 yılında önemli bir 

sıçrama yapan, Genç Parti Genel BaĢkanı Cem Uzan da Erdoğan‘ın muhatap olarak olumsuz 

nitelemelerinin hedefi olmuĢlardır. Bu ikisinin olumsuz olarak nitelenmesinin sebebi seçim 

yarıĢı içerisinde küçük parti olarak seçmeni sandıkta bölen konumunda olmalarıdır. Erdoğan 

2002 konuĢmalarındaki retoriklerinde, olumlu nitelemelerini muhatap olarak tamamını, 

seçmen kesimleri üzerinde kurmuĢtur. Diğer yandan ise seçmenin kendisi dıĢındaki bütün 

seçilenleri olumsuz niteleme ile ayırt etmesini algı hedefi olarak belirlemiĢtir. Böylelikle 

Erdoğan‘ın retoriklerinde kullanmıĢ olduğu olumsuz nitelemenin muhataplığı, seçmen 

karĢısında hükümet üzerinden yapılarak; seçmenin gözünde hükümet üyeleri baĢta olmak 

üzere diğer siyasi rakipler de bilinçli olarak yıpratılmıĢtır. Erdoğan‘ın olumlu retoriklerinin 

tamamı seçmene nasihat nitelinde olup geleceğe dair ümit veren bir söylem ile kullanılmıĢtır. 

Bu söylemin en büyük seçim sloganı ise Erdoğan tarafından ―Her Ģey Türkiye için‖ olarak 

belirlenmiĢtir. Bu retorik Erdoğan‘ın konuĢmalarında seçmen karĢısında en önemli 

vurgulayıcı söz olarak (+ 560 defa) kullanılmıĢtır.  

 2.4 Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarında, Gündem Konularını Ele AlıĢ Biçimi 

Erdoğan‘ın 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleri öncesinde yapmıĢ olduğu miting 

konuĢmalarında, gündemi konularını ele alıĢ biçiminde kullanmıĢ olduğu anahtar kelimeler 

belirlenmiĢtir. Bu anahtar kelimeler siyasetin genel gündemine göre belirlenirken, bunun yanı 

sıra diğer yandan ise Erdoğan‘ın miting meydanlarından kendini gündemini, kamuoyuna mal 

etmeye yönelik olarak da oluĢturmuĢ olduğu siyasal söylemlerdir. Bu belirlenen kavramlar, 

meydanlarda yapılan miting konuĢmalarının genel baĢlıklarını ve kapsama alanını 

belirlemektedir. Erdoğan‘ın kendi gündemini kamuoyuna mal etmek için oluĢturduğu, milli 

kavramlar Tablo 1.8‘de aĢağıda verilmiĢtir.  

Tablo 1.8: Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarındaki: Milli Kavramlar  

 
Milli Kavramlar  2002 Gündem 

1 Millet 726 

2 Türkiye 560 

3 Ülke 413 

4 Devlet 123 

5 Bayrak 122 

6 Ġstanbul 87 

7 Milli 77 

8 Ordu 46 
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9 Ankara 35 

10 Türk 31 

11 Anadolu 23 

12 Hürriyet 16 

13 Vatan 9 

14 Çankaya 9 

15 Cumhuriyet 8 

16 Çanakkale 8 

17 Gazi 8 

18 Ġstiklal MarĢı 2 

19 ġehit 2 

20 BaĢkent 1 

Erdoğan 2002‘de yapmıĢ olduğu miting konuĢmalarında, gündemi belirlerken Tablo 

1.8‘den de anlaĢılacağı üzere Milli kavramlar üzerinde daha çok genel bir kamuoyu 

belirlemeye özen göstermiĢtir. KonuĢmalarında Erdoğan, özellikle etnik kökenlerin altını 

çizerek, Millet kavramını 36 etnik kimlik ile açıklama yoluna gitmiĢtir. Diğer yandan ise 3 

Kasım öncesi Erdoğan konuĢmalarında, Ġstanbul üzerinde ayrıca vurgu yaparak hem Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı döneminde ki faaliyetleri ile gündem belirlemiĢ hem de 

vermiĢ olduğu vaatlerini güvenirliliği üzerinde, Ġstanbul‘u önemli bir referans olarak 

kullanmıĢtır.  

Erdoğan kendi gündeminden sürekli olarak 3 Kasım seçimlerini, ülke ve seçmenin 

gündemine taĢımayı hedeflemiĢtir. Ak Partinin kurumsal imajına ve partisinin seçim 

beyannamesindeki vaatlerini sürekli olarak; ülke ve seçmenin gündeminde ilk sırada tutmayı 

baĢarmıĢtır. Çok kimliklik üzerinden yapmıĢ olduğu referans ile Milli Bir kimlik oluĢturmaya 

çalıĢan Erdoğan, birleĢtirici ve bütünleĢtirici ana unsur olarak Türkiye vurgusunu Milli 

Kavramlar üzerinde ikinci sırada en çok kullanmıĢtır.  

Erdoğan‘ın konuĢmalarında gündem belirlemek için kullanmıĢ olduğu siyasi 

kavramlar ise daha çok seçim ve seçmene odaklı olarak devam ettiği görünmektedir. Erdoğan, 

gündemi oluĢtururken Koalisyon Hükümetinin üyelerini tek tek muhatap alarak Ģahsi 

polemiğe girmek yerine, Koalisyon üyeleri arasında ayrım yapmaksızın direk hükümeti hedef 

alarak seçmen gözünde siyasi açıdan yıpratma yoluna gitmiĢtir. Diğer yandan ise ülkenin 

içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik durumu, seçim meydanlarında sürekli olarak 

kendi gündemine almıĢtır.  

Erdoğan‘ın kendi gündeminde, kiĢisel olarak en çok yer verdiği parti CHP, Lider ise 

Deniz Baykal olmuĢtur. 3 Kasım 2002 seçimlerine, 1999 seçimlerinde barajın altında kalarak; 

Meclis dıĢından katılan CHP, Erdoğan tarafından Ak Parti‘nin, 2002 yılındaki en ciddi rakibi 

olarak görülmüĢtür. Hükümet ve CHP dıĢında Erdoğan‘ın gündemine taĢıdığı diğer siyasi 

kavram ise vatandaĢın kendisidir. Seçmenin kendi sorunların Ülke gündemine taĢıyıp, onlara 

çözüm yollarının sunarak; oyların sandığa yansıması, Erdoğan tarafından seçim stratejisi 

olarak belirlenmiĢtir. Erdoğan‘ın konuĢmalarında kullandığı baĢlıca siyasi kavramlar Tablo 

1.9‘da aĢağıda oldu gibi verilmiĢtir. 
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Tablo 1.9: Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarındaki: Siyasi Kavramlar 

 

Siyasal Kavramlar    2002 Gündem 

1 Parti 739 

2 Seçim 298 

3 03.Kas 286 

4 Ġktidar 206 

5 Siyasi 184 

6 Tayyip Erdoğan 196 

7 BaĢbakan 143 

8 BaĢkan 128 

9 VatandaĢ 99 

10 Oy 94 

11 Siyaset 89 

12 Halk 88 

13 Hükümet 79 

14 Seçilme 73 

15 Parlamento 68 

16 Lider 59 

17 Sandık 55 

18 Koltuk 51 

19 Demokrasi 47 

20 CHP 39 

Erdoğan‘ın 2002 yılındaki konuĢmalarında, ekonomik olarak gündem belirlemesi 

Tablo 2.10‘da anlaĢılacağı gibi IMF ve Hükümetin yapmıĢ olduğu ekonomik anlaĢma ve 

bunun vatandaĢ üzerindeki yaptırımları ile ilgili olmuĢtur. Erdoğan, 2001 ekonomik krizinin 

toplumsal alandaki tüm etkilerini seçmene anlatarak, Hükümetin uyguladığı yanlıĢ ekonomik 

politikalar sonucunda vatandaĢın mağdur edildiğini, miting meydanlarında sürekli gündemde 

tutmuĢtur. Erdoğan, ekonomik gündeminin ikinci sırasında ise ekonomik krize bağlı olarak 

artan iĢsizliği miting meydanlarında, sürekli olarak seçmenin gündeminde tutmuĢtur. Artan 

enflasyon rakamlarına bağlı olarak vatandaĢın azalan alım gücü ve temel ihtiyaç maddelerine 

sürekli gelen zamlarda, Erdoğan‘ın ekonomik olarak seçmenin gündemine taĢıdığı diğer 

sorunlardır. Bütün bunların yanında Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde kamuoyuna 

ve seçmenin gündemine, iktidara geldiklerinde üç ana baĢlık etrafında oluĢturdukları sorunlar 

ile acil mücadele eylem planı gerçekleĢtireceklerini ifade etmiĢtir. Erdoğan‘ın ―3Y‖ olarak 

ifade ettiği bu eylem planı, Ģu üç balık etrafında ĢekillenmiĢtir: Yoksulluk ile Mücadele, 

Yolsuzluk ile Mücadele ve Yasaklar ile Mücadeledir. Bu mücadele eylem planı çerçevesinde 

özellikle çiftçinin, emeklinin, öğrencinin sorunlarına değinilerek çözüm önerileri seçmene ve 

ülke gündemine sunulmuĢtur. Erdoğan‘ın 3 Kasım seçimlerinde konuĢmalarında gündemine 

taĢıdığı ekonomik kavramların ana baĢlıkları Tablo 1.10‘da aĢağıda olduğu gibi verilmiĢtir. 

Tablo 1.10: Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarındaki: Ekonomik Kavramlar 

 

Ekonomik Kavramlar  2002 Gündem 

1 IMF 133 

2 ĠĢsizlik 133 

3 Borç 89 
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4 Emekli 68 

5 Fon 65 

6 Açlık 56 

7 MaaĢ 55 

8 Mazot 50 

9 Batık banka 49 

10 Enflasyon 49 

11 Zarar 44 

12 Zarar 44 

14 Yoksulluk 43 

14 Prim 38 

15 RüĢvet 34 

16 Dolar 33 

17 Milyon 30 

18 Milyar 31 

19 Ticaret 25 

20 Hazine 24 

Erdoğan‘ın 2002 yılında miting meydanlarında yapmıĢ olduğu konuĢmalarda, hukuki 

kavramları kamu ve seçmenin gündemine taĢırken daha çok siyasi yasaklar ve özgürlükler 

konusu üzerinde seçmene fikirlerini ifade etmiĢtir. 28 ġubat sonrası siyasi Pınarhisar‘da 

Cezaevinde tutuklu olarak kalan Erdoğan, daha sonra ise tekrar siyasi yasaklı bir duruma 

gelmiĢtir. Ak Parti‘nin kuruluĢu ve seçim sürecinde de siyasi yasağı devam eden Erdoğan bu 

adaletsizliği seçim meydanlarında anlatarak, seçmenin gündemine taĢımıĢtır. Hukuki olarak 

seçmenin gündemine taĢıdığı diğer bir konu ise Erdoğan seçim mitinglerine devam ettiği 

sırada kendisi ile ilgili olarak DGM‘nin ve Yargıtay‘ın vermiĢ olduğu karalarla da, sürekli 

olarak kamu ve seçmenin gündeminde kalmıĢtır. Erdoğan‘ın özellikle seçim meydanlarından 

seçmene, eğitimde baĢörtüsü serbestliği, Ġmam hatiplerin durumu,  bireysel haklar ve düĢünce 

özgürlüğüne yönelik vaatlerini sürekli olarak her gittiği yerde tekrar etmiĢtir. 2002 miting 

meydanlarında, gündeme taĢıdığı hukuki kavramlar Tablo 1.11‘de olduğu gibi aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Tablo 1.11: Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarındaki: Hukuki Kavramlar 

 

 Hukuksal Kavramlar 2002 Gündem 

1 Dava 137 

2 Zulüm 136 

3 Yasak 118 

4 Özgürlük 68 

5 Ceza 46 

6 Mazlum 39 

7 EĢitlik 30 

8 Vicdan 34 

9 Pınarhisar 29 

10 Kanun 28 

11 Mahkûm 24 

12 Yasal 23 
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13 Adalet 22 

14 Hâkim 22 

15 Hukuk 21 

16 Adaletsizlik 20 

17 Hukukçu 20 

18 Yasa 20 

19 Hak 18 

20 Hukuki 15 

Erdoğan‘ın 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde yapmıĢ olduğu miting konuĢmalarında, 

meydanlardan seçmenin ve kamuoyunun gündemine taĢıdığı diğer kavramların baĢlıca 

olanları Tablo 1.12‘de aĢağıda verilmiĢtir.  

Tablo 1.12: Erdoğan‟ın 2002 KonuĢmalarındaki: Diğer Kavramlar 

 

Diğer Kavramlar  2002 Gündem 

1 KardeĢlerim 684 

2 Bu ġarkı 221 

3 Eğitim 153 

4 Hizmet 144 

5 Hastane 140 

6 Anne 136 

7 TOKĠ Konut 136 

8 Onur 114 

9 Ġnsan 110 

10 Üniversite 110 

11 Lise 106 

12 Vergi 89 

13 AB 71 

14 Yoksulluk 65 

15 Gazete 58 

16 Teknoloji 58 

17 Rabbim 55 

18 Allah 51 

19 Mazot 50 

20 Çiftçi 44 

Erdoğan özellikle seçim meydanlarından annelere, gençlere, emeklilere, çiftçilere ve 

toplum bütün kesimlerine seslenerek, onların sorunlarını kendi gündeminde tutarak çözüm 

önerileri sunmuĢtur. Erdoğan bu çözüm önerilerini geleceğe yönelik seçim vaatleri arasında 

sürekli olarak ifade etmiĢ ve seçim kampanyasının önemli bir propagandası haline getirmeyi 

baĢarmıĢtır.  

4. YÖNTEM: Bu çalıĢma Ġçerisinde, kullanılan politik dilin özelliklerini tespit 

edebilmek amacıyla Van Dijk‘in EleĢtirel Söylem Analizi ve Bardin‘in içerik analizi yöntemi 

kullanılacaktır.  

4.1. Söylem Analizi Yöntemi: Söylem analizi, konuĢma ve metinler aracılığıyla 

oluĢan anlam ürünleri ile ilgilenen geniĢ kapsamlı sosyal ve kültürel araĢtırmalar içinde 
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kullanılan bir araĢtırma yöntemidir.  Söylem analizinin kuramsal arka planında sosyal 

bilimlerdeki sosyoloji,  psikoloji,  dilbilim,  medya,  siyasal bilimler gibi pek çok farklı alan 

yer almaktadır. Bu alanların her biri söylem analizini kendi bakıĢ açılarına ve bilimsel 

yöntemlerine dayalı olarak kullanır ve söylem analizine iliĢkin kendi kurallarını oluĢturur 

(EkĢi ve Çelik, 2008:113). Söylem analizi nesnel kuralları olan ve nesnelliği barındıran bir 

analiz değildir. Bu yüzden nitel araĢtırma yöntemleri içinde adlandırılır. Bazı nitel analiz 

yöntemleri ile benzerlik gösteren tarafları vardır. Bununla beraber söylem analizi Dilbilim,  

psikoloji, sosyoloji felsefe gibi birçok disiplinin kavĢak noktasında kesiĢen bir durumdadır. 

Söylem analizi sonucunda ulaĢılan bilgi sübjektif ve yoruma dayalıdır. Kesin yargılara 

ulaĢmaktan ziyade bireylerin farklı bakıĢ açısıyla bakmasını sağlamaya ve söylemleri sosyal 

bağlam içinde değerlendirmeye çalıĢır (Demir, 2008: 5). Sözen‘e göre, söylem analizi üç 

sacayağına dayanır: birincisi, Sausser‘cü anlayıĢa dayanan yapısalcı dilbilim. Ġkincisi, 

Wittgenstein‘nın dilsel felsefesinden yaralanan pozt-pozivitizm. Üçüncüsü ise dil 

felsefesinde, Gadamer ve bir yarısı yapısalcılara, bir yarısı da hermeneutiğe dayanan 

Ricoeur‘den etkilenen hermeneutiktir (Sözen, 2014: 79). Söylem analizi, mevcut söylemleri 

yeniden üretme, değiĢtirme, dönüĢtürme veya mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkarma 

özelliğine sahiptir. ÇalıĢmamız içerisinde zaman zaman Teun A. Van Dijk‘ın söylem analizi 

ve Bardin‘in içerik analizi yönteminden yararlanılacaktır. Van Dijk‘ın, baĢta haber söylemi 

olmak üzere değiĢik söylem yapılarına iliĢkin analiz çalıĢmaları bulunan Hollandalı bir 

dilbilimcidir (Van Dijk, 2003: 110). Van Dijk‘ın söylem anlayıĢında bir diğer önemli kavram: 

ideolojidir. Van Dijk, söylem ve ideoloji arasında iki yönlü bir iliĢkiden olduğunu belirtir. 

Buna göre ideolojiler günlük yaĢamdaki söylemlerimizi etkilerken, söylem de ideolojilerin 

yeniden üretiminde önemli bir rol oynar. Van Dijk‘a göre iktidar, toplumsal gruplar 

arasındaki iliĢkinin özelliği olarak ortaya çıkar ve esas olarak iletiĢim içindeki etkileĢim 

içinde oluĢur.  

Van Dijk; söylemin yapıları, iktidarın yapıları arasındaki iliĢkileri analiz eder ve 

söylemsel iktidar biçimlerini (söylemsel formasyonları) açığa çıkarmayı amaçlar (Van 

Dijk‘dan akt. Sancar, 2008: 140-142). Van Dijk ideolojik söylemin, ―Bizim iyi Ģeylerimizi, 

onların ise kötü Ģeylerini vurgulamak‖ Ģeklinde tezahür eden bu genel yaklaĢımını daha ince 

ideolojik analize imkân verecek Ģekilde yeniden formüle eder. Van Dijk tarafından ―Ġdeolojik 

(dördül alan) kare‖ olarak adlandırılan ve ideolojik söylem analizine temel teĢkil eden bu 

kavramsal alan Ģu 4 ilkeden oluĢmaktadır (Dijk, 2003: 57):  

1) Bizim hakkımızda olumlu Ģeyleri vurgula.  

2) Onlar hakkında olumsuz Ģeyleri vurgula.  

3) Bizim hakkımızda olumsuz Ģeyleri vurgulama.   

4) Onlar hakkında olumlu Ģeyleri vurgulama.  

4.2. Ġçerik Analizi Yöntemi: ÇalıĢma içerisinde yararlanacağımız diğer bir analiz 

yöntemi ise içerik analiz teknikleridir. içerik analizi, mesajda, bireyi görünmeden etkileyen 

öğelerin etkilenmesine yönelik ―ikinci bir okuma‖ olarak ifade edilir (Gökçe, 2006:35). Bu 

anlamda içerik analizi, bir tür iletiĢim psikanalizini ve ileteni algılama sanatını andırmaktadır. 

Söz konusu okuma, okuyanı önyargılarında onaylayan, ilk duygularında rahatlatan, ideolojik, 

politik ve kültürel kanaatlerini pekiĢtiren bir okuma değil, ona gerçekten de yeni bir Ģeyler 

öğreten, onu yeni bir Ģeylerin önüne koyan bir okumadır (TavĢancıl ve Aslan, 2001:26). Ġçerik 

analizin uygulanırken, incelenen konuya bağlı olarak çeĢitli teknikler kullanılır. Bunlardan 

tekniklerden özellikle, yapılan çalıĢmada uygulayacağımız tekniklerin kısaca ele almakta 

fayda vardır (Bilgin, 1995: 96). 
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4.3. Frekans Analizi: içerik analizi, en basit Ģekliyle, birim ve ögelerin sayısal, 

yüzdesel ve oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Bu tür analizde, 

sayılabilecek nitelikte birimler veya sözcükler alınır ve analiz göstergeleri frekans türünde 

ifade edilir. Frekans analizi, en basit Ģekliyle, birim veya ögelerin sayısal, yüzdesel ve oransal 

bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir metinde anahtar sözcüklerin, bir 

insanın günlük uğraĢları arasında ilgi odaklarının, bir kitle iletiĢim aracında ana-temaların 

belirlenmesinde, frekans analiz sonuçlarına bakılır  (Bilgin, 1995: 96). 

4.4. Değerlendirici Analiz: Osgood ve arkadaĢları (1954) tarafından geliĢtirilen bu 

yöntem, tutum ve kavramını ele alır. Bu yöntemin kuramsal çerçevesi, temsili bir dil 

anlayıĢına dayanır. Ġnsanın kullandığı dilde yansıdığı ve mesajın analizi sayesinde verici 

hakkında enformasyonlar edinilebileceği varsayılır. Örneğin Erdoğan‘ın, genel seçimler 

öncesi, yapmıĢ olduğu miting konuĢmalarındaki olumlu veya olumsuz retorik tekrarları karĢı 

tarafa bakıĢındaki tutumunu yansıtmaktadır. Ayrıca Erdoğan‘ın, konuĢmalarındaki retoriksel 

tekrarların sayısı; karĢı tarafa olan bakıĢ açısının yoğunluğu ortaya koymaktadır. 

4.5. Yıldız Falı: Kitle iletiĢim alanında gerçekleĢtirilmiĢ çeĢitli içerik analizi 

çalıĢmaları vardır. Bardin (1977) tarafından ―Yıldız Falı‖ konusunda yapılan içerik analizi, 

bunların ilginç örneklerinden biridir. Buna göre; metindeki tüm kelimelerin sayısının (O), 

farklı kelimelerin sayısına (V) oranı (O/V) ile kelime çeĢitliliği tespiti yapılmaktadır (Bilgin, 

1995: 109). Bunun üzerine terimlerin ―Doluluk‖ durumu, anlam taĢıyıcı olanları ile araç 

niteliğinde olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilebilecektir. Ġsim, fiil ve sıfatlar taĢıyıcı, 

zarf, edat, nida ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. 

Metinlerde bu kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. 

Bu yolla hatibin metne taĢıdığı kelime hazinesi, ortaya konulabilecektir. Bardin‘in formülünü 

metne uygularken; sayı ve tarih ifadeleri sayım dıĢında tutulmuĢtur. BirleĢik yazılmayan 

deyimler ve bileĢik ifadeleri oluĢturan kelimeler ayrı ayrı sayılmıĢtır. Aynı kökten üretilmiĢ 

olsa da, anlamı ya da cümle içindeki iĢlevi farklılaĢan kelimeler ayrı olarak hesaplanmıĢtır. 

SesteĢ kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul edilmiĢtir. Örneğin 

Erdoğan‘ın 2002, 2007 ve 2011 yıllarında seçim miting konuĢmalarındaki ―Doluluk‖ 

durumunu ölçülerek, kelime hazinesinin zenginliğini ortaya çıkartılacaktır. 

5. SONUÇ: 

Ortaya çıkan bu sonuçlar ile beraber Erdoğan‘ın, 3 Kasım 2002 milletvekili genel 

seçimlerinde miting meydanlarında yapmıĢ olduğu miting konuĢmaları doğal dil, retorik ve 

gündem konularını ele alıĢ biçimi Ģeklinde üç ana baĢlık altında, yapılan çalıĢma içerisinde 

incelendi.  

Erdoğan‘ın siyasal söyleminin sebeplerini, Türk siyasi tarihinin içerisinde özellikle 12 

Eylül askeri darbesini siyasi, ekonomik ve sosyal yansımalarında bulabiliriz. Ayrıca 

Erdoğan‘ın ortaya koyduğu siyasal söyleminin sonuçları ise gelecek Türk siyaseti için uzun 

yıllar bir belirleyen ve çıkıĢ noktası olarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle 

yapılan çalıĢma içerisinde, Erdoğan‘ın politik dilinin dünü, bugünü ve yarını ile beraber 

siyasi, ekonomik ve sosyal yönden incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢma, Türk siyasi tarihinin yakın 

dönem bir projeksiyonu olması yanında; geleceğe ıĢık tutacak önemli sonuçları da ortaya 

koymaktadır.  Yapılan bu çalıĢma içerisinde ortaya çıkan verilerden elde edilen sonuçlar 

aĢağıda sıralanmıĢtır. Doğal dil incelmesinde ortaya çıkan verilerde Tablo 1.2 ve 1.3‘de genel 

olarak verilen bilgiler, Erdoğan‘ın Politik dilinin kelime hazinesini ortaya koymaktadır. Metin 

ortalamasına bakıldığında, metnin uzunluğu terim sayısına bakıldığında 78478 terim sayısı ve 

5096 terim çeĢidinden oluĢmaktadır. Buna göre Erdoğan‘ın miting konuĢmalarındaki tekrar 

oranı ortalama olarak 15,36‘dır. Erdoğan‘ın konuĢma metinlerine bakıldığında ise konuĢma 

metinlerindeki terim sayısının çeĢitliliği, Onun kelime hazinesinin aslında ne kadar çok 
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zengin olduğunu göstermektedir. Diğer yandan konuĢmalardaki tekrar oranının bu kadar 

yüksek olması, propaganda açısından Erdoğan‘ın, politik dilini kamuoyunun geneline yönelik 

basit ve sade bir dil kullanma yolunu tercih ettiğini göstermektedir. Doğal dil kullanımını 

gösteren Tablo 1.3‘de konuĢma metinlerinin içerisinde amaç sözcükle olarak 

nitelendirdiğimiz isim, fiil ve sıfatların, konuĢmalarda kullanıldıkları oran, verilen mesajın 

yükünün taĢımak olarak değerlendirilmelidir. KonuĢma metinlerinde kullanılan 78478 terim 

çeĢidinin 60966‘sı amaç sözcüklerden oluĢması, seçmene verilen mesajların güçlü olarak 

taĢındığının bir göstergesidir. Diğer taraftan ise konuĢma metinlerinde kullanılan araç 

sözcükler Tablo 1.4‘de 2002 konuĢma metinlerinin içerisinde zamir, zarf edat bağlaç ve 

ünlem olarak yer almaktadır. Araç sözlüklerin konuĢma metinleri içerisindeki görevi vurgu, 

dikkat çekme ve anlatımı güçlendirme görevini üstlenmektir. Bunun içinde Erdoğan‘ın 

konuĢmalarında, araç sözcüklerin kullanım oranı 17512 olarak yüksek bir oranda 

kullanılması, miting meydanlarından verilen mesajlarda vurgunun, anlatımın güçlü olması ve 

dikkat çekme konusunda çok baĢarılı olduğunu göstermektedir.  

Erdoğan‘ın konuĢmalarında kullanmıĢ olduğu ―Biz‖ zamiri (1947 defa)bazı 

cümlelerde kendisini, bazı cümlelerde yol arkadaĢlarını ve bazı cümlelerde ise Ak partiyi 

göstermek için kullanılmıĢtır. Arkonaç‘ın özneyi ararken belirttiği ―Türkçe konuĢmalarda kiĢi 

dilbilgisine uygun olarak, kendini ya da diğer kiĢiyi çoğu zaman eylemden sonra 

tanımlayandır, zamir-özne çoğu zaman gizlidir ve eyleme eklemlenir. Erdoğan‘ın 

konuĢmalarında, Örneğin ―Sizlerin hayır duasıyla bu yola çıktık, yapıcı ve Ģefkatle iktidara 

yürüyoruz.‖ Özne nadiren cümle baĢında, eylemin sorumlusunu vurgulamakta kullanılır ―Bizi 

yok etmeye gelenler, bizde hayat bulacaktır.‖ Öznenin konumunu genelde eylem belirler.‖ 

(Arkonaç, 2010, 21-32). Yine Erdoğan‘ın konuĢmalarında, ―Ben‖ ve ―Biz‖ zamirleri 

birbirlerinin yerine kolaylıkla geçebilir. Özellikle Erdoğan konuĢmalarında, eylemin önemini 

veya failin etkisini öne çıkartmak istediği zaman ―Biz‖ öznesini kullanırken, kendi kiĢiliğini 

öne çıkartmak istediği zamanda ―Ben‖ öznesini kullanmayı tercih etmiĢtir. 

― Biz geldiğimizde uygulayacağımız politikalarla IMF'nin Alacağını takır takır öderiz, gel bak biz 

bu paraları takır takır öderiz... Ben bunu 4-5 televizyonu gazetesi olan biri olarak değil milletin iktidarına 

giden biri olarak konuĢuyorum.” (ADANA – 20.10.2002 mitingi) 

Erdoğan‘ın konuĢmalarında, metin boyunca kimlere, hangi duygu yüküyle hitap ettiği 

incelendiğinde Tablo 1.7‘de görüldüğü gibi, ―Milletimiz‖ ve ―KardeĢlerim‖ sözcük türleri en 

çok kullandığı hitap cümleleridir. Bu sonuç daha çok Erdoğan‘ın miting meydanlarında 

muhatap olarak, direk vatandaĢı hedef aldığının bir göstergesidir. Erdoğan bütün olumlu 

retoriklerini, baĢta seçmene, sonrasında Türkiye‘ye, Ak partiye ve kendisine yönelik 

kullanırken; olumsuz retoriklerinin çoğunu mevcut dönemin hükümetine ve 3 Kasım 

seçimlerindeki en büyük rakibi olan CHP‘yi ve Lideri Baykal‘ı muhatap alarak kullanmıĢtır. 

2002 konuĢmalarındaki olumsuz sesleniĢin sayısı ve yoğunluk bakımından çokluğa da bu 

rekabetin bir sonucudur. Erdoğan‘ın konuĢmalarında, ikna aracı olarak kullandığı referans 

doğrudan doğruya kendisidir.  

―Biz‖ zamirinin kullanılması ve konuĢmalardaki yoğunlaĢmada bu gözlemi 

doğrulayıcı niteliktedir. Erdoğan miting alanındaki seçmene seslenmeyi seçerken;  

“Bizi yok etmeye gelenler, bizde hayat bulacaktır inĢallah çünkü Biz, Mevlana'yız, Yunus'uz, Pir 

Sultan Abdal'ız, Ferhat'ız, ġirin'iz. 'Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste' diyerek geliyoruz. 

'Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı vardır' inĢallah iktidara geliyoruz.” (AFYON – 08.10.2002) 

Erdoğan‘ın 3 Kasım öncesi konuĢmalarında bu eylemler sadece ―Biz‖ öznesi 

tarafından doğrudan kendine referans olarak yapılmıĢtır. Mücadelenin doğrulanması ―Zalimin 

zulmüne karĢı sevenin Allah‘ı vardır‖ benzetmesiyle yapılmıĢtır. Erdoğan‘ın seçim 

meydanlarında yapmıĢ olduğu konuĢmalarda seçmene karĢı ortaya koyduğu söylem ile gerek 
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dil kullanımı gerek retoriksel tekrarlarında ve gündem oluĢturmada; en büyük teminat olarak 

sürekli kendini göstermeyi baĢarabilen bir politik dil kullanmıĢtır. Genel olarak doğal dil 

kullanımında, kelime çeĢidindeki bu yüksek oran; konuĢmalar içerisindeki tekrar oranını ve 

propaganda açısından Erdoğan‘ın politik dilinin kamuoyunun geneline yönelik basit ve sade 

bir dil kullanma yolunu tercih ettiğini göstermektedir. Bu değerlendirmelerin her ikisi de 

geçerli olmakla birlikte, söylem analizinde sadece konuĢma metinlerine bağlı kalarak genel 

bir değerlendirme yapmak; Erdoğan‘ın gerçek niyetini veya söylemini ortaya koymaya 

çalıĢmak yersiz ve gereksiz bir çabadır. Çünkü kullanılan bu politik dil Erdoğan‘ın seçim 

döneminin durumunu, seçmene yansıtmak ve seçmenin gündeminde tutmak için kullandığı 

politik bir dildir.   

Erdoğan‘ın 2002, seçimlerinde, kullanmıĢ olduğu fiillerin kipleri incelendiğinde ilginç 

sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan Bardin‘in yıldız falında, 

gelecek zaman kullanımı yüksek olarak beklenirken; Erdoğan‘ın üç seçim dönemindeki 

konuĢmalarında fiil zamanlarının toplamında, durum böyle görünmemektedir. Gelecek zaman 

kullanım oranı 8614 ile beĢinci sırada yer almıĢtır. Diğer yandan Ģimdiki zaman (21374)  kipi 

birinci sırada yer alırken, geçmiĢ (19903) zaman ikinci, Mastar kipi (10739) üçüncü sırada ve 

emir kipi ise dördüncü sırada (8747) yer almıĢtır. Gelecek zaman kullanımı daha çok 

muktedir olma anlamında seçmene verilen vaatlerin kararlılığı üzerinde etkili olmuĢtur. 

Özellikle Erdoğan‘ın kullanmıĢ olduğu fiillerin sırası ile ―Bakacağız, vereceğiz, diyeceğiz, 

yapacağız, alacağız‖ gibi geçmiĢ seçimlerin ardından yapacaklarını devamlı anlatarak, seçim 

sonrasında oluĢacak olan iktidarda, muktedir olmayı hedeflenmiĢtir. Erdoğan‘ın 3 Kasım 

2002 seçimlerinde kullandığı politik dil, varoluĢsal bir dil olma özeliğine sahiptir. Diğer 

yandan geçmiĢ zaman kullanımı ile Ģimdiki zamanın sebepleri ortaya çıkarılarak, Ģimdiki 

zamanın ne kadar olumlu bir durumda olduğu örneğin ―EtmiĢler-yapmıĢlar-kalmıĢlar-oluyor-

oturuyor-söylüyor‖ Erdoğan tarafından seçmene sunulmuĢtur. Erdoğan‘ın 2002‘de yapmıĢ 

olduğu konuĢmalarında geleceğe iliĢkin en çok kullandığı fiil kipleri hem seçmeni hem de 

kendini bağlayan emir kipleridir. Kullanılan emir kiplerinin gelecek zaman ile politik dile 

yansıması Ģu Ģekilde olmuĢtur ―Deyin-diyoruz-diyeceksiniz, bakacağım-bakın-bakacaksınız‖. 

Kullanılan ġart kipi ise daha çok Ģimdiki zamanda ortaya çıkmıĢtır. Örnek ―Geliyorsam-

geliyorsak-geliyorsanız, veriyorsam-veriyorsak-veriyorsanız‖. Kullanılan mastar ekleri ise 

genelde geçmiĢ zamanda olup mevcut hükümetin icraatlarını ortaya koymak için 

kullanılmıĢtır. Bunlar ―vermek-etmek-kalmak-gelmek-gitmek-almak-bakmak‖ gibi 

sözcüklerdir. Genel olarak Erdoğan‘ın kullanmıĢ olduğu politik dil seçmen üzerinde 

kararlılık, devamlılık ve istikrara uygun bir söylemsel dildir. Erdoğan‘ın 2002‘de miting 

meydanlarında kullanmıĢ olduğu ana slogan ―Her Ģey Türkiye için‖ olarak belirlenmiĢ ve 

kullanılmıĢtır.  Böylelikle Ak parti hükümeti döneminde gerçekleĢecek hedeflerin önemine 

vurgu yapılmıĢtır. Ayrıca Erdoğan‘ın 2002 seçimlerinde, seçmene olan vaatlerinin 

güvenirliliğini; Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı dönemindeki icraatları, önemli bir 

referans olarak kullanmıĢtır. Erdoğan‘ın konuĢmalarında, metin boyunca kimlere hangi duygu 

yüküyle hitap ettiği ve kullanılan retorikleri incelendiğinde ―KardeĢlerim‖ (684 defa), 

―Türkiye‖ (560 defa)  ve ―Millet‖ (726 defa) sözcük türleri en çok kullandığı hitap 

cümleleridir. Ortaya çıkan bu veriler, daha çok Erdoğan‘ın miting meydanlarında aracı 

koymadan direk vatandaĢı muhatap aldığının bir göstergesidir. Erdoğan‘ın 2002 yılında 

miting meydanlarında yapmıĢ olduğu konuĢmalarda hukuki kavramları kamu gündemine 

taĢırken 3 Kasım seçimleri öncesinde, daha çok eğitimde fırsat eĢitsizliği, imam hatipler ile 

mezunlarının durumu, baĢörtüsü sorunu, siyasi yasaklar ve bireysel özgürlükler konusunu ve 

sorunları gündemine taĢımıĢtır. Bu mağduriyetler karĢısında seçmene ―Kimsesizlerin sesi 

veya kimsesi‖ mesajı verilmiĢtir. 
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Erdoğan‘ın 2002 yılı konuĢmalarında ekonomik gündemine, 57. Hükümetin, IMF ile 

yapmıĢ olduğu ekonomik anlaĢma ve bunun vatandaĢ üzerindeki yaptırımları almıĢtır. 

Erdoğan seçim meydanlarından toplumun bütün kesimlerine seslenmiĢtir. Özellikle annelere, 

gençlere, emeklilere, çiftçilere ve toplumun diğer kesimlerine seslenerek onların sorunlarını 

kendi gündeminde tutmuĢ ve çözüm önerileri sunmuĢtur. Erdoğan bu çözüm önerilerini 

iktidara geldikleri zaman, önceden hazırlanan ―Acil eylem planı‖ çerçevesinde bir gündem de 

oluĢturmuĢtur. Acil eylem planı çerçevesinde, Erdoğan (3Y) yolsuzluk, yoksulluk ve 

yasaklarla mücadele konusunda, neler yapacaklarını sürekli olarak miting meydanlarında 

seçmenle paylaĢmıĢtır. 2002‘de gündeme alınan diğer konular: eğitim, sağlık, tarımsal destek, 

bölünmüĢ yollar ve dar gelirli vatandaĢlar için TOKĠ tarafından yapılacak konutlar olmuĢtur.  

Sonuç olarak Erdoğan 2002‘de yapmıĢ olduğu miting konuĢmalarında,  söylemsel 

inanılırlık ve güvenilirlik açısından seçmene karĢı en büyük teminat olarak, kurumsal bir 

güven yerine, sürekli kendini göstermiĢtir. Bu durum Erdoğan‘ı politik dil açısından, diğer 

rakiplerinden belirgin bir Ģekilde ayırmaktadır. Bunun içinde Erdoğan kendi karizmasını, 

siyasi birikimlerini ve kazanımlarını seçmenin karĢısında referans olarak gösteren bir politik 

dili kullanmaktadır. Erdoğan‘ın politik dili, 2002 yılında iktidara aday iken varoluĢsal bir 

söylem olma özelliği taĢır.  Erdoğan‘ın, seçim meydanlarında basit, sade ve seçmene dolu bir 

mesajla kullanmıĢ olduğu ―Politik dil‖ seçmen tarafından benimsenerek kanıksanmıĢ; ikna ve 

iddia‖ açısından en önemli propaganda enstrümanı olmuĢtur. Miting konuĢmalarının 

karĢısında seçmen, Erdoğan‘ın sadece ne dediğine değil nasıl dediğine de önem vermiĢ ve 

Erdoğan ile arasında söylemsel bir bağ kurmuĢtur. Bu değerlendirmeler geçerli olmakla 

birlikte, söylem analizinde sadece konuĢma metinlerine bağlı kalarak genel bir değerlendirme 

yapmak ve Erdoğan‘ın gerçek niyetini ortaya koymak yersiz bir çabadır. Çünkü konuĢmalarda 

kullanılan bu politik dil, Erdoğan‘ın 2002 döneminin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu 

seçmene yansıtmak, seçmenin gündeminde tutmak için kullandığı bir söylemdir.  
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GENÇLERĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠ TALEBĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER: 

BĠNGÖL ĠLĠNDE BĠR UYGULAMA
1
 

Yrd. Doç. Dr. Halim Tatlı 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, Bingöl il merkezinde yaĢayan genç bireylerin sağlık hizmetleri 

talebini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bingöl il merkezinde yaĢayan genç insanların sağlık 

kurumlarından hizmet talep etme sıklıkları, sağlık hizmetlerini talep etmelerinde etkili olan 

faktörler ve bu faktörlerin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerle iliĢkisini belirlemek bu 

çalıĢmanın temelini oluĢturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bingöl il merkezindeki 400 genç 

insana uygulanan bir anketten elde edilen yatay kesit veriler SPSS bilgisayar paket programı 

ile değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın verileri faktör analiz yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Yapılan 

faktör analizi sonucunda dört faktörün etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Bu faktörler hizmet 

memnuniyeti, hizmet sunumunda kolaylık, tanınırlık ve güven olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar sözcükler: Sağlık hizmetleri talebi, faktör analizi, Bingöl  

FACTORS AFFECTING YOUNG PEOPLE'S HEALTH SERVICES DEMAND: A 

STUDY IN BINGOL 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the factors that influence the demand for health 

services for young people living in Bingol province. The young people in the central province 

of Bingol forms the basis of this work frequency to request services from health institutions, 

factors affecting the demand for health services and to determine the relationship between 

demographic and socio-economic characteristics of these factors. For this purpose, cross-

section data obtained from a questionnaire is applied to 400 young people in center of Bingol 

province and the data has been evaluated with SPSS packet software. According to the results 

of factor analysis it is determined that four factors are effective. These factors was determined 

as service satisfaction, convenience of service delivery, recognizability and confidence. 

Key words: Health services demand, factor analysis, Bingol 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Nitelikli ve sağlıklı genç bireyler, bir ülkenin büyümesinin ve kalkınmasının 

sürdürülebilirliği açısında önemli ve kritik role sahiptir. Zira sağlıklı ve donanımlı genç 

bireyler bilgiyi daha etkin bir biçimde üretim sürecine aktarırlar. Bundan dolayı gençlerin 

sağlık durumlarına önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda genç insanların sağlıkla ilgili 

mal ve hizmetleri talepleri hakkındaki faktörlerin ortaya konulması önem arz etmektedir. 

Genç insanlar, sahip olduğu sosyo-psikolojik faktörler nedeniyle diğer tüketicilerden farklılık 

gösterirler. Bu farklılıklardan en önemlisi sağlık ile ilgili mal ve hizmetler konusunda sınırlı 

bilgiye sahip olmalarıdır. Sağlık hizmetlerinin talebi, bireylerin tıbbi bakım ihtiyaçlarını 

karĢılamak için tercih ettikleri süreçler olarak ifade edilebilir. Genç insanlar aĢı olmak, 

gerektiğinde bir ameliyat geçirmek veya genel sağlık taramasında geçmek için sağlık 

kurumlarından sağlık hizmetini talep ederler. Sağlık ile ilgili mal ve hizmetlerin en önemli 

özeliği ikamesinin bulunmamasındır. Bunun soncunda bu mal ve hizmetlerin bireylere olan 

maliyetleri yüksek olur. Sağlık kurumları tarafından sunulan sağlık hizmetleri, koruyucu 

sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon sağlık hizmetleri biçiminde 

sınıflandırılabilir (Altay, 2007:34 ). Koruyucu sağlık hizmetleri toplumu hastalık 

etkenlerinden uzak tutmaya veya hastalık etkenlerinin yok edilmesine yönelik hizmetler,  

tedavi hizmetleri, sağlık durumu bozulan kiĢilerin, eski sağlık düzeylerine ulaĢmalarını 

sağlamak üzere verilen sağlık hizmetlerini ve rehabilitasyon hizmetleri ise hastalık ve kaza 

sonucunda kiĢilerin kaybettiği bedensel ve zihinsel becerilerin tekrar kazandırılmasına yönelik 

hizmetleri kapsamaktadır. Bu tür hizmetler karmaĢık ve gençlerin sınırlı bilgiye sahip olduğu 

konulardır. Bu tür sağlık hizmetleri sunulurken gençlerin tercihleri göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

Literatür incelendiğinde sağlık hizmetleri talebi ile ilgili yurtiçi ve yurtdıĢı birçok 

çalıĢmaya rastlamak mümkündür. Ancak spesifik olarak gençlerin sağlık talebi ile ilgili 

yapılmıĢ çalıĢmalar sınırlı sayıdadır. Genel olarak bireylerin sağlık hizmetleri talebini 

etkileyen faktörler kiĢisel faktörler, kolaylaĢtırıcı faktörler ve ihtiyaç faktörleri olarak ifade 

edilmektedir (Erdem ve Pirinç, 2003).  

Sağlık hizmetleri talebi ile bireylerin sosyo-demografik faktörleri arasındaki iliĢki 

hakkında birçok çalıĢma bulunmaktadır. Ichoku ve Leibbrandt (2003) tarafında Nijerya‘da 

yapılan bir çalıĢmada Nested Logit Model tahmin yöntemi kullanılarak analizler yapılmıĢ ve 

sağlık talebinin anahtar faktörlerinin sağlık kurumuna olan mesafe kolaylığı ile demografik 

faktörlerin olduğu tahmin edilmiĢtir. Yaylalı vd. (2012), sağlık hizmetlerinin talebinde etkili 

olan faktörleri tespit etmek amacıyla anket verileri kullanılarak sağlık hizmetleri talebini 

içeren bir logit model tahmin etmiĢlerdir. Analiz sonucunda tüketicilerin sağlık hizmeti talep 

etme olasılıklının gelir, yaĢ ve ailedeki birey sayısı ile doğru orantılı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Çelik ve Hotchkiss (2000) tarafından Türkiye'de kadınların ana sağlığı hizmetlerini kullanımı 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yaptıktan çalıĢmada eğitim düzeyi ve sağlık 

sigortasının varlığı sağlık hizmetleri talebini artırdığını saptamıĢlardır. Flores vd. (1999) 

tarafında yapılan bir çalıĢmada bireylerin etnik kökeni, geliri ve eğitim düzeyi ile sağlık 

hizmetleri talebi arasında bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Yapılan literatür incelmesi neticesinde yurt içinde gençlerin sağlık talebi ile ilgili 

yapılmıĢ bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Yurt dıĢında da bu konuda yapılmıĢ çalıĢmalar 

sınırlı sayıda olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda Oliveira vd. (2015), Brezilya‗da gençlerin 

sağlık hizmetleri talebini belirlemek için ulusal okul sağlık araĢtırmasının verilerini yaĢa göre 

ayarlanmıĢ lojistik regresyon yöntemi ile analiz etmiĢlerdir. Yapılan analiz sonucunda tüm 

gençlerin yarısının sağlık hizmetlerini talep ettiği ve bu oranın kızılar arasında daha yüksek 

olduğu ve sağlık hizmetleri için yüksek talebin sosyo-demografik özellikler, hastalık belirtileri 

ve sağlık riski ile koruyucu davranıĢlarla iliĢkili olduğu tahmin edilmiĢtir. Vrhovec ve Maks, 
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(2016) tarafından Slovenya‘da nüfusun yaĢlanması ve sağlık hizmetleri talebi ile ilgili yaptığı 

çalıĢmada spesifik hastalık gruplarının sağlık talebi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 

tahmin edilmiĢtir. Jankowski ve Brown (2014) tarafından yapılan çalıĢmada birinci basamak 

sağlık hizmetlerine eriĢebilirlilik ile toplam talep arasında anlamlı bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır.  

Sağlık kurumlarının imajının bireylerin sağlık hizmetleri talebi ile iliĢkili olduğunu 

saptayan çalıĢmalar da bulunmaktadır. Bu bağlamda Bayın (2016), tarafında sağlık 

tüketicilerinin hastaneye yönelik imaj algılarının kurumsal sıfatlar aracılığı ile belirlenmesi 

amacıyla bir çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın verileri, Ankara ilinde bir eğitim ve araĢtırma 

hastanesinden hizmet alan hasta veya hasta yakınlarına uygulanan anket yoluyla toplanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, sağlık tüketicilerinin kurum imajı ortalamasının, ortalamanın 

üzerinde olduğu, kurumsal sıfat ortalamalarına göre ―baĢarılı‖ sıfatının en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu ve kurumsal sıfatlar ile kurum imajı değiĢkenleri arasında yapılan regresyon 

analizi sonucunda ise; ―lider, rekabetçi, modern, baĢarılı ve ilerici‖ sıfatlarının kurum imajının 

%59‘unu açıkladığı saptanmıĢtır.  

Sağlık sektörünün sunduğu mal ve hizmetlerin çeĢitliliği ve niteliği sürekli bir değiĢim 

içindedir. Sektörün oluĢturduğu bu çeĢitlilik ve nitelik nedeniyle topluma sağlık hizmetlerinin 

sunulması için çok kaynağın ayrılmasına neden olmaktadır. Bu kaynakların etkin kullanılması 

için bireylerin sahip oldukları özelliklere göre sunumu önem arz etmektedir. Bu hizmetlerin 

etkin ve adil bir biçimde sunumu, toplumsal refahın sağlanması açısında da önemlidir. Sağlık 

hizmetleri, toplumun tüm kesimleri tarafından talep edilen mal ve hizmetlerdir. Toplumun 

önemli bir kesimini oluĢturan gençlerin sağlık hizmetleri talebini etkileyen faktörlerin 

araĢtırılması bu çalıĢmanın temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çalıĢma planlanmıĢ ve 

uygulanmıĢtır. ÇalıĢma dört bölümde oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın ilk kısmında konu ile ilgili 

literatür özeti, ikinci kısmında da çalıĢmanın değiĢkenleri ve kullanılan analiz yöntemine 

değinilmiĢtir. Ardından elde edilen bulguların ilgili literatür çerçevesinde değerlendirmesi 

yapılmıĢtır. Son kısmında ise çalıĢmada elde edilen bulgular ıĢığında, karar alıcılara ve 

akademik yazına yönelik bir takım öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

2. YÖNTEM 

Bu çalıĢmada, Bingöl kent merkezinde yaĢayan 17-30 yaĢ aralığındaki gençlerin sağlık 

kurumlarının talebini etkileyen faktörler araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılacak veri setini 

elde etmek üzere anket uygulamasının gerçekleĢtirildiği 2015 yılı itibarıyla Türkiye Ġstatistik 

Kurumu (TÜĠK)‘nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2014 tarihli 

verilerine göre, Bingöl'ün toplam nüfusu 266 bin 019, merkezindeki nüfusu 103 bin 441 olup, 

il genelindeki toplam nüfusun % 38.9‘unu teĢkil etmektedir. Bingöl il merkezindeki gençler 

bu çalıĢmanın ana kütlesini oluĢturmaktadır. 

Anket uygulanan örnek kütlenin büyüklüğünün belirlenmesi için, n = NPQZ
2
 [(N -1)d

2
 

+ PQ Z
2
] biçimindeki oran için örnek büyüklüğünün tahmini formülünden yararlanılmıĢtır 

(Akbulut ve Yıldız, 1999: 8). Burada; n, örnek kütle büyüklüğü; N, anakütle büyüklüğü 

(Bingöl il merkezinin nüfusu); P, sağlık hizmetlerini talep eden müĢterilerinin satın alma 

davranıĢını etkileme olasılığı; Q, sağlık hizmetlerini talep eden müĢterilerinin satın alma 

davranıĢını etkilememe olasılığı; Z, % (1-α) düzeyindeki Z test değeri; α, önem düzeyi ve d 

ise hata payını ifade etmektedir. Söz konusu sağlık hizmetlerini talep eden müĢterilerin satın 

alma davranıĢlarını etkileyen faktörlere iliĢkin ön bilgi mevcut olmadığından ve mümkün 

olduğu kadar büyük örnekle çalıĢabilmek için müĢterilerin satın alma davranıĢlarını etkileme 

ve etkilememe olasılıklarının ´ olarak alındığı bir durumda % 5 önem düzeyinde % 5 hata 

payı ile ana kütleyi temsil edecek olan örnek büyüklüğü, bu çalıĢma için 
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2

2 2

266019*0,5*0,5*(1,96)
383,4 384

(266019 1)*(0.05) 0,5*0,5*(1,96)
n   

   

olarak belirlenmiĢtir. Ancak, minimum örnek büyüklüğünün bu Ģekilde belirlenmesine 

karĢın, temsil gücünün yüksek olması ve bazı anketlerin tutarsız ve eksik cevaplanabileceği 

dikkate alınarak bu çalıĢmada 400 anketin uygulanmasının yerinde olacağı düĢünülmüĢtür. 

ÇalıĢmada, Cantürk (2012) tarafından yapılan bir çalıĢmada kullanılan anket, 

çalıĢmanın evrenine göre uyarlanarak kullanılmıĢtır. Söz konusu ankette gençlerin demografik 

özellikler, özel bir sağlık sigortasının olup olmadığı ve ne kadar sıklıkla sağlık kurumlarında 

hizmet talep ettiklerine iliĢkin sorular yer almaktadır. Ayrıca ankette sağlık hizmetlerinin 

talebinde, hastanelerin fiziksel özellikleri ve sağlık personelinin tutum ve davranıĢlarının ne 

derece etkili olduklarına dair sorular da yer almaktadır. Anketler ġubat-Mart-Nisan 2015 

dönemini kapsayan üç aylık süre içerisinde bireylerle yüz yüze görüĢmek suretiyle 

uygulanmıĢtır. Anketler Bingöl‘ün merkez ilçesinde oransal olarak paylaĢtırılmıĢtır. Bu 

yapılırken, belirli semtlerde yoğunlaĢmamasına, olanaklar dahilinde her bireye anket 

yapılmasına çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak, hedeflenen 400 anketin 347‘si geçerli sayılarak, 

bunlardan elde edilen yatay kesit veriler çözümlemeye tabi tutulmuĢtur. Böylece bu saha 

çalıĢmasında % 87‘lik (347/400) bir tamamlanma oranına ulaĢılmıĢtır. Daha sonra SPSS 

programı veri tabanına aktarılan bu veriler, bir de burada detaylı olarak çeĢitli açılardan 

kontrol edilmiĢ ve tespit edilen yanlıĢlıklar düzeltilmiĢtir. Bütün bunlar yapılırken uygulamalı 

çalıĢmalarda elde edilen bulgular, kullanılan verilerin doğruluğu nispetinde gerçekleri yansıtır 

(Özer, 2004: 149) prensibi her zaman hatırda tutulmuĢtur. 

Gençlerin sağlık kurumunu talep etmelerinde etkili olan temel özellikleri ölçmeye 

yönelen ölçek için yapılan güvenirlilik analizinde Cronbach Alpha değeri 0,880 olarak 

hesaplanmıĢtır. Sağlık kurumunu değiĢtirmelerinde etkili olan temel özellikleri ölçmeye 

yönelen ölçek için yapılan güvenirlilik analizinde Cronbach Alpha değeri 0,754 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmada iki analiz yöntemi kullanılmıĢtır. Birincisi Faktör Analizi, ikincisi ise 

hipotez testleridir. Önce gençlerin sağlık kurumları ile ilgili özellikleri değerlendirmelerinde 

etkili olan faktörlerin bulunması için anketten elde edilen verilere faktör analizi 

uygulanmıĢtır. Sonra faktör analizi sonucunda belirlenen faktörlerin faktör skorları ve 

katılımcıların demografik özelliklerinin gençlerin sağlık kurumlarını tercih etmeleri 

üzerindeki etkisi tahmin edilmiĢtir
18

.  

AraĢtırmada kullanılan veri seti 30‘dan büyük olduğu için her bir değiĢkenin dağılımı 

Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi ve Homogeneity of Variance Test yöntemleriyle 

incelendikten sonra parametrik olmayan test yöntemlerinin kullanılması yoluna gidilmiĢtir. 

Parametrik olmayan Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanılmıĢtır.  

3. BULGULAR 

3.1 Örnekleme Özellikleri 

Tablo 1 incelendiğinde, anket uygulanan ve değerlendirmeye tabi tutulan 347 

katılımcının % 54.5‘i erkek ve % 45.5‘i kadındır. Diğer yandan, katılımcıların % 6.3‘ünün 

evli ve % 93.7‘sinin ise bekar olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılanların eğitim durumu 

incelendiğinde, katılımcıların %89‘u yükseköğretim mezunu, % 10.1‘i ortaöğretim ve %0.9‘u 

ise ilköğretim mezunudur.  

                                                 
18 Faktör analizi sonucunda elde edilen her faktöre ait faktör skorları birer değiĢken olarak baĢka analizlerde kullanılabilirler 

(Kalaycı, 2010:331). 
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Tablo 1. Örnekleme Özellikleri 

DeğiĢkenler Sayı Yüzde (%) 

Cinsiyeti   
Erkek 189 54.5 

Kadın 158 45.5 

Medeni durumu 
Evli 22 6.3 

Bekar 325 93.7 

Öğrenim durumu 

Ġlköğretim 3 0.9 

Ortaöğretim 35 10.1 

Yükseköğretim 309 89.0 

Meslek 
 

Memur 10 2.9 

Esnaf 15 4.3 

Öğrenci  303 87.3 

Diğer 19 5.5 

Ayrıca, çalıĢmaya katılanların meslekler itibariyle dağılımları dikkate alındığında, 

katılımcıların % 87.3‘ü öğrenci, % 4.3‘ü esnaf ve geriye kalan % 5.5‘i diğer meslekte 

çalıĢmaktadır (Tablo 1). Bir çok ampirik çalıĢmada kullanılan aylık gelir bu çalıĢmada da 

araĢtırılmıĢ ve gençlerin aylık ortalama toplam gelirleri 891.40± 883.33 olup,  en yüksek gelir 

10000 TL, en düĢük gelir 300 TL‘dir. Gençlerin ortalama yaĢı 22.27± 2.71‘tit.  En genç 

katılımcı 17, en yaĢlı katılımcı 30 yaĢındadır. 

ÇalıĢma kapsamına alınan gençlerin sağlık kurumlarına geliĢ sıklığına göre dağılımları 

Tablo 2‘de sunulmuĢtur. Buna göre gençlerin %55.3‘ü hastalandığında sağlık kurumlarına 

geldiğini, %23.1‘i ise yılda birkaç kez sağlık kurumlarına geldiğini beyan etmiĢlerdir. 

Tablo 2. Gençlerin Sağlık Kurumlarına GeliĢ Sıklığı 

 Sayı Yüzde (%) 

Haftada Bir 7 2.0 

Ayda Bir 34 9.8 

Yılda Birkaç Kez 80 23.1 

Birkaç Yılda Bir 34 9.8 

Hasta Olduğumda 192 55.3 

Toplam 347 100.0 

Bingöl‘de çalıĢmaya katılan gençlerin %55‘inin ilk tercih ettiği sağlık kurumunun 

devlet hastanesi olduğu, %16.4‘ünün ilk tercih ettiği sağlık kurumunun özel hastane olduğu 

ve %15‘inin ilk tercih ettiği sağlık kurumunun aile hekimliğinin olduğu saptanmıĢtır (Tablo 

3). Bu bulgular ilk gidilmesi gereken aile hekimliğinin gençler tarafında pek tercih 

edilmediğini göstermektedir. 

Tablo 3. Gençlerin Ġlk Tercih Ettiği Sağlık Kurumlarının Dağılımı 

 Sayı Yüzde (%) 

Eczane  27 7.8 

Aile Hekimi  52 15.0 

Özel Hastane  57 16.4 

Üniversite Hastanesi  20 5.8 

Devlet Hastanesi  191 55.0 

Toplam 347 100.0 

ÇalıĢmaya katılanların % 61.1‘i özel sağlık sigortasına sahip olmadığını, %38.9‘u ise özel 

sağlık sigortasına sahip olduğunu beyan etmiĢlerdir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Gençlerin Özel Sağlık Sigortasına Sahip Olup Olmadığına Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde (%) 

Var 135 38.9 

Yok 212 61.1 

Toplam 347 100.0 

3.2 Faktör Analizi Sonuçları 

ÇalıĢmanın bu kısmında gençlerin sağlık talebini etkileyen bazı faktörlerin tahmin 

edilmesi için yapılan faktör analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

Veri Setinin Faktör Analizi için Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmada analize tabi tutulan veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını 

değerlendirmek amacıyla Barttlet Küresellik ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 

kullanılmıĢtır (Tablo 5). Gözlenen korelasyon katsayıları büyüklüğü ile kısmi korelasyon 

katsayılarının büyüklüğünü karĢılaĢtıran KMO testi yaklaĢık 0.88 olarak tespit edildiği için 

çalıĢmanın veri setinin faktör analizi yapmak için uygun olduğu söylenilebilir. Barttlet 

Küresellik Testi kullanılarak, faktör analizi uygulanan 14 değiĢkenin varyans ―korelasyon 

matrisi birim matristir‖ H0 hipotezini test etmek için hesaplanan ki-kare değeri 1600.063 

olarak, anlam düzeyi ise p=0.000 olarak hesaplanmıĢtır. Dolayısıyla H0 hipotezi reddedilerek 

değiĢkenlerin faktör analizi için uygun olduğu değerlendirilmiĢtir. 

Tablo 5. KMO ve Barttlet Küresellik Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi 0.880 

 

Barttlet Küresellik Testi 

YaklaĢık Ki-kare 1600.063 

Serbestlik derecesi 91 

Anlamlılık düzeyi 0.000 

Faktör Sayısının belirlenmesi 

Yapılan analizde özdeğer istatistiği 1‘den büyük olan faktörler anlamlı olarak 

belirlenmiĢtir (Tablo 6). Buna göre yapılan analiz sonucunda 14 değiĢkenin 4 faktörde 

toplanması uygun bulunmuĢtur. Çünkü özdeğer istatistiği 1‘den büyük olan dört faktör tespit 

edilmiĢtir. Birinci faktör toplam varyansın %37.039‘unu açıklamaktadır. Birinci ve ikinci 

faktörler birlikte toplam varyansın %47.531‘ini açıklamaktadır. Dört faktör ise toplam 

varyansın %62.641‘ini açıklamaktadır. 

Tablo 6. Belirlenen Faktörlerin Özdeğer ve Varyans Açıklama Yüzdesi 

Faktörler Özdeğer %Varyans açıklama Kümülatif % 

1 5.185 37.039 37.039 

2 1.469 10.492 47.531 

3 1.072 7.661 55.192 

4 1.043 7.450 62.641 

Faktörlerin rotasyonu 

Faktör sayısının belirlendikten sonra bir değiĢken hangi faktör altında mutlak değer 

olarak büyük ağırlığa sahipse o değiĢken o faktör ile yakın iliĢki içinde olduğu göz önünde 

bulundurularak orijinal değiĢkenlerin, bu 4 faktör üzerindeki yükleri Tablo 7‘de sunulmuĢtur. 

Birinci faktörün altında büyük ağırlığa sahip olan değiĢkenlerin içeriği dikkate 

alınarak birinci faktör ―Hizmet Memnuniyeti‖ olarak adlandırılmıĢtır. Diğer faktörler 

içerisinde en yüksek varyansa sahip olan bu faktör personelin samimiyet ve ilgisi, bilgiye 

eriĢim hızı, sunulan hizmetlerin kalitesi, iĢlem yapma hızı ve ileri teknolojiye sahip cihazların 

varlığı gibi değiĢkenlerden meydana gelmektedir. Söz konusu bu değiĢkenler içinde faktör 
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yükleri bakımından en büyük değere sahip (0.746), ―ürün etiketleri ve ürün bilgilerinin 

görülebilir Ģekilde yerleĢtirilmesi‖ değiĢkeni iken, en küçük değere sahip (0.636), ―ileri 

teknolojiye sahip cihazların varlığı‖ değiĢkenidir. 

Ġkinci faktörün altında büyük ağırlığa sahip olan değiĢkenlerin içeriği dikkate alınarak 

ikinci faktör ―Hizmet Sunumunda Kolaylık‖ olarak adlandırılmıĢtır. Bu değiĢkenler, 

ödemelerde sağlanan kolaylık, doktora gerektiğinde ulaĢma kolaylığı, randevu alabilme 

kolaylığı, teĢhis ve tedavi sürecinde tüm iĢlemlerin sağlık kurumu içinde yapılması, evine 

ve/veya iĢ yerine yakın olması Ģeklinde dört değiĢkenden oluĢmaktadır.  Söz konusu bu 

değiĢkenler içinde faktör yükleri bakımından en büyük değere sahip (0.691), ―ödemelerde 

sağlanan kolaylık‖ değiĢkeni iken, en küçük değere sahip (0.560), ―evime ve/veya iĢ yerime 

yakın olması‖ değiĢkenidir. 

Üçüncü faktörün altında büyük ağırlığa sahip olan değiĢkenlerin içeriği dikkate 

alınarak üçüncü faktör ―Tanınırlık‖ olarak adlandırılmıĢtır. Bu faktör altındaki değiĢkenler, 

sağlık kurumu doktorlarının sağlık programlarına çıkması ve sağlık kurumunun yapmıĢ 

olduğu tanıtımlar Ģeklinde iki değiĢkenden oluĢmaktadır. Söz konusu bu değiĢkenler içinde 

faktör yükleri bakımından en büyük değere sahip (0.819), ―sağlık kurumu doktorlarının sağlık 

programlarına çıkması değiĢkenidir. 

Dördüncü faktör, içerdiği değiĢkenler göz önünde bulundurularak ―Güven‖ olarak 

adlandırılmıĢtır. Bu faktörün altında yer alan değiĢkenler; eĢ/dost tavsiyesi ve doktorun 

tavsiye olmak üzere iki değiĢkenden oluĢmaktadır. Bu değiĢkenlerin faktör yükleri 

bakımından en büyük değere sahip (0.859) olan değiĢken ―eĢ/dost tavsiyesi‖ dir. 

Tablo 7. Gençlerin Sağlık Kurumunu Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler 

1. Faktör: Hizmet Memnuniyeti Faktör Yükleri 

Personelin samimiyet ve ilgisi  0.746 

Bilgiye eriĢim hızı  0.739 

Sunulan hizmetlerin kalitesi  0.732 

ĠĢlem yapma hızı  0.640 

Ġleri teknolojiye sahip cihazların varlığı 0.636 

2. Faktör: Hizmet Sunumunda Kolaylık  

Ödemelerde sağlanan kolaylık  0.691 

Doktora gerektiğinde ulaĢma kolaylığı 0.690 

Kolay randevu alabiliyor olmak 0.679 

TeĢhis ve tedavi sürecinde tüm iĢlemlerin sağlık kurumu içinde yapılıyor olması  0.605 

Evime ve/ veya iĢ yerime yakın olması  0.560 

3. Faktör: Tanınırlık  

Sağlık kurumu doktorlarının sağlık programlarına çıkması  0.819 

Sağlık kurumunun yapmıĢ olduğu tanıtımlar  0.809 

4. Faktör: Güven  

EĢ/dost tavsiyesi  0.859 

Doktorun tavsiye etmesi  0.744 

3.3 Gençlerin Sağlık Kurumunu Talep Etmelerinde Etkili Olan Faktörler ile 

Demografik Faktörler ĠliĢkisi  

Gençlerin sağlık kurumunu tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin cinsiyete göre 

dağılımları Tablo 8‘de sunulmuĢtur. Buna göre Hizmet Sunumunda Kolaylık Faktörünün 

olasılık değerleri (P) için 0.10‘a eĢit ya da bundan büyük olmaması nedeniyle sonuç 

istatistiksel olarak anlamlıdır. ÇalıĢma kapsamına alınan gençler arasında kadın ile erkekler 

karĢılaĢtırıldığında Hizmet Sunumunda Kolaylık Faktörü için farlılık varken diğer faktörler 
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için farklılık yoktur (Tablo 8). Buna göre kadınların, hizmet sunumunda kolaylık faktörünün 

ortalama puanı anlamlı bir biçimden erkeklerinkinden daha yüksektir. 

Tablo 8. Gençlerin Sağlık Kurumunu Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin 

Cinsiyete Göre Dağılımları 

Sağlık Kurumunu Tercih 

Ölçeği 
Kadın  Erkek P değeri

*
 

Hizmet Memnuniyeti -0.25 [(-1.96)-(3.94)] -0.12 [(-2.02)-(5.58)] 0.376 

Hizmet Sunumunda 

Kolaylık 
-0.31 [(-2.00)-(3.64)] -0.57 [(-2.53)-(3.46)]   < 0.10 

Tanınırlık -0.21 [(-1,88)-(2.93)] -0.12 [(-2.87)-(2,89)] 0.943 

Güven -0.17 [(-1.81)-(3.64)] -0.18 [(-1.94)-(3.38)] 0.839 
*
Mann Whitney U testi,     -Değerler ortanca [min, max] olarak verildi. 

Gençlerin sağlık kurumunu tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin medeni durumuna 

göre dağılımları Tablo 9‘da sunulmuĢtur. Buna göre Hizmet Sunumunda Kolaylık Faktörünün 

olasılık değerleri (P) için 0.05‘e eĢit ya da bundan büyük olmaması nedeniyle sonuç 

istatistiksel olarak anlamlıdır. ÇalıĢma kapsamına alınan gençler arasında evli olan ve 

olmayanlar karĢılaĢtırıldığında Hizmet Sunumunda Kolaylık Faktörü için farlılık varken diğer 

faktörler için farklılık yoktur (Tablo 9). Buna göre evli olan gençlerin, hizmet sunumunda 

kolaylık faktörünün ortalama puanı anlamlı bir biçimden bekar olan gençlerden daha 

yüksektir. 

Tablo 9. Gençlerin Sağlık Kurumunu Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin 

Medeni Duruma Göre Dağılımları 

Sağlık Kurumunu Tercih 

Ölçeği 
Evli  Bekar P değeri

*
 

Hizmet Memnuniyeti -0.37 [(-1.88)-(0.81)] -0.17 [(-2.00)-(5,58)] 0.176 

Hizmet Sunumunda 

Kolaylık 
0.14 [(-0.94)-(3.22)] -0.21 [(-2.53)-(3.64)]   < 0.05 

Tanınırlık -0.10 [(-1.40)-(1.68)] -0.20 [(-2.87)-(2,94)] 0.448 

Güven 0,07 [(-1.80)-(2.00)] 0,18 [(-1.94)-(3.64)] 0.101 
*
Mann Whitney U testi,     -Değerler ortanca [min, max] olarak verildi.  

Gençlerin sağlık kurumunu tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin eğitim durumuna 

göre dağılımları Tablo 10‘da sunulmuĢtur. Tablo 10‘a göre sağlık kurumlarını tercih faktörleri 

ile eğitim durumları arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

Tablo 10. Gençlerin Sağlık Kurumunu Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin 

Eğitim Durumuna Göre Dağılımları 

Sağlık Kurumunu Tercih 

Ölçeği 

Ġlköğretim Ortaöğretim Üniversite 
P değeri

*
 

      

Hizmet Memnuniyeti 0.12 0.12 0.13 0.83 -0.02 1.02 0.205 

Hizmet Sunumunda 

Kolaylık 
-0.17 0.28 -0.07 1.01 0.01 1.00 0.998 

Tanınırlık -0.12 0.89 0.12 1.22 -0.01 0.98 0.715 

Güven -0.12 0.59 0.06 1.03 -0.01 1.00 0.972 

* Kruskal-Wallis Test 
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3.4. Gençlerin Sağlık Kurumlarını DeğiĢtirme Nedenleri  

AraĢtırmaya katılan gençlerin Bingöl‘deki sağlık kurumlarını değiĢtirmesi ile ilgili 

tutumlarının yüzde ve ortalama dağılımlarını Tablo 11 vermektedir. Buna göre çalıĢma 

kapsamına alınanların ―Otopark, bekleme salonu, çocuk oyun alanı gibi hizmetlerin yetersiz 

olması hizmet aldığım sağlık kurumunu değiĢtirmem için önemlidir‖ yargısının ortalama 

puanı 2.35±1.24, ―Yön bulmayı sağlayan tabelaların düzgün yerleĢtirilmemesi hizmet aldığım 

sağlık kurumunu değiĢtirmem için önemlidir.‖ yargısının ortalama puanı 2.24±1.24 ve 

―Devamlı hizmet aldığım doktorumun sağlık kurumundan ayrılması hizmet aldığım sağlık 

kurumunu değiĢtirmem için önemlidir‖  yargısının ortalama puanı 2.03±1.16 olarak 

bulunmuĢtur.  

Tablo 11. Gençlerin Sağlık Kurumunu DeğiĢtirmelerinde Etkili Olan Faktörler 

Sağlık Kurumunu DeğiĢtirme Nedeni 
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Hizmet sunumunda sürekli hataların olması 

hizmet aldığım sağlık kurumunu 

değiĢtirmem için önemlidir 

 

2.0 2.3 5.2 36.6 
53.

9 
1.62 0.85 

Personelin kötü muamelesi hizmet aldığım 

sağlık kurumunu değiĢtirmem için 

önemlidir. 

 

2.3 2.6 5.8 37.2 
52.

2 
1.66 0.88 

Randevu alma süresinin uzunluğu hizmet 

aldığım sağlık kurumunu değiĢtirmem için 

önemlidir. 

 

2.6 6.8 12.1 37.8 
40.

9 
1.92 1.01 

Diğer sağlık kurumlarının sunmuĢ olduğu 

imkanların daha iyi olması hizmet aldığım 

sağlık kurumunu değiĢtirmem için 

önemlidir. 

 

2.6 2.9 6.6 34.0 
53.

9 
1.66 1.92 

Otopark, bekleme salonu, çocuk oyun alanı 

gibi hizmetlerin yetersiz olması hizmet 

aldığım sağlık kurumunu değiĢtirmem için 

önemlidir. 

 

7.5 13.0 16.7 32.3 
30.

5 
2.35 1.24 

Yön bulmayı sağlayan tabelaların düzgün 

yerleĢtirilmemesi hizmet aldığım sağlık 

kurumunu değiĢtirmem için önemlidir. 

 

6.9 12.7 12.4 33.4 
34.

6 
2.24 1.24 

Devamlı hizmet aldığım doktorumun sağlık 

kurumundan ayrılması hizmet aldığım sağlık 

kurumunu değiĢtirmem için önemlidir. 

 

5.2 8.6 11.5 32.9 41.8 2.03 1.16 

Tablo 11‘de verilen değiĢkenler kullanılarak gençler için sağlık kurumunu değiĢtirme 

ölçeği hesaplanmıĢtır.  Gençlere ait sağlık kurumunu değiĢtirme ölçeğinin ortalama puanı 1-5 

puan aralığında değerler alabilmektedir. Gençlere ait sağlık kurumunu değiĢtirme ölçeğinin 

ortalama puanı yaklaĢık 1.92±0.67 olarak bulunmuĢtur. Sağlık kurumunu değiĢtirme ölçeğinin 

ortalama puanı artıkça gençler sağlık kurumunu değiĢtirme sıklığı da artmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan gençlerin cinsiyete göre sağlık kurumlarını değiĢtirme ölçeğinin 

ortalama puan değiĢimini Tablo 12 vermektedir. Buna göre çalıĢma kapsamına alınan kadınlar 

ile erkekler karĢılaĢtırıldığında sağlık kurumlarını değiĢtirme ölçeğinin toplam puanı için 

farklılık yoktur (P>0.05).  
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Tablo 12. Gençlerin Cinsiyet Durumlarına Göre Sağlık Kurumunu DeğiĢtirme 

Ölçeğinin Ortalama Toplam Puanlarının Dağılımı 

 Kadın Erkek P değeri
*
 

Sağlık Kurumunu 

DeğiĢtirme Ölçek Ortalama 

Puanı 

1.71 [(1.00)-(5.00)] 1.86  [(1.00)-(5.00)] 0.335 

*
Mann Whitney U testi,   -Değerler ortanca [min, max] olarak verildi. 

Gençlerin medeni durumlarına göre sağlık kurumlarını değiĢtirme ölçek ortalama 

puanı incelenmiĢ ve analiz sonuçlarına Tablo 13‘te yer verilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda, 

%1 önem düzeyine göre tüketicilerin medeni durumlarına göre sağlık kurumlarını değiĢtirme 

ölçek ortalama puanlarının istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklı olduğu söylenilebilir. 

Gençlerin medeni durumlarının sağlık kurumunu değiĢtirme ölçek ortalama puanları 

incelendiğinde evli olan gençlerin anlamlı bir Ģekilde en yüksek ortalama ölçek puanına sahip 

olduğu tespit edilmiĢtir. Yani evli gençler bekar gençlerden daha fazla sağlık kurumunu 

değiĢtirmektedir. 

Tablo 13. Tüketicilerin Medeni Durumlarına Göre Sağlık Kurumunu DeğiĢtirme 

Ölçeğinin Ortalama Toplam Puanlarının Dağılımı 

DeğiĢken Evli  Bekar P değeri
*
 

Sağlık Kurumunu 

DeğiĢtirme Ölçek Ortalama 

Puanı 

2.00 [(1.57)-(3.43] 1.71 [(1.00) (5.00)] < 0.01 

*
Mann Whitney U testi,   -Değerler ortanca [min, max] olarak verildi. 

ÇalıĢmada yapılan analize göre gençlerin öğrenim düzeyleri ile sağlık kurumlarını 

değiĢtirme ölçeği puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki olmadığı saptanmıĢtır 

(Tablo 14). 

Tablo 14. Gençlerin Eğitim Durumlarına Göre Sağlık Kurumunu DeğiĢtirme Ölçeğinin 

Ortalama Toplam Puanlarının Dağılımı 

Sağlık Kurumunu 

DeğiĢtirme Ölçeği 

Ġlköğretim Ortaöğretim Üniversite 
P değeri

*
 

      

Ölçek Ortalama Puanı 2.00 0.28 1.91 0.73 1.92 0.67 0.808 

* Kruskal-Wallis Test.  

4. SONUÇ 

Bingöl‘deki genç bireylerin sağlık talebini etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla 

yapılan bu çalıĢmada, Bingöl il merkezindeki 347 genç insana uygulanan bir anketten elde 

edilen yatay kesit veriler SPSS bilgisayar paket program ile değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

Katılımcıların sağlık kurumlarını tercih etmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi 

için yapılan faktör analizinde dört faktörün gençlerin sağlık kurumlarını tercih etmesinde 

etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Bu faktörleri oluĢturan alt değiĢkenler dikkate alınarak 

belirlenen dört faktör sırası ile; hizmet memnuniyeti, hizmet sunumunda kolaylık, tanınırlık 

ve güven olarak belirlenmiĢtir. Faktör yükleri ve öz değerleri incelendiğinde, ―hizmet 

memnuniyeti‖ faktörü gençler tarafından en önemli faktör olarak algılanmaktadır. 

Gençlerin Bingöl‘deki sağlık kurumlarını değiĢtirmesine neden olan yedi değiĢken 

içinde ―Otopark, bekleme salonu, çocuk oyun alanı gibi hizmetlerin yetersiz olması hizmet 
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aldığım sağlık kurumunu değiĢtirmem için önemlidir‖, ―Yön bulmayı sağlayan tabelaların 

düzgün yerleĢtirilmemesi hizmet aldığım sağlık kurumunu değiĢtirmem için önemlidir.‖ ve 

―Devamlı hizmet aldığım doktorumun sağlık kurumundan ayrılması hizmet aldığım sağlık 

kurumunu değiĢtirmem için önemlidir‖ ortalama puanları yüksek değiĢkenler olarak tahmin 

edilmiĢtir. 

Katılımcıların demografik faktörleri içinde, cinsiyet ve medeni durum değiĢkenleri ile 

faktör analizi sonucu tespit edilen hizmet sunumunda kolaylık faktörü arasında anlamlı iliĢki 

olduğu tahmin edilmiĢtir. Bu meyanda evli olan gençler, sağlık kurumlarında hizmet 

sunumunda kolaylık gösterilmesini anlamlı bir biçimde bekar olan gençlerden daha önemli 

gördükleri söylenilebilir. Benzer bir biçimde genç kadınlar, sağlık kurumlarında hizmet 

sunumunda kolaylık gösterilmesini anlamlı bir biçimde genç olan erkeklerden daha önemli 

gördükleri söylenilebilir. Bu bulgular cinsiyet ve medeni durum demografik değiĢkenlerinin 

sağlık talebini etkileyen faktörler olduğu ifade edilebilir. 

Ayrıca gençlerin medeni durumları ile sağlık kurumlarını değiĢtirme ölçeği arasında 

anlamlı bir iliĢkinin varlığı tahmin edilmiĢtir. Evli olan gençler, bekar olan gençlerden anlamlı 

bir biçimde daha yüksek sağlık kurumunu değiĢtirme ölçek puanına sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar sadece Bingöl‘deki sağlık kurumları ile ilgilidir. 

Bingöl‘deki mevcut sağlık kurumlarının, genç bireylerin tercihleri ve demografik özellikleri 

göz önünde bulundurarak dizayn edilmesi ve bu doğrultuda politikalar geliĢtirilmesi 

önerilmektedir. Bu kapsamda gençlerin sağlık personeline ulaĢma kolaylığı için 

mekanizmaların geliĢtirilmesi, kolay ve hızlı randevunun alınabilmesinin sağlanması, teĢhis 

ve tedavi sürecinde tüm iĢlemlerin tek sağlık kurumu içinde yapılmasının sağlanması 

önerilmektedir. ÇalıĢmanın sonuçları, daha sonra bu konuda yapılacak ampirik çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırılmasında yararlı olabilir. 
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ÖZET 

Teknolojideki geliĢmeler ve ürün ve hizmetlerin globalleĢmesi pazarların giderek daha 

dinamik hale gelmelerini sağladığı gibi tüketici taleplerinde artan oranda bir belirsizlik 

sergilemelerine de yol açmaktadır. Bugünlerde müĢteriler daha fazla bilgiye sahip, daha fazla 

ürün ve hizmet seçeneğine ulaĢma imkanı olan ve yeni ürün geliĢtirme süreçlerinde daha fazla 

pay sahibi bir hale gelmiĢlerdir. Bu nedenle bir firmanın rekabetçi pozisyonu müĢteri 

taleplerindeki değiĢiklikleri anlamasına ve bu talepleri karĢılayacak uygun geri dönüĢler 

sağlamasına bağlıdır. Tedarik zincirlerinde küreselleĢen pazarlar ile talepteki belirsizliğin 

artması sonucunda ortaya çıkan bilgi paylaĢımı önemli bir problemdir. Bu problemin, 

üstesinden gelebilmek için firmalar, bilgi paylaĢımı temelli yeni yönetim yaklaĢımlarını tercih 

etmektedirler. Aynı zamanda tedarik ağı boyunca bilgi paylaĢımı etkinliğinin ve kalitesinin 

arttırılması önemli faydalar sağlamaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye‘de ilk 1000 büyük iĢletmede 

bilgi kalitesi, tedarikçi/ imalatçı bilgisi ve miktarı üzerine yapılan bir araĢtırmadan elde edilen 

veriler esas alınmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında 203 firmanın yetkilileri ile anket çalıĢması 

yapılmıĢtır. Anketten elde edilen verilerden hareketle ISO 1000 büyük iĢletmesinin 

bulundukları sektörlere göre ne kadar bilgiyi, hangi sıklıkla paylaĢtıkları istatistik olarak 

analiz edilmiĢtir. Bunun yanında firmaların %78.2‘sinin 4-10 yıl arasındaki bir sürede tedarik 

zinciri çabalarının olduğu belirlenmiĢtir. Malzeme, hizmet ve lojistikte dahil olmak üzere 

ortalama tedarikçi sayısının %36.8‘nin 500‘den fazla ve %60.3‘sinin 10 ile 74 arasında kritik 

tedarikçi sayısının olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Ġmalat Sektörü, Bilgi PaylaĢımı 
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INFORMATION SHARING APPROACH IN COMPANIES IN MANUFACTURING 

SECTOR: A RESEARCH ON ISO 1000 OPERATIONS 

ABSTRACT 

Developments in technology and globalization of product and services have ensured 

that markets are  become more dynamic and also lead to an uncertainty about consumer 

demand at increasing rate. In these days, customers have become involved in new product 

development processes, the ability to reach more product and service options and having more 

knowledge. For this reason, the competitive position of company depends on understanding 

changes in customer demands and providing appropriate returns to meet those demands. In 

supply chain, globalizing markets and information sharing which is the result of increasing 

uncertainty in demand is an important problem. In order to overcome this problem, companies 

prefer new management approaches based on information sharing. At the same time, 

increasing the efficiency and quality of information sharing throughout the supply network 

provides important benefits. In this study, the data obtained from an investigation about 

knowledge quality, supplier/manufacturer information and quantity in the first 1000 large 

companies in Turkey were taken as a basis. Within the scope of the study, survey studies were 

conducted with the authorities of 203 companies. Based on the data obtained from the survey, 

how much information and how often they are shared according to the sectors in which ISO 

1000 larger operations are analyzed statistically. Furthermore, 78.2% of the companies have 

determined that have efforts in supply chain between the period of 4 to 10 years. 36.8% of the 

average number of suppliers including material, service and logistic are more than 500, and 

60.3% of the number of critical suppliers are between 10 and 74 has been reached. 

Key Words: Supply Chain, Manufacturing Sector, Information Sharing 
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1.GĠRĠġ  

21. yüzyılın zorlayıcı Ģartları ve müĢteri taleplerine hızlı cevap verebilmek için 

iĢletmeler yeni faaliyetleri için strateji ve teknolojileri uygulayan bir değiĢim süreci 

yaĢamaktadır. Bilgi toplumunun yaĢandığı güzümüzde iĢletmelerin dünya pazarlarında 

yaĢanan değiĢim ve geliĢmelere geliĢen bu dinamiklerle birlikte ortaya çıkan esneklik ve hız 

gereklerine, yeni üretim ve pazarlama tekniklerine uyum sağlamalarını ve en önemlisi de 

küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için sürekli değiĢen müĢteri taleplerini 

karĢılamak amacıyla daha fazla rekabet etmeleri gerekir.  

ĠĢletmeler mevcut küresel rekabet ortamında, ürün fiyatlarını, buna bağlı olarak üretim 

maliyetlerini düĢürmek, verimlilik kontrollerini yapmak, üretim ve dağıtım esnekliğini 

geliĢtirmek, müĢteri memnuniyetini artıran; bilgi teknolojileri, ileri imalat teknikleri, toplam 

kalite yönetimi (TKY), tam zamanında üretim (TZU) prensipleri doğrultusunda bir strateji 

belirlemeleri gerekmektedir  (Koçoğlu, 2010). 

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) baĢlangıçta üretim, satın alma, satıĢ ve dağıtım gibi 

örgüt içi fonksiyonların entegrasyonunu tanımlamaya yönelik bir kavram olarak 1980‘li 

yıllarda ortaya çıkmıĢtır. Bu görüĢ Porter‘ın değer zinciri kavramıyla örtüĢen, örgüt içi tedarik 

zincirine ve etkin malzeme akıĢına odaklanan bir görüĢtür. Ancak sonraları zamanla TZY, 

ürün, hizmet ve bilgi sağlayan tedarikçiden, nihai tüketiciye kadar örgütler arası süreçlerin 

entegrasyonunu sağlayan, her halkanın müĢteriler ve diğer taraflar için değer yarattığı bir 

yaklaĢım olarak geniĢletilmiĢtir (Dubois ve ark., 2004). 

Bilgi paylaĢımı, örgütlerin hem kendi içerisinde, hem tedarik zinciri ortaklarıyla hem 

de yine tedarik zincirinin birer elemanı olarak kabul edilen müĢterilerle arasında 

gerçekleĢtirdiği çok yönlü ve çok taraflı bir süreçtir. Bilgi paylaĢımı, TZY‘de önemli bir sorun 

olan ticari ortaklar arası asimetrik bilgi eriĢimi, sistematik bir bilgi paylaĢımı sayesinde 

çözülür. Tedarik zinciri ortaklarının bir kısmının pazar talepleri hakkında daha az bilgiye 

sahip olması nedeniyle, zincirin diğer halkalarını olduğu gibi kendilerini de olumsuz yönde 

etkileyen bu problem ortadan kalkar. Dolayısıyla tedarik zinciri ortakları arasında bilgi 

paylaĢımı seviyesinin artırılması tedarik zinciri verimliliğini artırmak için bir seçenek değil 

bir zorunluluk haline gelmiĢtir (Koçoğlu, 2010). 

Tedarik zincirinde üyeler arasında bilgi paylaĢımı ile iĢbirliği ve zincirin etkin olarak 

yönetilmesi sağlanacaktır. Artan bilgi paylaĢımı sayesinde tedarik zincirindeki üyelerin 

iĢbirliği içinde olmalarını ve iĢletme faaliyetlerinin etkinliğini arttıracaktır. ĠĢletmelerin 

bilgilere gerekli olduğunda hızlı bir Ģekilde ulaĢmaları, iĢletmelerin müĢteri beklentilerine 

daha duyarlı olmalarını ve müĢterilerin taleplerini rakiplerine göre daha hızlı 

karĢılayabilmelerini sağlamaktır. 

Tedarik zincirlerinde küreselleĢen pazarlar ile talepteki belirsizliğin artması sonucunda 

ortaya çıkan bilgi paylaĢımı önemli bir problemdir. Bu problemin, üstesinden gelebilmek için 

firmalar, bilgi paylaĢımı temelli yeni yönetim yaklaĢımlarını tercih etmektedirler. Aynı 

zamanda tedarik ağı boyunca bilgi paylaĢımı etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması önemli 

faydalar sağlamaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye‘de ilk 1000 büyük iĢletmede bilgi kalitesi, 

tedarikçi/ imalatçı bilgisi ve miktarı üzerine yapılan bir araĢtırmadan elde edilen veriler esas 

alınmıĢtır.  

2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 

Tedarik zinciri yönetimi ürün, bilgi ve hizmet akıĢının, baĢlangıç noktasından son 

noktaya ulaĢıncaya değin tedarik zinciri içerisindeki hareketliliğinin etkin ve verimli bir 

Ģekilde planlanması, depolanması ve taĢınması hizmetidir. Tedarik zinciri yönetimi tüketiciye 

ürünleri doğru miktarda, doğru yerde ve doğru zamanda temin edebilmeyi sağlayan, ürün ya 
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da hizmetin üretilmesi için gerekli olan birimlerin etkin olarak entegre edilmesi ile tüm sistem 

boyunca verimlilik ve etkinlik sağlayarak müĢteri isteklerini karĢılamasıdır. Tedarik zinciri 

yönetimi için çeĢitli kaynaklarda verilmiĢ tanımlar da mevcuttur. Ross (1998)‘a göre ―Tedarik 

zinciri yönetimi hammaddelerin kaynaktan elde edilmesinden son dağıtımla son kullanıcıya 

ulaĢtırılmasına kadar geçen tüm ürünün hareketlerinin her aĢamasında planlanması ve 

yönetilmesidir‖. 

Tedarik zinciri yönetimi, iĢletme içinde ve tedarik zincirinde yer alan ticari ortakların 

iĢletme fonksiyonlarında, üretken yeteneklerini ve kaynaklarını birleĢtirmeye çalıĢan, değer 

yaratmak için yaratıcı çözümler geliĢtirmeye odaklanmıĢ ve ürünler, hizmetler ve bilginin eĢ 

zamanlı akıĢını baĢarmıĢ rekabetçi tedarik zincirine dönüĢmelerini sağlamak amacıyla sürekli 

geliĢen bir yönetim felsefesidir (Ross, 1998). 

1990‘dan beri tedarik zinciri yönetiminde ilginç geliĢmeler görülmektedir. Tedarik 

zincirine özgü birçok tanım, kitap ve makalelerde yayınlanmıĢtır; ancak bu, üç ana temada 

açıklanabilir. Bunların ilki aktiviteler, diğeri yararlar ve son olarak parçaları ya da 

bileĢenleridir. Her bir tema daha fazla alt temaya ayrılabilir. Aktiviteler akıĢları (örneğin, 

materyal ve bilgi) ve iç ve dıĢ iliĢki ağlarını içerir. Faydaları ise değeri, verimi ve müĢteri 

memnuniyetini arttırmak olabilir (Lotfi et al, 2013).  

TZY, müĢterilere ürün ve hizmet sağlamada kullanılan içsel ve dıĢsal olarak faaliyet 

sunan dağıtım kanalının etkinliğinin ve bununla birlikte operasyonel etkililiğin arttırılması 

için kullanılan araç ve tekniklerin geliĢtirildiği bir anlayıĢtır (Cox, 1999, s.167). 

TZY, ―hammadde tedarikçilerinden son kullanıcılara kadar olan süreçte dönüĢtürücü 

faaliyetlerin yönetilmesi ve koordine edilmesi sırasında gerçekleĢtirilen uygulamalar‖ 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Kotzab vd., 2011). TZY, tedarik zincirinin rekabet gücünü arttırmak 

için müĢteri taleplerini karĢılamada malzeme, bilgi ve finansal akıĢın koordinasyonu ve 

tedarik zinciri boyunca organizasyon birimlerinin entegrasyonu faaliyetlerini kapsamaktadır 

(Lönngren vd., 2010). Tedarik zinciri ―nihai müĢterinin elindeki ürün ve hizmetler Ģeklinde 

ürün çeĢidi olan farklı proses ve aktivitelerde yukarı ve aĢağı bağlantılar yoluyla ilgili olan 

kuruluĢların ağı‖ olarak tanımlanmaktadır (Christopher, 1998). Daha kapsamlı olan bir diğer 

tanıma göre; TZY, malzeme ve ürünlerin, temel hammadde arzından nihai ürün aĢamasına 

kadar olan yönetimini kapsayan; firmaların tedarikçi ile olan süreçlerde, rekabet avantajlarını 

destekleyecek teknoloji ve yeteneklerinden nasıl yararlanacağı üzerine odaklanan ve 

geleneksel iĢletme içi faaliyetleri, optimizasyon ve etkinlik ortak amacı ile ticari ortaklıklar 

kurarak yayan bir yönetim felsefesidir (Tezsürücü, 2013). 

TZY, hammaddenin, malzemelerin, hizmetlerin ve bilginin tedarikçiden üreticiye ya 

da hizmet sağlayıcısından son müĢteriye servis sağlanması sırasında gerçekleĢen faaliyetlerin 

planlanması ve kontrolü sağlayan bütünleĢmiĢ bir yaklaĢımdır. Bu yaklaĢım, iĢ yönetim 

uygulamalarında birçok önemli değiĢiklik gösterir. TZY, iĢletmelerin performanslarını 

arttırmaları için en etkili yollardan birisidir. ĠĢletmenin performansını iyileĢtirmede tedarik 

zinciri faaliyetlerini yönetmek amacıyla, malzeme planlama, stok yönetimi, kapasite planlama 

ve lojistik gibi faaliyetleri planlama ve yönetimi geliĢtirmek için gereklidir (Jabbour vd, 

2011). 

3. TEDARĠK ZĠNCĠRĠNDE BĠLGĠ PAYLAġIMI 

Geleneksel tedarik zincirlerinde tedarikçiden müĢteriye doğru fiziksel ürün akıĢı, 

müĢteriden tedarikçiye doğru nakit akıĢı gerçekleĢirken bilgi akıĢı sadece müĢteriden 

tedarikçiye doğru olmaktadır. Ancak iĢbirliği ve entegrasyonunu geliĢtiren iĢletmelerde ise 

fiziksel ürün ve nakit akıĢı olağan Ģekilde gerçekleĢirken bilgi akıĢı iki yönlü olmaktadır. 

Bundan dolayı tedarik zincirindeki akıĢların (ürün, para ve bilgi akıĢı) baĢarısı tarafların 
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iĢbirliği ve entegrasyonuna bağlı iken iĢbirliğine dayalı bir iliĢkinin kurulması da üyeler 

arasında bilgi paylaĢımına bağlı olmaktadır (Bülbül vd., 2014). 

Rekabet avantajı önemli bir itici güç haline gelen bilgi paylaĢımı tedarik zinciri 

yönetimindeki ön araĢtırmayı desteklemektedir. KuruluĢlar arası ve örgütsel iliĢki ağları ile 

karakterize bir ortamın parçası olan giderek küreselleĢen ve rekabetçi bir ekonomi 

bağlamında, bilgi paylaĢımı önemli bir ön koĢul tedarik zinciri entegrasyonu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Az ilgi olmakla beraber, bilgi paylaĢımında tedarik zinciri entegrasyonunun 

etkisi görülmüĢtür.  

Atakan, vd. (2001), "Firmalar Arası Elektronik Ticaret ve Tedarik Zinciri 

Yönetiminde Gezici Etmen Teknolojisinin Kullanımı" baĢlıklı çalıĢmalarında, firma içi ve 

firmalar arası tedarik zinciri yönetim sistemlerini entegre etmek için kullanılan geleneksel 

istemci/sunucu mimarisinin yerine yeni bir teknoloji olan Gezici Etmen (Mobile Agent) 

teknolojisinin kullanılması üzerinde durmuĢlardır. 

Koçoğlu vd., (2011), yaptıkları çalıĢmada, bilgi paylaĢımında tedarik zinciri 

entegrasyonu ve tedarik zinciri performansının etkisi ve tedarik zinciri performans 

Ģekillenmesinde bilgi paylaĢımı rolü üzerinde durmuĢlardır. ÇalıĢma da bilgi paylaĢımı ve 

tedarik zinciri performansı üzerinde tedarik zinciri entegrasyonu etkisini açığa vurulmuĢtur 

(Ġ., Koçoğlu, S., Z., Ġmamoğlu, H., Ġnce, H., Keskin, 2011). 

Huang, vd., 2010, Üreticiler genellikle acele teslim süresi isteyen müĢterileri ile baĢa 

çıkmak için dalgalanma tahmini uygular. Dalgalanma tahmini genellikle iki düzey tedarik 

zincirinde kullanılır. Bu çalıĢmada, dalgalanma tahmininin üç düzey tedarik zincirinde 

kullanıldığı zaman dalgalanma tahmini avantajının hala var olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Bu 

çalıĢma, bilgi açısından zengin tedarik zincirinden elde edilen bilgi paylaĢımının farklı 

prosedürleriyle üç senaryo oluĢturulmuĢ ve tahmini dondurulmuĢ dönemler ve teslim süresini 

ılımlı faktörler olarak görülmüĢtür. Bu çalıĢmada, simülasyona dayalı yöntemler kullanılarak 

değiĢik operatörler altında tedarik zinciri performansı üzerindeki farklı bilgi paylaĢım 

modelleri ile tahmini dalgalanmanın etkisini araĢtırıldı.  

Hung, vd., 2011, bilgi paylaĢımı tedarik zinciri yönetiminde önemli bir araĢtırma 

konusu olmuĢtur. Tayvan üretim endüstrisinin bir anketi önerilen bir modeli test için 

kullanılmaktadır. Sonuçlar gösterdi ki, bilgi paylaĢım stratejisi bilgi paylaĢımı ve 

koordinasyon yönünü içerir ve bu yönler güçlü bir etkiye sahiptir. Bu yönler tedarik zinciri 

belirsizliği ve arttırılmıĢ zincir performansını azaltmada güçlü bir etkiye sahiptir. Cannella, 

vd., 2011, makalesinde tedarikçileri tarafından paylaĢılan operasyonel bilgi ile ilgili olarak bir 

ikmal (tedarik, yenileme) kuralının nasıl değiĢtirileceğini göstermektir. Daha spesifik olarak, 

burada paylaĢılan bilginin farklı artan düzeyleri ile karakterize olmuĢ çok kademeli tedarik 

zinciri kuralı olan bir Otomatik Boru Hattı DeğiĢken Envanteri ve sipariĢ tabanlı üretim 

kontrol sistemi modeli sunulmuĢtur. Qi & Qingyu, 2010, tedarik zinciri süreç ve bilgi 

paylaĢımı günümüz tedarik zinciri yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Tedarik zinciri 

yönetimindeki önceki araĢtırmalar, çeĢitli tedarik zinciri süreçleri ve bilgi paylaĢımının farklı 

yönlerini ayrı ayrı ele almıĢtır. Bu çalıĢmada, tedarik zincirinde bilgi paylaĢımının üç yönünü 

analiz edilmiĢtir: bilgi paylaĢımı destek teknolojisi, bilgi içeriği ve bilgi kalitesi. Zhou, vd., 

2008, önceki araĢtırmalar, tedarik zincirinde artan değiĢim açıklayan, kamçı etkisi ortadan 

kaldırmak için basitleĢtirilmiĢ iki düzeyde tedarik zinciri modeli analiz yoluyla tedarik zinciri 

hakkında bilgi paylaĢımı etkinliğini göstermiĢtir. Bu çalıĢmada, karmaĢık bir çok düzeyli 

tedarik zinciri modeli içinde talep belirsizliği senaryoları altında bilgi paylaĢımı etkinliğini 

araĢtıran bir simülasyon çalıĢması sunulmaktadır. Jirong vd., 2008, bilgi paylaĢımı tedarik 

zinciri stok sisteminin çoklu etmen sistem modeli kurmuĢtur. Tedarik zincirinde her iĢletmeye 

karĢılık gelen etmenlerin karar politikaları üzerinde durulmuĢ ve simülasyon Swarm 
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platformunda yapılmıĢtır. Tedarik zinciri stok sisteminin dinamik özelliklerine bire bir bilgi 

paylaĢımının etkileri incelenmiĢtir (Jirong & Zongwu, 2008). Zhu, (2008), yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada, perakendeciler arasındaki etkileĢimlerin tedarik zinciri performansına makul 

sonuçların var olduğunu göstermiĢtir. AraĢtırma metodolojisi olarak ve harici bir doğrulama 

ile ajan tabanlı modeli uygulamıĢtır. Modelin uygulamasında, perakendeciler arasındaki bilgi 

paylaĢımı iletiĢim ile etkileĢim bir türü olarak kabul edilmektedir. Model «etkileĢim ve 

performans» gibi iki değiĢken arasındaki olumlu iliĢkiler olduğunu ortaya koymakta ve 

modelde Java programlama dili kullanılmıĢtır. AraĢtırma da perakendeciler arasında ―bilgi 

paylaĢımı, tedarik zinciri performansı üzerine pozitif etki olduğu‖ gösterilmiĢtir. Tao (2009), 

çalıĢmasında, tedarik zinciri performansını değerlendirmeye yönelik yeni bir model ortaya 

koymuĢtur. ÇalıĢmada, müĢteri memnuniyet derecesi, bilgi paylaĢım derecesi, lojistik düzeyi 

ve finansal durum olmak üzere dört temel kategoride on altı değiĢken kullanılmıĢtır. Altı 

tedarik zincirinde, belirtilen on altı değiĢkenle performans değerlendirme sürecinde entropi 

modeli kullanılarak ağırlıklar belirlenmiĢ ve tedarik zincirinin performansını değerlendirmek 

amacıyla bulanık önem-unsur teorisi kullanılarak bir model ortaya konulmuĢtur. 

Çallı, 2007, yaptığı çalıĢmada bütünleĢik tedarik zincir ağındaki elemanlar arasındaki 

biliĢim paylaĢımı ölçüm modeli geliĢtirmiĢtir. Model anket yöntemi yardımıyla veri 

toplanması ile baĢlayıp elde edilen nitel veriler yapay zeka yöntemlerinden endüktif öğrenme 

yöntemi ile iĢlenmiĢtir. Gavirneni (2006), tedarik zinciri performansı, bilgi paylaĢımı ve fiyat 

dalgalanmalarını konusunda bir çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmada bilgi paylaĢım stratejilerinin 

tedarik zincirinde toplam maliyetlerde azalma sağladığını tespit etmiĢtir. 

ĠĢletmeler arası bilgi sistemleri yolu ile tedarik zincirinde paylaĢılan bilgiler; stok 

düzeyleri, üretim programları, ürün tasarım bilgisi, satın alma sipariĢ bilgisi, müĢteri sipariĢ 

bilgisi, muhasebe bilgisi Ģeklinde gruplandırılabilir (Topoyan, 2009). Li vd., (2006), ABD‘de 

yapısal eĢitlik modelinden yararlanarak 196 iĢletme ile gerçekleĢtirdiği bir çalıĢmada tedarik 

zinciri yönetimi faaliyetlerinin (stratejik tedarikçi ortaklığı, müĢterilerle iliĢkiler, bilgi 

paylaĢım düzeyi, bilgi paylaĢım kalitesi vb.) yüksek düzeyde uygulanmasının organizasyonel 

performansı olumlu etkileyeceğini ileri göstermiĢtir. Yıldız, (2015), çalıĢmasında tedarik 

zinciri yönetimine etki eden güven, bilgi paylaĢımı seviyesi ve yenilik ile iĢletme performansı 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulmuĢtur. 

Koçoğlu, (2010), yaptığı çalıĢma tedarik zincirinde yenilik ve bilgi paylaĢımı 

kapsamında 158 imalat iĢletmesi örnek alınmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; entegrasyonun, 

tedarik zincirinde karĢılıklı güvenin ve yönetim desteğinin bilgi paylaĢımı ve yeniliği 

etkilediğini ve ayrıca bilgi paylaĢımı ve yeniliğin tedarik zinciri performansını artırmada etkili 

olduğu saptanmıĢtır. 

Bilgi paylaĢımı tüm tedarik zincirinin performansını önemli bir Ģekilde etkileyen 

stratejik bir karardır (Topoyan, 2009). Gerçek bilgilerin paylaĢımı yolu ile tedarik zinciri 

kararları verilmemekte, gerçek talep ve stok bilgileri ile verilmektedir. Bu Ģekilde tüm tedarik 

zincirinin performansı arttırılabilmektedir. Bilgi teknolojilerindeki geliĢmeler sayesinde 

iĢletmeler iĢbirliği düzeyini arttırmasına imkan sağlamaktadır (Topoyan, 2009).  Ġnternet ve 

haberleĢme teknolojilerindeki geliĢime paralel olarak tedarik ağı boyunca kademeler arası 

bilgi paylaĢımının artmaktadır. Firmalar aynı hedefler için belirlemiĢ oldukları bilgileri belli 

sözleĢmeler ile tek taraflı veya çift taraflı olarak Elektronik Veri DeğiĢimi (EVD) ile 

paylaĢarak iki yönlü olarak fayda sağlamaktadırlar. Bunun için ürün, sipariĢ, envanter, 

planlama, talep tahmini, üretim çizelgesi ve kaynak kapasitesi bilgilerinin bir veya daha 

fazlasını birbirileri ile paylaĢmaktadırlar (Cebeci, 2011). Bilgi paylaĢımı, firma karlılığını 

artırması, tedarik zinciri iĢbirliğinin kolaylaĢması, hizmet seviyelerini yükselmesi, temin 

sürelerini azalması, üretim ve dağıtım çizelgelerinin verimliliğini artması ve hatalı ürün 

miktarlarının düĢürmesi Ģeklinde birçok avantajının yanı sıra bazı risklerde taĢımaktadır. Bilgi 
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paylaĢımı yüksek maliyet gerektirmesi, kademe elemanları arasındaki bağımlılık oranını 

arttırması, paylaĢılan bilginin bozulmuĢ, güvenilmez veya eksik olması olasılığı ve yüksek 

seviyelerde güven gerektirmesi gibi risk faktörlerini de beraberinde getirmektedir (Cebeci, 

2011). Firmalar için paylaĢılabilecek bilgi türlerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür (Lee vd., 

2000), (Lotfi et al, 2013).  

Stok Seviyesi: Hammadde, malzeme, mamul ve yoldaki mamulden oluĢan her türlü 

stok bilgisini kapsar. 

SatıĢ Verileri: SatıĢ verilerinin sürekli kayıt altında tutulması ve yeni kayıtların 

güncellenmesi talep tahminleri açısından olumlu sonuçlar göstermektedir. 

SatıĢ Tahmini: SatıĢ tahmin yöntemleri kullanılarak ve sahadaki satıĢ ekibinden geri 

bildirim alınarak satıĢ tahminlerinin yapılmasıdır. 

SipariĢ Durumu: SipariĢ durum takibi müĢteri memnuniyeti sağlayacak ve neticede 

performansa etkisi göstermektedir. 

Üretim ve Teslimat Programı: ĠĢletme içindeki diğer departmanlarla paylaĢılması her 

bir bölümün planlama yapmasında fayda sağlar. 

Kapasite: Üretim ve dağıtım kapasitelerinin paylaĢılması tedarik zinciri planlamasına 

önemli oranda etki eder. 

Performans Ölçüleri: Üretim ve sipariĢ süreleri, üretim ve sipariĢteki gecikme 

sürelerini, üretim ve teslimat hizmet kalitelerini ve servis performansını kapsar. 

Tedarik zinciri içerisinde en önemli unsurlar bilginin ve talebin yönetilmesidir. 

DeğiĢen çevre koĢulları nedeniyle Ģirketlerin maliyetlerini minimum karlarını ise maksimum 

kılabilme yönünde gösterecekleri çabaların pek çoğunun artık tedarik zinciri içerisinde ileri ve 

geri yönde hem bilgi akıĢını hem de talep akıĢını etkin yönetme üzerine odaklanması 

gerekmektedir. Zincir içerinde yer alan Ģirketlerin birbirileri arasındaki talebe yönelik bilgi 

akıĢının sağlanması artık yeni teknoloji sayesinde gittikçe kolaylaĢmıĢtır. Teknolojinin 

verimli bir biçimde kullanılması ve bilgi akıĢında veri analizlerinin doğru bir biçimde 

yapılabilmesi de tedarik zincirinin etkinliğinin sağlanmasında en önemli koĢullardan birisi 

haline gelmiĢtir (BaĢkol, 2011). 

4. ĠMALAT SEKTÖRÜNDEKĠ FĠRMALARIN BĠLGĠ PAYLAġIMI 

YAKLAġIMI ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

Bilgi paylaĢımı ve iĢbirliği sürecinin, biliĢim teknolojilerindeki ve internet 

kullanımındaki hızlı geliĢime paralel olarak, tedarik ağı boyunca daha kolay ve güvenli bir 

Ģekilde gerçekleĢtirilmesi ile birlikte paylaĢım ve iĢbirliği temelli yaklaĢımların kullanımı 

artmıĢtır (Cebeci, 2011). Tedarik Zinciri Yönetiminde alıcı tedarikçi iliĢkilerinin geliĢtirilmesi 

iĢletmelere rekabet üstünlüğü sağlaması bakımından büyük önemi vardır. Bundan dolayı 

iĢletme içinde süreçleri iyileĢtirme yanında tedarik zinciri yönetimi ve bu süreçte bulunan 

satıcı, müĢteri ve dağıtıcı ile karĢılıklı güvene dayalı iĢbirliğine gidilmesi rekabet gücünü 

arttırılması bakımından oldukça önemli bir uygulamadır. Böyle bir iliĢkinin oluĢturulması ve 

geliĢtirilmesi ise taraflar arasında bilgi paylaĢımının artırılması ile ancak sağlanabilir 

(Özçiftçi, 2009). 

Bu çalıĢmada Türkiye‘de ilk bin büyük iĢletmede bilgi kalitesi, tedarikçi/ imalatçı 

bilgisi ve miktarı üzerine yapılan bir araĢtırmadan elde edilen veriler esas alınmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında 203 firmanın yetkilileri ile anket çalıĢması yapılmıĢtır (Zhou, 2003). Anketten 

elde edilen verilerden hareketle ISO 1000 büyük iĢletmesinin bulundukları sektörlere göre ne 

kadar bilgiyi, hangi sıklıkla paylaĢtıkları istatistik olarak analiz edilmiĢtir. AraĢtırma projesi 
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için toplam anket uygulanan katılımcı sayısı 231 olmasına rağmen 28 katılımcının anketi 

çoğunlukla boĢ olduğundan analizlerde problem olmaması için bu 28 anket sonucu dikkate 

alınmayarak 203 katılımcı ile tüm analizler yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan firmaların sektörel 

dağılımı Tablo 1‘de görülmektedir.  

Tablo 1. ÇalıĢmaya katılan firmaların sektörel dağılımı 

Sektör Frekans % Kümülatif % 

Ağaç, Ambalaj, Mobilya 16 7,9 7,9 

Beyaz EĢya, Elektronik Sanayi 8 3,9 11,8 

Diğer 13 6,4 18,2 

Enerji 8 3,9 22,2 

Gıda 31 15,3 37,4 

ĠnĢaat, Metal DıĢı Sanayi 37 18,2 55,7 

Kimya 13 6,4 62,1 

Madencilik 7 3,4 65,5 

Metal Ve Metal EĢya Sanayi 28 13,8 79,3 

Otomotiv 13 6,4 85,7 

Tekstil 29 14,3 100,0 

Total 203 100,0  

Tablo 1 incelendiğinde 203 firmanın sektörlere göre dağılımı verilmiĢtir. Bu 

sektörlerden inĢaat, metal dıĢı sanayi, tekstil, metal ve metal eĢya sanayi ve gıda sektörü 

olarak çalıĢmada %61.57‘lik kısmını oluĢturmaktadır. Bunun yanında otomotiv, kimya 

sektörü gibi sektörlerin daha yoğun bir Ģekilde çalıĢmada yer aldığını görmek mümkün 

olmaktadır.  

Tablo 2. Tedarik zinciri çabaları ve tedarikçi sayıları 

Sorular Sayı % 

 

Tahmini tedarik zinciri 

çabası  

1 ile 3 yıl arasında 10 5.7 
4 ile 10 yıl arasında 136 78.2 

Tedarik zincirimiz yok 28 16.1 

Tahmini tedarikçi sayısı 

1-49 16 9.4 

50-99 19 11.1 

100-199 25 14.6 

200-399 34 19.9 

400-499 14 8.2 

500‘den fazla 63 36.8 

Kritik tedarikçi sayısı 

1-9 23 14.7 

10-24 33 21.2 

25-49 28 17.9 

50-74 33 21.2 

75-99 12 7.7 

100'den fazla 27 17.3 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi anket yapılan iĢletmelerin ortalama 4-10 yıl arasında 

tedarik zinciri çabaların olduğu ve bu çaba %78.2 sini kapsamaktadır. Ayrıca tedarik zinciri 

çabası olmayan yada çok çabası olan iĢletme oranı %16.1 olarak görülmektedir. ĠĢletmelerin 

tahmini tedarikçi sayısı açısından değerlendirildiğinde ise 500‘den fazla tedarikçisi olan 

iĢletmenin oranı %36.8 ile en yüksek oran olarak görülmekte olup, 100 ile 499 arasında 
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tedarikçisi olan iĢletmeler ise %42.7 olarak tespit edilmiĢtir. Kritik tedarikçi sayısı olarak 

değerlendirildiğinde ise 100‘den fazla kritik tedarikçi sayısı olan iĢletme %17.3 olarak 

görülmektedir. Ayrıca 10 ile 99 arasında kritik tedarikçi sayısı olan iĢletmenin oranı ise %68 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

Tablo 3. Tedarikçi paylaĢılan bilgiler ve miktarı 

(Tedarikçi bilgisi olarak 1: Asla, 2: Yıllık, 3: Altı aylık, 4: Üç aylık, 5: Aylık, 6: Haftalık, 7: Günlük, paylaĢılan 

miktar olarak 1: (%0-10), 2: (%11-25), 3: (%26-40), 4: (% 41-60), 5: (%61-75), 6: (%76-90), 7: (%91-100) 

anlamındadır). 

Tablo 4. Ġmalatçı paylaĢılan bilgiler ve miktarı 

(Ġmalatçı bilgisi olarak 1: Asla, 2: Yıllık, 3: Altı aylık, 4: Üç aylık, 5: Aylık, 6: Haftalık, 7: Günlük, paylaĢılan 

miktar olarak 1: (%0-10), 2: (%11-25), 3: (%26-40), 4: (% 41-60), 5: (%61-75), 6: (%76-90), 7: (%91-100) 

anlamındadır) 

Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde tedarikçi bilgisi daha çok planlanmıĢ sipariĢ 

bilgileri ve satın alma sipariĢ bilgilerinin aylık olarak paylaĢıldığı, diğer bilgilerin ise daha 

çok üçer aylık dönemlerde paylaĢıldığı görülmektedir. Bunun yanında imalatçı bilgileri olarak 

daha çok teslimat çizelgeleme bilgisinin aylık olarak paylaĢıldığını, üretim çizelgeleme 

bilgisinin ise üç aylık dönemlerde paylaĢıldığı görülmektedir. Tedarikçi bilgisi miktarı olarak 

bakıldığında ise planlanmıĢ sipariĢ bilgilerinin %70‘e yakın bir oranda paylaĢıldığı, imalatçı 

bilgisi miktarı olarak ise teslimat çizelgelemenin yine %70‘e yakın bir oranda paylaĢıldığı 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaylaĢılan Bilgiler 

Tedarikçi  

Bilgisi (TB) 

Tedarikçi Bilgileri 

Miktarı (TBM) 

Ortalama Std.Sapma Ortalama Std.Sapma 

1 Satın alma sipariĢ bilgileri 5.09 1.97 5.02 1.73 

2 Satın alma sipariĢ bilgilerindeki değiĢiklikler 5.01 2.03 5.03 1.79 

3 PlanlanmıĢ sipariĢ bilgileri 5.16 1.72 5.24 1.60 

4 Stok seviyesi bilgileri 4.80 2.06 4.54 1.92 

5 Ürün tasarımı özellikleri 4.32 1.96 4.79 1.85 

6 Gelecek talep tahmini bilgileri 4.04 1.82 4.56 1.67 

7 Üretim planlama bilgisi 4.57 2.01 4.72 1.77 

8 SatıĢ bilgileri 4.33 2.25 4.00 1.89 

PaylaĢılan Bilgiler 

Ġmalatçı  

Bilgisi (ĠB) 

Ġmalatçı Bilgileri  

Miktarı (ĠBM) 

Ortalama Std.Sapma Ortalama Std.Sapma 

1 Üretim kapasite bilgileri 4.14 2.09 4.18 1.82 

2 SipariĢ durumu bilgileri 4.77 2.08 4.30 1.90 

3 Üretim çizelgeleme bilgisi 3.96 2.13 4.94 1.77 

4 Üretim çizelgelerindeki değiĢiklikler 4.10 2.17 4.96 1.82 

5 Teslimat çizelgeleme bilgisi 5.02 1.85 5.14 1.68 
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Tablo 5. Ġmalat sektöründeki tedarikçi bilgi paylaĢımı etkisi analizleri 

PaylaĢılan Bilgiler 
Tedarikçi Bilgisi  

(TB) 

Tedarikçi Bilgisi Miktarı  

(TBM) 

1 Satın alma sipariĢ bilgileri 5.09a 5.02ab 

2 Satın alma sipariĢ bilgilerindeki değiĢiklikler 5.01a 5.03ab 

3 PlanlanmıĢ sipariĢ bilgileri 5.16a 5.24a 

4 Stok seviyesi bilgileri 4.80ab 4.54c 

5 Ürün tasarımı özellikleri 4.32cd 4.79bc 

6 Gelecek talep tahmini bilgileri 4.04d 4.56c 

7 Üretim planlama bilgisi 4.57bc 4.72bc 

8 SatıĢ bilgileri 4.33cd 4.00d 

(Duncan, p<0.05) 

Satın alma sipariĢ bilgileri, satın alma sipariĢ bilgilerindeki değiĢiklikler ve planlanmıĢ 

sipariĢ bilgilerinin tedarikçi bilgisi üzerine etkisinin istatistiksel olarak (p<0.005) aynı ve en 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Tedarik zinciri bilgisi miktarı üzerine ise istatistiksel olarak 

en fazla etkileyen planlanmıĢ sipariĢ bilgileri, en az etkileyen ise 8.sorudaki satıĢ bilgileri 

olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 5). 

Tablo 6. Ġmalat sektöründeki imalatçı bilgi paylaĢımı etki analizleri 

PaylaĢılan Bilgiler 
Ġmalatçı Bilgisi  

(IB) 

Ġmalatçı Bilgisi Miktarı  

(IBM) 

1 Üretim kapasite bilgileri 4.14b 4.18b 

2 SipariĢ durumu bilgileri 4.77a 4.30b 

3 Üretim çizelgeleme bilgisi 3.96b 4.94a 

4 Üretim çizelgelerindeki değiĢiklikler 4.10b 4.96a 

5 Teslimat çizelgeleme bilgisi 5.02a 5.14a 

(Duncan, p<0.05)  

Ġmalatçı bilgisi istatistiksel olarak teslimat çizelgeleme bilgisi ve sipariĢ durumu 

bilgileri bilgi paylaĢımında en yüksek olduğu ayrıca üretim çizelgeleme bilgisinin en az 

olduğu tespit edilmiĢtir. Ġmalatçı bilgisi miktarı olarak baktığımızda ise teslimat çizelgeleme 

bilgisi, üretim çizelgelerindeki değiĢiklikler ve üretim çizelgeleme bilgisi paylaĢımlarının en 

fazla olduğu bunun yanında üretim kapasite bilgisi ve sipariĢ durumu bilgisinin daha az 

paylaĢıldığı görülmüĢtür (Tablo 6).  

5.SONUÇ  

Tedarik zinciri uygulamaları içerisinde iĢletmeler arası bilgi paylaĢımı, sistemin 

iĢleyebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bilgi paylaĢımı tedarik zinciri yönetiminde gerek 

iĢlemlerin yapılmasında, gerekse zincir üyeleri arasında iĢbirliği sağlanmasında temel unsur 

olarak değerlendirilebilir. Firmalar içerisinde tedarikçilerden müĢterilere kadar çok detaylı bir 

tedarik zinciri yönetimi çözümünün kullanılması gereklidir. Bu yönetim, imalat kapasitesi, 

üretim çizelgelemeleri, envanter bilgileri ve gerçek ile tahmin edilen ürün talepleri gibi 

bilgilerin birbirinden ayrı tüm ağ elemanları tarafından paylaĢılabilmesi sonucu 

gerçekleĢtirilebilir. 

Tedarik zinciri yönetiminde tedarik ve talebi yönetme, hammaddeleri ve malzemeleri 

satın alma, üretim ve montaj, depolama ve stok takibi, sipariĢ giriĢi ve sipariĢ yönetimi tüm 

kanal boyunca dağıtım ve müĢteriye teslimini içermektedir. ĠĢletmenin kurum içi ve 

süreçlerini iyileĢtirmelerinin yanında tedarik zinciri yönetimi ve bu süreçte yer alan satıcı, 
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müĢteri ve dağıtıcılarla karĢılıklı güvene dayalı bir iĢbirliğine gitmesi son derece önemlidir. 

Böyle bir iliĢkinin oluĢturulmasında ise taraflar arasında bilgi paylaĢımı ve aktarılmasının 

geliĢtirilmesi ile mümkün olabilecektir.  

Yapılan çalıĢmada tedarikçi ve imalatçıların ne tür bilgiler ve ne miktarlarda 

paylaĢtıkları tespit edilmiĢ olup; tedarikçilerin daha çok ―planlanmıĢ sipariĢ bilgilerini‖ 

paylaĢtıklarını ve yine aynı bilgiyi en yüksek oranda paylaĢtıkları tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

imalatçılar daha çok ―teslimat çizelgeleme bilgisini‖ paylaĢtıkları ve miktar olarak da bu 

bilgiyi daha sık paylaĢtıkları tespit edilmiĢtir.    

Bilgi paylaĢımı tedarik zinciri üyeleri arasında gerçek zamanlı bilgi sağlayarak 

iĢbirliğinin artmasında önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Tedarik zincirinde bilgi paylaĢımı 

sayesinde hızlı, düĢük maliyetli, geri dönüĢümü az tedarik zinciri planlanmakta, 

uygulanmakta ve kontrol altında tutulmaya çalıĢılmaktadır. Tedarik zincirinin etkin bir Ģekilde 

yönetilmesi ise ancak tedarik zincirinde üyeleri arasında bilgi paylaĢımı ve koordinasyonun 

sağlanması ile mümkün olabilecektir. 
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TÜRKĠYE‟NĠN KARġI KARġIYA KALDIĞI GÖÇ VE MÜLTECĠ SORUNLARI
1
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ÖZET 

Günümüzde Asya, Ortadoğu ve Afrika‘dan Avrupa‘ya doğru giderek artan kitlesel göç 

dalgası, uluslararası toplumun dikkatini göç olgusuna ve mülteci sorunları gibi göçten 

kaynaklanan sorunlara çevirmiĢtir. Suriye Krizi‘nden kaynaklanan göç dalgasının önemli bir 

bölümü Türkiye topraklarından geçilerek yapılmaktadır. Toplam 2.7 milyon Suriyeli göçmen 

Türkiye‘de hem iç hem de dıĢ politikayı yakından etkileyen bir soruna dönüĢmüĢtür.  

Bu çalıĢma, göç ve mülteci kavramlarına ıĢık tutmayı amaçlamakta ve Türkiye‘nin 

hali hazırda devam eden düzensiz göçler karĢısında durumunu incelemektedir. ÇalıĢma göçün 

neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durarak çözüm önerileri de sunmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Mülteci Krizi, yasadıĢı göç, Suriye krizi 

IMMIGRATION AND REFUGEE PROBLEMS FACES BY TURKEY 

ABSTRACT 

Nowadays, increasing mass migration flow from Asia, Middle East and Africa  to 

Europe make International community  pay attention to migration, issues orginated from 

immigration such as refugee problems. Important part of migration flow which origanated 

from Syrian Crisis via Turkish territory. 2.7 million Syrian immigrants  have become  a 

problem that effects both internal and external politics in Turkey.  

Aim of this study  enlighten immigration and refugee concepts and  examine situation 

of Turkey against irregular migration. Study also focuses  on the problems caused by 

migration and the ways of solving them.  

Keywords: refugee crisis, illegal migration, syrian crisis,    

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Tarih kadar eski olan ve dünyanın Ģekillenmesinde çok önemli roller oynayan göç 

olgusuna hiç yabancı olamayan ülkelerin baĢında Türkiye gelmektedir. Balkan SavaĢları‘ndan 

90‘lı yıllara kadar Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun mirası üzerinde yaĢayan birçok topluluk 

Türkiye‘ye göç etmiĢtir. Avrupa, Asya ve Afrika‘nın kesiĢim noktasında bulunan Türkiye, 

tarihsel olarak göç yolları üzerinde bulunmakta ve tarihi boyunca pek çok göçlere tanıklık 

etmiĢtir. Hali hazırda, transit ülke olarak 2.7 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülke 

dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak eğitim, istihdam ve barınma gibi pek 

çok sorunla karĢı karĢıyadır.  

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‘nin karĢı karĢıya kaldığı göçle ilgili sorunları ortaya 

koymak, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‘yla yasalaĢan ĠçiĢleri 

Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü baĢta olmak üzere, yeni sivil kurumsal yapılanmanın 

önemini ve karĢılaĢılan sorunların çözümü için olası çözüm yollarını ortaya koymaktır.  

1.1.Göç ve Ġltica Kavramları 

Uluslararası Göç Örgütü‘nün tanımına göre göç, uluslararası bir sınırı geçmek veya bir 

devlet içinde yer değiĢtirmektir. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer 

değiĢtirdiği nüfus hareketleridir. (Uluslararası Göç Örgütü, 2009: 22) Uluslararası göç ise 

kiĢilerin geçici veya daimi olarak, baĢka bir ülkeye yerleĢmek üzere menĢe ülkelerinden veya 

mutad olarak ikamet ettikleri ülkeden ayrılmaları olarak tanımlanmaktadır. (Uluslararası Göç 

Örgütü, 2009: 59)  Buna sığınmacılar, yerinden edilmiĢ kiĢiler, yerinden çıkarılmıĢ kiĢiler ve 

ekonomik göçmenler dahildir. Sığınma ya da iltica ise bir kiĢinin, uyruğunda bulunduğu ya da 

ikamet ettiği devletin ülkesini çeĢitli baskılar nedeniyle terk ederek, yabancı bir devletin 

ülkesine, diplomasi temsilciliğine, konsolosluk binalarına, savaĢ gemilerine ya da devlet 

uçaklarına girmesi ve bu devletin korumasını istemesi demektir. (Pazarcı, 2012: 214) 

15 Aralık 1946‘da BM Genel Kurulu‘nca Avrupa‘da yaĢanan mülteci sorunlarıyla 

baĢa çıkmak için bir uzmanlık örgütü olarak kurulan ancak, ―Alman etnik kökeninde olanlarla 

ilgilenmeyeceği‖ hükmü ile sadece Batı Bloku‘nda faaliyet göstermesi nedeniyle tartıĢmalara 

konu olan ve lağvedilen,  Uluslararası Mülteci Örgütü (International  Refugee Organization) 

bir yana bırakılırsa, (Denk, 2015: 170) BM‘nin en önemli giriĢimi, yine BM Genel 

Kurulu‘nun  14 Aralık 1950‘de  aldığı kararla ―BM Mülteciler Yüksek Komiserliği‖  (UN  

High Commissioner  for Refugees-UNHCR) kurulmasıdır. UNCHR, uluslararası göç 

sorunlarının tartıĢıldığı forum iĢlevi yerine getirmekte ve mülteci sorunlarıyla yakından 

ilgilenmektedir.   

Günümüzde evrensel nitelikteki tek antlaĢma, BM bünyesinde imzalanan 28.07.1951 

tarihli Sığınmacıların Statüsüne ĠliĢkin SözleĢme ile 16.12.1966 tarihli Ek Protokoldür. 

Uluslararası hukuka göre, bir devlet,  yabancıların ülkesine girmesine ve ülkede kalmasına 

karar vermede tek (münhasır) yetkilidir. Sığınma hakkı tanıma konusunda, devletler genelde 

siyasal suçlara bağlı olarak sığınma hakkı vermektedir.  Devlet, sığınma hakkı tanıma 

konusunda kendi ulusal mevzuatına göre karar verirken, sığınma hakkının suçluları adaletten 

kaçırmak amacıyla keyfi bir Ģekilde kullanmamalıdır. Zira, 10 Aralık 1948 tarihli Ġnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi‘nin 14. maddesi de herkesin zulüm karĢısında baĢka ülkelere 

sığınma hakkı bulunduğunu ifade ederken, bunun adi suçlular için uygulanmayacağını 

öngörmektedir. (Pazarcı, 2012: 214-215) Ayrıca, 1951 SözleĢmesi‘ne göre sığınılan devlet, 

ilke olarak, sınır dıĢı etmeme yükümü altındadır. Ancak,  ulusal güvenlik ve kamu düzeni gibi 

nedenlerle sığınan kiĢileri sınır dıĢı etme hakkı saklıdır. (Pazarcı, 2012: 220) 

1951 Sığınmacılar SözleĢmesi‘yle sığınmacılara üçlü bir koruma rejimi 

öngörülmektedir. Sığınmacılar, aĢağıdaki konularda yurttaĢlarla eĢit davranıĢ görme hakkına 
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sahiptir: Dinsel ibadet ve çocukların dinsel eğitimi; düĢünsel ve endüstriyel mülkiyet; yargı 

organları önünde taraf olarak bulunma; ilköğretimden yararlanma; sosyal yardımlar; çalıĢma 

koĢulları ve sosyal güvenlik. Ġkinci olarak, ücretli bir meslekte çalıĢma ile sendika ve dernek 

hakları konularında sığınmacılar yabancılar arasında en çok gözetilen ulus ilkesinden 

yararlanma hakkına sahiptir.  Üçüncü olarak, sığınmacılar Ģu konularda en az öteki 

yabancılara tanınan haklardan yararlanma hakkına sahiptir: meslek sahibi olma; mesken; orta 

ve yükseköğretimden yararlanma; gezi serbestliği; mali yükümlülükler ve taĢınır ve taĢınmaz 

mülkiyet. Sığınmacıların sığınılan ülkeye karĢı görevlerine gelince, sığınılan ülkenin tüm yasa 

ve tüzüklerine ve kamu düzeninin sağlanması için alınan bütün önlemlere uyma zorunluluğu 

vardır. (Pazarcı, 2012: 219-220)   

1951‘de imzalanan Mültecilerin Statüsü‘ne Dair SözleĢme‘ne göre, bu statüyü 

kazanabilmek için baĢvurma hakkı sadece ―1 Ocak 1951‘den önce yaĢanan olaylar nedeniyle‖ 

mülteci durumuna düĢenlere veriliyordu. Dahası devletlere ―Avrupa‘da yaĢanan olaylar 

nedeniyle‖ kısıtlama olanağı da getirilmiĢtir. Bu zaman ve yer bakımından getirilen 

kısıtlamaların hedeflenen amaca ulaĢmayı olumsuz etkileri ancak 1967‘de imzalanan 

Mültecilerin Statüsü‘ne Dair Protokol‘le bir miktar giderildi. (Denk, 2015:170) 

Soğuk savaĢ sonrasında ülke içinde yerinden edilmiĢ insanları  (internally displaced 

persons) da kapsamaya baĢladı. Görevi,  2003‘te BM Genel Kurulu tarafından ―mülteci 

sorunu çözülene dek‖ uzatılan UNHCR, faaliyetlerini doğrudan sahada yürütmektedir.  

Türkiye, coğrafik olarak istikrarsız Orta Doğu ve Asya ülkeleri ile Avrupa ülkelerinin 

arasında bulunması nedeniyle, Suriye Krizi‘nin derinleĢmesiyle birlikte, Avrupa ülkelerine 

gitmek isteyen yüzbinlerce göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Çoğu Avrupa‘ya gitmek 

isteyen söz konusu göçmenler, hem Türkiye‘de pek çok ekonomik sosyal sorunlara ve 

güvenlik sorunlarına sebep olurken hem de Avrupa Birliği‘nin ve Türkiye –Avrupa Birliği 

iliĢkilerinin bir numaralı gündem maddesi durumuna gelmiĢtir.   

1.2.Uluslararası Göç Örgütü‟nün Faaliyetleri 

1951 yılında kurulan ve günümüzde 162 üyeye ulaĢan Uluslararası Göç Örgütü,  göç 

alanında belli baĢlı uluslararası örgütlerden biridir. 100‘ün üstünde ülkede 440‘dan fazla 

büroda 7000‘den fazla personeli olan örgüt, insancıl ve düzenli göçü teĢvik etmekte, 

hükümetlere ve göçmenlere hizmet vermekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Göç sorunları 

konusunda uluslar arası iĢbirliğini teĢvik etmekte, göç sorunlarıyla baĢa çıkmak için pratik 

çözümler geliĢtirilmesini desteklemekte,  insancıl ve düzenli bir göç yönetiminin 

sağlanmasına yardımcı olmaya çalıĢır ve ihtiyaç duyan göçmenlere insani yardım sağlar. 

(IOM Mission to Turkey, 2016) 

Ġnsancıl ve düzenli göçün hem toplumun hem de göçmenlerin yararına olduğu 

gerçeğini temel ilke olarak kabul eden örgüt, Uluslararası Göç Hukuku‘nun geliĢtirilmesine 

ve göçmenlerin haklarının ve sağlıklarının korunmasına çalıĢmaktadır. Örgüt, göç 

yönetiminin artan operasyonel güçlükleriyle baĢa çıkmaya destek olma; göç sorunlarına 

dikkati çekmek, göçmenlerin insan onurunu ve refahını korumak ve göç yoluyla sosyal ve 

ekonomik kalkınmayı desteklemek. Ayrıca, uluslararası göç yardımına ihtiyaç duyan kiĢilere 

yönelik güvenilir, güvenli ve uygun maliyetli hizmetler sunmak; insani ve düzenli göç 

yönetimini ve uluslararası hukuka uygun bir Ģekilde göçmenlerin insan haklarına etkin saygıyı 

geliĢtirmek; göç sorunları üzerine ulusal kapasiteleri geliĢtirmek ve uluslararası, bölgesel ve 

ikili  iĢbirliğini kolaylaĢtırmak için devletlere, uluslararası örgütlere,  uluslararası hükümet 

dıĢı örgütlere ve diğer paydaĢlara tavsiye, araĢtırma, teknik iĢbirliği ve operasyonel yardım 

önermek;  temel sebeplerin analiz edilmesi, bilgi paylaĢımı, en iyi uygulamaların paylaĢılması 

ve araĢtırmalar yoluyla devletlere, göçmenlere ve toplumlara düzensiz göçün neden olduğu 
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sorunlarla mücadelede destek olmak; devletlere göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaĢtırmada 

destek olmak. (International Organization for Migration Mission, 2016)  

 ―11 Eylül‖ olayından sonra göçmenler artık ―potansiyel terörist‖ olarak görülmeye 

baĢlandı. Dolayısıyla, bu durum, göç sorunlarının düĢük politika (Low Politics) alanlarının 

bütünüyle teknik alanından ulusal güvenlik ya da yüksek politika alanlarına doğru kaymıĢtır. 

(Ureta ve Profanter, 2011: 241) 

Göç akınlarının kaynağı durumundaki ülkeler, MenĢe ülkeler (country of origin) 

olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, MenĢe ülke kavramı, uluslararası koruma statüsü 

belirlenmesinde kullanılan prosedürlerden biridir. Sığınma arayanların baĢvuruları menĢei 

ülkenin durumu, özellikle ülkedeki siyasi, insan haklarının durumu, güvenlik ve ekonomik 

duruma göre değerlendirilir. Türkiye ise Avrupa‘ya göç akınlarının içinden geçtiği ülke olarak 

tanımlanan transit ülkeler grubundadır.  

Castles ve Miller‘a göre, özellikle son on yılda giderek daha önemli hale gelen 

uluslararası göç, dünya çapında toplumları ve politikaları yeniden biçimlendiren ulusaĢırı bir 

devrimin bir parçası olarak görülmektedir. (Bulmer, Solomos, 2012: 1) 

28 Temmuz 1951‘de Cenova‘da imzalanan ve Türkiye tarafından 05/09/1961 tarih ve 

10898 sayı ile Resmi Gazete‘de yayımlanan  Mültecilerin Hukuki Statüsü‘ne ĠliĢkin 

SözleĢme‘nin 1. Maddesinin A (2) bendinde bir mülteci (sığınmacı) tanımı yapılmıĢtır: “1 

Ocak 1951‟den önce meydana gelen  olaylar sonucunda ve ırkı, dini, taabiyeti, belli bir 

toplumsal gruba  mensubiyeti  veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından  haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanmayan ya  da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; 

yahut tabiiyeti yoksa  ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı  ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen  veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen  her şahsa 

uygulanacaktır”
 
(Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin SözleĢme, 1951) 

1.3.Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟nün Kurulması 

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 

teĢkilatının sorumlu olduğu göçmenler ve mülteciler konularında sivil bir teĢkilat olan ĠçiĢleri 

Bakanlığı Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur.  

Polis TeĢkilatı yerine göç konusuyla bütünüyle ilgili sivil bir teĢkilatın kurulması 

Avrupa Birliği‘nin de Türkiye‘den istediği bir talepti. Avrupa Birliği, göçmenlerden ve 

mültecilerden sorumlu sivil bir teĢkilatın kurulmasını, Türkiye‘nin vize serbestisi için 

hazırlanan yol haritasında getirilen koĢulların yerine getirilmesinde ve göç yönetimi 

alanındaki uluslararası standartların yakalanmasında önemli bir adım olarak görmektedir. 

(European Commission, 2014) 

Bu kapsamda, Türkiye‘nin göç politika ve stratejilerinin belirlenmesinde sorumluluk 

alacak ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının üst düzeyde temsil edilecekleri Göç Politikaları 

Kurulu, 6458 sayılı kanunla kurulmuĢtur. (Göç Politikaları Genel  Bilgi, 2016) 6458 sayılı 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 105 inci maddesinde belirtildiği üzere, Göç 

Politikaları Kurulu, ĠçiĢleri Bakanının baĢkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa 

Birliği, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik, DıĢiĢleri, ĠçiĢleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî 

Eğitim, Sağlık ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme bakanlıkları müsteĢarları ile YurtdıĢı 
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Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanı ve Göç Ġdaresi Genel Müdüründen oluĢur.  (Göç 

Politikaları Kurulu, 2016) 

Göç Politika Kurulu‘nun görevleri: (Göç Politikaları Kurulu, 2016) 

1. Türkiye‘nin göç politika ve stratejilerini belirlemek;  

2. Göç alanında strateji belgeleri ile program ve uygulama belgelerini hazırlamak, 

3. Kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri belirlemek, 

4. Ġnsani mülahazalarla toplu halde Türkiye‘ye kabul edilecek yabancılar ile bu 

yabancıların ülkeye giriĢ ve ülkede kalıĢlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, 

5. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın önerileri çerçevesinde Türkiye‘nin 

yabancı iĢgücü ihtiyacına iliĢkin esasları belirlemek, 

6. Yabancılara verilecek uzun dönem ikamet iznine iliĢkin Ģartları belirlemek,  

7. Göç alanında yabancı devletler ve uluslararası kuruluĢlarla etkin iĢbirliği ve bu 

konudaki çalıĢmaların çerçevesini belirlemek, 

8. Göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluĢları arasında koordinasyonun 

sağlanmasına yönelik kararlar almak. 

Konumuz açısından diğer önemli kurum ise Göç DanıĢma Kuruludur. 6458 sayılı 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK) 114 üncü maddesi ile kurulan Göç 

DanıĢma Kurulu, Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü ve kamu kurum ve kuruluĢlarına tavsiye 

niteliğinde kararlar almak amacıyla, ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı veya görevlendireceği 

müsteĢar yardımcısının baĢkanlığında senede iki defa olağan olarak toplanır. Kurul, Göç 

Ġdaresi Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları, Yabancılar Dairesi, Uluslararası Koruma 

Dairesi, Ġnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi, Uyum ve ĠletiĢim Dairesi ve Göç 

Politika ve Projeleri Dairesi baĢkanları, Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu, Avrupa Birliği, 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik ve DıĢiĢleri bakanlıklarının en az daire baĢkanı seviyesindeki 

temsilcileri,  BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi, 

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi, göç konularıyla ilgili beĢ öğretim elemanı ve göç 

alanında çalıĢmalarda bulunan beĢ sivil toplum kuruluĢu temsilcisinden oluĢur. Kurul 

baĢkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanabilen Göç DanıĢma Kurulu‘na, yine kurul 

baĢkanı tarafından yurt içi ve yurt dıĢından göç alanında uzman kiĢiler çağrılarak görüĢleri 

alınabilir. (Göç DanıĢma Kurulu, 2016) 

Göç DanıĢma Kurulu‘nun görev ve yetkileri Ģunlardır: (Göç DanıĢma Kurulu, 2016) 

1. Göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak, 

2. Göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri değerlendirmek, 

3. Göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslararası geliĢmeleri 

değerlendirmek ve bu geliĢmelerin Türkiye‘ye yansımalarını incelemek, 

4. Göçle ilgili mevzuat çalıĢmalarını ve uygulamalarını değerlendirmek, 

5. Göç alanında çalıĢmalar yapmak üzere alt komisyonlar kurmak, komisyon 

çalıĢmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek. 

Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü içerisinde bir diğer önemli birim de Göç Politika ve 

Projeleri Daire BaĢkanlığıdır. Göç Politika ve Projeleri Dairesi BaĢkanlığı; göç alanına iliĢkin 

projeleri yürütmek, Kamu kurum ve kuruluĢlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin 

programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek 

ve onaylamak, yürütülen çalıĢma ve projeleri izlemek, bu çalıĢma ve projelerin ulusal göç 
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politika ve stratejilerine ve uluslararası standartlara uygun Ģekilde yürütülmesine destek 

vermekle yükümlüdür. (Göç Politika ve Projeleri Daire BaĢkanlığı, 2016) 

Bu çerçevede, Göç Politika ve Projeleri Dairesi BaĢkanlığı göç alanına iliĢkin AB 

projeleri, ikili ülke iĢbirliği projeleri, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle yürütülen 

projeler ve ulusal kamu kurum ve kuruluĢları ile projeler yürütmektedir. 

Ekinci‘ye göre, GKA imzalandığında Türkiye‘deki kabul ve barınma merkezlerinin 

toplam kapasitesi, 2 binden az sayıdaki göçmenin azami 12 ay barındırılmasına imkan 

vermekteydi. AnlaĢmanın imzalanmasının sonra 31 Aralık 2013 tarihinde yedi ilde yeni 

merkezler kurulması için 16,5 milyon liralık ödenek tahsis edilmiĢtir. Önceden Emniyet Genel 

Müdürlüğüne (EGM) bağlı olan müstakil kabul ve geri gönderme merkezleri GĠGM 

tarafından devralınmıĢtır. Yine EGM döneminde baĢlatılmıĢ olan ve katılım öncesi fonlarıyla 

(IPA) desteklenen yeni kabul ve geri gönderme merkezi inĢa projeleri de GĠGM tarafından 

yürütülmektedir. Türkiye‘nin geri gönderme kapasitesinin Haziran 2016 itibarıyla 13 binin 

üzerine çıkarılması hedeflenmiĢtir. Bu kapasite artıĢı, yeni merkezlerin inĢasının yanında 

geçici merkezlerin kurulması veya gerektiğinde kiralanması yoluyla sağlanacaktır. (Ekinci, 

2016:23) 

Türkiye‘nin GKA kapsamında Avrupa‘dan geri gönderilecek kiĢileri geldikleri 

ülkelere iade edebilmesi için o ülkelerle arasında ikili geri kabul anlaĢmalarının bulunması 

gerekmektedir. Türkiye bugüne kadar yalnızca 13 ülkeyle (Suriye, Yunanistan, Kırgızistan, 

Romanya, Ukrayna, Pakistan, Rusya, Nijerya, Yemen, Moldova, Bosna-Hersek, Belarus ve 

Karadağ) geri kabul düzenlemeleri imzalamıĢtır. Bunlardan Nijerya, Yemen, Karadağ ile olan 

anlaĢmalar henüz onaylanmamıĢ olup diğerleri resmen yürürlüktedir. Türkiye‘nin AB ile 

GKA imzalamasının ardından özellikle kendi üzerinden Avrupa‘ya göç veren ülkelerle ikili 

GKA‘lar imzalaması beklenmekteydi. Fakat Aralık 2013‘ten bu yana Türkiye yalnızca iki 

ülkeyle (Belarus ve Karadağ) GKA imzalamıĢtır. Bu ülkeler ise Türkiye üzerinden Avrupa‘ya 

giden göç güzergahlarının üzerinde yer almamaktadır. (Ekinci, 2016: 24) 

“Mülteci” MADDE 61 – (1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; 

ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 

yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 

ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 

istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir. 

“Şartlı mülteci” MADDE 62 – (1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 

sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz 

konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu 

önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci 

statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye‟de kalmasına 

izin verilir.” Ģeklindeki mevzuatıyla Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 

Dair Cenevre SözleĢmesi‘ne koyduğu coğrafi sınırlama dolayısıyla yalnızca Avrupa‘dan 

gelen sığınma arayanlara mülteci statüsü vermekte ve Avrupa dıĢından gelenlere bu hakkı 

vermemektedir. Bu yüzden Türkiye uluslararası arenada mülteciler için güvenli bir üçüncü 

ülke olarak görülmemektedir. Yine de Türkiye, Suriye‘den gelenlere geçici koruma vermiĢtir. 

(Ekinci, 2016:33) 
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1.4.Mülteci Krizi ve Türkiye‟de Yol Açtığı Sorunlar  

Suriye‘den Türkiye‘ye ilk mülteci akını 2011 yılının Nisan ayında baĢladı. Ġlk 

zamanlar, çoğu kiĢi sığınma arayanların bu durumunun geçici olduğunu bir süre sonra 

ülkelerine geri döneceklerini düĢünüyordu. Ancak, geliĢmeler aksi yönde oldu. Mayıs 

2014‘de BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği‘nin (UNHCR) verdiği bilgilere 

göre, Türkiye‘de o tarihte yaklaĢık 900.000 sığınmacı vardı. Ancak bu sayının hızla artarak 

2016‘da 2.7 milyona ulaĢmasıyla birlikte, giderek Türk toplumunu ekonomik, sosyal ve siyasi 

olarak daha fazla etkilemeye baĢladı. Ġlk olarak, Türkiye mültecilerin yükünün önemli 

bölümünü kendi baĢına yüklenmektedir. Ancak bu yük tek baĢına bir devletin 

kaldırabileceğinden daha fazladır. KiriĢçi‘nin söylediği gibi uluslararası toplumun daha fazla 

katkı yapması gerekmektedir. Zira,  mültecilerin korunması uluslararası bir sorumluluktur. 

(KiriĢçi, 2014: 24) 

Hali hazırda, Türkiye‘de önemli bir bölümü kampların dıĢında yaĢayan sığınma 

arayanların eğitim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarının karĢılanmasıyla büyük ölçüde 

Türkiye ilgilenmekte ve uluslararası toplumun desteği yeterli değildir ve sığınmacıların 

sorunlarını çözmekten uzaktır.  

 

Üstelik sayıları hızla artan sığınmacıların uzun bir süre daha ülkelerine 

dönemeyecekleri de belli olmuĢtur. Dolayısıyla, Türkiye‘nin bu soruna uzun vadeli önlemler 

almalı uzun vadeli planlar ve stratejiler oluĢturmalıdır.  
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http://www.wsj.com/articles/turkish-border-town-struggles-to-cope-with-influx-of-

syrian-refugees-1457346600 

 

Yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü gibi, Ġstanbul, Hatay, Ankara, Ġzmir, Bursa, Mersin, 

Adana, ġanlıurfa ve Gaziantep gibi büyük Ģehirlerde yüzbinlerce sığınmacı yaĢamaktadır. Bu 

insanların önemli bir bölümü kayıt dıĢı olarak çalıĢmaktadır. Bu durum ücretlerin düĢmesine 

de neden olmaktadır.  
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Suriyeli mültecilerin yarısının çocuk olduğu tahmin edilmektedir. UNICEF‘e göre 

kamp dıĢında yaĢayan sığınmacıların %74‘ünü okula gidemediği, UNHCR‘ye göre, 

kamplarda yaĢayan çocukların % 60‘nın okula deva ettiğini açıklamıĢtır. Eğitim sorunu, 

mültecilerin karĢı karĢıya olduğu en önemli ve en zor sorundur. Eğitim, sığınmacı çocukları 

Türk toplumuna entegre etmek için en akıllıca yol olduğu unutulmamalıdır. Ancak, yalnız 

oturma izni olan sığınmacılar çocuklarını devlet okullarına gönderebiliyorlar. Doğal olarak, 

çocuklar Türk müfredatına göre eğitim görüyorlar. Ayrıca, üniversite öğrencileri de 

Türkiye‘deki üniversitelerde misafir öğrenci olarak eğitim alabiliyorlar. (KiriĢçi, 2014: 24) 

Ancak, ne kadarının eğitim alabildiği ve ne kadarının alamadığıyla ilgili kesin rakamlar 

mevcut değildir.  

Bir diğer sorun ise sağlık ve barınma sorunlarıdır. Özellikle, kamplar dıĢında yaĢayan 

sığınmacıların sağlık hizmetlerine ulaĢması önemli bir sorundur. Dil problemi de sağlık 

hizmetlerinden yararlanmayı engelleyen baĢka bir problemdir. Suriyeli çocukların pek 

çoğunun kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklara karĢı aĢısız olduğu ve bu durum nedeniyle 

söz konusu hastalıkların Türkiye‘de yayılmasına yol açabileceği de ifade edilmektedir.  

Barınma sorunu da önemlidir.  Büyük Ģehirlerde kira fiyatları son yıllarda sürekli 

artmaktadır. ArtıĢların sığınmacılardan kaynakladığı ifade edilmektedir. Yüzbinlerce insanın 

büyük Ģehirlere akın etmesi bu tezi haklı çıkarmaktadır. 

Sığınmacılar, sosyal sorunlara da yol açmaktadır. Türk hukuk sisteminde tek eĢlilik 

esas iken Suriye‘den gelen kadınların ikinci ve üçüncü eĢ olarak evlere alınma vakalarının 

yaygın olduğu bir gerçektir. Pek çok kadın ve çocuğa dilencilik yaptırılmaktadır.  

Son olarak, çoğunluğu sünni olan sığınmacıların Arap Alevilerinin çoğunlukta olduğu 

ve küçük Hristiyan toplulukların da yaĢadığı Hatay gibi yerleĢim yerlerine yerleĢtirilmeleri 

siyasi sorunlara neden olabilir.   
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2.SONUÇ 

Tarihi boyunca sürekli olarak yoğun göçlere sahne olan Türkiye Cumhuriyeti,  

günümüzde de Avrupa‘ya doğru giderek artan bir göçmen akınıyla karĢı karĢıya kalmakta ve 

milyonlarca sığınma arayan insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum Türkiye‘de birçok 

soruna sebep olmakta ve bu sorunların çözülebilmesi için Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü ve 

üniversitelerin etkin politikalar ve stratejiler geliĢtirilmesi gerekmektedir.  

Sığınmacı sorununun kısa süreli olmadığı, uzun dönemde de bu sorunla karĢı karĢıya 

kalındığı gerçeğinden hareketle uluslararası toplumun etkin desteği ve iĢbirliğini ısrarla talep 

ederek çözümler üretilmesi temel önemdedir. Türkiye‘deki sığınmacıların bir bölümünün 

diğer devletlerce sığınmacı olarak kabul edilmeleri Türkiye‘nin yükünü bir nebze 

hafifletebilecektir. 

Küresel sorunlara verilecek cevaplar da küresel olmalıdır. Küresel bir sorun olarak 

ortaya çıkan mülteci sorununun tek bir ülkenin çabalarıyla çözümlenmesi mümkün değildir. 

Tüm uluslararası toplumun birlikte iĢbirliği içinde hareket etmesi gerekir.  
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ÖZET 

Bir kente yönelik, bir bireyin zihninde belirlenen algılar toplamı o kentin imajını ifade 

eder ve bu bireysel algılar toplamları o kentin tanınırlığını ve bilinirliğini belirler. Kent imajı 

olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu bağlamda kentin öne çıkan değerleri üzerinden 

tanıtımların, pazarlama çalıĢmalarının süregeldiği günümüzde kentin bireyler tarafından nasıl 

algılandığı önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada Tekirdağ kentinin kente dıĢarıdan okumaya 

gelen öğrenciler zihninde nasıl bir kent imajına sahip olduğu araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma tekniği 

olarak anket sormaca tekniği kullanılmıĢ ve 386 örnekleme ulaĢılmıĢtır. Sonuçlar SPSS 

programında analiz edilmiĢtir. Katılımcılara ulaĢım, çevre kirliliği, barınma, sağlık hizmetleri, 

eğitim ve ekonomik değerlerinin ve kentin sosyal ve kültürel yaĢamına iliĢkin sorular 

sorulmuĢtur. Anket sormacanın sonuçlarına göre kente dıĢarıdan gelmiĢ öğrencilerin zihninde 

Tekirdağ kent imajının olumlu değerler taĢıdığı verisi ortaya konmuĢtur. 

ABSTRACT 

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

expresses the city image and these individual sums detect the recognition and familiarity of 

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

by the individuals is important as in these days promotions and marketting efforts are in 

progress using the prominent values of a city. In this study, what kind of a city image 

Tekirdağ city has is examined through the minds of the students coming to study there from 

other cities. As the research method, questionnairing was used and 386 illustrations were 

notched up. The results were analyzed through SPSS programme. The participants were 

surveyed about transportation, pollution, accomodation, health services, educational and 

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

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

there was revealed. 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

Kent markası yaratmaya yönelik yapılan çalıĢmalar, kentin, o kentte yaĢayanların ve 

daha geniĢ bir bakıĢ açısıyla o ülkenin geleceğine yapılan yatırımı ifade etmektedir. Bugün 

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

çekmekte ve bu değerlerini ortaya çıkararak yaptıkları tanıtım çalıĢmalarıyla ise sürdürülebilir 

imajlar buna bağlı olarak sürdürülebilir turizm sağlamayı hedeflemektedir. Kent markalaĢma 

sürecine turizm çalıĢmalarıyla ise kent imajı bağlamında yapılan çalıĢmaların kentlere yönelik 

pazarlama çalıĢması ile karĢılaĢılmaktadır. Bu noktada kent yönetimleri o yöreye diğer bir 

deyiĢle o bölgeye ait olan değerler üzerinden tanıtım çalıĢmaları yaparak kent imajını 

oluĢturmaya bu bağlamda kent imajının olumlanmasına yönelik bir süreklilik sağlamaya 

yönelik faaliyetler göstermektedirler. Dünyada turizm alanında çekiciliklere sahip olan 

kentlerin bir kısmı diğer kentlere göre daha fazla ön plana çıkmakta ve hedef kitlelerin 

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

göre daha etkin bir Ģekilde konumlandırdığı sonucunu ortaya koymaktadır.  

Bu çalıĢmada literatür tarama ve anket sormaca tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın 

amacı Tekirdağ Kent Ġmajı‘nın, Tekirdağ‘a kent dıĢından gelenler tarafından nasıl 

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

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

minvalde katılımcılara kent imajı bileĢenleri olarak kentin ulaĢım, çevre kirliliği, barınma, 

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

iliĢkin sorular sorulmuĢtur.  

 Bu çalıĢma kapsamında bahsi geçen Tekirdağ‘ın kent imajını ölçmek amacıyla veri 

toplama tekniği olarak ―anket formu‖ hazırlanarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi‘ne 

farklı kentlerden gelmiĢ üniversite öğrencilerine uygulama yapılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 

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

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

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

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

görüĢme tekniğiyle uygulanmıĢ ve elde edilen veriler SPSS programı ile kategorize edilmiĢtir. 

Katılımcılara araĢtırma bağlamında demografik özellik baĢlığı altında tek soru ve 

likert ölçekli 15 sorudan oluĢan toplam 16 soruluk bir anket uygulanmıĢtır. Likert ölçekli 

olarak hazırlanan sorular kent kimliği öğelerinin katılımcı tarafından nasıl algılandığını 

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

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

SPSS programı ile değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢma ile Tekirdağ kent imajı çalıĢmalarına bir örnek oluĢturmak ve Tekirdağ‘ın 

kent imajını yapılandırırken özellikle kente farklı kentlerden gelmiĢ kiĢilerin kente iliĢkin 

algılarının değerlendirilmesine olanak sağlamak hedeflenmektedir. Bu nedenle bu çalıĢma 

gelecek dönemlerde yapılacak Tekirdağ kent imajı çalıĢmalarına kaynak teĢkil etmesi 

bağlamında önem taĢımaktadır. 

2.KENT ĠMAJI ÜZERĠNE 

Ġmaj kavramının farklı disiplinlerde farklı tanımları yapılmaktadır. Bu bağlamda 

iĢletme açısından ele alındığında imaj; bir kiĢi, kurum, marka, obje ya da düĢüncenin 

zihinlerde isteyerek ya da istemeyerek bırakmıĢ olduğu fikir ve izlenimler anlamı taĢımaktadır 

(Özdemirci; 2014). 

Tolungüç zihinde imajın oluĢmasını sağlayan etkenleri üç kategoride ele almaktadır. 

Bunlar (Tolungüç, 2000); 
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Sahip Olunan Bilgi: KiĢinin kurum ya da kiĢiye iliĢkin zihnindeki bilgiler. 

Sahip Olunan Yargılar: kiĢi ya da kuruma iliĢkin bireyin yargıları. 

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

tanımlamalar. 

Kent markalaĢması, en yalın tanımıyla, ürün markalaĢma stratejilerinin kent üzerinde 

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

istenilen kitlelere ulaĢtırmayı amaçlayan güçlü araçlar oluĢturmayı hedefleyen profesyonel bir 

süreçtir. Kent markalaĢması, ―planlama‖ ve ―pazarlama‖ disiplinlerinin birleĢtirilmiĢ 

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

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

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

geliĢtirilmesi gerekmektedir. MarkalaĢma sürecinde kentin var olan soyut ve somut 

değerlerini kullanmak suretiyle tüketici zihninde yer edecek güçlü markayı yaratma amacı 

gözetilmelidir (Avcılar ve Kara, 2015: 90). 

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

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

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

da araçlarla oluĢabilir. Bunlar aĢağıdaki biçimde sıralanabilir (Geçikli, 2012); 

 Kent ile ilgili direkt deneyimler 

 ArkadaĢlardan, dostlardan ve çevreden duyumlar 

 Üçüncü el kamu kaynakları, gazete yayınları, televizyon programlar ve 

belgeseller ve yayınlanmıĢ araĢtırmalar 

 ġehre yönelik bilgilendirmeler, broĢürler, tanım kitapçıkları, reklam gibi 

iletiĢim faaliyetleri. 

Marka ve müĢteri, piyasalarda sürekli iletiĢim halindedir. ―Olumlu imaj‖, pazarlama 

iletiĢimi kanallarında, marka ile müĢteri arasındaki yoğun bilgi akıĢının istenen yön ve hızda 

yönetilmesi ile sağlanabilir. Eğer marka ve müĢteri arasındaki bu yoğun bilgi akıĢı, uygun 

Ģekilde yapılandırılmıĢ pazarlama iletiĢim kanalları ile yönetilmiyorsa, sonuçta olumsuz bir 

imajın oluĢması daha olasıdır. Çünkü bu durumda imaj, müĢterinin/hedef bireylerin rastgele 

edindikleri, düzensiz ve doğruluğu tartıĢılır bilgiler yoluyla oluĢmuĢtur. Bir markanın üzerine 

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

Kenti bir marka olarak ele alan çalıĢmalarda; imajı araĢtırmaya yönelik iki farklı 

yaklaĢım söz konusudur. Bunlar markayı tanımlamaya yönelik araĢtırmalar ve markayı 

değerlendirmeye yönelik araĢtırmalar. Tanımlamaya dönük araĢtırmalar markanın kimliği, 

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

ortaya çıkartmaya çalıĢır. Değerlendirmeye yönelik araĢtırmalar ise markanın denkliği, 

kimliği, kiĢiliği temel alınarak rakipleriyle arasındaki farklılıkları belirleyerek imajı ölçer 

(Ġslamoğlu vd., 2011). 

GeçmiĢten gelen özelliklerinin yanında kentin güncel faaliyetleri kent kimliğini 

Ģekillendirir. Kent imajının önemli bir bileĢeni olan kent kimliğinin Ģekillenmesinde fiziki, 

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

kazandırıldıkları kimlikleri ile herkes tarafından tanınır hale gelmektedir. Böylece kentin 

büyüme süreci, kimliğine uygun olarak Ģekillenir, kaynaklar bu kimliğe göre akılcı bir Ģekilde 

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

Tekirdağ Kent Ġmajı Ölçümü çalıĢmasında Fatma Geçikli‘nin ġehir Ġmajı kitabında 

belirttiği biçimde ―kiĢinin kente iliĢkin direkt deneyimleri‖, hedef kitlenin diğer bir deyiĢle 

Tekirdağ‘a farklı kentlerden okumaya gelmiĢ öğrencilerin zihinde oluĢan imaj olarak 
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Ģekillendiği varsayımından hareket edilmektedir. Bu bağlamda kiĢinin kendi deneyimleri ile 

vereceği cevaplar üzerinden kentin imajını kente dıĢarıdan okumaya gelenler noktasında 

ortaya koyacaktır. 

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

özellikleri marka oluĢturma altyapı değerleri olarak kendini göstermektedir. Diğer yandan 

kentin fiziki değerleri yaĢam kalitesine iliĢkin memnuniyet ve kentin kimliğine iliĢkin olan 

söylem Ģeklindeki üç öğenin bir araya gelmesi de kentin kimliğini oluĢturmaktadır (Tekeli, 

2008:15). Bu bağlamda yapılacak olan araĢtırma kent kimliği öğeleri olan; ulaĢım, çevre 

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

kategorileri üzerinden hazırlanan anket ile yapılacaktır. 

3.TEKĠRDAĞ KENT ĠMAJI ARAġTIRMA BULGULARI 

Yapılan anket çalıĢması sonuçları aĢağıdaki biçimde verilerek değerlendirilmiĢtir. 

Cinsiyet Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Kadın 249 64,5 64,5 

Erkek 137 35,5 100,0 

Toplam 386 100,0  

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin 249 frekans ile %64,5‘i kadın, 137 frekans 

%35,5‘i erkektir. 

Tekirdağ‟da ulaĢım hizmetleri geliĢmiĢtir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 112 29,0 29,0 

Katılmıyorum 125 32,4 61,4 

Kararsızım 68 17,6 79,0 

Katılıyorum 68 17,6 69,6 

Kesinlikle Katılıyorum 13 3,4 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ'da ulaĢım hizmeti geliĢmiĢtir.‖ yargısına iliĢkin 112 frekans %29 ile hiç 

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

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

kaydedilmiĢtir. Tekirdağ'da ulaĢım hizmetleri geliĢmiĢtir yargısına %21 gibi oranla katılanlar 

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

vermiĢtir. 

Tekirdağ‟da çevre kirliliği yoktur. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 105 27,2 27,2 

Katılmıyorum 133 34,5 61,7 

Kararsızım 85 22,0 83,7 

Katılıyorum 61 15,8 99,5 

Kesinlikle Katılıyorum 2 5 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ'da çevre kirliliği yoktur.‖ yargısına iliĢkin 105 frekans %27,2 ile hiç 

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

%15,8 ile katılıyorum, 2 frekans %5 ile kesinlikle katılıyorum verisi kaydedilmiĢtir. 

Tekirdağ'da çevre kirliliği yoktur yargısına %5 gibi oranla katılanlar oluĢtururken %61,7 gibi 

yüksek bir oranı Tekirdağ‘da çevre kirliliği bulunduğuna dair yargısını dile getirmiĢtir.  
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Tekirdağ‟da barınma problemi yoktur. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 38 9,8 9,8 

Katılmıyorum 43 11,1 21,0 

Kararsızım 63 16,3 37,3 

Katılıyorum 154 39,9 77,2 

Kesinlikle Katılıyorum 88 22,8 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ'da barınma problemi yoktur.‖ yargısına iliĢkin 38 frekans %9,8 ile hiç 

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

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

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

katılmayanlar oluĢtururken %62,7 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ‘da barınma problemi 

olmadığına iliĢkin yargı belirtmiĢtir. 

Tekirdağ‟da verilen sağlık hizmetleri kalitelidir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 27 7,0 7,0 

Katılmıyorum 74 19,2 26,2 

Kararsızım 110 28,5 54,7 

Katılıyorum 120 31,1 85,8 

Kesinlikle Katılıyorum 55 14,2 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ'da verilen sağlık hizmetleri kalitelidir.‖ yargısına iliĢkin 27 frekans %7 ile 

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

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

kaydedilmiĢtir. ―Tekirdağ'da verilen sağlık hizmetleri kalitelidir‖ yargısına %26,7 gibi oranla 

katılmayanlar oluĢtururken %45,3 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ‘daki sağlık hizmetlerinin 

kaliteli olduğuna iliĢkin yargılarını dile getirmiĢtir. 

Tekirdağ‟ın doğal güzellikleri caziptir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 67 17,4 17,4 

Katılmıyorum 112 29,0 46,4 

Kararsızım 92 23,8 70,2 

Katılıyorum 90 23,3 93,5 

Kesinlikle Katılıyorum 25 6,5 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ'ın doğal güzellikleri caziptir.‖ yargısına iliĢkin 67 frekans %17,4 ile hiç 

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

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

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

%46,4 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ‘ın doğal güzelliklerinin cazip olmadığına iliĢkin yargıyı 

dile getirmiĢtir. 
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Tekirdağ‟ın halkın eğitim seviyesi yüksektir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 11 2,8 2,8 

Katılmıyorum 22 5,7 8,5 

Kararsızım 75 19,4 28,0 

Katılıyorum 157 40,7 68,7 

Kesinlikle Katılıyorum 121 31,3 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ'da halkın eğitim seviyesi yüksektir.‖ yargısına iliĢkin 11 frekans %2,8 ile 

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

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

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

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

yüksek olduğunu belirtmiĢtir. 

Tekirdağ‟ın halkın eğitim seviyesi yüksektir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 7 1,8 1,8 

Katılmıyorum 39 10,1 11,9 

Kararsızım 50 13,0 24,9 

Katılıyorum 173 44,8 69,7 

Kesinlikle Katılıyorum 117 30,3 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ bir tarım kenti olarak zengindir.‖ yargısına iliĢkin 7 frekans %1,8 ile hiç 

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

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

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

oluĢtururken %72 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ‘ın bir tarım kenti olarak zengin olduğuna 

iliĢkin yargısını dile getirmiĢtir. 

 

Tekirdağ‟ın sanatsal ve kültürel faaliyetler 

açısından zengindir. 

Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 26 6,7 6,7 

Katılmıyorum 63 16,3 23,1 

Kararsızım 99 25,6 48,7 

Katılıyorum 142 36,8 85,5 

Kesinlikle Katılıyorum 56 14,5 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından zengindir.‖ yargısına iliĢkin 26 

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

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

verisi kaydedilmiĢtir. Tekirdağ sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından zengindir yargısına 

%23 gibi oranla katılmayanlar oluĢtururken %51,3 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ‘daki 

sanatsal faaliyetlerin zengin olduğuna iliĢkin yargıyı dile getirmiĢtir. 
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Tekirdağ‟ın ucuz bir kenttir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 49 12,7 12,7 

Katılmıyorum 63 16,3 29,0 

Kararsızım 78 20,2 49,2 

Katılıyorum 130 33,7 82,9 

Kesinlikle Katılıyorum 66 17,1 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ ucuz bir kenttir.‖ yargısına iliĢkin 49 frekans %12,7 ile hiç katılmıyorum, 

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

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

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

Tekirdağ‘ın ucuz bir kent olduğuna iliĢkin yargısını dile getirmiĢtir. 

Tekirdağ‟ın sakin bir kenttir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 28 7,3 7,3 

Katılmıyorum 51 13,2 20,5 

Kararsızım 66 17,1 37,6 

Katılıyorum 142 36,8 74,4 

Kesinlikle Katılıyorum 99 25,6 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ sakin bir kenttir.‖ yargısına iliĢkin 28 frekans %7,3 ile hiç katılmıyorum, 51 

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

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

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

Tekirdağ‘ı sakin bir kent olarak tanımlamıĢtır. 

Tekirdağ‟ın sosyal yaĢam alanları bakımından 

yeterlidir. 

Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 83 21,5 21,5 

Katılmıyorum 110 28,5 50,0 

Kararsızım 117 30,3 80,3 

Katılıyorum 61 15,8 96,1 

Kesinlikle Katılıyorum 15 3,9 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ sosyal yaĢam alanları bakımından yeterlidir.‖ yargısına iliĢkin 83 frekans 

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

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

kaydedilmiĢtir. Tekirdağ sosyal yaĢam alanları bakımından yeterlidir yargısına %50 gibi 

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

bağlamda katılımcıların yüksek çoğunluğunun sosyal yaĢam alanlarını yetersiz bulduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Tekirdağ‟ın sosyal yaĢam alanları bakımından 

yeterlidir. 

Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 26 6,7 6,7 

Katılmıyorum 73 18,9 25,6 

Kararsızım 114 29,5 55,2 

Katılıyorum 146 37,8 93,0 

Kesinlikle Katılıyorum 27 7,0 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ yemek kültürü açısından zengindir.‖ yargısına iliĢkin 26 frekans %6,7 ile 

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

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

kaydedilmiĢtir. Tekirdağ yemek kültürü açısından zengindir yargısına %25,6‘i katılmayanları 

oluĢtururken % 44,8‘i katılıyorum biçiminde veri vermiĢtir.  

Tekirdağ bir sanayi kenti olarak geliĢtirmiĢtir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 44 11,4 11,4 

Katılmıyorum 55 14,2 25,6 

Kararsızım 148 38,3 64,0 

Katılıyorum 103 26,7 90,7 

Kesinlikle Katılıyorum 36 9,3 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ bir sanayi kenti olarak geliĢmiĢtir.‖ yargısına iliĢkin 44 frekans %11,4 ile 

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

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

kaydedilmiĢtir. Tekirdağ bir sanayi kenti olarak geliĢmiĢtir yargısına %25,6 gibi oranla 

katılmayanlar oluĢtururken %36‘sı katılıyorum biçiminde yargı bildirmiĢtir. Bu noktada 

%38,3 ile Tekirdağ‘ın sanayi kenti olmasına iliĢkin yargısı olmayanların oranı da dikkat 

çekicicidir. Bu bağlamda Tekirdağ‘ın sanayi kenti olmasına iliĢkin farkındalığın geliĢmediği 

söylenebilir. 

Tekirdağ yaĢanabilir bir kenttir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 35 9,1 9,1 

Katılmıyorum 46 11,9 21,0 

Kararsızım 60 15,5 36,5 

Katılıyorum 174 45,1 81,6 

Kesinlikle Katılıyorum 71 18,4 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ yaĢanabilir bir kenttir.‖ yargısına iliĢkin 35 frekans %9,1 ile hiç 

katılmıyorum, 46 frekans %11,9 ile katılmıyorum 60 frekans %15,5 ile kararsızım, 174 

frekans %45,1 ile katılıyorum, 71 frekans %18,4 ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiĢtir. YaĢanabilir bir kenttir yargısına %21 gibi oranla katılmayanlar oluĢtururken 

%63,5 gibi yüksek bir oranı katılıyorum biçiminde veri vermiĢtir.  
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Tekirdağ‟ın kent imajı olumludur. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 27 7,0 7,0 

Katılmıyorum 62 16,1 23,1 

Kararsızım 97 25,1 48,2 

Katılıyorum 133 34,5 82,6 

Kesinlikle Katılıyorum 67 17,4 100,0 

Toplam 386 100,0  

―Tekirdağ'ın kent imajı olumludur.‖ yargısına iliĢkin 27 frekans %7 ile hiç 

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

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

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

oluĢtururken %51,9 gibi bir oranı katılıyorum biçiminde veri vermiĢtir. Katılımcılar 

tarafından kent imajı tanımlandığında olumlu biçiminde cevap verenlerin oranı katılmayanlara 

oranla daha yüksektir. 

4.SONUÇ  

Yapılan anket çalıĢması bulguları bir önceki bölümde detaylı bir biçimde 

değerlendirilmiĢtir. Tüm çalıĢmanın bir özetini oluĢturan aĢağıdaki tabloda Tekirdağ kent 

imajına iliĢkin, katılımcılar açısından olumlu–olumsuz karĢıtlığı üzerinden yargılar 

belirlenerek sıralanmıĢtır.  

Kent Ġmajı BileĢeni Olumlu Olumsuz 

UlaĢım Ġmkânları GeliĢmiĢliği  * 

Çevre Kirliliğinin Varlığı  * 

Barınma Ġmkânların Yeterliliği *  

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi *  

Doğal Güzelliklerin Zenginliği  * 

Halkın Eğitim Seviyesi *  

Tarım Kenti Zenginliği *  

Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerin Yeterliliği *  

Ucuz Kent Olma Özelliği *  

Sakin Kent Olma Özelliği *  

Sosyal YaĢam Alanlarının Yeterliliği  * 

Yemek Kültürü Zenginliği *  

Sanayi Kenti Olma Açısından GeliĢmiĢlik *  

YaĢanabilir Kent Olma Özelliği *  

Kent Ġmajının Niteliği *  

Bu sonuçlardan hareketle Tekirdağ‘a farklı Ģehirlerden gelen öğrencilerin zihninde, 

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

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

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

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

kültürü, sanayi kenti olma açısından geliĢmiĢlik, kentin yaĢanabilir olması noktasında olumlu 

görüĢ bildirmiĢtir. Bu noktada Tekirdağ kent imajının kente dıĢarıdan gelenlerin zihninde 

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

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

yargı belirtmesi çıkan sonucu desteklemektedir. 

Yukarıda belirtilen araĢtırma sonuçları kentin imajını güçlü kılmak için kent 

yöneticilerinin sosyal yaĢam imkânları ve ulaĢım olanaklarının çeĢitliliğine iliĢkin çalıĢmalar 

yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan Tekirdağ ilinin doğal güzelliklerini 
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öne çıkaran tanıtım çalıĢmalarının da kent imajına olumlu yönde değer kazandıracağı göz 

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

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

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

yerli olacaktır. 
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ÖZET 

Türkiye, geçmiĢten günümüze pek çok doğal afetle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bunun 

neticesinde, vatandaĢların acil durum ve afet yönetimi faaliyetlerine gönüllü olarak katılmaları 

büyük önem taĢımaktadır. Günümüzde kullanım alanları giderek artan veri madenciliği 

alanının karar ağacı modeli, çoğunlukla sınıflandırma ve tahmin için kullanılan, kolay 

anlaĢılır ve yöneticiler için yol gösterici bir araçtır. Bu çalıĢmada Türk Halkının afet 

gönüllüsü olup olmamasına yönelik karar ağacı analizi, farklı illerde yaĢayan 302 kiĢinin 

cevapladığı anket verileri kullanılarak yapılmıĢtır. Analiz sonucunda, vatandaĢların afet 

yönetiminde gönüllülüğü için bir karar ağacı oluĢturulmuĢtur. %82.35 doğruluk oranına sahip 

olan bu karar ağacı, anket sorularının tümü değerlendirmeye alınmaksızın, sadece birkaç 

soruya bakılarak kiĢinin gönüllü olup olmadığını tahmin etmeyi sağlayan bir ağaç yapısına 

sahiptir. Söz konusu karar ağacı yöneticiler için verecekleri kararlarda önemli bir kaynak 

niteliği taĢımaktadır. Sonuç bölümünde karar ağacının değerlendirilmesi yapılmıĢ ve 

yöneticilerin karar ağacından yararlanabilecekleri konulara dair önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: afet yönetimi, gönüllülük, karar ağacı, veri madenciliği 

PUBLIC POLICY AND VOLUNTEERING: ANALYSIS OF VOLUNTEERING WITH 

THE DECISION TREE MODEL ON DISASTER MANAGEMENT IN TURKEY 

ABSTRACT 

Turkey has faced many natural disasters for years. For this reason, voluntary 

participation of the citizens in emergency cases and disaster management activities is very 

important. Decision tree model, a part of data mining which nowadays has increasing number 

of application fields, is a tool that easy to understand, and guiding managers. It is often used 

for classification and prediction. In this study, a decision tree analysis was performed on the 

volunteering of Turkish society about the disaster management. In order to make a data 

selection, a certain questionnaire was used. This questionnaire answered by 302 people living 

in different provinces. As the result of the analysis, a decision tree was established on the 

volunteering of the citizens for the disaster management. The decision tree, which has an 

accuracy of 82.35%, has a tree structure that can be used to make a prediction about the 

volunteering of a person to the disaster management, by using a few of the questions without 

taking into account all of the questions. The decision tree has an important role on the 

decisions which managers will make. In the result, the decision tree was evaluated and some 

suggestions were given for the managements to take advantage.  

Key Words: disaster management, volunteering, decision tree, data mining 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ  

Tarihsel süreçte birçok doğal afete maruz kalan Anadolu coğrafyasında kurulu olan 

Türkiye Cumhuriyet‘inde, birçok geliĢmiĢ ülkede olduğu gibi vatandaĢların acil durum ve afet 

yönetimine gönüllü katılımının sağlanması, ülkedeki afetlere müdahale kapasitesinin ve 

etkinliğin arttırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Türk Halkının hangi Ģartlarda, nasıl gönüllü olmak için karar verebileceği, gönüllülük 

için hangi Ģartların oluĢturulması gerektiği ve halkın afet gönüllüğü konusundaki 

davranıĢlarının karar ağacı modeli ile açıklanması mümkündür. Bu çalıĢma ile vatandaĢların 

afet gönüllüsü olup olmama durumları veri madenciliği alanı içinde değerlendirilen karar 

ağacı modeli ile incelenecektir. Bu çalıĢma ayrıca, halkın karar verme ve davranıĢ kalıbını 

açıklamada karar ağacı modelinin test edilmesi yönüyle ayrı önem taĢımaktadır.        

ÇalıĢmada öncelikle kavramsal çerçevenin ortaya konulması için afet ve afet 

gönüllüsü kavramları, gerek bilimsel yazındaki kabul ve tanımlamalar gerekse ulusal ve 

uluslararası örgütlerin tanımlamaları çerçevesinde incelenecektir. Ġzleyen bölümde; 

araĢtırmada kullanılan anket ve uygulanması ile çalıĢmada kullanılan veri madenciliği ve 

karar ağacı modeli hakkında bilgi verilecektir.   

Yapılan uygulamada katılımcıların ankete verdikleri cevaplar neticesinde kiĢilerin afet 

yönetiminde gönüllülük hakkındaki davranıĢ profilleri oluĢturulmaya çalıĢılacaktır. Gönüllü 

olup olmama esasına dayalı olarak oluĢturulan profiller, test verileri kullanılarak incelenecek, 

karar ağacı oluĢturmada kullanılan algoritmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: AFET VE AFET GÖNÜLLÜSÜ 

ÇalıĢmanın bu bölümünde kavramsal çerçevenin oluĢturulması için öncelikle afet 

kavramı ve çeĢitleri ortaya konulacak daha sonra afet gönüllüsü kavramları tanımlanacaktır. 

Afet hakkında dünya üzerinde mevcut olan çeĢitli kurumlar ve hükümet organları tarafından 

yapılan birçok farklı tanımlama olmakla birlikte bunların temelinde yatan ana unsurlar; can ve 

mal kaybına sebep olması, insani faaliyetleri durdurması, toplumları olumsuz etkilemesi, 

doğal veya insan kaynaklı olmasıdır.  Türkçe‘ de Afet kavramını Türk Dil Kurumu (TDK) 

―Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım, kıran, çok kötü‖ (TDK, 2016) olarak 

tanımlamaktadır. Afet konusunda uluslararası düzlemdeki en önemli kuruluĢlardan biri olan 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (International Fedaration of Red 

Cross and Red Crescent Societies-IFRC, 2016 a) afeti bir topluluğun ya da toplumun 

iĢleyiĢini ciddi Ģekilde bozan; insan, malzeme, ekonomik veya çevresel kayıplara neden olan; 

topluluğun kendi kaynaklarını kullanarak baĢa çıkma yeteneğini aĢan, ani ve talihsiz olay 

Ģeklinde tanımlamaktadır. Bu çalıĢma da temel alınacak tanımlama ise T.C. BaĢbakanlık Afet 

ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD)‘nın tanımıdır. AFAD, afeti  ―Toplumun tamamı 

veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar‖ 

Ģeklinde tanımlamaktadır (AFAD, 2014:4). 

 Afet ile ilgili yazına bakıldığında afetlerin doğal afetler ve teknolojik ya da 

insan kaynaklı afetler Ģeklinde iki ana gruba ayrıldığı görülmektedir. Doğal afetler; deprem, 

heyelan, kasırga, hortum, tsunami, taĢkın, çığ, kuraklık, sis, aĢırı sıcaklıklar ve yangınlar, 

salgın hastalıklar ile böcek ve hayvanların istilasından oluĢurken, teknolojik ya da insan 

kaynaklı afetler; büyük endüstriyel kazalar, maden ve maden atık kazaları, radyolojik ve 

nükleer kazalar, tehlikeli madde taĢımacılığı kazaları, deniz kirliliğine neden olan kazalar, 

biyolojik olaylar, çevresel tehlikeler (çölleĢme, kuraklık, asit yağmurları, vb.), iklim 

değiĢikliği, kritik altyapılar ve siber güvenlikten oluĢmaktadır (IFRC, 2016 b; AFAD, 

2014:12; NATO, 2016; Akyel, 2007:8; Kaya, 2013:30). 



  

 

741 

 

 

Bu çalıĢmanın konusu bakımından Afet Gönüllüsü ise AFAD tarafından ―savaş veya 

afetin yıkımına maruz kalmış canlılardan; kaybolanların aranması, enkaz altında mahsur 

kalanların kurtarılması, kurtarılanlara ilk yardım yapılması, gerektiğinde enkaz bölgesinin 

güvenliğinin sağlanması gibi afet faaliyetlerine devletin resmi güçleri yanında ve eş 

güdümünde gönüllü olarak katılmak isteyen kişiler, sivil toplum örgütleri özel ve tüzel kişiliğe 

sahip kurum ve kuruluşlar‖ olarak tanımlanmaktadır (T.C. Trabzon Valiliği Ġl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü, 2013).  

3. YÖNTEM  

Bu bölümde öncelikle çalıĢmada kullanılan verilerin elde ediliĢi açıklanacak, daha 

sonra ise çalıĢmada kullanılan, ―bir veri madenciliği yöntemi‖ olan ―karar ağacı modeli‖ 

hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

Bu çalıĢma için gerekli olan veriler nicel yöntemler kullanılarak elde edilmiĢtir. Bu 

amaçla Türkiye‘de acil durum ve afet yönetim süreçlerine halkın gönüllü katılımı ve 

gönüllülük potansiyelini ölçmek için ―Afet Yönetiminde Vatandaş Gönüllülük Anketi‖ 

geliĢtirilmiĢtir. Anket tasarımında ulusal ve uluslararası alanda uygulanan gönüllülük anketi 

ile The Council for Excellence in Government (CEG)‘ın Kamu Hazır BulunuĢluk Ġndeksinden 

(Public Readeness Index-PRI) istifade edilmiĢtir (CEG, 2006).  Tasarım aĢamasından sonra 

anket için bir pilot uygulama gerçekleĢtirilmiĢ, konunun uzmanlarının görüĢleri çerçevesinde 

gözden geçirilerek sonlandırılmıĢtır. Toplamda 54 madde içeren ankette, halkın mevcut 

durumda afet algısı, afet yönetimi ile ilgili duyarlılık durumu, mevcut gönüllülük durumu, 

gelecekteki gönüllülük potansiyeli, afet yöntemi konusundaki yeterlilikleri ve afet hazır 

bulunuĢlukları gibi konuları ölçen kapalı ve açık uçlu sorular sorulmuĢtur. Anket, çevrimiçi 

(online) ve yüz yüze olmak üzere iki farklı Ģekilde uygulanmıĢtır. Çevrimiçi anket internet 

üzerinde oluĢturulan bir sistem üzerinden uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmanın evreni Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaĢayan Türk 

vatandaĢlarıdır. AraĢtırmanın örneklemini Türkiye‘de farklı illerde yaĢayan 302 Türk 

vatandaĢı oluĢturmuĢtur (N=302). AraĢtırma sırasında çevrimiçi anket uygulamasında 

araĢtırmanın örneklemi kartopu (snowball) yöntemi ile belirlenmiĢtir (N=138). Kartopu 

örneklemi ulaĢılması ve çalıĢılması zor evrenler için kullanılmakta ve aranılan 

karakteristiklerin bulunduğu bir denek bulunarak bu denekten baĢka bir deneği önermesi 

istenmektedir (Böke, 2012: 129). Bu tür örneklemde genelleme tüm olasılıklı olmayan 

yöntemler gibi sınırlılığı bulunduğundan aynı anket yüz yüze olarak Türkiye genelinde 25 

farklı ilde de uygulanmıĢtır (N=168). AraĢtırma örnekleminde bir takım sınırlılıklar bulunsa 

da örneklemin Türkiye Cumhuriyeti evrenini temsil edebilecek yeterliliğe ulaĢması için 

bilimsel etik ilkelere uyulmuĢtur.  

Anket sonucunda elde edilen veriler çalıĢmada veri madenciliği içinde değerlendirilen 

karar ağacı modeli ile incelenmiĢtir. Büyük veri tabanlarından tahmini bilgilerin 

otomatikleĢtirilmiĢ çıkarım süreci olan veri madenciliği, gelecekteki eğilimleri tahmin ederek 

ve uzmanların kaçırabileceği, beklentilerin ötesinde yatan davranıĢları bulmakta 

kullanılmaktadır. Veri madenciliği bilgi keĢfi olarak isimlendirilen geniĢ kapsamlı sürecin 

(ġekil 1) bir parçasıdır. Özellikle bu adımda kullanıĢlı desenleri ve iliĢkileri bulmak için 

veriye ileri istatistiksel analiz ve modelleme teknikleri uygulanmaktadır (Hudairy, 2004: 1). 
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ġekil 1: Bilgi KeĢif Sürecinde Veri Madenciliği (SavaĢ vd., 2012: 8) 

 

Veri madenciliği kullanıcı tanımlı soruları otomatik olarak çözmeye yardımcı olacak 

yeni algoritmik modellerden oluĢan çok kapsamlı bir araç takımına sahiptir. Bu güçlü araçlar 

yelpazesinde her bir model, sezgi yolu ile öğrenilen, kolay açıklanabilir, anlaĢılabilir ve 

kullanımı kolay bir yapıya sahiptir (Garango ve Raggard, 1999: 81). Veri madenciliği, yapay 

zeka, bilgisayar bilimleri, makine öğrenmesi, veritabanı yönetimi, veri görselleĢtirme, 

matematiksel algoritmalar ve istatistiği birleĢtiren disiplinler arası bir alandır (Liao, 

2003:157). 

Karar ağacı, sıklıkla sınıflandırma ve tahmin için kullanılan bir veri madenciliği 

yaklaĢımıdır. Her ne kadar yapay sinir ağları sınıflandırma için kullanılabiliyor olsa da, karar 

ağacı, karar vericilere kararlarını doğrulamak ve düzeltmek için alan bilgileri ile 

karĢılaĢtırmada kolay yorumlama ve kavrayıĢ avantajları sunmaktadır. Ek olarak karar 

ağaçları, altında yatan dağılım hakkında tahminlere gerek duymaksızın farklı türdeki verileri 

analiz edebilmektedir (Chien ve Chen, 2008: 282). Günümüzde veri madenciliğinin popüler 

modelleri arasında yer alan karar ağacı tekniği, sağlık hizmetleri, finans, pazarlama, insan 

kaynakları, spor dalları, telekomünikasyon gibi birçok alanda baĢarıyla uygulanmaktadır 

(Birant, 2011, 48). Bir karar ağacı, karar vericiye hangi faktörlerin hesaba katılacağını ve her 

bir faktörün, kararın farklı sonuçlarıyla tarihsel olarak nasıl iliĢkili olduğunu teĢhis etmesinde 

yardımcı olur (Bounsaythip ve Rinta-Runsala, 2001: 20). 

Karar ağacı, eĢlemeleri ifade etmek için bir Ģekillendirme yöntemi olup, iki ya da daha 

fazla alt ağaç ve yaprağa ya da kararı temsil eden sınıf ile etiketlenmiĢ karar düğümüne bağlı 

test veya nitelik düğümlerinden oluĢmaktadır (Zorman vd., 2001: 110). Her bir iç düğüm test 

niteliklerini temsil eder, her bir dal, testin çıktısını temsil eder ve her bir yaprak ise sınıf 

etiketini temsil eder. Bilinmeyen bir örneğin sınıf etiketini tanımlamak için, karar ağacı 

sınıflandırıcısı kökten baĢlayarak örneğin sınıf etiketini taĢıyan yaprak düğümüne kadar 

izleyen yolu takip eder (Sathyadevan ve Nair, 2015: 550).    

Karar ağacı, kolayca anlaĢılabilir ve yorumlanabilir kurallar sunmaktadır. Aynı 

zamanda büyük ölçüde aydınlatıcı çıktılar üretebilir. Yapay zeka ve karar destek sistemleri 

içinde, bu teknik hem sürekli hem de kategorik nitelikler için kullanılabilir, fakat sadece 

kategorik çıktıları tahmin edebilmeye elveriĢlidir (Birant, 2011: 48). 
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4. UYGULAMA  

Bu çalıĢmada karar ağacı analizi için veri madenciliği yazılımı olarak öniĢleme, 

sınıflandırma, regresyon, kümeleme, birliktelik modülü ve benzeri özelliklere sahip olan 

makine öğrenme algoritmaları dizisi olan Weka yazılımı kullanılmıĢtır (Machine Learning 

Group at the University of Waikato, 2016).  

Yapılan anket çalıĢmasındaki açık uçlu sorular dıĢında kalan tüm sorulardan elde 

edilen cevaplar analiz kapsamına alınmıĢtır. Verilerin yazılıma uygun hale getirilmesi için 

tüm veriler arff formatındaki (Weka yazılımına özgü temel veri giriĢi formatı) dosya içinde 

yer almaktadır. Bunun için her bir soru için bir etiket belirlenmiĢtir. Kısaltma Ģeklindeki 

anahtar kelimeler soru sayısının fazla olması dolayısıyla tek tek verilmemiĢ, analiz 

sonuçlarına dahil olan değiĢkenler için açıklama yapılmıĢtır. 

Sınıflandırma kategorisindeki karar ağacı analizi, seçilen bir örneğin sahip olduğu 

niteliklere göre önceden belirlenmiĢ sınıflardan hangisine dahil olduğunun otomatik olarak 

bulunmasını sağlayan bir karar ağacının oluĢturulması Ģeklinde yapılmaktadır. Bireylerin 

afetlerde arama, kurtarma ve yardım gibi faaliyetlere katılmaya gönüllü olup olmadığına 

yönelik soruya verdikleri cevap sınıf değiĢkeni olarak belirlenmiĢtir. Buna göre, oluĢturulan 

karar ağacında yapraklar ―Evet, Hayır‖ seçeneklerine sahip olmakta ve bireylerin ilgili 

faaliyetlere gönüllü olup olmadığını ifade etmektedir. 

Sınıf değiĢkeninin belirlenmesinden sonra yapılan incelemede, ilgili soruya verilen 

cevapların (Evet, Hayır) orantısız olduğu görülmüĢtür. Çoğu standart sınıflandırıcı öğrenme 

algoritması sınıfların dengeli dağıldığını varsaymakta, bu sebeple dengesiz dağılım durumu 

bir dezavantaj teĢkil etmektedir. Bunu önlemek için uygulanacak yöntemlerden bir tanesi 

yüksek frekansa sahip sınıf için örnek sayısını rastgele olarak azaltmaktır (Sun vd., 2009: 

700). ÇalıĢmada örnek sayısı 86‘sı ―Evet‖ sınıfına ve 64‘ü ―Hayır‖ sınıfına ait olacak Ģekilde 

150 örneğe düĢürülmüĢtür. Bu iĢlem sadece ―Evet‖ sınıfına ait örneklerin çıkarılması yoluyla 

yapılmıĢtır. 

Karar ağacı analizi için geliĢtirilen uygulama adımları, değiĢkenlerin alabileceği veri 

tipi gibi farklılıklara sahip olan birçok algoritma mevcuttur. Bu çalıĢmada, en yaygın 

kullanılan karar ağacı algoritmalarından biri olan C4.5 algoritması tercih edilmiĢtir. Weka 

programında bu algoritmanın karĢılığı J48‘dir. Karar ağacı analizi, eldeki verilerle J48 

algoritması kullanılmıĢ ve yüzdelik ayrım (percentage split) parametresi seçilmiĢ varsayılan 

değer (%66) değiĢtirilmeden kullanılmıĢtır. Bu parametreye göre örneklemin ilk %66‘lık 

kısmı karar ağacının oluĢturulması için kullanılan eğitim verisidir. Karar ağacı 

oluĢturulduktan sonra ise örneklemin geri kalan bölümü ile karar ağacı test edilmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda, %82,35 doğruluk oranında yani toplam 51 örnekten 42‘sini 

doğru sınıflandıran bir karar ağacı modeli elde edilmiĢtir. Doğruluk oranı dıĢında, analiz 

çıktılarından biri olan Kappa istatistiği de önemli bir yere sahiptir. Bu istatistik tahmin ve 

gerçek sınıf arasındaki uyumu verir. Modelde elde edilen Kappa istatistiği %64,77‘dir. 

Teoride Kappa değerinin %61 ile %80 arasında olduğu durumda, tahmin ve gerçek sınıf 

arasında önemli bir uyumun olduğu ifade edilmektedir (Landis ve Koch, 1977: 165). 

Karar ağacı modeline bağlı olarak yapılan sınıflandırma iĢlemi sonucunda doğru ve 

yanlıĢ sınıflandırılan örnekler için hata matrisi (Confusion Matrix) oluĢturulmuĢtur. Bu 

matrisin üst kısmında bulunan sütun adları örneklerin hangi sınıflara atandığını 

göstermektedir. Gerçek sınıflar ise sağda a=Evet ve b=Hayır sınıflarıdır. Matrise göre, ―Evet‖ 

olarak sınıflandırılan ve ―Evet‖ sınıfındaki örnek sayısı 22‘dir. ―Hayır‖ olarak sınıflandırılan 

ve ―Hayır‖ sınıfındaki örnek sayısı ise 20‘dir. Ġki değerin toplamı, yani doğru sınıflandırılan 

örneklerin sayısı 42‘dir. YanlıĢ sınıflandırılan değerler ise Evet sınıfına ait olup Hayır olarak 
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sınıflandırılan 6 ve Hayır olarak sınıflandırılan fakat gerçekte Evet sınıfına ait olan 3 örneği 

kapsamaktadır. Bu değerler program çıktılarındaki hata matrisinde aĢağıdaki biçimde 

gösterilmektedir: 

=== Confusion Matrix ===  

  a   b  <-- classified as 

 22  6  |  a = Evet 

  3  20 |  b = Hayır 

Analiz sonucunda, ağaç büyüklüğü 17 ve yaprak sayısı 9 olan bir karar ağacı modeli 

elde edilmiĢtir. Karar ağacı modeli, yararlanılan algoritma ve seçilen parametrelere göre 

değiĢkenlik gösterilebilir. Ġlgili karar ağacı yazılım tarafından metin biçiminde aĢağıdaki gibi 

oluĢturulmuĢtur. Weka yazılımı, elde edilen karar ağacı modelinin görselleĢtirilmesini 

sağlayan bir modüle sahiptir. Bu özellik sayesinde oluĢturulan karar ağacı ise ġekil 2‘de 

görülebilir. 

J48 pruned tree 

------------------ 

EgitimIstegi = Evet 

|   BarinmaKatilmaIstegi <= 1: Hayir (6.0/1.0) 

|   BarinmaKatilmaIstegi > 1 

|   |   EvHazirligi = Evet: Evet (24.0) 

|   |   EvHazirligi = Hayir 

|   |   |   GeriHizmetKatilmaIstegi <= 2: Hayir (7.0/2.0) 

|   |   |   GeriHizmetKatilmaIstegi > 2: Evet (59.0/10.0) 

EgitimIstegi = Hayir 

|   AramaKurtarmaIcinYeterlilik <= 5 

|   |   VatandasKatilimiYararlidir <= 1: Evet (5.0/2.0) 

|   |   VatandasKatilimiYararlidir > 1 

|   |   |   AileTatbikati = Evet 

|   |   |   |   IlkYardimKatilmaIstegi <= 4: Hayir (6.0) 

|   |   |   |   IlkYardimKatilmaIstegi > 4: Evet (4.0/1.0) 

|   |   |   AileTatbikati = Hayir: Hayir (34.0) 

|   AramaKurtarmaIcinYeterlilik > 5: Evet (5.0/1.0) 
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ġekil 2: Karar Ağacı 

 

OluĢturulan karar ağacı öncelikle EgitimIstegi kök düğümüne verilen cevaba göre 

ikiye ayrılmaktadır. Bu soruya Evet yanıtını verenler BarinmaKatilmaIstegi niteliğine göre 

teste tabi tutulur. BarinmaKatilmaIstegi sorusuna 1 yanıtını verenlerin gönüllü olmadıkları 

söylenebilir. Hayır cevabı ile yeni bir karar niteliğiyle karĢılaĢılmaktadır. Bu noktada 

GeriHizmetKatilmaIstegi düğümü incelenir. 1 ve 2 değerleri için Hayır, 3 ve üzeri değerler 

için Evet sınıfı seçilmektedir. Kök düğümde yani EgitimIstegi sorusu için Hayır Ģıkkı seçili 

örnekler AramaKurtarmaIcinYeterlilik sorusu için teste tabi tutulur. Bu soru için 5‘in 

üzerinde bir rakam girilmiĢse Evet sınıfına ulaĢılır. 5 ve 5‘in altında herhangi bir Ģık 

seçilmiĢse VatandasKatilimiYararlidir niteliği kontrol edilir. Buna verilen cevap 1 ise Evet 

sınıfına ulaĢılır, 1‘den büyükse AileTatbikati sorusuna verilen cevaba göre bir ayrım yapılır. 

Eğer bu soruya Hayır yanıtı verilmiĢse ilgili örnek Hayır olarak sınıflandırılır. Evet cevabı 

verilmiĢse IlkYardımKatilmaIsteği niteliği kontrol edilir, 4 ve altında ise Hayır, 4‘ün üzerinde 

ise Evet sınıfına ulaĢılır. Karar ağacında yer alan niteliklere ait anket soruları aĢağıda yer 

almaktadır: 

EgitimIstegi: Acil durum ve afet durumlarına gönüllü katılım sağlamak için eğitim 

almak ister misiniz? (Evet/Hayır) 

AramaKurtarmaIcinYeterlilik: Acil durum ve afet yönetiminde aĢağıda belirtilen 

gönüllü faaliyetler için kendinizi yeterli hissetme durumunuzu belirtiniz? [Arama kurtarma] 

BarinmaKatilmaIstegi: Acil durum ve afet yönetiminde aĢağıda belirtilen gönüllü 

faaliyetlere katılma isteğinizi belirtiniz! [Barınma ihtiyacı karĢılanması (Çadır kurma, vs.)] 

EvHazirligi: AĢağıdaki soruları hazır bulunuĢluk durumunuza göre cevaplayınız! 

[Muhtemel bir afet durumuna hazırlık için evinizin bir köĢesinde gerekli hazırlıklarınız (su, 

yiyecek, tıbbi malzeme vs.) var mıdır? ] (Evet/Hayır) 

GeriHizmetKatilmaIstegi: Acil durum ve afet yönetiminde aĢağıda belirtilen gönüllü 

faaliyetlere katılma isteğinizi belirtiniz! [Geri hizmet (ĠletiĢim, sekreterya, organizasyon, bilgi 

yönetimi vb.)] 
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AramaKurtarmaIcinYeterlilik: Acil durum ve afet yönetiminde aĢağıda belirtilen 

gönüllü faaliyetler için kendinizi yeterli hissetme durumunuzu belirtiniz? [Arama kurtarma] 

VatandasKatilimiYararlidir:  Bölgenizde afet sonrası arama kurtarma faaliyetlerine 

vatandaĢın gönüllü olarak katılımı, arama kurtarma çalıĢmalarını daha etkin hale getirecektir. 

(Evet/Hayır) 

AileTatbikati: AĢağıdaki soruları hazır bulunuĢluk durumunuza göre cevaplayınız! 

[Afet durumunda evde neler yapılması ve nasıl davranılması ile ilgili olarak ailecek herhangi 

bir tatbikat yaptınız mı?] 

IlkYardimKatilmaIstegi: Acil durum ve afet yönetiminde aĢağıda belirtilen gönüllü 

faaliyetlere katılma isteğinizi belirtiniz! [Ġlk yardım] 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Karar ağacı analizi, yöneticilerin karar verme aĢamasında yardım alabilecekleri 

kullanıĢlı bir araç olarak değerlendirilebilir. Kamu yönetiminde yöneticilerin verecekleri 

kararlar bakımından; bireylerin afet konusundaki gönüllüklerinin saptanması ve sonrasındaki 

görev paylaĢımlarının yapılması, eğitim ihtiyaçlarının planlanması gibi aĢamalarda 

verimliliğin sağlanması bakımından karar ağacı modeli kullanılabilir. 

Bu çalıĢmada veri madenciliği tekniklerinden karar ağacı analizi ile afet yönetiminde 

halkın gönüllülük kararının nasıl oluĢtuğuna iliĢkin bir karar ağacı modeli örneği 

oluĢturulmuĢtur. Bu model, bireylerin gönüllülük kararı verirken hangi ölçütlere bağlı olarak 

davrandıklarına iliĢkin fikir vermektedir. ÇalıĢmada oluĢturulan karar ağacı modeline göre, 

vatandaĢların öncelikle eğitim konusunda ayrıĢtığı, afet gönüllüğü yönetiminde eğitimin temel 

ölçütlerden biri olduğu söylenebilir. Uygulama bölümünde de ortaya konulduğu üzere 

katılımcıların kararlarının oluĢmasındaki önemli olan düğümler; BarinmaKatilmaIstegi, 

EvHazirligi, GeriHizmetKatilmaIstegi, AileTatbikati, AramaKurtarmaIcinYeterlilik ve 

IlkYardımKatilmaIsteği Ģeklide ortaya çıkmaktadır. Özellikle katılımcıların barınma 

ihtiyacının karĢılanması konusunda istekli olup, muhtemel bir afet durumuna karĢı evlerinde 

hazırlık yapanları, afet gönüllüsü olma konusunda daha istekli oldukları dikkatleri 

çekmektedir. Yine karar ağacından, eğitim ihtiyacı duymayan ve arama kurtarma konusunda 

kendilerini yeterli gören katılımcıların tamamının afet gönüllüsü olmak istediği ortaya 

çıkmaktadır.  

ÇalıĢmada oluĢturulan Karar Ağacı, kamu otoritelerinin planlama ve karar verme 

aĢamasında bireylerin gönüllü olup olmadıklarının tespitine yönelik bir sistem kurulmasına 

yardımcı olabilir. Örneğin hazırlanan bir eriĢim sayfasında bireylere oluĢturulan karar 

ağacındaki düğümlere yönelik sorular sorularak, bireylerin gönüllük düzeyleri ve hangi 

alanlarda gönüllü oldukları çok daha hızlı ve verimli bir Ģekilde tespit edilebilir. 

Kamu otoriteleri karar ağaçlarını kullanarak bireylerin gönüllük düzeylerini de 

etkileme Ģansına sahip olabilirler. Örneğin bu çalıĢmada oluĢturulan karar ağacına göre, 

bireylerin ―BarinmaKatilmaIstegi‖ ve ―EvHazirligi‖ düğümlerinde verdikleri cevaplar 

bakımından gönüllük durumlarındaki değiĢim dikkate alındığında, kamu otoritelerinin bu 

alanlarda uygulayacakları politikalar ile afet gönüllüğünü geliĢtirmeleri mümkün olabilir. 

AraĢtırma sonucu elde edilen karar ağacı üzerinden bir değerlendirme yapıldığında; barınma 

ihtiyacı karĢılanması (çadır kurma, vs.) ile ilgili özendirici politikaların geliĢtirilmesi ve/veya 

muhtemel bir afet durumuna hazırlık için insanların evlerinin bir köĢesinde gerekli hazırlıkları 

(su, yiyecek, tıbbi malzeme vs.) yapmasını teĢvik edici politikalar üretilmesi, bireylerin afet 

gönüllüsü olma olasılıklarını ve gönüllülük düzeylerini arttırabilecektir. 
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ÖZET 

Enerji tüketimi çeĢitli Ģekillerde hayatın her alanında yer almaktadır. Bu durum 

kullanılan enerji kaynaklarının türünü önemli hale getirmektedir. Çünkü her bir enerji 

kaynağının etkileri birbirinden farklıdır.  Fosil kaynaklar ile yenilenebilir kaynakların 

ekonomik ve çevresel etkileri değiĢiklik göstermektedir. Fosil kaynaklar dünyada ve 

Türkiye‘de birincil enerji tüketiminde en fazla paya sahip olan kaynaklardır ve kullanıldıkça 

rezervleri tükenmektedir. Artan talebe karĢın azalan rezervler yeni ve yenilenebilir 

kaynakların üretimini gerekli kılmaktadır. Kaya gazı, özellikle ABD‘de alternatif bir enerji 

kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kaya gazı üretimi enerjide dıĢa bağımlılık ve enerji arz 

güvenliği gibi sorunların çözümünde yerli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Türkiye‘de de 

Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rezervleri bulunmaktadır. Üretim için ilk kuyu 

çalıĢmaları baĢlamasına rağmen üretim sürecinin uzun sürmesi nedeniyle henüz gaz çıkarımı 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Fosil enerji kaynakları, dünya, Türkiye, kaya gazı 

THE LAST SITUATION OF THE FOSSIL ENERGY RESOURCES IN THE WORLD 

AND TURKEY AND SHALE GAS 

ABSTRACT 

Energy consumption takes place in various forms in every aspect of life. This situation 

making the use of energy sources important. Because the effects of each energy source are 

different from each other. The economic and environmental impacts of fossil and renewable 

resources vary from one another. Fossil resources are the largest sources of primary energy 

consumption in the world and in Turkey, and their reserves are exhausted as they are used. 

Despite increasing demand decreasing reserves require the production of new and renewable 

resources. Shale gas is used as an alternative energy source, especially in the USA. Shale gas 

production is used as a domestic resource to solve problems such as energy dependency and 

energy supply security. Turkey also has reserves in the regions of Thrace and Southeastern 

Anatolia. Despite the fact that the first well works for production have started, gas extraction 

has not been realized yet due to the long production period. 

Key Words: Fossil energy resources, world, Turkey, shale gas 

                                                 
1
 Bu makale 26- 27 Kasım 2016 tarihinde Ġstanbul‘da düzenlenen International Congress of Management 

Economics and Policy isimli kongrede bildiri olarak sunulmuĢtur. 
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1.GĠRĠġ 

KüreselleĢen dünyada iĢletmelerin daha fazla üretme ve satma istekleri ile bireylerin 

ulaĢım, iletiĢim, ısınma gibi gereksinimleri enerji tüketimini ile gerçekleĢmektedir. Dünya 

genelinde yaĢanan ekonomik büyüme ve nüfus artıĢı gibi geliĢmeler hiç kuĢkusuz enerji 

tüketiminde artıĢa neden olmaktadır. Enerji tüketimi için sayılabilecek birçok sebep ülkeleri 

özellikle Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkeleri bazı sorunlarla yüz yüze getirmektedir. Bu 

sorunlardanbazıları; enerji temininde yaĢanan enerji arz güvenliğini sağlama gerekliliği, fosil 

kaynak kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevresel sorunlar ve enerjide dıĢa bağımlılıktır. 

Dünyada enerji tüketim miktarları artarak ilerlemektedir ve tüketilen enerjinin büyük 

bir kısmı fosil kaynaklardan elde edilmektedir. Kullanıldığında tükenen ve tekrar oluĢmaları 

uzun zaman gerektiren petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil kaynakların toplam tüketim 

içinde önemli bir yere sahip olması ve yıldan yıla tüketim miktarlarında artıĢların yaĢanması 

veya ciddi azalıĢların yaĢanmaması bu kaynakların rezervlerinin tükenmesini gündeme 

getirmektedir.  

1970 yılı öncesinde enerji kaynakları istenildiği gibi kullanılırken yaĢanan arz yönlü 

petrol Ģokları ile bu yıldan sonra kaynakların istenilen her zaman istenildiği kadar 

tüketilemeyebileceği durumu ortaya çıkmıĢtır. Bu durum enerji politikalarını önemli ölçüde 

etkileyerek politikalarda yeni öncelikler oluĢturmuĢtur. Enerji kaynaklarını en düĢük 

maliyetlerle elde etmenin yanında enerji arzında güvenliği sağlamak ve yerli kaynaklardan 

daha fazla yararlanmak gibi politikalar bu önceliklerden bazılarıdır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya önem veren ülkeler için enerji kaynakları, sanayi için 

temel bir girdi oluĢturmalarının yanında bireysel olarak yaĢam standartlarının yükseltilmesi ve 

ülkelerin uluslararası alanda politik ve ekonomik baĢarıları için de gerekli bir unsurdur. Ancak 

tüm bu kazanımların elde edilmesi daha fazla enerji kullanılmasını gerektirmektedir. Zengin 

enerji kaynaklarına sahip olmayan veya mevcut enerji kaynaklarını tam kapasite ile verimli 

bir Ģekilde kullanamayan ülkeler, enerji taleplerini yerli arz ile karĢılayamamaları durumunda 

enerji ithal etmek zorunda kalmaktadır. Yabancı bir ülkeden enerji kaynağı satın almak ise 

ülkeleri dıĢa bağımlı hale getirirken enerji ithalatı için yapılan ödemeler dıĢ ticaret açığını 

olumsuz etkilemesiyle ayrıca bir sorun oluĢturmaktadır. 

Enerji ithalatı nedeniyle yaĢanan ekonomik sorunların yanında fosil kaynak kullanımı 

bazı çevre problemlere de yol açmaktadır. Fosil kaynakların kullanımı yanma Ģeklinde 

gerçekleĢtiğinde zararlı gazların ortaya çıkması veya bu kaynakların toprak ve suya karıĢarak 

kirlenmeye neden olmaları canlı yaĢamı açısından çözüm bekleyen bir problemdir. Yapılan 

çeĢitli araĢtırmalarda enerji tüketimi ile CO2 emisyon oranları arasında doğrusal bir iliĢkinin 

ortaya konmuĢ olması bu problemin varlığını ve problemin çözülmesi gerekliliğini 

desteklemektedir. 

Tam bu noktada güneĢ, rüzgar, jeotermal, biyo enerji ve hidro enerji gibi 

kullanılmaları ile tükenmeyen fosil kaynaklara göre çevreye duyarlı olan temiz kaynakların 

oluĢturduğu yenilenebilir ve yerli kaynaklar enerjide dıĢa bağımlılık ve çevresel bazı 

sorunlara çözüm niteliğindedir.  

Her geçen gün enerji tüketiminin artması buna karĢın özellikle fosil kaynakların 

ömürlerinin azalması enerji konusunu önemli bir baĢlık haline getirdiği için bu alanda yapılan 

araĢtırmalarda artıĢ göstermiĢtir. AĢağıdaki tablo bu konu ile ilgili özet bir literatür taraması 

sunmaktadır. 
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Tablo1: Literatür Taraması Özeti 

ÇalıĢma BaĢlığı Yazar(lar) 

ve ÇalıĢma 

Yılı 

Sonuç 

Recent Energy Policies 

and Strategic 

Developments in 

Turkey 

Delibalta, M. 

S. 

2016 

Enerji talebi ülkeden ülkeye değiĢiklik gösterse 

de küresel ölçekte sürekli artan bir seyir 

izlemiĢtir. ABD ve Çin 2014 yılında küresel 

elektrik üretiminin %42‘sini karĢılarken Türkiye 

19. sırada yer almıĢtır. Küresel elektrik 

üretiminde kömür ve doğal gaz en yaygın 

kaynaklar iken Türkiye‘de hidrolik enerji ve 

doğal gazın öne çıktığı görülmüĢtür. 

When Will Fosil Fuel 

Reserves be 

Diminished? 

Shafiee, S. 

Ve Topal, E. 

2008 

Fosil kaynak rezervleri ile fosil kaynak tüketimi 

ve fiyatları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmak için 

kurulan ekonometrik modeller sonucunda; petrol 

ve doğal gaz rezervleri ile fosil kaynak tüketimi 

arasında pozitif,  kömür rezervleri ile negatif 

iliĢki ve petrol ve doğal gaz rezervleri ile fosil 

kaynak fiyatları arasında negatif, kömür 

rezervleri arasında pozitif iliĢki olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Türkiye‘nin Enerji 

Potansiyeli ve 

Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi 

Açısından Önemi 

Yılmaz, M. 

2012 

Doğal gaz, Türkiye‘nin elektrik üretiminde en 

fazla paya sahip olan kaynaktır ve Türkiye‘de 

mevcut rezervleri sınırlı olduğu için üretim 

miktarı oldukça azdır. Buna ek olarak linyit, 

hidrolik, rüzgar ve güneĢ gibi yerli kaynaklar ise 

tam kapasite ile kullanılmaması Türkiye‘nin 

enerjide dıĢa bağımlılığını artırmaktadır. 

The Advantages And 

Disadvantages Of The 

Production Of Shale 

Gas Potential: The Case 

Of Turkey 

Bayramoğlu, 

T. Ve Ari, 

Y.O. 

2015 

ABD ve Çin kaya gazı rezerv büyüklükleri ile 

dünyada öne çıkmaktadır. Teknik olarak küresel 

kurtarılabilir rezervler toplamı 6.621 bcm 

düzeyinde iken Türkiye‘nin potansiyeli 424 bcm 

düzeyindedir. Kaya gazı fosil bir kaynak olarak 

çevreye zarar verebilirken enerji arz güvenliği 

sağlaması yönüyle tercih edilmektedir. 

Status of Fossil Energy 

Resources: A Global 

Perspective 

Balat, M. 

2007 

2001 yılında fosil enerji kaynakları küresel 

birincil enerji tüketiminin %85‘ini 

oluĢturmuĢtur. Fosil kaynaklar ucuz ve etkili 

olmalarına karĢın CO2 salımı yüzünden iklim 

değiĢikliğine yol açmaktadır. Bu durum gelecek 

yıllarda teknik çözümler üretilmesini gerekli 
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kılmaktadır. 

Türkiye‘de Enerji 

Sektörü Üzerine Bir 

Değerlendirme 

Bahar, O. 

2005 

Türkiye‘de, 1990-2001 döneminde birincil enerji 

üretimi %3, tüketimi ise  %45 artıĢ göstermiĢtir. 

2005 yılında 1996 yılına göre oransal bir azalma 

yaĢanmasına rağmen elektrik enerjisi en fazla 

sanayi sektöründe kullanılmıĢtır. Gelecek 

yıllarda da enerji talebinin artması beklendiği 

için enerjinin verimli kullanılması ve nükleer 

enerjiden de faydalanılması gerektiği 

belirtilmiĢtir. 

Regulating Innovation: 

European Responses to 

Shale Gas Development 

McGowan, F. 

2014 

Önce ABD‘de sonra Avrupa‘da kaya gazı 

geliĢmeleri enerji piyasası ve politikalarında 

dönüĢümlere yol açmıĢtır. Özellikle ABD‘de 

vergi kolaylıkları, çevresel düzenlemeler ve kaya 

gazı piyasasının serbestleĢtirilmesi gibi 

uygulamalar kaya gazı teknolojilerinin 

geliĢmesini ve yaygınlaĢmasına imkan 

sağlamıĢtır. 

Turkey'sForeign 

Dependence on Energy 

Uslu, T. 

2008 

1970 yılında Türkiye enerji ihtiyacının % 77‘sini 

yerli kaynaklarla karĢılarken 2002 yılında % 

31‘ini yerli kaynaklarla karĢılamıĢtır. Yabancı 

kaynak kullanımının oluĢturduğu dıĢa bağımlılık 

sorununun enerji talebindeki artıĢ 

öngörülerininetkisiyle de devam etmesi 

beklenmektedir. Bu sorunlarla baĢ edebilmek 

adına yeni kaynaklardan yararlanmak, mevcut 

kaynaklar için yeni rezerv çalıĢmaları yapmak, 

nükleer enerji kullanımına geçmek gibi çözümler 

sunulmuĢtur. 

2. ENERJĠ KAYNAKLARI VE BĠRĠNCĠL ENERJĠ TÜKETĠMĠ 

Sahip oldukları özellikleri bakımından enerji kaynakları değiĢik Ģekillerde 

sınıflandırılabilmektedirler. Son zamanlarda, enerji kullanımına bağlı olarak yaĢanan çevresel 

sorunların çok sık gündeme gelmesi ile enerji kaynaklarının yenilenebilir ve yenilenemez 

olmalarına göre bir sınıflandırılma yapılmaktadır. Buna göre güneĢ, rüzgar, jeotermal, biyo 

enerji ve hidro enerji kullanıldıklarında tükenmeme ve çevre dostu temiz kaynaklar olma 

özellikleri ile yenilenebilir kaynakları oluĢtururken fosil kaynaklar olarak da bilinen petrol, 

doğal gaz ve kömür gibi kullanıldıklarında tükenen ve tekrar oluĢmaları uzun zaman 

gerektiren, yanma yoluyla tüketildiklerinde çevreye zararlı gazların yayılmasına yol açan 

kaynaklar yenilenemez/konvansiyonel kaynaklardır. Bir diğer sınıflandırmaya göre ise doğada 

ilk halleriyle elde edilip tüketime uygun hale getirilerek kullanılan petrol, doğal gaz, kömür, 
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güneĢ, rüzgar, odun ve tezek gibi kaynaklar birincil kaynakları, birincil kaynakların 

dönüĢtürülmesi yoluyla elde edilen sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LNG) ve sıvılaĢtırılmıĢ doğal 

gazı (LPG) ile özellikle elektrik enerjisi gibi türler ikincil kaynakları oluĢturmaktadır. Ayrıca 

yer altı, yerüstü kaynakları ve alternatif kaynaklar Ģeklinde de farklı sınıflandırmalar 

yapılmaktadır (Koç ve ġenel, 2013). 

 Tablo 1.1: Dünyada En Fazla Birincil Enerji Tüketen BeĢ Ülke ve Türkiye‘nin Birincil 

Enerji Tüketim Miktarları (mtoe) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dünya (Toplam) 
12181,4 12450,4 12622,1 12873,1 13020,6 13147,3 

Çin 2487,4 2687,9 2795,3 2903,9 2970,3 3014,0 

ABD 2285,3 2266,0 2210,4 2217,7 2300,5 2280,6 

Hindistan 541,0 565,0 599,8 626,0 666,2 700,5 

Rusya 673,3 694,0 695,3 688,0 689,8 666,8 

Japonya 497,4 471,9 468,5 465,5 453,9 448,5 

Türkiye 111,0 115,0 120,2 117,6 122,8 131,3 

Kaynak:(BP, 2016) 

Küresel birincil enerji tüketimi 2015 yılında % 1 artarak 13.147,3 mtoe düzeyine 

ulaĢmıĢtır. Son beĢ yıllık dönemde küresel birincil enerji talebi sürekli artıĢ göstererek 

ilerlemiĢtir. Birincil enerji tüketiminde en fazla paya sahip olan ülkeler incelendiğinde 

dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkeler öne çıkmaktadır. 2010-2015 dönemi Türkiye‘nin 

tüketim verileri incelendiğinde ise 2013 yılındaki azalıĢ haricinde artıĢ eğiliminde olduğu ve 

2015 yılında % 7 artıĢla 131,3 mtoe olarak gerçekleĢerek dünya birincil enerji tüketiminin 

%1‘ine sahip olmuĢtur (Tablo1.1). 

Tablo 1.2: 2015 Yılı Kaynaklara Göre Birincil Enerji Tüketimi (mtoe) 

 Petrol Doğal Gaz Kömür Nükleer 

Enerji 

Yenilenebilir 

Kaynaklar
*
 

Dünya 4.331,3 3.135,2 3.839,9 583,1 1.257,8 

Türkiye 38,8 39,2 34,4 _ 18,9 

Kaynak: (BP, 2016) 
*
Yenilenebilir Kaynaklar: Hidro Enerji, Rüzgar Enerjisi,GüneĢ Enerjisi, Jeotermel Enerji, Biyo Enerji 

2015 yılı küresel birincil enerji tüketiminde % 32,9‘luk pay ile petrol ilk sırada yer 

alırken % 29,2‘lik pay ile kömür ikinci sırada ve %23,8‘lik pay ile doğal gaz üçüncü sırada 

yer almıĢtır. Toplam fosil kaynakların birincil enerji tüketimindeki payı % 85,9 ve 

yenilenebilir kaynakların payı % 9,57 olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‘de ise ilk sırada ithal 

kaynaklardan doğal gaz yer alırken petrol ikinci ve kömür üçüncü sırada yer almıĢtır. Fosil 

kaynaklar dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de hakim kaynaklar olmuĢtur ve Türkiye‘nin 2015 

yılı birincil enerji tüketiminin % 85,6‘nı oluĢturmuĢlardır (Tablo 1.2).  

Uluslararası Enerji Ajansı  (IEA)‘nın yapmıĢ olduğu projeksiyonlardan mevcut enerji 

politikaları ile devam senaryosuna göre; 

13.147,3 mtoe olan dünya birincil enerji talebinin 2040 yılında %45 oranında artıĢ 

göstereceği 
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2040 yılına kadar kömür ve petrol talebinde bir azalma yaĢansa dafosil yakıtların yine 

yaygın olmaya devam edeceği 

2040 yılında küresel birincil enerjitalebinde fosil kaynakların payı, %79 ‘a düĢeceği 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını2040 yılındaki payının ise %12,8 oranında olması 

beklenmektedir (ETKB, 2016). 

Rezervleri sınırlı olduğu için tüketildikçe ömürleri azalan fosil kaynakların 2015 

yılında birincil enerji tüketimindeki paylarının % 85,9 olması ve IEA‘nın yapmıĢ olduğu 

projeksiyonlara göre 2040 yılında da ancak % 79‘a gerileyeceğinin tahmin edilmesi gelecekte 

çok ciddi enerji sorunlarının yaĢanabileceğini göstermektedir. Çünkü sınırlı rezervlere sahip 

fosil kaynaklara nispeten yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketim miktarları oldukça düĢük 

seviyelerde seyretmektedir. Bu durum enerji politikalarının oluĢturulması ve sağlıklı bir 

biçimde yürütülebilmesi için sahip olunan fosil kayakların son durumunun belirlenmesini 

gerekli kılmaktadır. 

3. DÜNYADA VE TÜRKĠYEDE FOSĠL KAYNAKLAR 

Tablo 2.1: Dünyada Petrol, Doğal Gaz ve Kömürün KanıtlanmıĢ Rezerv Miktarları ve Kalan 

Ömürleri 

 

 

 

 

Kaynak:(BP, 2016) 

Birincil enerji tüketiminde dünyada ilk sırada yer alan petrolün bugünkü rezervlerle 

50,7 yıllık ömrü kalırken doğal gazın 52,8 yıl ve kömürün 114 yıllık ömrü kalmıĢtır (Tablo 

2.1). Özellikle ulaĢım sektörünün temel girdilerinden olan petrolün yarım yüzyıllık ömrünün 

kalması araçların yakıt tüketimleri ile ilgili yeni teknolojilerin geliĢtirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Ayrıca Türkiye gibi zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olmadıkları 

için ihtiyaç duyulan bu kaynakların büyük bir kısmını dıĢ ülkelerden temin eden ülkelerde 

yerli kaynakların üretimi zorunlu hale gelmektedir. 

Mevcut petrol ve doğal gaz üretim değerleri kısıtlı olan Türkiye 2015 yılı itibariyle 

48,7 mt petrol ve 3,7 milyar m
3 

kalan üretilebilir rezerve sahiptir (PĠGM, 2016). Dünyada 

olduğu gibi Türkiye‘de kömür rezervleri görece miktar olarak daha fazladır ve Türkiye‘nin 14 

mt düzeyinde kömür rezervi bulunmaktadır (ETKB, 2016a).Türkiye, zengin petrol ve doğal 

gaz rezervlerine sahip olmadığı için bu kaynakların üretim değerleri oldukça düĢük 

düzeydedir. Kömür rezervleri ise petrol ve doğal gaza göre çok daha fazla olmasına rağmen 

rezervlerin tamamı yüksek kalitede değildir. Rezerv miktarı ve kalitesi bakımından fosil 

kaynakların yerli üretimi ile Türkiye‘nin birincil enerji ihtiyacı karĢılanamamaktadır. 

Dünyada; 

Doğal gaz rezervlerinin %42,7‘si Orta Doğu‘da, %29,3‘ü Avrasya‘da, %8,2‘si Asya 

Pasifik‘te, %7,6‘sı Afrika‘da, %6,5‘i Kuzey Amerika‘da, %1,7‘si ise Avrupa‘da; 

Petrol rezervlerini % 47,7‘si Orta Doğu‘da, % 19,4‘ü Orta ve Güney Amerika‘da,  

%13,7‘si Kuzey Amerika‘da, %8,4‘ü Avrasya‘da, % 7,6‘sı Afrika‘da, 5 2,5‘i Asya ve 

Okyanusya‘da,  %0,7‘si ise Avrupa‘da (TP, 2016), 

 

 

Petrol 

(tmt) 

Doğal Gaz 

(tcm) 

Kömür 

(mt) 

KanıtlanmıĢ Rezervler 239,4 186,9 891.531 

Rezervlerin Üretimi KarĢılama Oranı (Yıl) 50,7 52,8 114 
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Kömür rezervlerinin %34,8‘i Avrupa-Avrasya‘da, %32,3‘ü Asya-Pasifik‘te, %27,5‘i Kuzey 

Amerika‘da, %3,7‘si Afrika ve Doğu Akdeniz‘de, %1,6‘sı Orta ve Güney Amerika‘da bulunmaktadır 

(ETKB, 2016b). 

Yukarıdaki verilerden anlaĢıldığı gibi fosil kaynakların rezervleri bölgeler arasında 

eĢit dağılım göstermemektedir. Orta Doğu ve Hazar gibi bölgeler sahip oldukları kaynak 

fazlasını zengin rezervlere sahip olmayan Avrupa gibi bölgelere ulaĢtırmaya çalıĢmaktadır. 

Bölgeler arasında bu enerji talebinin arz ile karĢılanması uluslar arası enerji ticaretini 

doğurmaktadır. Tam bu noktada Türkiye, kaynakların Avrupa‘ya iletimi için önemli bir 

güzergah alternatifi olarak öne çıkmaktadır.  

Tablo 2.2: Dünyada Petrol, Doğal Gaz ve Kömürün Üretim-Tüketim Değerleri 

 Petrol (mt)   Doğal Gaz (mtoe) Kömür (mtoe) 

 Tüketim  Üretim  Tüketim  Üretim  Tüketim  Üretim  

2015 4331,3 4361,9 3135,2 3199,5 3839,9 3830,1 

2014 4251,6 4228,7 3081,5 3130,2 3911,2 3988,9 

2013 4209,9 4126,6 3062,5 3079,2 3890,7 3986,5 

2012 4168,6 4119,2 3005,8 3034,0 3814,4 3930,2 

2011 4121,6 40112,4 2929,3  2976,1  3800,0  3891,4 

Kaynak:(BP, 2016) 

Dünyada kanıtlanmıĢ petrol rezervlerinde ilk sırada yer alan Venezuela‘da (47,0 tmt) 

rezervlerin üretimi karĢılama oranı 313,9 yıldır. KanıtlanmıĢ rezerv bakımından ilk sırada 

Venezuela‘nın yer almasına rağmen üretim miktarında Suudi Arabistan (568,5 mt), tüketim 

miktarında ise ABD (851,6 mt) ilk sırada yer almaktadır (BP, 2016). 2011-2015 dönemi 

dünyanın petrol üretim ve tüketim değerleri incelendiğinde üretim ve tüketim değerlerinin 

birbirine çok yakın olduğu ve 2015 yılı öncesi tüketim miktarlarının üretim miktarlarından 

daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, önceki yıllarda üretilmiĢ ancak tüketilmemiĢ 

kaynakların tüketime sunulduğunu göstermektedir (Tablo 2.2). 

2015 yılında küresel doğal gaz üretim miktarı % 1,7, tüketim miktarı % 2,2 artıĢ 

göstermiĢtir ve kanıtlanmıĢ rezervlerde Ġran ve Rusya önde olmasına rağmen hem üretim hem 

de tüketim miktarında ABD ilk sırada yer almıĢtır. Dünyada kömürün son durumuna 

bakıldığında üretim miktarının % 4,0, tüketim miktarının % 1,8 azaldığı görülmektedir. Çin, 

toplam kömür üretiminin % 50‘si ve tüketimin % 47‘sine sahip olmuĢtur (BP, 2016). Küresel 

üretimi ve tüketiminin gerilemesine rağmen kömür, doğal gazı geçerek dünyada kullanılan 

ikinci enerji kaynağı olmaya devam etmiĢtir (Tablo 2.2).  
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Grafik 2.1: Türkiye‘nin Petrol ve Doğal Gaz Üretim - Tüketim Değerleri 

 

Kaynak: TP, 2016 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde Türkiye‘nin mevcut rezervleri sınırlı olan petrol ve 

doğal gaz üretim değerlerindeyıllar itibariyle önemli bir artıĢ yaĢanmadığı görülmektedir. 

DüĢük üretim düzeylerine karĢın tüketim değerleri artarak ilerlemiĢ ve yerli üretim ile toplam 

tüketim arasındaki makas her yıl biraz daha açılmıĢtır. Kaynaklar bazında incelendiğinde ise 

doğal gaz tüketiminin son beĢ yılda daha fazla olduğu ve petrol üretiminin ilgili yıllar 

boyunca doğal gaz üretiminden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum petrol ve doğal 

gazda dıĢa bağımlı olan Türkiye‘nin doğal gazda daha yüksek oranda dıĢa bağımlı olduğunu 

göstermektedir. 

4. KAYA GAZI 

Kaya gazı (shale gas), okyanus ve göl alanların dibinde zamanla daha derinlere 

gömülerek tortulaĢan organik bileĢimlerin yeryüzüne çıkamayarak kayaçlar arasında 

sıkıĢmaları, basınç ve sıcaklığın etkisiyle beraber gaz haline dönüĢmeleriyle oluĢmaktadır 

(Sofuoğlu, 2014). 

Ġçinde gaz barındıran kayalar genelde bu gazı dıĢarı geçirmezler. Gazın kayalar 

içinden çıkartılarak ekonomik olarak kullanılabilmesi için bazı yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

Günümüzde kaya gazı üretimi için hidrolik kırılma ve yatay sondaj yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle üretim sürecinin en önemli unsurlarından biri sudur. Su 

basıncı ile kaya katmanları arasında kırılmalar meydana getirilmekte ve kırılma bittiğinde 

serbest kalan gazlar kimyasallı su ile gaz toplama ünitelerine akarak burada toplanmaktadır. 

Daha sonra toplanan gazlar yer üstüne çekilerek kimyasallı su ve gaz birbirinden ayrılır. 

Gazdan arındırılmıĢ su kimyasallardan da temizlenmesi iĢlemi ile çevreye olası olumsuz 

etkileri azaltılmaya çalıĢılmaktadır. Kaya gazı üretiminde kullanılan suyun arındırılma iĢlemi 

kadar kullanıldığı miktar da önemlidir. ġöyle ki, ortalama bir kuyu 20.000 m³ suya ihtiyaç 

duymaktadır. Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgeler için bu rakam sorun oluĢturabilmektedir 

(Keten, 2015 ). 

Konvansiyonel kaynaklar olarak bilinen fosil kaynakların bazı çevresel sorunlara yol 

açması ve her ülkede rezervlerinin bulunmaması nedeniyle enerjide dıĢa bağımlılık 

oluĢturmaları ülkeleri yeni kaynaklar bulmaya itmektedir. Son zamanlarda özellikle ABD‘de 

adından sıkça bahsettiren kaya gazı alternatif bir kaynak olarak önemini korumaktadır.  
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Ġlk defa 1821 yılında ABD‘de (New York) üretimi gerçekleĢtirilen kaya gazı ancak 

1970 yılına gelindiğinde endüstriyel boyut kazanabilmesine rağmen 2000‘li yıllara kadar 

ekonomik olarak karlı görülmediği için üretimi ertelenmiĢtir. Teknolojik geliĢmelerle 

maliyetlerin düĢmesi 2000‘li yıllardan sonra kaya gazını üretilebilir hale getirmiĢtir. 2010 

yılında ABD kaya gazı üretimi sayesinde doğal gaz fiyatlarında %35 düĢüĢ yaĢanmıĢtır 

(Yıldız, 2014). 

ġekil 3.1: Dünyada Kaya Gazı Rezerv Alanları 

 

Kaynak: EIA, 2011 

Kaya gazı rezervlerinin dünya üzerindeki dağılıĢına bakıldığında Çin ve ABD‘nin öne 

çıktığı görülmektedir. Sıralama Arjantin, Meksika ve G. Afrika Ģeklinde devam ederken 

Türkiye, Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sahip olduğu rezervleri için kurtarma 

operasyonları dikkate alındığında 1,8 trilyon m
3
 üretilebilir kaya gazı olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu rakam Türkiye‘yi kaya gazı rezervine sahip ülkeler arasında 11. Sıraya 

taĢımaktadır (Aydal, 2013). 

Grafik 3.1: ABD‘de Kaya Gazı Üretimi 

 

Kaynak: Statista, 2016 
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Dünyada ilk kaya gazı kuyusunun açıldığı ABD‘de 1999-2007 yılları arası kaya gazı 

üretimi yavaĢ bir artıĢ trendi gösterirken sonraki yıllarda artıĢ oranları büyümeye baĢlamıĢtır 

ve 2007 yılından 2015 yılına gelindiğinde toplam üretim neredeyse beĢ kat artmıĢtır (Grafik 

3.1). 

2010 yılında ABD‘nin toplam doğal gaz üretiminin % 27‘sini karĢılamasının yanında 

600.000 kiĢi bu alanda istihdam imkanı bulmuĢtur. Ayrıca tüm bu olumlu geliĢmeler GDP‘ye 

de yansımıĢ ve 2010 yılında kaya gazı üretimi 76,8 milyar $ GDP‘ye katkı sağlamıĢtır (IHS, 

2011). 2015 yılına gelindiğinde ise ABD‘nin toplam doğal gaz üretiminin %50‘si kaya 

gazından oluĢmuĢtur (EIA, 2016). 

ABD, Çin, Kanada ve Arjantin gibi ülkelerde üretimi daha belirgin olan kaya gazı 

enerji piyasalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Yeni bir kaynak olarak üretiminin 

yapılması enerji arzını artırarak ülkelerin enerji arz güvenliğine katkıda bulunmakta ve enerji 

fiyatlarında düĢüĢleri tetiklemektedir. Çin kaya gazı rezervlerinde ABD‘den daha önde 

olmasına rağmen üretim hacmi dikkate alındığında ABD daha öndedir. Bu durum zengin 

rezervlere sahip olmanın yanında teknik kabiliyet ve sermaye gibi konuları gündeme 

getirmektedir. Kaya gazı üretiminin ekonomik faydalarının yanında bazı çevresel riskler 

taĢıdığı da bilinmektedir. Özellikle yerleĢim yerlerine yakın yerlerde kırılma faaliyetlerinin 

deprem riski oluĢturması ve kimyasallı suyun yer altı su kaynaklarını kirletmesi bunlardan 

bazılarıdır. 

Tablo3.1: Kaya Gazı Üretiminin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Olumlu Yönleri Olumsuz Yönleri 

Gaz arzının artması ile gaz fiyatlarının düĢmesi Deprem oluĢturma riski 

Enerji ithalatında azalma ve dolayısıyla enerjide dıĢa 

bağımlılıkta azalma 
Su kirlenmesi ve tüketimi 

Yeni bir pazar oluĢması ve istihdam olanaklarının artması 
Fosil kaynak kullanımının 

devamı 

Kaynak: (Karslı, 2015). 

 5.SONUÇ 

Nüfus artıĢları, sanayi ve ulaĢım sektörlerinin büyümesi ile kentleĢme gibi durumlar 

ülkelerin daha fazla enerji talep etmelerine neden olmaktadır. Dünya genelinde ve Türkiye‘de 

kullanılan birincil enerjinin büyük bir kısmı fosil kaynaklardan sağlanmaktadır. Fosil 

kaynaklar, tüketildiklerinde çevreye zararlı gazların yayılmasına yol açmalarının yanında 

rezervleri sınırlı kaynaklardır. Ayrıca Türkiye gibi ihtiyacını karĢılayacak büyüklükte rezerve 

sahip olamayan ülkeler için enerjide dıĢa bağımlılık sorunu oluĢturmaktadırlar. Fosil 

kaynaklar tek tek incelendiğinde 2015 yılında petrol tüketimi ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca 

mevcut rezervlerle üretimi karĢılama oranı en düĢük olan kaynak da yine petroldür. 2014 

yılına göre tüketim miktarı azalmıĢ olmasına rağmen kömür ikinci sırada yer alırken tüketim 

miktarı artmaya devam eden doğal gaz üçüncü sırada yer almıĢtır. Türkiye‘nin fosil enerji 

durumuna bakıldığında sıralama petrol, doğal gaz ve kömür Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

Tüketilen petrol ve doğal gazın büyük bir kısmı ise ithalat yoluyla sağlanmıĢtır. 

Dünyada enerji piyasalarına alternatif enerji kaynağı olarak hızlı bir giriĢ yapan kaya 

gazı, enerji bağımlısı ülkeler için yeni bir umut kaynağı olmuĢtur. Sürdürülebilir ve bağımsız 

enerji politikalarına yön vermeye niyetli gözüken kaya gazı üretimi, sahip olunan rezerv 

kapasitesinin yanında adeta teknolojik geliĢmeyle birbirine bağımlı durumdadır. Bunun en 
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güzel örneği ise dünyada kaya gazı rezervi açısından Çin‘in ilk sırada olmasına rağmen en 

fazla üretimin ABD‘de yapılmasıdır. ABD‘de 1900‘lü yıllarda kaya gazı çalıĢmalarının 

baĢlamıĢ olması 2000‘li yıllarda üretim sisteminin oturmasını sağlamıĢtır. Enerji fiyatlarına, 

istihdama ve dolayısıyla GDP‘ye katkısının yanı sıra kaya gazı üretimi sayesinde ülkenin 

gelecekte gaz ihraç edebilecek konuma gelmesi tahmin edilmektedir. 

TPAO ve Shell, Türkiye‘de her ne kadar ilk kuyuyu açma çalıĢmalarına baĢlamıĢ olsa 

da endüstriyel ölçekte üretimin elde edilmesi yaklaĢık 10 yıl sürmektedir. Ayrıca kaya gazı 

üretiminin doğal gaz ve petrol üretimine göre daha maliyetli olması üretimi kısıtlayan baĢka 

bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum Türkiye‘nin kaya gazı üretimi için henüz 

yolun baĢında olduğunu göstermektedir.  
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 EK 1: Kısaltmalar 

Bin varil pe/gün Günlük bin varil eĢdeğer petrol 

mt Milyon ton 

mtoe Milyon ton eĢdeğer petrol 

tcm Trilyon m
3 

tmt (Bin) milyon ton 
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ÖZET 

Ekonomik büyüme ile kredi derinliği genel olarak da finansal geliĢmiĢlik arasındaki 

iliĢki çok uzun yıllardan beri gerek teorik bazda, gerekse özellikle son yıllarda ampirik olarak 

incelenmektedir. Yapılan çalıĢmalar tek ülkeli modeller olabildiği gibi çok ülkeli ve/veya ülke 

grupları arasındaki yapının da varlığını sorgulamaya yönelik olmaktadır. Bu çalıĢmada da 

geliĢmekte olan ekonomilerde bir finansal enstrüman olan kredi derinliği ile ülkelerin 

ekonomik büyümeleri arasında iliĢki olup olmadığı ya da iliĢkinin niteliğinin ne olduğu analiz 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada, JP Morgan EMBI+ endeksi içerisinde yer alan geliĢmekte 

olan 16 ülkenin 1995-2014 yılları arasındaki yıllık verileri kullanılarak, ekonomik büyüme 

verileri ile kredi derinliğini ölçmekte yaygın olarak kullanılan finansal kesim tarafından 

verilen krediler, M3 para arzı ve tasarruf verileri arasındaki kısa ve uzun dönemli iliĢkinin 

tespit edilmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada, kısa dönemli iliĢki panel Granger nedensellik 

testleri ile uzun dönemli iliĢki ise panel Johansen kointegrasyon testi ile ölçülmüĢtür. Yapılan 

analiz sonuçlarında %95 anlamlılık düzeyinde değiĢkenler arasında Kao istatistiğine göre 

uzun dönemli bir iliĢki tespit edilmiĢken, Pedroni test istatistiklerine göre herhangi bir iliĢki 

tespit edilememiĢtir. Kısa dönemli nedensellik analizi sonuçlarına göre ise M3 değiĢkeninden 

GDP değiĢkenine doğru tek yönlü, kredi değiĢkeninden M3 değiĢkenine doğru tek yönlü, 

GDP değiĢkeninden hem kredilere hem de tasarruflara doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisine 

rastlanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Finansal Derinlik, Panel Kointegrasyon, 

Panel Nedensellik. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT DEPTH AND ECONOMIC GROWTH 

IN EMERGING ECONOMIES 

ABSTRACT 

The relationship between economic growth and credit depth, financial development in 

general terms, has been investigated in literature for many years both theoretically and 

empirically. While some studies focus on the characteristics of one country, some other 

studies analysis the structure of the relationship between a group of countries or some multi 

country groups. In this study, whether there is a relationship between credit depth, as a 

financial instrument in developing countries, and economic growth of these countries is tested 

and the characteristics of this potential relationship is investigated. Using the data of 16 

developing countries from 1995 to 2014 collected from JP Morgan EMBI+ index, the study 

analysis the short run and long run relationship between economic growth, financial sector 

credits as an indicator of credit depth, M3 money supply and savings. Short run specifications 

are tested by Granger Causality Test and the long run relationship is tested by Johansen 

Cointegration Test. Results of the analysis show a long run relationship between the variables 

at 95 % significance level according to Kao statistic. On the contrary, Pedroni test statistics 

could not accept a relationship between the variables. According to the short run causality 

testing, one way causality from M3 to GDP, from credit to M3 and from GDP to both credits 

and saving is detected.  

Keywords: Economic Growth, Financial Depth, Panel Cointegration, Panel Causality. 
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1.GĠRĠġ 

Ġktisadi büyüme süreci ülkelerin çoğu açısından kesintili ve istikrarsız olmuĢtur. Fikri 

mülkiyet hakları gibi kurumsal yapılarda sorunlar yaĢandığından icat ve yeniliklerde seyrek 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu keĢif ve yeniliklerin ortaya çıkmasında eksikliklerin oluĢması 

bunların yaratılması ve uygulamaya sokulması açısından sermaye ve beceri yatırımlarına 

ihtiyaç duyulmuĢtur. Günümüzde geliĢmiĢ ülkelerin iktisadi büyümesinin temelini teĢkil eden 

kurumlar ve altyapıların ortaya çıkması ile teknolojik geliĢme bu sürecin itici gücünü 

oluĢturmuĢtur (Jones, 2001: 164). 

Sermaye birikimi, iktisadi büyüme ve kalkınma teorisinde pek çok iktisatçı tarafından 

ekonomik geliĢmenin temel unsuru olarak görülmektedir. Sermaye birikimi dendiğinde 

genellikle toplumun üretmiĢ olduğu değerlerin tümünün tüketilmeyip bir kısmının aletler, 

makinalar, ulaĢım sistem ve araçları, fabrikalar ve donanımları gibi birtakım nesnel sermaye 

mallarına ayrılması anlaĢılabilir. Nesnel sermaye yanında eğitim, sağlık, barınma, kültürel ve 

sportif alanlarda yapılan beĢeri nitelikli faaliyetleri de sermaye içerisinde değerlendirmek 

gerekmektedir. Ülkelerin ihtiyaç duydukları ya da duyacakları sermaye ihtiyacının 

belirlenmesinde, talep koĢullarından ziyade teknik koĢullar ve iktisadi büyüme ihtiyaçları 

etkili olurken belli bir hedefi gerçekleĢtirmek için (üretim ya da gelir artıĢı) ne kadarlık 

sermayeye gereksinim olduğu önem kazanmaktadır(Han ve Kaya, 2008: 54). 

Ülkelerin ekonomik geliĢme süreçlerine baktığımızda zengin ülkeler diyebileceğimiz 

geliĢmiĢ ülkeler, GSYĠH‘larının ve sermaye ile beceri birikimlerine ayrılan zamanlarının 

büyük bir kısmını yatırıma dönüĢtüren ülkelerdir. ABD gibi geliĢmiĢ ülkeler yalnızca çalıĢan 

baĢına sermaye ve eğitimleri büyük miktarlarda olduğundan değil, bunun yanından bu girdiler 

verimli ve etkin kullanıldığı için de zengin hale gelmiĢlerdir. Dolayısıyla ekonomik yapıların 

altyapısı, üretim ve yatırımı teĢvik ederse o ekonomilerde büyüme sözkonusu olabilmekte ki 

bu durum sermaye, beceri ve teknoloji yatırımlarının tümü için geçerli görülmektedir. 

Özellikle sermaye içerdiği fiziksel üretim araçlarıyla diğer üretim faktörlerinden farklılık arz 

eder. Çünkü sermaye yeniden üretimi söz konusu olan yani üretilmiĢ bir üretim faktörü olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Akyüz, 2009: 131).  

Ġktisat literatürü açısından bakıldığında, gerek A. Smith gerekse K.Marx icat ve 

yenilikleri, sermaye birikimi, ölçek ekonomileri ve geniĢleyen piyasalarla iliĢkilendirerek 

kapitalist ekonomilerin büyümesindeki en dinamik unsur saymıĢlardır (Freeman ve Soete, 

2004: 363). Diğer yandan ekonomik büyümeyi belirleyen temel etmenler 3 baĢlık altında 

toplanabilmektedir. Bunlar sermaye birikimi, teknolojik ilerleme ve iĢgücündeki artıĢ Ģeklinde 

sıralanabilir. Ġlk unsur olan sermaye birikiminin oluĢması ile geliĢimi sağlayacak olan 

yatırımlar ortaya çıkmaktadır. Yatırım miktarını belirleyen etken yüksek gelirle elde 

edilebilen tasarruf artıĢına bağlıdır. Bu nedenle sermaye birikimi artırılırken bu birikimin 

verimli ve etkin kullanımı büyümeyi belirleyici rol oynamaktadır. Finansal geliĢmiĢlik ve 

derinlik kavramlarının en önemli kazanımları arasında tasarrufları artırmak, sermaye 

dağıtımını verimli bir biçimde gerçekleĢtirmek ve operasyonel maliyetleri düĢürmek gibi 

hususlar sayılabilir. 

Finansal derinlik terimi tanımlanırken, toplumun her kesimine daha geniĢ hizmet 

seçeneklerinin ulaĢabilmesini sağlayacak olan mali hizmetlerin artması, finans sektöründe 

yaratılan fonların, reel kesime aktarılma oranı olarak kabul edilmektedir(TCMB, 2016). 

Finansal derinleĢme kavramı ise ekonomiler üzerinde yarattığı makro etkiler ile para arzında 

artıĢla birlikte daha fazla finansal derinlik anlamına gelmekte ve bu artıĢla birlikte ekonomik 

büyümenin sağlanabileceği böylece de beraberinde ekonomik büyümenin sağlanabileceği 

anlamında kullanılabilmektedir. 
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Finansal sistemdeki finansal aracılar içerisinde bankalar, menkul kıymet borsaları, 

yatırım ortaklıkları gibi kurum ve kuruluĢlardan yer alırken, finansal sistem içerisinde de nakit 

para, mevduat, hazine bonosu ve tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler, krediler vb. gibi 

finansal enstrümanlar kullanılmakta ve ayrıca bu araçlarla fonların yatırımlara aktarımını 

sağlayan araçlar ve aracılar bulunmaktadır. Banka ve piyasa yoğun olmak üzere finansal yapı 

ikiye ayrılmaktadır. Bu yapıdaki oluĢuma göre Ģayet bankaların yapı içerisindeki ağırlığı daha 

yoğun ise mevduat, mevduat sigortası, kredi gibi araçların yoğun olarak kullanıldığı banka 

temelli bir yapıdan söz edilirken, sermaye piyasası araç ve kurumlarının yoğunluğu halinde 

ise çeĢitli menkul kıymetler ve türev ürünlerin daha yoğun kullanımda olduğu finansal piyasa 

temelli bir yapıdan söz edilmektedir (Öztürk vd., 2010: 2).  

Finansal geliĢmiĢlik göstergelerine dair Dünya Bankası (Global Financial 

Development 2015-2016) tarafından hazırlanan tabloda finansal sistem, finansal kurumlar ve 

finansal piyasalar olmak üzere iki baĢlık altında toplanmaktadır. Göstergeler ise derinlik, 

eriĢim, verimlilik ve istikrar baĢlıları altında 4 kategoriye ayrılmıĢ durumdadır. Finansal 

kurumlar ve piyasalar içerisinde derinliğin ölçülmesi adına sırasıyla özel sektöre verilen 

kredilerin GSYĠH‘ya oranı ve borsa değerinin GSYĠH‘ya oranı en yoğun kullanılan 

oranlardır. Kurum ve piyasalara eriĢim anlamında ticari bankalarda 1000 yetiĢkin baĢına 

düĢen hesap sayısı ve en büyük 10 Ģirket dıĢındaki diğer Ģirketlerin piyasa değerinin toplam 

piyasa değerine oranı gibi önem taĢırken, kurum ve piyasaların verimliliğinin ölçümü 

açısından net faiz marjı ve borsa devir hızı yoğun kullanılmaktadır. Diğer yandan finansal 

kurum ve piyasaların istikrarı açısından anlamlı ölçümler iflas riskini ölçen Z skoru ve borsa 

endeks volatilitesinin kullanıldığı gözlenmektedir. 

Bu alanda yapılan çalıĢmalardan edinilen bilgileri ve piyasada çeĢitli kesimlerce 

kullanılan değiĢkenleri aĢağıdaki gibi özetleyebiliriz(Seven, 2015: 48) Yoğun kullanılan 

finansal değiĢkenler arasında, yurtiçi toplam kredilerin milli gelire oranı, reel faiz 

oranlarındaki artıĢ (ki bu artıĢ finansal tasarrufları artırarak yatırımlar için gerekli fonların 

toplanmasına olanak sağlayacaktır), geniĢ tanımlı para arzının GSYĠH‘ya oranı (M2/GSYĠH) 

en çok kullanılan para arzı tanımıdır. Diğer yandan menkul kıymet iĢlem hacminin milli gelire 

oranını ifade eden borsa ile finansal alandaki ürün çeĢitliliği ve aracılık maliyetleri gibi 

faktörler sayılabilir.   

Diğer yandan, IMF (2005) tarafından hazırlanan finansal geliĢmenin sektörel 

göstergeleri aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1:- Finansal GeliĢmenin Sektörel Göstergeleri 

Alt Sektör Göstergeler 

Bankacılık Bankaların toplam sayısı 

ġube ve çıkıĢları sayısı 

ġube sayısı / bin nüfus 

Banka mevduatları / GSYH (%) 

Banka varlıkları / toplam finansal varlıklar (%) 

Banka varlıkları / GSYH (%) 

Sigorta Sigorta Ģirketlerinin sayısı 



  

 

765 

 

 

Brüt primleri / GSYH (%) 

Brüt yaĢam primleri / GSYH (%) 

Brüt hayat dıĢı prim / GSYH (%) 

Emeklilik  Emeklilik planları ve türleri 

ĠĢgücünün yüzdesi emeklilik kapsamında 

Emeklilik fon varlıkları / GSYH (%) 

Emekli Sandığı aktifler / toplam finansal varlıklar (%) 

Mortgage Ġpotek aktifler / toplam finansal varlıklar 

Ġpotek borç stoku / GSYH 

Leasing Kiralanan varlıklar / toplam yurtiçi yatırım 

Para Piyasaları Para piyasası araçlarının değeri ve türleri 

ÖdenmemiĢ değerlerde büyüme ve yeni sorunlar 

Günlük (haftalık) iĢlem değeri ve sayısı 

Döviz Piyasaları Günlük döviz iĢlemlerinin değeri 

Döviz rezervlerinin yeterliliği 

Sermaye Piyasaları Menkul kıymetlerin sayısı (tahvil ve hisse senetleri) 

Menkul kıymet sahiplerinin hane, Ģirketler, bankalar ve banka 

dıĢı finansal kuruluĢlardaki payı 

Yeni tahvil ve hisse senetlerinin değeri ve sayısı 

Piyasa kapitalizasyonu / GSYH (%) 

Değer ticareti / piyasa kapitalizasyonu (%) 

Türev piyasaların büyüklüğü 

Kollektif Yatırım Fonları Tek tip ve karıĢık fonların sayısı ve dağılımı 

Toplam varlıklar ve büyüme oranları (nominalve GSYĠH 

yüzdesi olarak) 

Yatırımcıların toplam sayısı ve yatırımcı baĢına ortalama 

bakiye 

Toplam yatırım fonları varlıklarındaki hane, Ģirketler, 

bankaların payı 

Kaynak: IMF Financial Sector Assessment: A Handbook. 
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2. LĠTERATÜR 

Ekonomik büyümeyi etkileyen pek çok olgu yanında finansal geliĢmiĢliğin de büyüme 

üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bu iki olgu arasındaki iliĢki oldukça 

uzun bir geçmiĢe sahiptir. Bu alanda ilk çalıĢmaları yapan iktisatçılardan bazıları Bagehot 

(1873), Schumpeter (1911) ve GurleyShaw (1955), Davis (1965), Sylla (1969), Goldsmith 

(1969), McKinnon (1973) ve Shaw (1973) olarak anılabilir. Bu iktisatçılar gerek teorik 

gerekse ampirik bazlı çalıĢmaları ile finansal geliĢmiĢlik ve ekonomik büyüme arasındaki 

iliĢkileri günümüzde açıklamaya yönelik çalıĢmalara temel teĢkil etmiĢlerdir. 

Finans büyüme iliĢkisi üzerine araĢtırmalar son 20 yıllık dönemde ekonometrik 

yaklaĢımların ve verilerin daha kullanılabilir hale gelmesi ile birlikte hızlı bir Ģekilde 

geniĢlemiĢtir. Ġlk çalıĢmalar büyüme regresyonları üzerine odaklanmıĢ iken (King and Levine, 

1993) günümüzde yapılan çalıĢmalar finansal geliĢme ve ekonomik büyüme arasındaki 

nedensellik iliĢkisini bütünüyle değerlendirmektedir.   

Ekonomik büyüme ve finansal geliĢme arasındaki iliĢkiyi dinamik panel tekniği ve 

yatay kesit çalıĢması ile açıklayan bir baĢka çalıĢma da Levine, Loayza ve Beck (2000) 

tarafından yapılmıĢ ve bu çalıĢmada ekonomik büyümeye finansal aracıların pozitif etkisi 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Rioja ve Valev (2004) de dinamik panel tekniği uyguladıkları çalıĢmalarında 74 ülkeyi 

ele almıĢ ve ülkeleri 3 farklı geliĢmiĢlik düzeyine ayırarak incelemiĢlerdir. YapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarının sonucunda finansal olarak en geliĢmiĢ bölgelerde etkinin küçük ancak pozitif, 

orta geliĢmiĢ bölgelerde büyümenin finansal geliĢmeden pozitif ve yoğun bir biçimde 

etkilendiğini tespit etmiĢlerdir. Yine yazarlar az geliĢmiĢ bölgelerde bu etkinin belirsiz olduğu 

sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Türkiye‘deki finansal ile ekonomik büyüme iliĢkisinin analiz edildiği bir çalıĢmada 

(Demir vd. 2007) 1995-2005 dönemine ait verilerle VAR modelleri kullanılarak yapılan 

çalıĢmada, uzun dönemde finansal piyasalar ve büyüme arasında tek yönlü doğrusal 

nedensellik bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Uzun dönemde ekonomik büyümenin 

artmasının banka ve hisse senedi yoluyla finanslamayla mümkün olabileceği ancak etkinin 

sınırlı olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dolayısıyla hisse senedi piyasasının bankacılık sektörü 

yoluyla finansmanla karĢılaĢtırıldığında etkisinin daha küçük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Pradhan (2010) tarafından Hindistan için yapılan bir çalıĢmada VAR analizi 

kullanılarak büyüme, dıĢ ticaret ve finansal geliĢmiĢlik arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. 1993-

2008 dönemini kapsayan çalıĢmada büyüme ile para arzı, hisse senetlerinin piyasa değeri ile 

dıĢ ticaret büyüme ile banka kredileri arasında iki yönlü nedenselliğin Granger nedensellik 

testi ile tespit edilmiĢtir.  

Ağayev (2012) tarafından finansal geliĢme ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢkinin 

20 geçiĢ ekonomisine ait verilerle incelendiği bir çalıĢma yapılmıĢtır. Panel eĢbütünleĢme ve 

panel nedensellik analizlerinin kullanıldığı bu çalıĢmada, panel eĢbütünleĢme sonuçları 

finansal geliĢme ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli iliĢkinin olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢ ve finansal geliĢmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisinin 

olduğu yönünde bulgular elde edilmiĢtir. 

Ekinci ve arkadaĢları tarafından (2014) kredi büyümesi, cari açık ve finansal derinlik 

üzerine yapılan bir çalıĢmada, kredi büyümesi ile cari iĢlemler arasındaki iliĢkinin düĢük 

finansal derinlik seviyeleri için daha güçlü olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kredi 

büyümesindeki hızlanmanın finansal geliĢmenin erken safhalarında cari dengede daha ciddi 

bozulmalara sebep olabileceği tespit edilmiĢtir. Özellikle standart cari denge modellerinin 

kullanılması ile geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelere dair bir modelleme yapıldığında kredi 
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büyümesindeki artıĢın cari dengede anlamlı derecede bozulmaya sebep olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu bozulmalara engel olmak için de uygun para politikası ve diğer makro 

önlemlerin finansal derinliği daha düĢük seviyelerde daha etkin çalıĢacağını savunmuĢlardır. 

Ekonomik büyüme ve finansal geliĢme üzerine yapılan bir baĢka çalıĢma da Mhadhbi 

(2014) tarafından yapılmıĢtır. 1973-2012 yıllarını kapsayan bu çalıĢmada dinamik panel veri 

yöntemi kullanılarak çeĢitli ülke grupları incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre ekonomik 

büyüme üzerinde özel sektöre verilen bankacılık kredilerinin pozitif etki yaptığı tespit 

edilmiĢtir. Ancak aynı çalıĢmada finansal sistem tarafından verilen kredilerin olumsuz etki 

yaptığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca geliĢmiĢ ülkelerde finansal derinliğin ekonomik 

büyümeye etkisi olumsuz iken, geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi üzerine ise 

pozitif etki yaptığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Gozgor (2015) tarafından ekonomik büyüme ve yurtiçine verilen krediler arasındaki 

nedensellik iliĢkisinin incelendiği bir çalıĢma yapılmıĢ ve bu çalıĢmada 24 OECD ülkesinin 

de aralarında bulunduğu 58 ülkenin 1970-2010 dönemi verileri incelenmiĢtir. Bu çalıĢma 

sonucunda elde edilen bulgularda 7 OECD (Avusturya, Finlandiya, Japonya, Hollanda, Yeni 

Zelanda, Ġspanya ve BirleĢik Krallık) ülkesi için yalnız büyümeden yurtiçi kredilere doğru bir 

nedensellik iliĢkisi tespit etmiĢtir. 

Yine aynı yılda benzer bir çalıĢma da Peia ve Rosbazch (2015) tarafından yapılmıĢ ve 

burada da yurtiçi kredilerden GSYĠH‘ya, hisse senetlerinden GSYĠH‘ya ve bunların 

ekonomik büyümeye etkileri 21 OECD ülkesi ve Singapur için 1973-2011 dönemi verileri 

kullanılarak incelenmiĢtir. Yazarların bulguları ise, geliĢmiĢ ülkelerde hisse senedi piyasasının 

ekonomik büyüme için yön verici rol oynadığı vurgusu yapılmıĢtır. Ayrıca 16 ülke için çıktı 

büyümesi kredi iliĢkisi arasında iki yönlü nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. 

Stolbov (2015) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 24 OECD ülkesinin 1980-2013 

dönemine iliĢkin verileri ile bir çalıĢma yapılmıĢ ve bu çalıĢmada da yurtiçi özel kredi oranı 

ile reel GSYĠH arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada nedenselliğin araĢtırılması için 

3‘lü test uygulanmıĢ ve kredi derinliğinden ekonomik büyümeye doğru Ġngiltere, Ġsviçre ve 

Yunanistan için bir nedensellik bulunmuĢtur. Bulgular göstermiĢtir ki ekonomik geliĢme 

ilerledikçe arz yanlıdan talep yanlıya doğru bir finansal geliĢme izlenmektedir. Toplam 

sonuçlar açısından ise çok fazla finans ve aracısız etkiler üzerine geçerli tartıĢmalar 

yapılmaktadır. Ancak ülkelerin kendine has belirleyicileri de önemli görülmektedir.  

Türkiye üzerine yapılan ve ticari açıklık, kredi hacmi ve ekonomik büyüme iliĢkisinin 

incelendiği bir baĢka çalıĢmada (Ümit, 2016) ekonomik büyüme ile reel faiz oranı 

değiĢkenleri arasındaki iliĢkide kredi hacminin ekonomik büyümeyi arttırdığı ticari açıklık ve 

faiz oranının ise azalttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca kredi hacmi ve ekonomik büyüme 

arasında yine reel faiz ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik iliĢkisi tespit 

edilmiĢtir.  

3. MODEL VE VERĠ SETĠ 

Literatür araĢtırması sonucunda Gayri safi yurt içi hasıla ile kredi derinliğini temsil 

eden değiĢkenler olarak GSYĠH‘ın yüzdesi olarak Gayri Safi Yurt Ġçi Tasarruflar, Özel 

Sektöre verilen yerel kredilerin GDP yüzdesi ve geniĢ para arzının GDP yüzdesi (M3)finansal 

derinlik göstergeleri olarak alınmıĢtır. ÇalıĢmada değiĢkenler aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilmiĢtir; 

                               GDPit=  αoi + α1iCreditt + α2iSavingst +α3iM3t + εit   …….            (1) 

Denklemde GDPit  değiĢkeni gayri safi yurt içi hasılayı, Creditt değiĢkeni özel sektöre 

verilen yerel kredileri (GSYĠH‘nın yüzdesi olarak), Savings değiĢkeni Gayri Safi Yurt Ġçi 
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Tasarrufları (GSYĠH‘nın yüzdesi olarak) ve M3 değiĢkeni de GeniĢ para arzı (GSYĠH yüzdesi 

olarak) yer almaktadır. Son olarak εit değiĢkeni de hata terimlerini göstermektedir.    

ÇalıĢmada JP Morgan tarafından geliĢtirilen Küresel GeliĢen Ülke Tahvil Endeksi 

(Emerging Market Bond Index Global, EMBIG+) içerisinde yer alan 16 adet
19

 ülkenin yıllık 

verileri kullanılmıĢtır. DeğiĢkenlere iliĢkin veriler World Development Indicator (WDI) web 

sitesinden elde edilmiĢtir.  

Tablo 2: DeğiĢkenler ve Açıklamaları 

DeğiĢken Kısaltma Açıklama ve Veri 

Aralığı 

Veri Kaynağı 

Gayri Safi Yurt Ġçi 

Hasıla 
GDP 

Gayri Safi Yurt Ġçi 

Hasıla Büyüme 

Oranı 

1995-2014 

WDI 

(http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-

indicators 

Özel Sektöre 

verilen yerel 

krediler 

Credit 

Özel Sektöre verilen 

yerel krediler(GDP 

Yüzdesi) 

1995-2014 

WDI 

(http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-

indicators 

Gayri Safi Yurt Ġçi 

Tasarruflar 
Savings 

Gayri Safi Yurt Ġçi 

Tasarruflar(GDP 

Yüzdesi) 

1995-2014 

WDI 

(http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-

indicators 

GeniĢ Para Arzı M3 M3(GDP Yüzdesi) 

WDI 

(http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-

indicators 
 Kaynak: Yazar Tarafından DerlenmiĢtir. 

4. EKONOMETRĠK YÖNTEM VE BULGULAR 

ÇalıĢmada analize geçmeden önce modelde yer alan değiĢkenlerin zaman serisi niteliği 

taĢımalarından dolayı durağanlık durumlarının araĢtırılması gerekmektedir. Çünkü gerek 

finansal zaman serilerinde gerekse panel verilerde kullanılan yöntemler serilerin durağan 

oldukları varsayımına dayanmaktadır. Durağan olmayan değiĢkenler ile bir tahminde 

bulunulması durumunda ise sahte regresyon sorunuyla karĢılaĢılabilinmektedir. Bir zaman 

serisinin farklı gecikme uzunluklarında ortalaması, varyansı aynı kalacaktır (Gujarati, 

1999:797).  

ÇalıĢmada yer alan değiĢkenlerin durağanlık durumları birim kök testleri ile 

incelenmiĢtir. Analizde kullanılan serilerin birim kök içermesi durumunda serilerin durağan 

olmadıkları ve birim kökten arındırılarak analiz edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Serilerin birim kök içerip içermedikleri baĢka bir ifadeyle durağan olup olmadıkları Panel 

birim kök testleri ile irdelenmiĢtir. Panel birim kök testleri birimler arasında korelasyon olup 

olmadığını varsaymalarına göre birinci nesil ve ikinci nesil birim kök testleri olmak üzere iki 

grupta ele alınmaktadır. Birinci nesil birim kök testleri birimler arasında korelasyon 

olmadığını varsaymaktadır. Bunlar içerisinde en önemlileri Levin-Lin-Chu (2002), Im-

Pesaran-Shin (2003 (IPS) ve Breitung (1999) testleridir. Tablo 3‘de analizde kullanılan birim 

kök test sonuçları yer almaktadır. 

                                                 
19

 Küresel Gelişen Ülke Tahvil Endeksi içerisinde yer alan ülkeler: Türkiye, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Hırvatistan, 

Macaristan, Endonezya, Meksika, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna ve Venezuela ülkeleridir. 

Çalışmada ülkelerin tamamı kullanılmıştır. 
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Tablo 3: Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢken LLC IPS Breitung 

GDP 4.77068 (1.000) 7.18051(1.000) 4.36760(1.0000) 

Kredi -1.19260(0.1165) 1.77539(0.9621) 4.79938(1.000) 

Tasarruflar -0.96928(0.1662) -0.78326(0.2167) 0.13263(0.5528) 

M3 -0.15730(0.4375) 2.49075(0.9936) 0.62716(0.7347) 

Birinci 

Farkları 

   

GDP -12.2827(0.000) -7.00162(0.000) -7.11252(0.000) 

Kredi -6.21093(0.000) -6.92024(0.000) -3.27159(0.0005) 

Tasarruflar -10.3252(0.000) -11.6599(0.000) -4.40540(0.000) 

M3 -9.85725(0.000) -10.5829(0.000) -4.82872(0.000) 

Parantez içerisindeki rakamlar p değerlerini göstermektedir. LLC testinde Newey-

West bant geniĢliği olarak seçilmiĢ ve Barlett Kernel yöntemlerine göre tahmin 

yapılmıĢtır. Maksimum gecikme sayısı otomatik olarak seçilmiĢ ve maksimum 

gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiĢtir. 

Tablo 3 incelendiğinde tüm değiĢkenlerin düzeylerinde birim kök içerdiği fakat birinci 

farkları alındığında ise durağanlaĢtıkları görülmektedir. Böylece tüm değiĢkenlerin I(1) 

durumunda oldukları sonucuna varılmıĢtır.  

4.1. Panel Kointegrasyon Analizi 

Ekonometrik uygulamalardaki kısıtlamalara karĢın, panel veri kullanımının birçok 

avantajı vardır. Panel veri, verilerin heterojenlik özelliklerinin daha iyi kontrol edilmesini 

sağlar. Böylece, panel veri kullanılarak yapılan çalıĢmalarda elde edilen sonuçların sapma 

seviyesinin azalmaktadır. Ayrıca, panel veri kullanılarak kurulan modellerde daha fazla 

serbestlik derecesi ve daha az çoklu eĢdoğrusallık bulunacağı için, elde edilen katsayıların 

geçerlilik dereceleri daha yüksek olacaktır. Diğer bir avantaj da kesit veya zaman serisi 

modelleri ile ortaya çıkamayacak olan etkilerin bu modellerde belirlenebilir hale gelmesidir 

(Hsiao, 2007) . 

Panel kointegrasyon yöntemi, çalıĢmada istenilen verilerin bir havuz içinde toplanıp, 

bu panel veri setinin uzun dönemli iliĢkilerini panel verinin farklı serilerinin heterojenlik 

özelliklerini de dikkate alarak ve kısa dönemli dinamiklerin özelliklerinin ele alınmasını ihmal 

etmeden inceleme olanağı sağlamaktadır.  

DeğiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢkinin ortaya konulması amacıyla çalıĢmanın 

bu bölümünde kointegrasyon iliĢkileri incelenmiĢtir. Bu tür modellerde kointegrasyon 

testlerini: 

                                         (2) 

ġeklinde ifade edebiliriz. Denklemde t=1,….,T; i=1,…..,N; j=1,…..,k; ve x ve y birinci 

dereceden bütünleĢik değiĢkenlerdir. DeğiĢkenler  arasındaki zaman etkisinin görülmesi için 

bu değerler sırasıyla sıfır olarak alınabilir (Pedroni, 1999).  
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Tablo 4: Kointegrasyon Analizi Sonuçları 

 Sabit Model  Sabit ve Trendli Model 

Testler Ġstatistik 

p 

Değeri Ġstatistik P Değeri 

Kao -2.104741 0.0177   

Pedroni     

Within-dimension     

Panel v-Statistic -1.374417 0.9153 1.975460 0.0241 

Panel rho-Statistic 2.031351 0.9789 3.119740 0.9991 

Panel PP-Statistic (non-parametric) 1.686679 0.9542 1.463335 0.9283 

Panel ADF-Statistic (parametrik) 1.144732 0.8738 

-

0.096033 0.4617 

Between-dimension     

Group rho-Statistic 3.283459 0.9995 -0.6027 1.0000 

Group PP-Statistic (nonparametrik) 0.639435 0.7387 

-

1.604269 0.0543 

Group ADF-Statistic (parametrik) -0.026620 0.4894 

-

1.846960 0.0324 

Kao ve Pedroni (parametrik) testlerinde, maksimum gecikme uzunluğu otomatik olarak alınmıĢ ve optimal 

gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiĢtir; uzun dönem tutarlı hata varyansı hesaplanırken 

―Kernel‖ tahmincisi olarak Barlett yöntemi kullanılmıĢ ve bant geniĢliği ―bandwith‖ Newey-West yöntemine 

göre seçilmiĢtir. 

Tablo 4 modelin kointegrasyon sonuçlarını göstermektedir. Tablo 4‘e göre 

incelendiğinde Kao (1999) testi sonucuna göre değiĢkenler arasında kointegrasyon yoktur 

Ģeklinde kurulan Ho hipotezi reddedilerek değiĢkenler arasında kointegrasyon iliĢkisi tespit 

edilmiĢtir. Pedroni (1999, 2004) H0 hipotezi panel için eĢbütünleĢme yoktur Ģeklinde 

kurulmaktadır. Pedroni test istatistiği sonuçları değerlendirildiğinde sabit terimli model de 

kesitler arası ve kesit içi kointegrasyon olup olmadığını ölçen tüm testlerde değiĢkenler 

arasında herhangi bir kointegrasyon iliĢkisine rastlanılmadığı tespit edilmiĢ iken, hem sabit 

terim hem de trend içeren modelde ise kesitler arası kointegrasyon olup olmadığını ölçen 

analizlerde grup pp ve grup ADF test istatistiklerine göre değiĢkenler arasında kointegrasyon 

iliĢkisine rastlanılmıĢtır.  Kesit içi testlere bakıldığında ise sadece panel v istatistiğinin % 95 

anlamlılık düzeyinde anlamlı sonuç verdiği diğer testlerin ise anlamlı sonuçlar vermediği 

görülmektedir. Bu doğrultuda Kao test istatistiğine göre seriler arasında kointegrasyon tespit 

edilirken, Pedroni test istatistiğinde ise sadece kesitler arasında kointegrasyon iliĢkisine 

rastlanılmıĢtır. Ancak çalıĢmada kullanılan zaman boyutu çok yüksek olmadığı için grup rho 

istatistiğini dikkate almak daha güvenilir sonuçlar verecektir. Sonuç olarak, Kao test istatistiği 

ve kesitler arası istatistikler göz önünde bulundurularak serilerin eĢbütünleĢik oldukları 

söylenebilmektedir. 

Ağır ve Diğ, (2011)‘e göre eğer değiĢkenler arasında kointegrasyon iliĢkisi söz konusu 

ise tahmin edilecek modelin Panel Var modelinin bir gecikmeli hata terimlerine dayalı Panel 

VECM modeli olması gerekmektedir. Seriler arasında kointegrasyon iliĢkisi tespit edildiği 
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için bu aĢamada serilerin kointegrasyon parametrelerinin tahmin edilmesi gerekmektedir. 

FMOLS(Tam DüzeltilmiĢ En Küçük Kareler) ve DOLS(Dinamik En Küçük Kareler) olmak 

üzere iki yöntem söz konusudur. Pedroni (2000) çalıĢmasında FMOLS‘a göre belirlenen 

parametrelerin küçük örneklemlerde daha baĢarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söylemektedir. 

FMOLS ve DOLS yöntemlerine göre tahmin edilen kointegrasyon parametreleri sırasıyla 

Tablo5 ve Tablo6‘da görülmektedir.  

Tablo 5: Panel FMOLS Tahmin Sonuçları 

  Panel FMOLS   
  Sabit Terim Kredi M3 Tasarruflar 
Ülkeler Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-value 
Türkiye 13.452,8700 4,3115* 37,9390 1,9030* -7,9203 -0,1714 -310,1330 -2,8545* 

Arjantin 21.587,3200 6,7453* -297,4760 -3,8828* -7,9036 -0,0810 -362,6440 -3,5763* 
Brezilya 4.418,7640 13,2106* 50,6600 11,0113* 29,8308 6,4163* 75,6897 3,2640* 

Kolombiya -103,8490 -0,1442 -34,0842 -0,9557 137,8710 2,7626* 122,7840 4,1833* 
Hırvatistan 4.421,9230 15,0456* 76,9193 8,5482* -16,2066 -1,7033* 255,9878 10,9680* 
Macaristan 6.190,9660 1,6269* 171,4317 2,4879 -120,7139 -0.844493 195,0883 0,8192 
Hindistan 4.497,5880 3,3197* 10,1560 1,3882 -62,6024 -4,2055* 24,0063 0,8311 
Meksika 1.252,5010 0,6579 -33,8350 -1,4728 71,9086 4,8108* 257,5040 2,9506* 
Panama -8.558,6090 -1,6016 -65,9624 -1,4326 215,8253 3,1943 174,3833 1,9074 

Peru -1.251,2230 -2,3465* 23,6134 0,5966 73,2248 1,7485* 110,0299 5,3543 
Filipinler -691,2544 -0,7850 -21,1497 -2,9895 51,1865 5,9308 19,7804 0,3924 
Romanya 2.338,1450 1,2972* 98,7555 4,4588 20,3246 0,3327* 91,5064 1,4906* 
Rusya -160,7440 -0,1411* 54,5797 1,3163* 101,5388 1,9489* 117,8214 4,1202* 
Güney 

Afrika 
5.043,9780 4,5833* 0,7749 0,1455 62,8460 7,4441* -124,8672 -2,4308* 

Ukrayna 886,3049 7,9265* 1,6163 0,9528 32,3763 11,5887* 17,4348 4,0035* 
Venezuela 8.768,5680 6,6716* 333,8362 5,6510* -75,3243 -2,3885 17,4961 0,5754 

Panel 3880,828 15,094 25,485 6,931 31,641 9,406 42,616 7,999 

*  %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiĢtir. 

Panel FMOLS test sonuçları Panel bazında değerlendirildiğinde tüm değiĢkenlerin 

iĢaretlerinin pozitif olarak bulunduğu ve istatistiksel olarak %5 düzeyinde anlamlı olduğunu 

bulunmuĢtur. Uzun dönemde kredilerdeki %1‘lik bir artıĢ, ekonomik büyümede panel 

genelinde % 25,48‘lik bir artıĢa, benzer Ģekilde M3‘de meydana gelecek %1‘lik bir artıĢ 

ekonomik büyümede %31,64‘lük bir artıĢa ve son olarak tasarruflarda meydana gelecek 

%1‘lik bir artıĢ ekonomik büyümede %42,61‘lik bir artıĢa yol açmaktadır.  
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Tablo 6. Panel DOLS Tahmin Sonuçları 

 Panel DOLS   

 Sabit Terim Kredi M3 Tasarruflar 

Ülkeler Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-value 

Türkiye 3.712,162 0,2890 -13,0895 -0,2611 58,2257 0,5154 137,3307 0,2568 

Arjantin 25995,5 25* -338,034 -12,108* -169,5511 -4,535* -339,0479 -6,6497* 

Brezilya 4.882,673 6,0718* 60,7453 19,960* 18,6547 6,7543* 65,4929 2,1070 

Kolombiya -2.497,533 -1,7526 -162,190 -2,169 306,2931 3,3630* 190,7408 2,3423 

Hırvatistan 2.473,995 3,2134* 152,8460 4,582* -75,0686 -3,459* 313,3237 2,7670* 

Macaristan 15.912,310 3,1019* 370,816 1,175 -504,5490 -0,697 278,9956 0,3073 

Hindistan 1.043,492 0,3615 18,2581 0,352 -47,0825 -2,452* 103,7646 1,8081 

Meksika 5.508,512 1,3256 9,5607 0,215 21,9253 0,6016 100,2010 0,5574 

Panama -2.853,861 -0,1939 -65,296 -0,447 143,6213 0,8805 167,9236 0,5634 

Peru -2.158,173 -3,441* -127,281 -1,366 268,4333 2,4702* 19,9087 0,4205 

Filipinler -147,471 -0,0347 -11,727 -0,324 36,5185 1,0739 20,9381 0,0743 

Romanya -12.345,850 -2,2041* -99,474 -1,578 432,0686 2,4646* 378,3588 4,3526* 

Rusya -1.130,168 -2,5059* -149,719 -5,069* 347,4034 9,8650* 49,2134 3,4032* 

Güney 

Afrika 

5.321,759 4,0407* 8,439 1,467 56,5378 7,4724* -172,6047 -3,0834* 

Ukrayna 910,908 6,0338* -0,6729 -0,194 36,4604 5,5957* 14,9910 2,6648* 

Venezuela 8.046,426 7,9339* 338,9674 4,996* -49,9256 -1,0974 18,7653 0,7942 

Panel 3292,167 11,743 -0,490 2,307 54,997 7,203 84,268 3,1714 

*  %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiĢtir. 

Panel DOLS test sonuçları Panel bazında değerlendirildiğinde kredi değiĢkeni dıĢında 

tüm değiĢkenlerin iĢaretlerinin pozitif olarak bulunduğu ve istatistiksel olarak %5 düzeyinde 

anlamlı olduğunu bulunmuĢtur. Uzun dönemde kredilerdeki %1‘lik bir artıĢ, ekonomik 

büyümede panel genelinde % 0,49‘luk bir azalıĢa neden olmaktadır. Bununla birlikte M3 geni 

para arzında meydana gelecek %1‘lik bir artıĢ ekonomik büyümede %54,997‘lik bir artıĢa ve 

son olarak da tasarruflarda meydana gelecek %1‘lik bir artıĢ ekonomik büyümede %84,26‘lık 

bir artıĢa yol açmaktadır.  

4.2. Panel Nedensellik Analizi 

DeğiĢkenler arasındaki kointegrasyon iliĢkisi ortaya konulduktan sonra, bunların 

arasındaki iliĢkinin yönü nedensellik analizi ile ortaya konulabilecektir. Bu amaçla, 

çalıĢmanın bu bölümünde panel hata düzeltme modeli (VECM) tahmini yapılacaktır. Bu 

model ile hem kısa dönemli hem de uzun dönemli iliĢkilerin yapısı ortaya konulabilecektir. 

Panel VECM Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır (Pedroni, 1999,2004) : 

Δ                             (3) 

Δ                               (4) 

Burada I, L, M ve N optimal gecikme uzunluğunu,  ve ise modelden elde edilen 

hata terimlerini, λ ve δ  ise kointegrasyon modelinden elde edilen hata terimlerini ifade 

etmektedir. Her bir değiĢken için hesaplanan Panel Granger nedensellik testi sonuçları Tablo 

7‘de özetlenmiĢtir. 
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Tablo 7: Panel Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 

Kısa Dönem Nedensellik  Uzun Dönem 

Nedensellik 

 (GDP) (Kredi) (M3)  (Sav) Ect(-1) 

(GDP) 
 

1.255818 

[ 0.2624] 

13.52150 

[ 0.0002] 

3.940835 

[ 0.0471] 

-0.103052 

[-2.51621] 

(kredi) 
5.978398 

[0.0145] 

 2.572896 

[ 0.1087] 

0.264297 

[0.6072] 

0.001257 

[ 1.89687] 

(M3) 
0.517026 

[ 0.4721] 

4.195213 

[ 0.0405] 

 0.664198 

[0.4151] 

0.001188 

[ 2.77578] 

 (SAV) 
1.890755 

[ 0.1691] 

3.904496 

[ 0.0482] 

1.68E-05 

[ 0.9967] 

 -0.000386 

[-1.15365] 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiĢtir. 

Tablo 7 değiĢkenler arasında Granger anlamda herhangi bir nedensellik olup 

olmadığını içeren test sonuçlarını göstermektedir. Tablo 5 incelendiğinde değiĢkenler arasında 

herhangi bir uzun dönemli nedensellik iliĢkisine rastlanılmamıĢken, kısa dönemli nedensellik 

analizi sonuçlarına göre ise M3 değiĢkeninden GDP değiĢkenine doğru tek yönlü, kredi 

değiĢkeninden M3 değiĢkenine doğru tek yönlü, GDP değiĢkeninden hem kredilere hem de 

tasarruflara doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisine rastlanılmıĢtır.    

5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢmada JP Morgan tarafından geliĢtirilen EMBI+ endeksi içerisinde yer alan 16 

geliĢmekte olan ülkenin 1995-2014 dönemi için yıllık veriler kullanılarak ekonomik büyüme 

ile finansal derinlik göstergeleri olarak özel sektöre verilen yerel krediler, gayri safi yurt içi 

tasarruflar ve M3 parasal geniĢlik değiĢkenleri arasındaki iliĢki irdelenmiĢtir. DeğiĢkenler 

arasındaki uzun dönemli iliĢki Kao, Pedroni eĢbütünleĢme testleri ile analiz edilmiĢ iken kısa 

dönemli iliĢki panel granger nedensellik testi ile ölçülmüĢtür.    

ÇalıĢmada kointegrasyon analizinde Kao eĢbütünleĢme sonucuna göre değiĢkenlerin 

uzun dönemde bütünleĢik oldukları sonucu tespit edilmiĢken, Pedroni tarafından geliĢtirilen 

test sonucuna göre trend içermeyen modelde değiĢkenler arasında herhangi bir kointegrasyon 

iliĢkisi tespit edilememiĢtir. Ancak trend içeren modelde ise kesitler arasında iki testte ve kesit 

içinde bir test sonucunda değiĢkenler arasında kointegrasyon iliĢkisine rastlanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada değiĢkenler arasındaki kısa dönemli iliĢki panel Granger testine göre ölçülmüĢtür. 

Panel nedensellik analizi sonuçlarına göre testi sonucuna göre M3 değiĢkeninden GDP 

değiĢkenine doğru tek yönlü, kredi değiĢkeninden M3 değiĢkenine doğru tek yönlü, GDP 

değiĢkeninden hem kredilere hem de tasarruflara doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisine 

rastlanılmıĢtır.    

Son yıllarda yapılan çalıĢmalar göstermektedir ki, ekonomik büyüme finansal geliĢme 

iliĢkisi az geliĢmiĢ ve geliĢmiĢ ülkelere nazaran geliĢmekte olan ülkelerde daha güçlüdür. 

Bankacılık ve sermaye piyasalarından oluĢan finansal yapıda bankacılık kesiminin sermaye 

birikimini olumlu etkilediği görülmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde gerek bankacılık 

gerekse sermaye piyasalarının geliĢmesi ile eĢanlı olarak bankacılık sektörüne bağlı bir 
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ekonomik büyüme gerçekleĢirken, ekonomik büyüme ile finansal yapı arasındaki iliĢki de 

genellikle pozitif olmaktadır. 

Sonuç olarak, çoğu akademik çevrede ekonomik büyüme ile finansal yapının etkinliği 

arasında pozitif bir iliĢki olduğu kabul edilmektedir. Böylece ekonomik büyüme ile finansal 

sistemin geliĢimi ve gelir düzeyi arasındaki karĢılıklı bağımlılık ekonomik anlamda uygun 

ortamın hazırlanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla da ülkemiz gibi geliĢmekte olan ülkelerde 

kredi derinliği (geniĢ anlamda finansal geliĢmiĢlik) ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkinin 

varlığı teyit edilmekle birlikte nedenselliğin yönü konusunda farklı görüĢler ortaya konmaya 

devam etmektedir.  
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ÖZET 

Büyüme hızının yavaĢlaması sonucu ülkelerin uzun yıllar orta gelir düzeyinde 

kalmaları ve yüksek gelir düzeyine ulaĢma baĢarısı gösterememeleri durumu son yıllarda 

ekonomi literatürüne yeni giren ―Orta Gelir Tuzağı (OGT)‖ kavramı ile tanımlanmaktadır. 

Büyüme hızlarında görülen yavaĢlamalar geleneksel büyüme modellerinin ekonomik 

büyümeyi açıklama gücünü zamanla azaltırken teknolojik geliĢmeleri ve beĢeri sermayeyi ön 

plana çıkaran yeni büyüme anlayıĢlarının ortaya çıkmasına vesile olmuĢtur. Bu çalıĢmanın 

amacı, ekonomilerde büyümenin yavaĢlaması, güncel tabiriyle orta gelir tuzağı sorununun 

çözümü ve büyümenin devamlılığı açısından beĢeri sermayenin önemini ortaya koymaktır. Bu 

amaçla, orta gelir tuzağında bulunan veya en azından böyle bir riskle karĢı karĢıya olan, 

içlerinde Türkiye‘nin de yer aldığı bir grup üst-orta gelirli geliĢmekte olan ülkelerin durumu, 

beĢeri sermaye göstergesi olarak kabul edilen ve Ġnsani GeliĢme Endeksi (ĠGE) hesaplanırken 

de dikkate alınan değiĢkenler aracılığıyla 2010-2014 dönem aralığı için Panel Veri Analiz 

Tekniği kullanılarak ampirik olarak incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Elde edilen genel sonuçlar, 

beĢeri sermaye unsurlarında zaman içerisinde meydana gelen iyileĢmelerin, ekonomik 

büyümenin sağlanması ve büyümenin devamlılığı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu, 

beĢeri sermaye unsurlarının bu ülkelerdeki GSMH büyüme oranı üzerindeki değiĢimin sadece 

%32‘lik kısmını açıkladığını ortaya koymaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Büyüme, Orta Gelir Tuzağı, Ġnsani GeliĢme ve 

BeĢeri Sermaye 
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THE IMPORTANCE OF THE HUMAN CAPITAL IN ORDER TO ESCAPE FROM 

MIDDLE INCOME TRAP 

ABSTRACT 

The middle income trap concept explains a situation of a country that reach a certain 

level of income position and keeps this position for many years. Owing to the fact that 

decreasing growth rates has been undermining the explanatory power of the traditional growth 

models, the new growth models, which emphasized the technological advancement and 

human capital, have been arising in recent years. The main aim of this study is to reveal the 

importance of human capital with regard to the solution of the middle income trap and to the 

sustainable growth. For this, the cases of the upper middle income countries such as Turkey 

which faces the the middle income trap risk  and of the high income countries were analyzed 

by using the Panel Data Analyzing Technic, which contains variables in order to calculate the 

Human Development Index, for the period of 2010 – 2014. According to the consequences of 

the analysis, human capital has a positive effect on economic growth and its continuity in 

these countries, and also human capital elements explains 32 % of the GNP growth changes. 

Key Words: Sustainable Growth, Middle Income Trap, Human Development and 

Human Capital. 
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1.GĠRĠġ 

GeliĢmekte olan ülkelerin büyük bir kısmında, büyümenin sürdürülebilirliği 

konusunda yaĢanan sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak daha yüksek gelir düzeyine ulaĢma 

konusunda yaĢanan zaman kayıpları son yıllarda ―Orta Gelir Tuzağı (OGT)‖  olgusunun 

sıklıkla dile getirilmeye baĢlanmasına neden olmuĢtur. Soruna bu açıdan bakıldığında OGT 

sorununun, orta gelir düzeyine sahip ve geliĢme mücadelesi içerisinde olan oldukça geniĢ bir 

ülke grubunu ilgilendirdiği anlaĢılmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan sınırlı sayıdaki teorik ve ampirik çalıĢmalar incelendiğinde, orta 

gelir tuzağına düĢmüĢ yahut böylesine bir riskle karĢı karĢıya olan ülkelerin, tuzaktan 

kurtulmaları veya böyle bir riskle karĢı karĢıya kalmamaları açısından atmaları gereken 

adımlar özetle Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: 

 Katma değeri yüksek mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlayacak üretkenlik 

artıĢının sağlanması, 

 Üretimde ithal teknolojileri ikame edecek yerli teknolojilerin geliĢtirilmesi, 

 Ġhracatta ürün çeĢitliliğinin artırılması, 

 Ucuz ve niteliksiz emeğe dayalı üretim stratejilerinden, katma değeri yüksek, 

bilgi-yoğun ve yenilikçi üretim stratejilerine kayılması, 

 GiriĢimciliği ve yenilikçiliği destekleyen ve bu tür faaliyetleri özendirici 

politikaların uygulanması, 

 BeĢeri sermaye birikimini artıracak gerekli eğitim reformlarının 

gerçekleĢtirilmesi, 

 Kurumsal altyapı yetersizliklerinin düzeltilmesi, demokratik hak ve 

özgürlüklerin geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi, 

 Faktör piyasalarının geliĢtirilmesi ve emek piyasasında ücret katılıklarını 

yumuĢatmaya yönelik reformların yapılması, 

 Ar-Ge ve bilgi teknolojilerinin geliĢtirilmesi, 

 Devletin bütün bu süreçlerde uygulayacağı aktif politikalarla üzerine düĢen 

sorumluluğu yerine getirmesi. 

Görülüyor ki, orta gelir tuzağından kurtulmak veya böyle bir riskle karĢı karĢıya 

kalmamak adına atılması gereken adımların çok büyük bir kısmı, sahip olunan insan 

unsurunun niceliksel ve niteliksel özelliklerinin geliĢtirilmesiyle ilintilidir. ġöyle ki, bir 

ekonomide bilgi yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi, giriĢimciliğin ve 

yenilikçi fikirlerin ortaya çıkabilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin yapılabilmesi ve yeni 

teknolojilerin ortaya çıkarılabilmesi, nihayetinde etkin ve verimli bir üretim yapısının 

oluĢturulabilmesi ancak nitelikli insan unsurunun varlığıyla mümkün olabilmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı ekonomilerde büyümenin yavaĢlaması veya güncel tabiriyle 

OGT sorununun çözümünde beĢeri sermayenin önemini ampirik olarak ortaya koymaktır. Bu 

amaç doğrultusunda, beĢeri sermayenin büyümenin devamlılığı üzerindeki etkinliği, içlerinde 

Türkiye‘nin de yer aldığı seçilmiĢ bir grup üst-orta gelirli ülke örnekleri üzerinden 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

2.GELĠR GRUPLARI VE ORTA GELĠR TUZAĞI 

Dünya Bankası günümüz ekonomilerini geliĢmiĢlik düzeyleri bakımından üç grupta 

toplamaktadır. Dünya Bankası bu sınıflandırmayı yaparken ülkelerin kiĢi baĢına Gayrisafi 

Milli Hâsıla (GSMH) düzeylerini dikkate almakta ve hesaplamalarını ―Atlas Metodunu‖ 

kullanarak yapmaktadır. Bu metot, ulusal para birimi cinsinden hesaplanan kiĢi baĢı GSMH 

rakamlarının son üç yılın döviz kuru ortalamaları kullanılarak Amerikan Doları cinsinden 

ifade edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yolla döviz kurlarında meydana gelen 

dalgalanmaların kiĢi baĢı GSMH düzeyleri üzerindeki etkileri belirli ölçülerde azaltılmaya 
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çalıĢılmaktadır. Dünya Bankasının 1 Temmuz 2016 tarihinde,2015 yılı verilerine göre revize 

ederek yayınlamıĢ olduğu rapora göre;  kiĢi baĢına GSMH düzeyi 1,025$‘dan az olan ülkeler 

düĢük gelirli, 1,026$-12,475$ aralığında olan ülkeler orta gelirli (1,026$ - 4,035$ gelir 

aralığında olanlar alt-orta gelirli, 4,036$ - 12,475$ gelir aralığında olanlar üst-orta gelirli) ve 

kiĢi baĢına GSMH düzeyi 12,476$‘dan daha fazla olan ülkeler ise yüksek gelirli ülkeler olarak 

sınıflandırılmaktadır (The World Bank, 2015a). 

Tablo 1: Dünya Bankası KiĢi BaĢına GSMH Düzeyleri Bakımından Ülke Ekonomileri 

Sınıflandırması 

Ekonomiler KiĢi BaĢına Yıllık GSMH 

DüĢük Gelirli Ekonomiler 1.025 $ ve daha düĢük 

Orta Gelirli Ekonomiler 1.026 $ - 12.475 $ arası 

     Alt-Orta Gelirli Ekonomiler 1.026 $ - 4.035 $ arası 

     Üst-Orta Gelirli ekonomiler 4.036 $ - 12.475 $ arası 

Yüksek Gelirli Ekonomiler 12.476 $ ve üstü 
Kaynak: The World Bank, 2015a. 

Dünya Bankası‘nın yapmıĢ olduğu bu sınıflandırmaya göre;  2015 yılı verilerine göre 

dünyadaki 218 ülkeden 31‘i düĢük gelir grubunda, 52‘si alt-orta gelir grubunda, 56‘sı üst-orta 

gelir grubunda ve 79‘u ise yüksek gelir grubunda yer almaktadır (The World Bank, 2015b). 

Türkiye ise bu metoda göre, 10,840$‘lık (satın alma gücü paritesine göre 19,020$) kiĢi baĢı 

GSMH değeri ile üst-orta gelir grubunda yer alan bir ülkedir. 

 ―Orta Gelir Tuzağı (OGT)‖ kavramı, iktisadi büyüme ve kalkınma konuları arasına 

yeni girmiĢ bir konu olmakla birlikte, geliĢmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğunu 

ilgilendirdiğinden, iktisat literatüründe ve iktisatçılar arasında önemi hızla artan ve ilgi odağı 

haline gelen güncel bir kavramdır. Literatürde genellikle düĢük gelirli ülkelerin bir kez 

fakirlik çemberinden kurtulup, orta gelir kategorisine geçmeleri durumunda devam edecek 

olan büyüme performansıyla belirli bir süre sonra yüksek gelir grubuna çıkacakları yönünde 

yaygın görüĢ mevcuttur. Bu yaygın görüĢ, iktisadi büyüme ve kalkınma ekonomisi alanında 

daha çok ―yoksulluk tuzağı‖ olgusunun ön plana çıkmasına ve görece ―orta gelir tuzağı‖ 

olgusunun ihmal edilmesine sebep olmuĢtur. Yapılan birçok çalıĢmada dünyada çok sayıda 

ülkenin yoksulluk tuzağı ile karĢı karĢıya kaldığı ve yoksulluğunun bu tür ülkelerde nesilden 

nesile geçen bir olgu haline dönüĢtüğüne vurgu yapılmaktadır (Tho 2013: 107-108; Kharas ve 

Kohli 2011: 281). 

OGT kavramı, ilk olarak 2007 yılında Dünya Bankasında uzman olarak görev yapan 

Gill ve Kaharas tarafından hazırlanmıĢ olan ―Bir Doğu Asya Rönesansı: Ekonomik Büyüme 

Ġçin Fikirler (An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth)‖ isimli raporla 

gündeme gelmiĢtir. Gill ve Kaharas tarafından hazırlanmıĢ olan bu raporda özetle; Orta gelir 

düzeyinde bulunan birçok ülkenin, günümüz dünyasında meydana gelen ekonomik değiĢim ve 

dönüĢümlere ayak uydurmakta zorlandıkları ve bu nedenle zengin ülkelerle kıyaslandığında 

daha mütevazı büyüme performansları gösterdiklerine dikkat çekilmektedir. ÇalıĢmaya göre, 

orta gelir düzeyinde uzun yıllar takılı kalmıĢ olan bu tür ülkelerin ortak özellikleri, bir taraftan 

yoksul ülkelere karĢı düĢük ücretli standart imalat sanayi ürünlerinde rekabet edememek, öte 

yandan yenilikçilik temelli büyüyen zengin ülkeleri ise yakalamakta zorlanmaktır (Gill ve 

Kaharas, 2007: 4-5). Raporda, orta gelirli ülkelerin, yüksek gelirli ülkelerle düĢük gelirli 

ülkeler arasında sıkıĢıp kalmalarına vurgu yapılmakta ve bu durumda olan ülkeler genel 

olarak OGT‘ye takılmıĢ olan ülkeler olarak nitelendirilmektedir (Bozkurt, vd., 2014: 24).  

Dünya Bankası tarafından 2012 yılında yayınlanan ―Orta Gelirli Büyüme 

Tuzaklarından Kaçınma (Avoiding Middle-Income Growth Trap)‖ adlı benzer bir raporda; 

1950‘li yılardan bu güne kadar gösterdikleri hızlı ve istikrarlı büyüme performansları 
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sayesinde birçok ülkenin düĢük gelir düzeyinden kurtulup orta gelir düzeyine ulaĢma baĢarısı 

gösterdiği vurgulanmaktadır. Ancak orta gelir düzeyine ulaĢan ülkelerden çok azının yüksek 

gelirli ülkeler gurubuna geçmeyi baĢarabildiği, diğerlerinin ise OGT diye adlandırılan gelir 

düzeyinde sıkıĢıp kaldıkları ifade edilmiĢtir (Agenor, vd., 2012: 1). 

Dünya Bankası tarafından yayınlanan bu çalıĢmaların ardından orta gelir düzeyinde 

bulunan ülkelerin yaĢamıĢ oldukları büyüme sorunları ve bu sorunların bir sonucu olarak 

dillendirilmeye baĢlanan OGT olgusu, iktisatçılar arasında ilgi odağı haline dönüĢmeye 

baĢlamıĢ ve farklı ülke ve ülke grupları üzerinde yapılan araĢtırmalar hız kazanmıĢtır. 

Ağırlıklı olarak geliĢmekte olan ülkeleri ilgilendiren ve bu ülkelerde yaĢanan büyüme 

sorunları üzerine inĢa edilen OGT kavramı, gelir gruplarının tespitinde ortaya çıkan farklı 

görüĢler ve orta gelir seviyesinde geçirilen süreler dikkate alındığında literatürde farklı 

tanımlamalarla karĢılaĢmamıza neden olmaktadır. Kesin bir tanımı bulunmamakla birlikte bu 

konuda yapılmıĢ çalıĢmalarda sıkça kullanılan bazı tanımlamaları Ģu Ģekilde özetleyebiliriz; 

 Gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) bakımından kiĢi baĢına geliri düzeyi orta 

gelir seviyesine ulaĢmıĢ ülkelerin bu gelir bandında sıkıĢıp kalmaları, yani üst gelir seviyesine 

geçememe durumlarıdır (Yeldan, TaĢçı, Voyvoda ve Özsan, 2012: 13) 

 DüĢük gelirli bir ülkenin orta gelir düzeyine ulaĢtıktan sonra ülkenin, büyüme 

sürecinde ortaya çıkan yavaĢlamadır (Eichengreen vd. 2012: 46) 

 Orta gelir seviyesine ulaĢmıĢ ekonomilerin, uzun yıllar boyunca bu seviyede 

takılıp kalmalarını ve bir türlü yüksek gelirli ülke grubu seviyesine çıkamamaları durumudur 

(Karahan 2012: 96) 

 Bir ülkenin orta gelir düzeyine ulaĢtıktan sonra uzun yıllar (Alt-orta gelir grubu 

ülkeler için 28 yıl ve üzeri, üst-orta gelir grubu ülkeler için 14 yıl ve üzeri) bu gelir düzeyinde 

sıkıĢıp kalması durumudur (Felipe vd. 2012: 26). 

 Bir ekonominin belirli bir kiĢi baĢına gelir seviyesine ulaĢtıktan sonra 

durgunluk içine girmesi ve bulunduğu gelir seviyesinde sıkıĢıp kalması durumudur (Eğilmez 

2012) 

 Orta gelirli bir ülkenin üst gelir grubuna geçmekte yetersiz kalması durumudur 

(Yılmaz 2014:2). 

Tanımlamalara bakıldığında OGT olgusunun ―sürdürülebilir büyüme‖ konusunda 

yaĢanan sıkıntıların bir ürünü olduğu anlaĢılmaktadır. OGT olgusu üzerine bu güne kadar 

yapılmıĢ sınırlı sayıdaki çalıĢmalar incelendiğinde, yapılan çalıĢmaların temelde iki ana unsur 

üzerine inĢa edildiği görülmektedir. Bu unsurlardan ilki, orta gelir tuzağının nedenleri ile 

ilgilidir. Ġkincisi ise, orta gelir statüsü için eĢik değerin tespiti ve tuzağın nasıl belirlendiği ile 

ilgilidir. 

2.1. Orta Gelir Tuzağının Nedenleri Üzerine Farklı YaklaĢımlar 

OGT ve tuzağa neden olan faktörler üzerine yapılan çalıĢmalar incelendiğinde bu 

konuda Lin (2001) ve Kharas ve Kohli (2011) tarafından yapılan iki yaklaĢımın ön plana 

çıktığı görülmektedir.  

Lin (2001), ―Kalkınma Stratejisi, Canlılık ve Ekonomik Yakınsama (Development 

Strategy, Viability, and Economic Convergence)‖ adlı çalıĢmasında ülkelerin kalkınma evleri 

ve kalkınma evrelerinde takip edilmesi gereken stratejiler üzerinde durmaktadır. Bu anlamda 

ülkelerin iki temel stratejilerinin olduğunu söylemektedir. Bunlardan birincisi kısaca CAF 

(Comparative Advantage Following) olarak nitelendirdiği ―KarĢılaĢtırmalı Üstünlük Takip‖ 
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yaklaĢımı, ikincisi ise kısaca CAD (Comparative Advantage Defying) olarak nitelendirdiği 

―KarĢılaĢtırmalı Üstünlük KarĢıtı‖ yaklaĢımdır (Islam, 2013: 6). 

Lin çalıĢmasında; bir ekonominin sanayi / teknoloji yapısının endojen olduğunu ve 

bunun o ekonominin karĢılaĢtırmalı üstünlük yapısı tarafından belirlendiğini savunmaktadır. 

Az geliĢmiĢ ekonomilerin geliĢmiĢ ekonomileri yakalayabilmeleri için, azgeliĢmiĢ ülke 

hükümetlerinin sahip oldukları sanayi / teknoloji yapılarının yerine kalkınma stratejilerinde 

karĢılaĢtırmalı üstünlük yapısının iyileĢtirilmesini hedeflemeleri gerekmektedir. Ülkelerin, 

düĢük gelir gurubundan yüksek gelir gurubuna geçmeye çalıĢırken kalkınma stratejilerinde 

herhangi bir değiĢikliğe gitmelerine gerek yoktur.  Hükümetler karĢılaĢtırmalı üstünlük 

yapıları tarafından belirlenen karĢılaĢtırmalı avantajlar ile tutarsız bir endüstri / teknoloji 

yapısını seçerlerse, öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan firmaları güçsüz olur ve böyle bir 

durumda piyasadaki zayıf firmaları korumak amacıyla piyasa üzerinde baskı kurmak ve 

piyasa fiyatlarına müdahale etmek zorunda kalırlar. Sonuç olarak; yakınsama stratejisi 

böylelikle baĢarısızlığa uğramıĢ olacaktır (Lin, 2001:1). 

Kharas ve Kohli (2011), bazı ülkelerin orta-gelir düzeyine ulaĢtıktan sonra burada 

takılıp kalmalarını bazı Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerini kıyaslayarak açıklamaya 

çalıĢmıĢlardır. Yazarlara göre; düĢük gelirli ülkeler orta gelir seviyesini yakalayıncaya kadar 

genellikle arz yönlü bir büyüme stratejisi takip etmektedirler. Bu ülkeler baĢlangıçta düĢük 

üretkenliğe dayalı bir üretim anlayıĢından yüksek üretkenliğe ve ürün çeĢitliliğine dayalı bir 

üretim anlayıĢına geçmek suretiyle düĢük gelirli ülke kategorisinden orta gelirli ülke 

kategorisine geçmeyi baĢarabilmektedirler. Ancak orta gelir seviyesini yakalayan ülkelerin 

büyümeyi devam ettirebilmeleri ve yüksek gelirli ülkeler kategorisine yükselebilmeleri için 

büyüme stratejilerini değiĢtirmeleri, talep yönlü politikalara yoğunlaĢmaları gerekmektedir 

(Kharas ve Kohli, 2011: 284). 

Yazarlara göre bu süreçte Latin Amerika ülkeleri, orta-gelir düzeyini yakaladıktan 

sonra ekonomik büyümenin devamı noktasında gerekli stratejik değiĢimi 

gerçekleĢtirememiĢlerdir. Buna rağmen Doğu Asya ülkeleri, orta-gelir düzeyine eriĢtikten 

sonra çok hızlı bir Ģekilde yeni büyüme stratejilerini hayata geçirmeye baĢlamıĢlar ve bu 

stratejiler sayesinde yüksek gelirli ülkeler kategorisine yükselebilmiĢlerdir. Yazarlara göre, 

Doğu Asya Ülkeleri, özellikle Güney Kore (Kore Cumhuriyeti), üç kritik geçiĢi baĢarmıĢtır 

(Kharas ve Kohli, 2011: 284-286): 

 Üretimde çeĢitlendirmeden üretimde uzmanlaĢmaya geçiĢ 

 Fiziksel sermaye birikiminden ziyade inovasyon ve bilgi yoğun üretim anlayıĢı 

öncülüğünde büyümeye geçiĢ (yazarlara göre bunu baĢarabilmenin temel koĢulu, ilk ve orta 

öğretimden yükseköğrenime geçiĢi baĢarabilmektir). 

 Merkezi iktisadi yönetimden merkezi olmayan iktisadi yönetime geçiĢ. 

Yazarlara göre bu üç önemli geçiĢ süreci, güçlü bir liderlik ve değiĢim sürecini uzun 

vadelere taĢıyabilme becerisi gerektirmektedir. 

2.2. Orta Gelir Statüsü Ġçin EĢik Değerin Tespitine Yönelik YaklaĢımlar 

Orta gelir seviyesinin tespiti noktasında eĢik değerin ne olduğu veya ne olması 

gerektiği ile ilgili literatür incelendiğinde, genellikle sorunun yoksulluğun ölçümü 

çerçevesinde ele alındığı ve eĢik değerin kiĢi baĢına düĢen gelir düzeyi dikkate alınarak 

belirlenmeye çalıĢıldığı dikkati çekmektedir. Bu anlamda Ģu ana kadar yapılmıĢ olan 

çalıĢmalar incelendiğinde dört farklı yaklaĢımın ön plana çıktığı görülmektedir. 

Eichengreen, Park ve Shin (2013), yapmıĢ oldukları bir çalıĢmada; orta gelir tuzağı 

olgusunu, düĢük gelirli ülkelerin orta gelir seviyesine ulaĢtıktan sonra büyüme 
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performanslarının yavaĢlaması durumu olarak tanımlamıĢlardır. ÇalıĢmada 1957-2007 dönem 

aralığı için seçilmiĢ bazı ülkelere ait 2005 sabit fiyatlarıyla kiĢi baĢı GSYH düzeyleri dikkate 

alınmıĢtır. Elde edilen bulgular düĢük gelirli ülkelerin orta gelir seviyesine ulaĢtıktan sonra 

büyüme hızlarının ortalama olarak %2 oranında düĢtüğünü ve büyümedeki yavaĢlamanın kiĢi 

baĢına GSYH‘nin 17.000$ seviyelerinde iken ortaya çıktığını göstermektedir. Yazarlara göre 

büyümenin yavaĢlaması diğer bir deyiĢle OGT‘nin ortaya çıkması için üç koĢulun birlikte 

ortaya çıkması gerekmektedir. Bu koĢullar birer denklem yardımıyla Ģöyle ifade edilmektedir 

(Eichengreen vd., 2013: 5); 

  ցt,t-n ≥ 0,035       (1) 

  ցt,t-n – ցt,t+n ≥ 0.02      (2) 

  yt > 10.000       (3) 

Birinci koĢul (1. denklem); yavaĢlamadan önceki yedi yıllık bir dönemde kiĢi baĢına 

GSYH‘deki ortalama büyüme hızının en az %3,5 düzeyinde olması gerekmektedir. Ġkinci 

koĢul (2. denklem); yavaĢlama baĢladıktan sonraki yedi yıllık bir dönemde kiĢi baĢına 

GSYH‘de ortalama olarak en az %2‘lik bir gerilemenin olması gerekmektedir. Üçüncü ve son 

koĢul (3. denklem) ise; satın alma gücü paritesine (2005 sabit fiyatları ile) göre kiĢi baĢına 

GSYH‘nin 10.000$‘dan daha büyük olması gerekmektedir. 

Eichengreen, Park ve Shin (2012) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada ise ülkelerin 

orta gelir tuzağından kurtulabilmeleri diğer bir ifade ile yüksek gelirli ülkeler arasına 

katılabilmeleri açısından üç ana Ģartı gerçekleĢtirmiĢ olmaları gerektiği üzerinde 

durmaktadırlar. Bu Ģartlar; (1) Ülkenin 2005 yılı sabit fiyatları ile kiĢi baĢına düĢen 

GSYH‘nin 16.000$ veya üzerinde olması, (2) Ülkenin kiĢi baĢına düĢen GSYH‘nin ABD‘nin 

kiĢi baĢına düĢen GSYH‘nin %58‘ine ulaĢması ve (3) Ülkenin toplam GSYH‘si içerisinde 

imalat sanayinin payının % 23‘e ulaĢmıĢ olması gerekmektedir (Eichengreen vd., 2012: 66). 

Felipe, Abdon ve Kumar (2012) OGT olgusuna farklı bir bakıĢ açısı getirmiĢlerdir. 

Yazarlar OGT olgusunu ―alt-orta gelir tuzağı‖ ve ―üst-orta gelir tuzağı‖ olmak üzere ikiye 

ayırmak suretiyle açıklamaya çalıĢmıĢlar ve her bir tuzak için farklı bir tanım ortaya 

koymuĢlardır. Yazarlar ―Maddison Project‖ veri tabanından elde ettikleri 1990 yılı sabit 

fiyatları ile satın alma gücü paritesine göre oluĢturulmuĢ olan kiĢi baĢına GSYH verilerini 

kullanarak 1950-2010 dönem aralığı için 124 ülke üzerinde çalıĢmıĢlar ve bu ülkeleri gelir 

düzeyleri bakımından eĢik değer belirlemek suretiyle dört gruba ayırmıĢlardır. Bu ayrıma 

göre; kiĢi baĢı GSYH‘si 2.000$‘ın altında bulunan ülkeler düĢük gelirli, 2.000$-7.250$ 

aralığında buluna ülkeler alt-orta gelirli, 7.250$-11.750$ aralığında bulunan ülkeler üst-orta 

gelirli ve 11.750$‘ın üzerinde bulunan ülkeler ise yüksek gelirli ülkeler olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Yazarlar gelir düzeylerine göre farklı gruplara ayırmıĢ oldukları 124 ülkeyi 

1950-2010 dönem aralığı için büyüme performanslar bakımından ve zaman içerisinde bu 

performanslardaki değiĢmeler bakımından değerlendirmeye tabi tutmuĢlar ve Ģu sonuçları 

elde etmiĢlerdir (Felipe vd. 2012: 26); 

 Eğer bir ülke düĢük gelir grubundan kurtulup alt-orta gelir grubuna ulaĢtıktan 

sonra bu gelir grubunda 28 yıl veya daha uzun bir süre kalmıĢsa alt-orta gelir tuzağına 

yakalanmıĢ demektir. 

 Bir ülkenin düĢük gelir grubundan kurtulup alt-orta gelir grubuna ulaĢtıktan 

sonra, alt-orta gelir tuzağına yakalanmaması için yıllık kiĢi baĢına GSYH artıĢ hızının en az 

%4,7 olması gerekir. 
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  Eğer bir ülke alt-orta gelir grubundan kurtulup üst-orta gelir grubuna 

ulaĢtıktan sonra bu gelir grubunda 14 yıl veya daha uzun bir süre kalmıĢsa üst-orta gelir 

tuzağına yakalanmıĢ demektir. 

 Bir ülkenin alt-orta gelir grubundan kurtulup üst-orta gelir grubuna ulaĢtıktan 

sonra, üst-orta gelir tuzağına yakalanmaması için yıllık kiĢi baĢına GSYH artıĢ hızının en az 

%3,5 olması gerekir. 

Woo (2012), 1960-2008 dönem aralığı için seçilmiĢ bazı ülkelere ait Maddison (2010) 

tarafından hesaplanmıĢ olan Maddison Project veri tabanından elde edilen kiĢi baĢı GSYH 

verilerini kullanarak ülkelerin ilerleme durumlarını hesaplamaya çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmada 

ülkeler Yakalama Endeksi (Catch-Up Index (CUI)) adı verilen ve ülkelerin kiĢi baĢına 

gelirlerinin ABD‘nin kiĢi baĢına gelirine oranlanmasıyla bulunan bir endeks yardımıyla gelir 

düzeyleri bakımından Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır (Woo 2012; 314); 

 CUI > %55 ise ülke yüksek gelirli 

 %55 > CUI  > %20 aralığında ise ülke orta gelirli ve, 

 CUI < %20 olması durumunda ise ülke düĢük gelirli bir ülkedir. 

Woo yapmıĢ olduğu çalıĢmada ABD‘yi temel ülke olarak almasının nedenini ABD‘nin 

özellikle 1920‘li yıllardan beridir dünyanın ekonomik lideri olarak kabul edilmesi olarak 

göstermektedir. Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Malezya olmak üzere 

geliĢmekte olan bir grup Asya ülkesi üzerinde yapılan analizler sonucunda; Filipinler‘in 

dıĢında diğer Asya ülkelerinin 1962-2006 yılları arasında CUI endeksi bakımından ortalama 

olarak %7 ile %16 aralığında oldukça iyi bir performans gösterdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Aynı dönem içerisinde özellikle Çin, Tayland ve Malezya‘nın yüksek gelirli ülkelere 

yakınsama konusunda oldukça yüksek bir büyüme hızı yakaladıkları, Malezya ve Tayland‘ın 

ortalama %4‘lük bir büyüme ile grubun en önemli ülkeleri oldukları belirtilmektedir. 

ÇalıĢmadan elde edilen bir baĢka sonuç ise CUI endeksine göre Brezilya, Meksika, Arjantin, 

ġili, Tayland ve Malezya orta gelir tuzağında bulunmaktadır. Çin ise orta gelir düzeyine 2007-

2008 döneminde daha yeni ulaĢabilmiĢtir (Woo 2012; 315-317) 

Robertson ve Ye (2013), 125 yıllık bir dönemde ortalama %1,8‘lik istikrarlı bir 

büyüme performansı sergilemiĢ olan ABD‘yi referans ülke olarak almak suretiyle ülkelerin 

orta gelir tuzağı içerisinde olup olmadıklarının tespitine yönelik olarak ekonometrik bir 

yaklaĢım geliĢtirmiĢlerdir. Robertson ve Ye, 2010 yılı itibariyle satın alma gücü paritesine 

göre kiĢi baĢına GSYH, ABD‘nin satın alma gücü paritesine göre GSYH‘nin %8 ile %36‘sı 

aralığında bulunan ülkeleri orta gelirli ülkeler olarak tanımlamaktadırlar. Bu eĢik değerler 

dikkate alındığında Penn World Tables 7.1‘ den 1950-2010 dönemi için 189 ülkeden 46‘sı 

orta gelirli ülke konumundadır. (Robertson ve Ye 2013: 5) 

Robertson ve Ye, ortaya koymuĢ oldukları ekonometrik yaklaĢım çerçevesinde bir 

ülkenin orta gelir tuzağı içerisinde bulunup bulunmadığını test ederken, dikkate alınan ülkenin 

doğal logaritması alınmıĢ GSYH‘sinden yine doğal logaritması alınmıĢ ABD‘nin GSYH‘sini 

çıkarmakta ve elde edilen yeni seriyi durağanlık analizine tabi tutmaktadırlar. Durağanlık 

analizi sonucunda elde edilen serinin durağan çıkması durumunda söz konusu ülkenin orta 

gelir tuzağı içerinde bulunduğu ve yüksek gelir grubu ülkelere yakınsama yönünde bir 

geliĢme eğilimine sahip olmadığı sonucuna ulaĢmaktadırlar (Robertson ve Ye 2013: 3-4) 
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.3. EKONOMĠK BÜYÜME VE KALKINMA SÜRECĠNDE BEġERĠ 

SERMAYENĠN ÖNEMĠ 

3.1. BeĢeri Sermayenin Tanımı ve Özellikleri 

Bir ekonominin büyüyebilmesi, geliĢebilmesi,  uluslararası piyasalarda rekabet 

edebilmesi, üretimde verimliliğini ve karlılığını arttırabilmesi için sadece fiziksel yatırımlar 

yeterli değildir. Bir ekonomide fiziki sermaye birikimi ne kadar büyük olursa olsun, bu 

birikimi harekete geçirecek nitelikli insan gücü (beĢeri sermaye) olmadan sürdürülebilir ve 

kalıcı ekonomik baĢarıların elde edilmesi mümkün değildir (Gürak, 2006: 78). 

Ekonomik büyüme ve kalkınmada önemi gittikçe artan beĢeri sermaye, klasik 

iktisatçılardan baĢlamak suretiyle günümüze kadar birçok iktisadi çalıĢmaya konu olmuĢ ve 

farklı iktisatçılar tarafından farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır.  Bartola‘ya (1999) göre beĢeri 

sermaye; bireylerin gelir yaratabilme becerilerini ifade etmektedir (Bartola, 1999: 56). Jim 

Saxton‘a (2000) göre ise beĢeri sermaye, bireylerin iĢgücü piyasasındaki değerlerini arttırmak 

için kazandıkları beceri ve bilgi düzeyidir (Saxton, 2000: 1). OECD ise beĢeri sermayeyi 

―kiĢisel ve sosyal geliĢimi sağlayan ve ekonomik refah artıĢlarını kolaylaĢtıran, bilgi ve beceri 

gibi iĢgücünün sahip olduğu yeteneklerdir‖ Ģeklinde tanımlamaktadır (YumuĢak ve Bilen, 

2000: 82). Thurow‘a göre ise beĢeri sermaye; bir bireyin üretken yetenekleri, bilgi ve 

becerisidir. Thurow‘a göre beĢeri sermaye, üretilen bir mal veya hizmetin değeri ile ölçülür ve 

bir bireyin beĢeri özelliklerinin değeri, üretiminde yer aldığı mal ve hizmetlerin tüketim 

değeri ile özdeĢtir (Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 43). 

Diğer taraftan pek çok çalıĢmada beĢeri sermaye (Human Capital) kısaca, üretime 

katılan iĢgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerin toplamı Ģeklinde tanımlanmaktadır (Atik, 

2006: 6). BaĢka bir ifadeyle beĢeri sermaye, üretim süreci ile ilgili olarak toplumdaki 

bireylerin, sahip oldukları bilgi düzeyinin, becerilerinin, yeteneklerinin, tecrübelerinin, iĢe 

bağlılıklarının, davranıĢlarının ve değerlerinin ulaĢtığı düzeyi, öte yandan bireylerin bedensel 

ve zihinsel zindeliğini veya sağlamlığını ifade eden bir kavramdır (Keskin, 2011: 128). 

Ekonomik büyümenin en temel unsurlarının baĢında gelen beĢeri sermaye, eğitimli 

iĢgücünün bilgi, beceri ve deneyimlerini ifade etmektedir. BeĢeri sermaye kavramı iktisat 

literatürüne Adam Smith, Alfred Marshall ve J.S. Mill‘in çalıĢmaları ile girmiĢ ve sonrasında 

Denison (1962), Schultz (1968) ve Becker (1964) gibi iktisatçıların çalıĢmaları ile geliĢerek 

bu günkü önemine kavuĢmuĢtur (Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 43). 

Özellikle 1950‘li yıllardan sonra beĢeri sermayenin iktisadi büyümedeki yeri, 

teknolojik geliĢmelerle beraber önemli ölçüde artmaya baĢlamıĢ ve beĢeri sermaye 

yatırımlarının bireysel ve toplumsal geliĢmeye olan etkisi yoğun bir Ģekilde araĢtırılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu açıdan bakıldığında beĢeri sermaye faktörünün ekonomik büyüme 

sürecindeki öneminin zamanla anlaĢılmaya baĢlanmasında, ekonomik büyüme konusunda 

yapılan analizlerinin ve büyümeye neden olan faktörlerin araĢtırılmaya baĢlanmasının önemli 

bir etkisi olmuĢtur. Ekonomik büyümeye neden olan unsurların tespitine yönelik olarak 

yapılan çalıĢmaların sonucunda, modellerde kullanılan ve geleneksel girdiler olan fiziki 

sermaye ve iĢgücü tarafından açıklanamayan büyük bir artıkla karĢı karĢıya kalınmıĢtır. ġöyle 

ki; modellerde bağımlı değiĢken olarak kullanılan üretim çıktısındaki değiĢim, modelde 

kullanılan bağımsız değiĢkenlerle ve bu bağımsız değiĢkenlerdeki değiĢmelerle 

açıklanamamıĢtır. Modellerde açıklanamayan artık değerin nereden kaynaklandığının 

araĢtırılmaya baĢlanması sürecinde beĢeri sermaye unsuruna baĢvurulması, araĢtırmacıların 

ekonomik büyümeyi daha iyi açıklamalarına olanak sağlamıĢ ve araĢtırmacılar sonunda beĢeri 

sermayedeki artıĢın ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu bulmuĢlardır 

(Gökçen, 2006: 5) 
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Klasik iktisadi sistemde sermaye, üretime katılan makine ve teçhizat gibi fiziksel 

değerleri nitelemektedir. Ancak, beĢeri sermaye ile birlikte sosyal sermayenin de iktisat 

literatüründe yerini almasıyla birlikte sermaye kavramına artık farklı bakılmaya baĢlanmıĢtır. 

Günümüzde artık sermaye, üretime pozitif katkısı olan her türlü maddi ve maddi olmayan 

iktisadi değerler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, fiziki sermayede olduğu gibi beĢeri 

sermaye de varlığı nispetinde ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. BeĢeri sermaye 

tanımlamalarına bakıldığında, beĢeri sermaye unsurunun fiziki sermaye unsurundan farklı 

olduğu görülmektedir. Öncelikle beĢeri sermaye fiziki sermaye gibi stoklanabilme özelliğine 

sahip olmadığından üretimde kullanılmadığı vakit yok olup gitmektedir. Diğer taraftan beĢeri 

sermaye statik olmayıp sürekli yenilenen dinamik bir yapıya sahiptir ve beĢeri sermaye 

unsurunun geliĢtirilmesi için yapılan yatırımlar aynı zamanda sosyal iliĢkilerin ve toplumsal 

yapının geliĢmesine de yardımcı olmaktadır ve son olarak beĢeri sermaye fiziki sermaye gibi 

yansız değildir (Karagül, 2003: 81-82). 

Schultz (1968) beĢeri sermayenin özelliklerini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir (Doğan ve ġanlı, 

2003:181); 

 BeĢeri sermaye insana yapılan yatırımların bir sonucudur 

 BeĢeri sermaye kiĢiye özgüdür ve kiĢinin kendisinden ayrılamaz. Fiziki 

sermaye istimlak edilebilir, ama beĢeri sermaye kiĢiden ayrılamaz 

 BeĢeri sermaye doğuĢtan gelen ya da sonradan kazanılan yeteneklerdir 

 BeĢeri sermaye görülemez, ancak etkileri gözlemlenebilir. Bu etkiler; 

İçsel Etkiler: bireylerin ve ailelerin refah ve ekonomik verimliliği, okullaĢma, meslek 

eğitimi, yükseköğretim ve eğitim gibi çeĢitli bilgileri içerir ve bu etkiler kiĢinin kendisine etki 

eder. 

Dışsal etkiler: yapılan çalıĢmalar beĢeri sermaye yoğunluğunun büyümeye pozitif 

etkide bulunduğunu göstermektedir  

3.2. Ekonomik Büyümenin ve Kalkınmanın Sağlanmasında BeĢeri Sermayenin 

Önemi 

Geleneksel büyüme modellerinde temel üretim faktörlerinin toprak, iĢgücü, sermaye 

ve giriĢimci faktörleri olduğu ve bu üretim faktörlerinin üretimde ölçeğe göre azalan getirilere 

tabi oldukları kabul edilmekteydi. Yirminci yüzyılın baĢlarında Schumpeter‘in ―yaratıcı 

giriĢimci‖ ve 1960‘lı yıllarda Arrow‘un ―yaparak öğrenme‖ olarak ele aldıkları beĢeri 

sermayenin öneminin kavranması ve büyüme modellerinde yer almaya baĢlaması oldukça 

yenidir (Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 45).  Yakın zamana kadar Neo-klasik büyüme teorisi 

kapsamında üretim sürecinde kullanılan sermaye faktörü, yalnızca fiziki sermaye olarak kabul 

edilmiĢtir. Bu teori, iĢgücünü üretim sürecinde sabit bir faktör olarak kabul etmiĢ, iĢgücünün 

üretkenliğinde ve verimliliğinde zamanla ortaya çıkacak değiĢmeleri, bir baĢka ifadeyle beĢeri 

sermaye unsurunu modellerde dikkate almamıĢtır. Bunun yanında, nüfus artıĢına bağlı olarak 

ortaya çıkacak iĢgücü artıĢları ile teknoloji düzeyindeki değiĢmeler Neo-klasik modellerde 

dıĢsal bir faktör olarak ele alınmıĢtır (ġimĢek ve Kadılar, 2010: 117-118).  

Daha sonraki zamanlarda bilgi, eğitim, tecrübe, beceri, teknolojik geliĢme ve 

motivasyon gibi unsurların üretim içerisindeki etkilerinin artmaya baĢlamasıyla birlikte bu 

faktörler de sermaye kapsamı içerisinde değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır.  Bu saymıĢ 

olduğumuz faktörler insan unsurunun niteliksel özellikleri ve üretim sürecindeki rolüyle 

alakalı olduğundan bu durum beĢeri sermaye olarak nitelendirilmiĢ ve üretim sürecinde 

fiziksel sermaye ile birlikte anılmaya baĢlanmıĢtır. Bu durum üretim sürecinde kullanılan 
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üretim faktörlerinin kapsamının geniĢlemesine ve daha güncel bir boyut kazanmasına yol 

açmıĢtır. 

Birçok iktisatçı fikirleriyle ve yapmıĢ oldukları çalıĢmalarla beĢeri sermaye konusuna 

önemli katkılarda bulunmuĢlarsa da konunun teorik çatısı ilk kez 1960‘lı yılların baĢında, 

tarımsal üretimde ortaya çıkan artıĢları, eğitime yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen 

avantajlarla açıklamaya çalıĢan Schultz (1968) tarafından atılmıĢtır. Schultz‘a göre beĢeri 

sermaye yatırımları, halkın sahip olduğu faydalı yeteneklerin toplamıdır ve halkın hayat 

standardı ve sağlığı beĢeri sermayenin bir parçasıdır. Diğer taraftan Schultz, eğitim 

kurumlarını eğitim hizmeti üreten sanayilere benzeterek, eğitim hizmetlerinin sadece üretim 

değil tüketim yönünün de bulunduğuna dikkat çekmektedir. Geleneksel büyüme modellerinde 

beĢeri sermaye unsurunun yeterince incelenmediğine vurgu yapan Schultz,  ekonomistlerin 

geliĢen beĢeri sermaye unsurunun ekonomide üstlendiği rolü fark edemediklerini, sermaye 

kavramını beĢeri sermayeyi de içerdiği halde sadece fiziki sermaye ile sınırlandırdıklarını 

ifade etmektedir (Doğan ve ġanlı, 2003: 179-181). 

1980‘li yılların ortalarına gelindiğinde geliĢen içsel büyüme teorileri kapsamında, 

sermaye faktörü beĢeri sermayeyi de içine alacak Ģekilde geniĢletilmiĢ ve ―ölçeğe göre azalan 

getirilerin‖ bazı ülkeler için geçerli olmadığı ileri sürülmüĢtür.  Sağlıklı, eğitimli ve nitelikli 

iĢgücü üretimde sadece verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda sermaye ve teknolojinin de 

üretimde daha etkin olarak kullanılmasına vesile olur. Böylece üretimde ölçeğe göre azalan 

getiriler yerine artan getiriler geçerli olmaya baĢlayacaktır. 

BeĢeri sermaye oluĢum sürecinde atılacak adımlar ve yapılacak yatırımlar, diğer 

yatırımlardan farklı olarak yarattıkları pozitif dıĢsallıklar nedeniyle de farklılık arz etmektedir. 

Bu yönüyle Ġçsel büyüme teorileri, diğer büyüme teorilerinden farklı olarak dünya 

ekonomisinde büyüyen rekabetçi endüstrilerdeki geliĢimi ve yüksek katma değerli 

sürdürülebilir bir bilgi ekonomisinin geliĢmesinden dolayı ortaya çıkacak pozitif dıĢsallıkları 

önceden tahmin ederek bunların büyümedeki önemini vurgulamaktadır. Özellikle ekonomik 

büyümenin önemli belirleyicilerinden olarak bilginin büyümede merkezi bir rol üstlendiği 

ifade edilmektedir. Ġçsel büyüme teorilerine göre, verimlilikteki artıĢlar, beĢeri sermayeye 

yapılacak yeni yatırımlara ve daha yenilikçi adımların atılmasına bağlıdır. Nitekim 

gerçekleĢtirdikleri olağanüstü büyüme baĢarılarıyla benzer ülkelere örnek oluĢturan Hong 

Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan gibi Asya ülkelerinde büyümenin itici gücü beĢeri 

sermayeye yapılan yatırımlar olmuĢtur.   

Bütün bu geliĢmeler sonrasında günümüzde artık gerek ekonomik büyümenin ve 

kalkınmanın sağlanması konusunda ve gerekse büyümenin devamlılığı konusunda ülkelerin 

sahip oldukları beĢeri sermaye potansiyelinin sahip olunan fiziki sermaye birikimi kadar 

önemli olduğu kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. Çünkü insanların niceliksel ve niteliksel 

özelliklerinde meydana gelecek geliĢmeler sayesinde üretim sürecinde daha ileri teknolojilerin 

kullanımını kolaylaĢmakta, kullanılan diğer üretim faktörlerinin etkinli ve verimliliği 

yükselmekte bu durum ise ekonomilerdeki büyüme ve kalkınma sürecini hızlandırmaktadır. 

BeĢeri sermaye oluĢum süreci konusunda yapılan çalıĢmaların büyük bir bölümü eğitime 

yapılan harcamaları ön plana çıkarmaktadır. Eğitim yatırımlarıyla mevcut nüfusun niceliksel 

ve niteliksel özelliklerinin geliĢtirilmesi ise hem uzun bir süreci hem de bu süreçte oldukça 

yüksek maliyetlere katlanmayı gerekli kılmaktadır.  Bu tür yatırımlar sonucunda elde edilecek 

üretim ve tüketim faydaları, yani elde edilecek kazançların meyveleri uzun dönemde ortaya 

çıksa da bu kazançların çok büyük bir kısmı süreklilik taĢımaktadır. Bu nedenle beĢeri 

sermayeye ve eğitime yapılan harcamalar, tüketim değil bir yatırım faaliyeti olarak 

görülmektedir.  
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Easterlin (1981), dünyada bazı ülkelerin geliĢmemiĢ olmasını, bu ülkelerdeki eğitim 

sorunlarına bağlamakta ve bu nedenle okullaĢmayı ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sağlanmasında hayati öneme sahip bir değiĢken olarak görmektedir. Easterlin‘e göre; okuma-

yazma oranının artırılmasına yönelik uygulanacak politikalar, bu ülkelerde ekonomik 

kalkınmayı pozitif yönde ve önemli bir ölçüde etkileyecektir. Yazar, 14 yaĢına kadar 

verilecek temel eğitiminin, basit teknolojileri üretmek ve makroekonomik anlamda 

verimliliğin yükselmesi için yeterli olacağı düĢüncesindedir. (Easterlin, 1981:1-19) 

Ogunade (2011), beĢeri sermaye yatırımlarının bir dizi makroekonomik etkiler 

doğurduğunu ve bu makroekonomik etkilerin ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde 

etkilediğini ifade etmektedir. Ogunade‘ye göre beĢeri sermayedeki geliĢme, ihracat, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları, GSYH ve toplam faktör verimliliğinde artıĢlara neden olacak, bu 

durum ise ekonomik kalkınmanın sağlanmasına vesile olacaktır (Ogunade, 2011: 2-4) 

4. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

Panel veri analizlerinde bağımlı değiĢken için oluĢturulan fonksiyon, N sayıda 

birimin (grubun) T dönemlik bir zaman serisi verisi kullanılarak yapılır. Bu çerçevede 

genel panel veri denklemi eĢitlik (1)‘deki gibi yazılmaktadır. 

1 2 2 3 3   it it it it it it ity X X                              (1) 

Burada i = 1,….,N yatay kesit birimlerini ve t = 1,…,T zamanı gösterirken, olasılıklı 

olmayan hata terimi  ‘nun ortalamasının sıfır ve sabit varyanslı olduğu varsayılmaktadır. 

Buna göre: 

ity : i‘nci yatay kesit biriminin t zamanında bağımlı değiĢken değerini, 

2itX : i‘nci yatay kesit biriminin t zamanında 2. bağımsız değiĢken değerini,  

2it  : i‘nci yatay kesit biriminin t zamanında 2. bağımsız değiĢkenin tahmin edilen 

katsayısını göstermektedir (Baltagi 2005: 11). 

Panel veri analizinin en basit Ģekli, tüm katsayıların tüm yatay-kesit birimleri için sabit 

tutulması durumudur. Bu durum eĢitlik (2) de gösterilmektedir. 

1 2 2 3 3it it it ity X X                              (2) 

EĢitlik (2), tüm bağımsız değiĢkenlerin yatay kesit birimlerinin hepsini aynı derecede 

etkilediğini öngörmektedir. Eğer bağımsız değiĢkenlerin farklı birimleri, farklı Ģekilde 

etkilediğine inanılıyorsa bu denklem yetersiz kalacaktır. Bu noktada diğer önemli bir konu 

ise, baĢlangıç noktasının (β1) nasıl tanımlanacağıdır. BaĢlangıç noktası, tüm birimler için 

sabit tutulabilir veya böyle bir kısıt konulmayarak, farklı yatay kesit birimler için farklı 

baĢlangıç noktalarının olmasına izin verilebilir (Baltagi 2005: 16). 

Panel verilerin analizinde en çok bilinen bu yöntemde, havuzlanmıĢ verilerin (pool 

data)  kesit ve zaman boyutu ihmal edilerek geleneksel Klasik En Küçük Kareler modeli 

(Ordinary Least Squares) OLS tahmincisi kullanılabilmektedir. Ancak bu modelde, tahmin 

edilen parametre sayısı kullanılan gözlem sayısını aĢabilmekte, böylece model tahmin 

edilmesinde güçlükler yaĢanabilmektedir. Bu tür sıkıntıları aĢabilmek için panel veri 

analizlerinde hata terimlerinin özellikleri ve katsayıların değiĢebilirliği ile ilgili farklı 

varsayımlarda bulunarak farklı modeller elde edilebilmektedir (Wooldridge 2002:301). 
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Sabit baĢlangıç noktası kısıdının kaldırılması durumunda, baĢlangıç noktası 

tanımlanması için, Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model) ve Tesadüfi Etkiler Modeli 

(Random Effects Model) olarak bilinen iki alternatif yöntem bulunmaktadır. Sabit Etkiler 

Modelinde (SEM), baĢlangıç noktasının tüm yatay kesit birimleri için farklı sabit bir değer 

alacağı öngörülmektedir. 

1 2 2 3 3it i i it i it ity X X       ; 1 1j i                          (3) 

Literatürde SEM, En Küçük Kareler Kukla DeğiĢkeni Modeli olarak da adlandırılır. 

Kukla değiĢkene ait katsayıların performans testi F istatistiğine dayanmaktadır. Sıfır 

hipotezi, etkin tahmin modelinin gruplara özgü sabit kesiĢim katsayılarının değiĢmediğini 

varsayan OLS olduğunu ifade ederken, alternatif hipotez SEM modelinin uygunluğunu 

belirtmektedir (Baltagi 2005: 21). 

Sabit Etkiler Modeli yoğun bir Ģekilde kullanım alanı bulmasına rağmen, çok sayıda 

yatay kesitin söz konusu olması nedeniyle serbestlik derecesinin azalmasına neden 

olabilmektedir. Ayrıca, bu modelin bir diğer kusuru da, zaman içinde değiĢmeyen değiĢkenler 

için uygun olmamasıdır. Bu nedenlerden ötürü Tesadüfi Etkiler Modeli önerilmektedir. 

Burada yatay kesit birimlere veya birimlere ve zamana göre meydana gelen değiĢiklikler, 

modele hata teriminin bir bileĢeni olarak dâhil edilmektedir. Bu modelde de, rassal etkilerin 

bir yatay kesitten diğer yatay kesite değiĢtiği, ancak zaman içinde aynı kaldığı; yatay kesit 

birimler arasında değiĢmediği, ancak zaman içerisinde değiĢim gösterdiği ya da hem yatay 

kesit birimler arasında hem de zamana göre değiĢim gösterdiği kabul edilebilir (Hodoshima 

ve diğerleri, 2000, 518). 

Tesadüfi Etkiler Modeli, baĢlangıç noktasını tesadüfi değiĢken olarak 

tanımlamaktadır. Buna göre baĢlangıç noktaları, β1 sabit değeri ve ortalaması sıfır olan μi 

tesadüfi değiĢkeninin toplamından oluĢmaktadır (Baltagi 2005: 19) 

1 2 2 3 3it i i it i it ity X X       ; 1 j i i                                   (4) 

Uygulamalarda,  olası tahmin modelleri arasında seçim yapabilmesi için bazı 

istatistiksel testler gerçekleĢtirilmektedir. Modellerdeki tüm değiĢkenler ülkeler ve zamanlar 

arasında değiĢebildiği için temel soru, verinin ülkeler ve zamanlar arasında toplanıp 

toplanmayacağıdır. Bu ülke spesifik etkiler ile zaman spesifik etkilerin ortak anlamlılığının 

belirlenmesi için ―Chow testi‖ kullanılmaktadır. Burada sıfır hipotezi altında etkin tahmin 

edici ―HavuzlanmıĢ (pooled) EKK‖ iken alternatif hipotez altında etkin tahminci ise ―sabit 

etki (fixed effect)‖ modelidir. Ayrıca, çalıĢmada sıfır hipotezinin tesadüfi etkinin olmaması 

Ģeklinde olduğu ―Breusch-Pagan (BP) testi‖ ile tesadüfi birimsel etkinin anlamlılığı test 

edilmektedir. Sıfır hipotezinin reddedilmesi tesadüfi etki modelinin HavuzlanmıĢ EKK 

modeline karĢı tercih edilmesi gerektiğine iĢaret etmektedir. 

Son olarak, model seçiminde sabit etkiler modelinin mi yoksa tesadüfi etkiler 

modelinin mi uygun olduğuna karar verilmesi için Hausman testi kullanılmakta ve bu testte 

sıfır hipotezi birimsel etkilerin modeldeki diğer bağımsız değiĢkenlerle iliĢkisiz olduğunu 

(tesadüfi etkinin varlığını) belirtmektedir. Sıfır hipotezinin reddedilmesi ise, sabit etki 

modelinin tesadüfi etki modeline tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. 

4.1. AraĢtırmada Kullanılan Veri Seti ve DeğiĢkenler 

Ekonometrik analizlerde kullanılacak beĢeri sermaye ve ekonomik büyüme 

göstergelerinin seçimi yapılırken, ÇeĢitli ülke veya ülke grupları üzerine Ģu ana kadar 

yapılmıĢ olan diğer ekonometrik çalıĢmalar ile çeĢitli açılardan benzerlikler taĢımamasına 

özen gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla çalıĢmada kullanılacak beĢeri sermaye 
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göstergeleri belirlenirken UNDP‘nin, Ġnsani GeliĢme/BeĢeri kalkınma Ġndeksini hesaplarken 

dikkate aldığı ve 2010 yılı itibariyle değiĢtirerek güncellediği eğitim, sağlık ve ekonomik 

gösterge değerleri kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. 

UNDP, 1990 yılından bu yana ülkelere ait Ġnsani GeliĢme/BeĢeri Kalkınma Ġndeksini, 

üç temel veri setini bir araya getirmek sureti ile hesaplanmaktadır. Bunlar; sağlık, eğitim ve 

gelir unsurlarıdır. Sağlık konusunda temel alınan gösterge 1990 yılından beri ―doğumda 

beklenen ortalama yaĢam süresi‖ dir. Eğitim için kullanılan gösterge ise baĢlangıçta ―okuma-

yazma oranı‖ iken 2010 yılında değiĢtirilmiĢ ve ―ortalama okullaĢma yılı‖ ve ―beklenen 

okullaĢma yılı‖ endeksleri kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Endeks, yine 1990 yılında gelire iliĢkin 

olarak kullanmıĢ olduğu kiĢi baĢına Gayrisafi Yurt Ġçi Hâsıla (GSYH) endeksi yerine 2010 

yılından bu tarafa satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kiĢi baĢı Gayri Safi Milli Hâsıla 

(GSMH) göstergesini kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu veriler dikkate alındığında, endeks insani 

geliĢmeyi/beĢeri kalkınma düzeyini yaĢam süresi, bilgiye ulaĢım ve yaĢam/hayat standardı 

kriterlerine göre ölçmeye çalıĢmaktadır. 

ÇalıĢmada 2010-2014 dönemine yönelik,  üst-orta gelir/yüksek insani geliĢmiĢlik 

düzeyine sahip 20 ülkeden oluĢan grup (Brezilya, Çin, Malezya, Tayland, Bulgaristan, Kosta 

Rika, Romanya, Kolombiya, Kazakistan, Meksika, Türkmenistan, Azerbaycan, Tunus, Peru, 

Belarus, Ekvator, Ġran, Sırbistan, Mauritius, Türkiye) için kullanılan veri seti Tablo 2‘de 

gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 2: Veri Seti ve Tanımlamalar 

 DeğiĢkenler Simge Verilerin Kaynağı 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Sağlık 

Göstergesi  

Doğumda Ortalama 

YaĢam Beklentisi 
OYB 

UNDP (2010-2015 

Raporları) 

Eğitim 

Göstergesi  

Öğrenim Görme 

Süresi Beklentisi 
OSB 

UNDP (2010-2015 

Raporları) 

Ortalama Öğrenim 

Görme Süresi 
OGS 

UNDP (2010-2015 

Raporları 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Ekonomik 

Gösterge  

KiĢi BaĢına DüĢen 

GSMH 
GSMH 

UNDP (2010-2015 

Raporları) 

Bütün zaman serileri analizinde olduğu gibi, hem zaman hem de yatay kesit analizini 

bir arada gerçekleĢtiren panel veri analizlerinde de değiĢkenler arasında sahte iliĢkilere neden 

olunmaması için değiĢkenlerin durağan olması gerekmektedir. Analizler için Eviews 8.0 ile 

Stata 11.0 paket programları kullanılmıĢtır.  

4.2. Literatür AraĢtırması 

BeĢeri sermaye kavramının kökleri çok eskilere dayansa da, ekonomik kalkınma 

süreci içerisindeki önemi 1960‘lı yıllardan sonra daha iyi anlaĢılmaya baĢlanmıĢ ve son 20-30 

yıl içerisinde ise önemi giderek artmıĢtır. BeĢeri sermayenin büyümenin devamlılığı ve 

ekonomik kalkınmanın sağlanması konusunda oynadığı rol ve önem gerek teorik gerekse de 

ampirik olarak günümüzde halen yoğun bir Ģekilde incelenmektedir. Yapılan çalıĢmalar 

tartıĢmasız olarak insanın niteliklerini artırmaya yönelik olarak yapılacak yatırımların 

ekonomik kalkınma üzerinde olduğu kadar, ekonomik kalkınmayı belirleyen sosyo-ekonomik, 

politik ve kültürel geliĢmeler üzerinde de ve ayrıca teknolojik geliĢmenin sağlanması ve 

verimlilik artıĢlarına bağlı olarak uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından da son 

derece önemli olduğunu kanıtlamıĢtır. 
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Tablo 3‘te beĢeri sermaye ve ekonomik kalkınma iliĢkisi üzerine yapılmıĢ ampirik 

çalıĢmalardan bazıları özetlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 3: BeĢeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ĠliĢki Üzerine YapılmıĢ Bazı 

ÇalıĢmaların Detayları 

ÇalıĢmayı 

Yapanlar 

Dönem 

Aralığı 

Uygulanan 

Ülke/Ülke 

Grupları 

Ekonometrik 

Yöntem 
Bulgular 

Denisson (1962) 1929-1959 ABD 
Ġçsel Büyüme 

Modeli 

Döneme ait yıllık ortalama %2,93‘lük büyüme 

oranının yaklaĢık %0,92‘lik kısmı emek ve sermaye 

tarafından, geriye kalan kısmın ise eğitim sonucu 

ortaya çıkan verimlilik artıĢları neticesinde 

gerçekleĢmiĢtir. 

Barro (1989) 1960-1985 98 Ülke 
Ġçsel Büyüme 

Modeli 

BeĢeri sermayeyi temsil eden okullaĢma oranı 

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir ve 

okullaĢma oranlarındaki artıĢ geliĢmiĢ ülkelere 

yakınsam sağlamaktadır. 

Barro ve Lee 

(1993) 
1960-1985 129 Ülke Panel ÇalıĢma 

BeĢeri sermaye göstergesi olarak alına eğitim 

seviyesi, ekonomik büyümeyi olumlu bir Ģekilde 

etkilemektedir. 

Mulligan ve 

Sala-i Martin 

(1992) 

  
Ġçsel Büyüme 

Modeli 

BeĢeri sermayenin büyüme oranı üzerindeki etkisi 

fiziksel sermayeye oranla daha fazladır. 

In ve 

Doucouliagos 

(1997) 

1949-1984 ABD 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

GSYH büyüme oranı ile beĢeri sermaye oluĢumu 

arasında çok güçlü nedensellik iliĢkisi tespit 

edilmiĢtir. 

Asteriou ve 

Agiomirgianakis 

(2001) 

1960-1994 Yunanistan 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

BeĢeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında çift 

yönlü bir nedensellik iliĢkisinin olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır 

Kar ve Ağır 

(2003) 
1926-1994 Türkiye 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

Ekonomik büyüme ile beĢeri sermaye ölçütü olarak 

kullanılan eğitim ve sağlık harcamalarının gelir 

içindeki payları arasında duyarlılık olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

Çakmak ve 

GümüĢ (2005) 
1960-2002 Türkiye 

EĢ-bütünleĢme 

Analizi 

Ekonomik büyüme ile beĢeri sermaye arasında uzun 

dönemli pozitif iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Taban ve Kar 

(2006) 
1969-2001 Türkiye 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

BeĢeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında çift 

yönlü bir nedensellik iliĢkisinin bulunduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Ay ve Yardımcı 

(2008) 
1950-2000 Türkiye VAR Modeli 

Fiziksel ve beĢeri sermaye birikiminin uzun 

dönemde ekonomik büyümeyi pozitif yönde 

etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır 

Varsak ve 

BakırtaĢ (2009) 
1970-2008 Türkiye 

EĢ-bütünleĢme- 

VEC Modeli 

Türkiye‘de eğitim ve eğitime yapılan harcamaların, 

iktisadi büyümeyi artırıcı etkisinin olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.   

Yaylalı ve Lebe 

(2011) 
1938-2007 Türkiye 

EĢ-bütünleĢme- 

VAR Modeli 

BeĢeri sermayeden ekonomik büyümeye doğru 

nedensellik söz konusudur. Ayrıca beĢeri sermayenin 

zaman içerisinde ekonomik büyümeye olan 

katkısının arttığı tespit edilmiĢtir. 
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Keskin (2011)  
177 BM 

Ülkesi 

Çoklu Doğrusal 

Regresyon 

Modeli 

BeĢeri sermaye göstergeleri olarak alınan eğitim ve 

sağlık harcamaları ile ekonomik kalkınma arasında 

önemli derecede pozitif yönlü bir etkileĢim 

mevcuttur.  

Yeldan (2012 2002 Türkiye 
Ġçsel Büyüme 

Modeli 

Devlet desteğinin sadece eğitim harcamalarını teĢvik 

etme stratejisi, ulusal gelirde baĢlangıçta olumlu etki 

yaratmakta ancak etki uzun dönemde 

zayıflamaktadır. 

Koç (2013) 2012 
27 AB Üyesi 

Ülke 

Yatay-Kesit 

Analiz Yöntemi 

BeĢeri sermayenin ekonomik büyüme üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bal vd. (2014) 1995-2011 

Türkiye ve 

BRICS 

Ülkeleri 

Panel Veri 

Analizi 

Analize dahi edilen ülkeler için beĢeri sermaye ve 

ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli iliĢki 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü çıkmıĢtır. 

4.3. Analiz Bulguları 

ÇalıĢmada ilk aĢamada her bir değiĢkene iliĢkin grafikler incelenmiĢ, trend ve 

mevsimsellik etkilerinin giderilmesi amaçlı ön bilgiler elde edilmiĢtir. Her bir değiĢkende 

hem mevsimsellik hem de trend kaynaklı etkiler gözlemlenmiĢ, bu nedenle durağanlık testleri 

uygulanmıĢtır.  

4.4. Katsayıların Homojenliği Testi 

Panel veri analizlerinde öncelikle değiĢkenlerin homojen olup olmadıkları 

incelenmelidir. DeğiĢkenlerin homojen ya da heterojen olması, uygulanacak olan birim kök ve 

koentegrasyon testlerinin biçimini değiĢtirmektedir. 

Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Levin, Lin ve Chu (2002), Breitung (2005) ve Hadri (2000) homojen model 

varsayımına dayanırken; Im, Pesaran ve Shin (2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) 

heterojen model varsayımına dayanmaktadır. 

Paneli oluĢturan yatay kesitlere ait eĢbütünleĢme denklemlerindeki eğim katsayılarının 

homojen olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilk çalıĢmalar Swamy (1970) ile 

baĢlamıĢtır. Pesaran ve Yamagata (2008), Swamy testini geliĢtirmiĢtir. Burada da N(ülke) ve 

T (zaman)  büyüklükleri hangi testtin seçileceği açısından önemlidir. ÇalıĢmada N > T olduğu 

için uygun homojenlik testi Swamy testi olmuĢtur. 

it it itİ
Y X      denkleminde, βi eğim katsayılarının yatay kesitler arasında 

farklı olup olmadığı test edilmektedir. Testin hipotezleri ise Ģu Ģekildedir; 

H0: Eğim katsayıları homojendir 

H1: Eğim katsayıları homojen değildir  
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Burada N; yatay kesit sayısını, S; Swamy test istatistiğini, k; açıklayıcı değiĢken 

sayısını ve (T,k) standart hatayı ifade etmektedir. Test sonucunda elde edilen olasılık 



  

 

793 

 

 

değerleri 0.05‘ten büyük olduğunda H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde kabul edilmekte ve 

eĢbütünleĢme katsayılarının homojen olduğuna karar verilmektedir (Pesaran ve Yamagata, 

2008). Bu kapsamda homojenlik testi yapılmıĢ ve Paseran ve Yamagata (2008) homojenlik 

testi sonuçları Tablo 4‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 4: Paseran ve Yamagata (2008) Homojenlik Testi Sonuçları 

Ülke Grupları Ġstatistikler Test Ġstatistiği Olasılık 

Üst-Orta Gelir 

Grubu 


~

 6.418 0.004* 

adj
~

 
7.266 0.019* 

* iĢareti değiĢkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Tablo 4‘te hesaplanan testlerin olasılık değerleri 0.05‘ten küçük olduğu için H0 

hipotezi reddedilmiĢtir. Her iki ülke grubu için eğim katsayılarının ―homojen olmadığına‖ 

karar verilmiĢtir. ÇalıĢmada, heterojenlik varsayımına dayanan Im, Pesaran ve Shin (2003) 

testi birim kök sınamasına yer verilmiĢtir. 

4.5. Yatay Bağımlılığın Test Edilmesi 

Birim kökün varlığını test etmek için panel verileri kullanıldığında, yatay kesit 

bağımlılığının sınanması gerekmektedir. Panel veri setinde yatay kesit bağımlılığının (cross-

section dependence) varlığı reddedilirse, 1. nesil birim kök testleri kullanılabilir. Bununla bir-

likte panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa, 2. nesil birim kök testlerini kullanmak 

daha tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır. Yatay kesit birimlerinin 

birbiriyle bağımlı olup olmamaları, seriye gelen bir Ģoktan aynı derece etkilenip 

etkilenmediklerini ortaya koymaktadır. 

Yatay kesit bağımlılığının varlığı: zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük 

olduğunda (T>N); Berusch Pagan (1980) CDLM1 testiyle, zaman boyutu yatay kesit boyutuna 

eĢit olduğunda (T=N); Pesaran (2004) CDLM2 testiyle, zaman boyutu yatay kesit boyutundan 

küçük olduğunda (T<N); Pesaran (2004) CDLM testiye kontrol edilmektedir. Bu çalıĢmada her 

iki ülke grubu için 20 ülke (N=20) ve 5 yıl (T=5) olduğu için, Pesaran (2004) CDLM testi 

kullanılmıĢtır. Testin hipotezleri; 

H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur 

H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır biçimindedir. 

 
ititiit Xy  i =1,….., N 

     T =1,…., T 

Panel regresyon modelinde i, birimleri göstermektedir. Katsayılar olan α ve β ise 

sırasıyla kesme ve eğim parametreleridir. Xit, modelde kullanılan bağımsız değiĢkenlerdir. 

BoĢ hipotez altında  εit ‘nin birimler ve zaman boyunca bağımsız ve özdeĢ dağıldığı (i.i.d.) 

varsayılmaktadır. Alternatif hipotez altında ise it, εit ‘nin yatay kesitsel birimler boyunca 

korelasyonlu olduğudur. Burada ρij hata terimine iliĢkin korelasyon katsayısını göstermektedir 

ve aĢağıdaki gibi hesaplanır: 
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Breucsh-Pagan (1980) tarafından T>N için geliĢtirilen LM testi ise aĢağıda gösterildiği 

Ģeklinde hesaplanmaktadır ve asimptotik olarak N(N -1) / 2 serbestlik derecesinde ki-kare 

dağılımı göstermektedir: 
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Pesaran (2004)‘ün yatay kesitsel bağımlılık testi ise; 
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biçiminde hesaplanır ve yaklaĢık olarak N(0,1) dağılım sergilemektedir. Pesaran 

(2004) testi aynı zamanda dengesiz (eksik verisi olan) panellerde kullanılabilir (Pesaran, 

2004:9). 

Test sonucunda elde edilecek olasılık değeri 0.05‘ten küçük olduğunda, %5 anlamlılık 

düzeyinde, H0 hipotezi reddedilmekte ve paneli oluĢturan birimler arasında yatay kesit 

bağımlılığı olduğuna karar verilmektedir (Pesaran, 2004:9). Tablo 5‘te yatay kesit bağımlılığı 

test sonuçlarını gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 5: Ülke Grupları Ġçin CDLM Test Sonuçları 

Üst-orta Gelirli Ülke Grubu 
Test GSMH OYB OSB OGS 

 t-Ġst. Olasılık t-Ġst. Olasılık t-Ġst. Olasılık t-Ġst. Olasılık 

CD LM 11.672 0.003
* 

8.429 0.007 5.334
 

0.018
* 

7.486 0.015
* 

* iĢareti değiĢkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir. 

Test sonuçlarına göre; olasılık değerleri 0.05‘ten küçük olduğu için, serilerde ve 

denklemde yatay kesit bağımlılığının olduğu görülmektedir. Bu durumda paneli oluĢturan 

ülkeler arasında, yatay kesit bağımlılığı vardır. Ülkelerden birine gelen Ģok, diğerlerini de 

etkilemektedir. Test sonuçlarına göre, Sıfır hipotezinin reddedilmiĢ olması nedeniyle, yatay 

kesit bağımlılığı kabul edilmiĢ ve bu nedenle çalıĢmada etkin tahmin sonuçlarının elde 

edilmesi amacıyla yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testlerinden 

yararlanılmıĢtır. 

4.6.  Ġkinci Nesil Birim Kök Testleri 

Bu çalıĢmada paneli oluĢturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği 

için, serilerin durağanlığı, ikinci nesil birim kök testlerinden CADF ile test edilmiĢtir. CADF 

testinde, hata teriminin tüm seriler için ortak ve her seriye özgü olmak üzere, iki kısımdan 

meydana geldiği varsayılmıĢtır. Bu modelde yatay kesit bağımlılığının, gözlenemeyen ortak 

öğenin varlığından kaynaklandığı varsayılmaktadır. Testin hipotezleri Ģöyledir; 

H0: Birim kök var  

H1: Birim kök yok 

Bu teste önce her bir ülke için CADF istatistikleri hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu 

değerler, Pesaran (2006) tarafından Monte Carlo simulasyonu ile hesaplanan tablo 

değerleriyle karĢılaĢtırılır. Hesaplanan CADF istatistiği, tablo kritik değerinden küçük 

olduğunda, H0 reddedilmektedir. Yani, bu ülke verisinde birim kök olmadığına ve Ģokların 

geçici olduğuna karar verilmektedir. 
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Panelin genelinde birim kökün varlığına karar verebilmek amacıyla; her bir ülke için 

bulunan CADF istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınarak,  CIPS istatistiği 

hesaplanmaktadır. Hesaplanan CIPS istatistiği, Pesaran (2006)‘daki tablo değerleriyle 

karĢılaĢtırılmaktadır. Hesaplanan CIPS değeri, tablo kritik değerinden küçük olduğunda, H0 

reddedilmektedir. Bu durumda, paneli oluĢturan tüm ülkeler için, ilgili veride birim kök 

olmadığına ve Ģokların geçici olduğuna karar verilmektedir. 
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Yukarıdaki modelde εit, modelin hata payıdır. Bu model klasik en küçük kareler 

yardımıyla tahmin edilir. CADF testinde katsayılara iliĢkin t değerleri bulunur. Kritik değerler 

Pesaran (2007) tarafından tablolaĢtırılmıĢtır. Pesaran yaptığı Monte Carlo simülasyonlarında, 

CADF testinin hem N>T hem de T>N durumunda geçerli olduğunu ortaya koymuĢtur 

(Pesaran, 2007:269). CIPS istatistiği ise her bir yatay kesit için hesaplanan t istatistik 

değerlerinin ortalamasıdır ve Ģu Ģekilde ifade edilmektedir; 

i

n

i

CADFNCIPS 



1

1  

CADF üzerinden hesaplanan CIPS istatistikleri Tablo 6‘da gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 6: Ülke Grupları Ġçin CIPS Test Sonuçları 

Üst-orta Gelirli Ülke Grubu 

GSMH OYB OSB OGS 

CIPS ist. 
Ortalama 

gecikme 
CIPS ist. 

Ortalama 

gecikme 
CIPS ist. 

Ortalama 

gecikme 
CIPS ist. 

Ortalama 

gecikme 

-3.994 3 -4.527 4 -3.894 2 -3.026 3 

CADF için; Pesaran (2007) sf. 276 Tablo Ic‘de %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değer = - 4.894, CIPS için sf 

281 Tablo IIc‘de %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değer = -4.978'dir. 

Hesaplanan CIPS istatistiği, tablo kritik değerinden büyük olduğu için, H0 kabul 

edilmiĢ ve paneli oluĢturan serilerde birim kök olduğuna karar verilmiĢtir. Bu durumda, 

seriler düzey değerlerinde durağan değildir. Bu durum, ilgili ülke ekonomilerine gelen bir 

Ģokun etkisini hemen kaybetmediğini göstermektedir. Seriler düzey değerlerinde durağan 

olmadığı için regresyon analizi serilerin birinci derece farkları ile gerçekleĢtirilecektir. 

4.7. Panel Regresyon Analizi Sonuçları ve Yorumlar 

Panel veri yöntemleri Baltagi (2005)‘de belirtildiği gibi, havuzlanmıĢ (pooled), sabit 

ve tesadüfi etkilerle gerçekleĢtirilmektedir. ÇalıĢmada, olası tahmin modelleri arasında seçim 

yapabilmesi için bazı istatistiksel testler gerçekleĢtirilmektedir. Modellerdeki tüm değiĢkenler 

ülkeler ve zamanlar arasında değiĢebildiği için temel soru, verinin ülkeler ve zamanlar 

arasında toplanıp toplanmayacağıdır.  Ülke spesifik etkiler ile zaman spesifik etkilerin ortak 

anlamlılığının belirlenmesi için Chow testi kullanılmaktadır. Burada boĢ hipotez altında etkin 

tahmin edici ―pool EKK‖ iken alternatif hipotez altında etkin tahminci ise ―sabit etki‖ (fixed 

effect) modelidir. 
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Hangi panel regresyon modelin seçileceğinin belirlenmesi için uygulanan Chow ve 

Breush-Pagan (BP) test sonuçları Tablo 7‘de verilmiĢtir. Chow testi için H0 hipotezi 

havuzlanmıĢ regresyon, buna karĢılık H1 hipotezi SEM model iken, BP testinde H0 hipotezi 

havuzlanmıĢ regresyon ve buna karĢılık H1 hipotezi ise, TEM model olarak ele alınır.  

 

Tablo 7: Ülke Grupları Ġçin Panel Regresyon Tahmin Yöntemi Seçim Test Sonuçları 

Üst-Orta Gelirli 

Grup 

Test Olasılık (p) Karar 

Chow (F Testi) 0.015* H0 red 

BP (χ
2
 testi) 0.028* H0 red 

* iĢareti değiĢkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Her iki testte de H0 hipotezinin reddedilmesi TEM ve SEM modelleri arasında bir 

seçim yapma gerekliliğine iĢaret etmektedir. Diğer aĢama, Hausman testi yardımıyla TEM ve 

SEM modeller arasında karar vermeye dayanmaktadır. Bu testin hipotezleri Ģu Ģekilde 

oluĢturulmuĢtur; 

H0: Tesadüfi etki var (TEM) 

H1: Tesadüfi etki yok (SEM)      

Tablo 8: Ülke Grupları Ġçin Hausman Testi Sonuçları 

Ülke Grubu Test Özeti χ
2 

Ġstatistiği
 

χ2
 s.d. Olasılık  

Üst-orta Gelir 

Grubu 

Cross-Section Random 123.853 3 0.094 

Period Random 112.074 3 0.153 

Cross-Section and Period 

Random 
298.561 3 0.081 

 

Test sonuçlarından görüleceği üst-orta gelirli ülke grubu için p > 0.05 olduğundan H0 

hipotezi kabul edilerek TEM modele karar verilmiĢtir. 

Çözümleme için farklı algoritmalar denenmiĢ ve toplam hata karesi en küçük değeri 

veren ―Cross section SUR‖ algoritması ile elde edilen model tahmin sonuçları üst–orta gelir 

grubu ülkeler için Tablo 9‘da gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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Tablo 9: Üst-Orta Gelirli Ülke Grubu Ġçin Panel Regresyon Tahmin Sonuçları 

Bağımlı DeğiĢken: DGSMH 

Metod: Panel EGLS (Ġki Yönlü Rassal Etkiler) 

DeğiĢkenler Katsayılar Standart Hata t - Ġstatistiği  Olasılık  

DOGS 0.574045 0.226727 2.531878 0.0130* 

DOSB 0.071867 0.142139 0.505611 0.6143 

DOYB 0.625751 0.146083 4.283531 0.0000* 

C -35.23336 10.75882 -3.274836 0.0015 

Ağırlıklı Ġstatistikler 

R
2
 0.326309 F-Ġstatistiği 15.49954 

DüzeltilmiĢ R
2
 0.305256 Durbin-Watson Ġstatistiği 1.551016 

* iĢareti değiĢkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Panel regresyon tahmin sonuçlarına göre; modele alınan bağımsız değiĢkenler GSMH 

büyüme oranı üzerindeki değiĢimin %32‘sini açıklamaktadır. Tahmin sonuçları modelde 

OYB ve OGS değiĢkenleri ile GSMH büyüme oranı arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre; üst-

orta gelirli ülkelerde OGS‘de meydana gelecek % 1‘lik bir artıĢ, GSMH büyüme oranı 

üzerinde yaklaĢık %0,57‘lik bir artıĢa neden olmaktadır. Aynı Ģekilde diğer değiĢken olan 

OYB‘de meydana gelecek %1 lik artıĢ ise GSMH büyüme oranı üzerinde yaklaĢık %0,63‘lük 

bir artıĢa neden olmaktadır. Buna karĢılık OSB değiĢkeni GSMH büyüme oranı üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve önemli çıkmamıĢtır. Üst-orta gelir grubu ülkelerde anlamlı 

değiĢkenlerden GSMH büyüme oranı üzerinde en yüksek etki katsayısı OYB değiĢkenine 

aittir. 

Bütün zaman serilerinde olduğu gibi panel veri analizlerinde de otokorelasyon önemli 

bir sorundur. Bilindiği üzere, regresyon analizlerinin temel varsayımlarından birisi farklı 

gözlemler için hata teriminin ardıĢık değerleri arasında iliĢkinin (korelasyon) olmamasıdır. 

Eğer hata terimleri birbirleri ile iliĢkili ise bu durum otokorelasyon ya da serisel korelasyon 

olarak adlandırılır. Veri setinde otokorelasyonun olup olmadığı Wooldridge (2002) 

otokorelasyon testi ile araĢtırılmıĢtır. Sonuçlar Tablo 10‘da gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 10: Ülke Grupları için Wooldridge  Otokorelasyon Testi Sonuçları  

Ülke Grupları F Değeri Olasılık 

Üst-orta gelir grubu 294.332 0.174
* 

* iĢareti değiĢkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Wooldridge (2002)  tarafından önerilen otokorelasyon test istatistiği sonucuna göre, 

üst-orta gelir grubu ülke grubu için tahmin edilen modelde ―otokorelasyon yoktur‖ Ģeklinde 

kurulan sıfır hipotezi kabul edilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle, denklemlerdeki hata terimleri 

arasında otokorelasyon problemi yoktur.Modelde değiĢen varyanslılık probleminin gözlenip 

gözlenmediği ise Greene (2003) tarafından geliĢtirilen heteroskedasite testi ile sınanmıĢ ve 

yapılan analizlerde değiĢken varyansın olmadığını belirten H0 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

Sonuçlar Tablo 11‘de gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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Tablo 11: Greene Heteroskedasticity Testi Sonuçları 

Grup  χ
2  

 Olasılık 

Üst-orta gelir grubu 205.648 0.104* 

* iĢareti değiĢkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Böylece yapılan analizler sonucunda tahmin edilen regresyon parametrelerinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve güvenirliliğin sağlandığı belirlenmiĢtir. 

 5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu güne kadar yapılan teorik ve ampirik çalıĢmaların sonuçları incelendiğinde; 

OGT‘nin aslında bir sürdürülebilir büyüme sorunu olduğu, bu sorunun aĢılması noktasında; 

katma değeri ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü yüksek, bilgi-yoğun, ileri teknoloji ile 

üretilmiĢ ürünlere, yenilikçi bir üretim anlayıĢına, Ar-Ge ve inovasyon altyapısının 

geliĢtirilmesine, kurumsal altyapının ve kurumsal kalitenin artırılmasına ve daha da önemlisi 

bütün bunları yapabilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan unsurunun ortaya 

çıkmasını sağlayacak etkin beĢeri sermaye yatırımlarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

SeçilmiĢ bir grup Üst-orta gelirli ülke üzerine yapılan bu çalıĢmanın sonuçları, beĢeri 

sermaye unsurlarında zamanla ortaya çıkan iyileĢmelerin ülkelerin GSMH büyüme oranı 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu ve modele alınan beĢeri sermaye unsurlarının ilgili 

ülkelerin GSMH büyüme oranı üzerindeki değiĢimin sadece %32‘lik kısmını açıkladığını 

göstermektedir. Son yıllarda, içerisinde Türkiye‘nin de yer aldığı birçok geliĢmekte olan orta 

gelirli ülkede gerek eğitim ve gerekse sağlık alanlarında yapılan beĢeri sermaye yatırımlarının 

yüksek gelirli geliĢmiĢ ülkeler seviyesine çıktığına ve hatta geçtiğine Ģahit olmaktayız. 

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma konusunun ülkelerin nicel çoğunluğundan ziyade bu 

çoğunluğun niteliksel özellikleriyle alakalı bir durum olduğunun fark edilmeye baĢlanması, 

geliĢmekte olan ülkelerde beĢeri sermaye yatırımlarının hız kazanmasına neden olmuĢtur. 

Ancak bu durum PISA test sonuçlarına yansımamıĢtır. GeliĢmekte olan ülkelerde beĢeri 

sermaye yatırımları konusunda çok ciddi adımlar atılsa da eğitimin kalitesi geliĢmiĢ ülkelerin 

oldukça gerisinde kalmıĢtır. Zira büyümeye etki eden asıl unsur eğitimin süresi değil 

kalitesidir. 

 Orta gelir tuzağı riskiyle karĢı karĢıya kalmamak ve ekonomik büyümenin devamlılığı 

açısından yenilikçi ve yaratıcı ürünler üretmek gerektiği ve uluslararası piyasalarda rekabet 

edebilecek bir üretim yapısına ihtiyaç olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Bunu 

sağlayabilmenin en önemli yolu ise nitelikli ve yaratıcı insanların varlığından geçmektedir. 

Orta gelir tuzağına takılmadan büyümesini devam ettirebilmiĢ olan ve yüksek gelir düzeyine 

ulaĢmıĢ olan ülkelerin aynı zamanda çok yüksek insani geliĢmiĢlik düzeyine sahip olmaları, 

bu baĢarının tesadüfi bir durum olmadığını gösteren en açık kanıttır.  

Bu çalıĢmanın sonuçları çerçevesinde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması ve orta 

gelir tuzağı riskiyle karĢı karĢıya kalınmaması için beĢeri sermaye unsuru açısından yapılması 

gerekenler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Yüksek gelir düzeyine ulaĢma hedefi içerisinde olan ülkelerin, insan odaklı bir 

üretim anlayıĢına geçmeleri ve bu kapsamda GSYH‘den gerek eğitim gerekse sağlık 

hizmetleri için ayıracakları payları ciddi anlamda yükseltmeleri gerekmektedir. 

 ÇalıĢma sonuçları eğitim ve sağlık alanlarında elde edilen iyileĢmelerle kiĢi 

baĢına gelir düzeyi arasında ve dolayısıyla refah düzeyi arasında pozitif bir iliĢki olduğunu 

göstermiĢtir.  Ancak eğitim ve sağlık alanlarında elde edilen iyileĢmeler, bir baĢka ifadeyle 

insani geliĢme düzeyi, bu alanlara yapılan harcamaların miktarıyla olduğu kadar kalitesiyle de 

alakalı bir durumdur. Daha nitelikli eğitim ve sağlık harcaması daha nitelikli bireylerin 
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oluĢması anlamına gelmektedir. Bu açıdan yüksek gelir hedefi doğrultusunda ilgili ülkelerin 

eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite düzeyinin yükseltilmesi açısından gereken reformları 

gerçekleĢtirmeleri ve bir an önce gereken adımları atmaları gerekmektedir. 

 Büyümenin devamlılığı ve orta gelir tuzağından kaçınma konusunda rekabetçi, 

yenilikçi ve yaratıcı bir üretim yapısının oluĢturulması genel olarak kabul edilen bir gerçektir. 

Bunu gerçekleĢtirebilmenin yolu ise büyük oranda sahip olunan beĢeri sermaye unsurundan 

geçmektedir. BeĢeri sermaye oluĢum süreci ise eğitim sistemi ile doğrudan iliĢkilidir. Bu 

bağlamda fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerden uzaklaĢan bir eğitim 

sistemiyle yüksek gelirli ülkelere yakınsamak mümkün değildir. Bu yönüyle çağın gereklerine 

uygun ve iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik bir eğitim sisteminin 

oluĢturulması büyük önem arz etmektedir. 

 Yüksek niteliklere sahip olmakla birlikte geliĢme mücadelesi içerisinde 

bulunan ülkelerde, kendisine istihdam alanı bulamayan ya da daha genel bir ifadeyle yaratıcı 

fikirlerini hayata geçirebilecek uygun zeminler bulamayan birçok beĢeri sermaye sahibinin, 

ülke dıĢına göç ettiği bilinen bir gerçektir. BeĢeri sermayenin yaratılması kadar, yaratılan 

beĢeri sermaye unsuruna sahip çıkabilmekte oldukça önemlidir. Bu sadece uygulanan eğitim, 

sağlık ve personel politikalarıyla değil, aynı zamanda sosyal politikalarla ve kurumsal 

altyapıyla alakalı bir durumdur. Bu yönüyle mevcut ülkelerin yaratıcılığı, yenilikçiliği ve 

giriĢimciliği destekleyecek bir kurumsal altyapıyı oluĢturmaları gerekmektedir. 

 Son olarak orta gelir tuzağı literatürü hala geliĢme aĢamasındadır. Büyüme 

sıkıntısı çeken ve orta gelir tuzağı riskiyle karĢı karĢıya olan ülkelerin, ortaya koydukları 

sürdürülebilir büyüme baĢarılarıyla rol model olmuĢ ülkelerin tecrübelerinden ders 

çıkarmaları ve uygun plan, politika ve stratejiler geliĢtirmeleri gerekmektedir. 
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ÖZET 

1929 yılında yaĢanan Büyük Buhrandan sonra uzun yıllar boyunca Keynesyen 

ekonomi ve onun talep yönlü iktisat anlayıĢı birçok iktisatçı tarafından kabul görmüĢtür. 

Keynesyen iktisatçılara göre kamu harcamalarındaki artıĢ, yurt içi hasıla da artıĢa yol 

açmaktadır. Bu sebeple hükümetler ekonomik durgunluk veya kriz belirtilerinin izlendiği 

dönemlerde talebi veya ekonomiyi canlandırmak amacıyla kamu harcamalarını arttırmayı 

tercih ederler. Keynes‘in iktisat anlayıĢının aksine, Alman iktisatçı Adolph Wagner‘a göre ise 

kamu harcamalarındaki artıĢ milli gelirdeki artıĢın nedeni değil sonucudur. Bu nedenle milli 

hâsılada yaĢanan artıĢ kamu harcamalarında artıĢa yol açmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı 

Wagner Kanununun Türkiye ekonomisi için 1998:1-2015:4 dönemi itibariyle iki farklı 

spesifikasyon çerçevesinde test etmektir. Elde edilen bulgulara göre, kamu harcamaları ile 

GSYH arasında ve kiĢi baĢına düĢen kamu harcamaları ile kiĢi baĢına düĢen GSYH arasında 

çift yönlü olmak üzere bir nedensellik iliĢkisi tespit edilememiĢtir. Bu sonuç doğrultusunda 

incelenen spesifikasyonlar ve dönem itibariyle Türkiye için Wagner Kanunu geçerli değildir.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, VAR, Granger 

Nedensellik. 

ABSTRACT 

After Great Depression (1929), for many years most of economists support the 

Keynesian economics and its demand sided economics. Keynesians assume public 

expenditure as an exogenous factor, which could be utilized as a policy instrument that means 

an increase in public expenditures causes to increases the GDP. For Keynesians if the sign of 

recessions or crisis appearance, governments may prefer to increase the public expenditures 

for acceleration the economy. Contrary to the general approach of Keynesian economics, 

according to Wagner Law‘s an increase in GDP causes to increase public expenditures. It 

means that increase in public expenditures is not the cause of higher GDP; it‘s the result of 

higher GDP. The main purpose of the study is to test the Wagner‘s Law for Turkish Economy 

for the period of 1998:1-2015:4. According to findings, it is not obtained causality 

relationship between real public expenditure and real GDP and between real public 

expenditure per capita and real GDP per capita. According to this result, by the analyzed 

specification and period Wagner‘s law is invalid for Turkey. 

Key Words: Public Expenditures, Economic Growth, VAR, Granger Causality. 
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1.GĠRĠġ 

Ġktisat biliminin ortaya çıkıĢından itibaren devletin ve müdahalelerinin ekonomideki 

rolü iktisat okulları tarafından yoğun bir Ģekilde tartıĢılmıĢtır. Bu tartıĢmaları özellikle 1929 

yılında Amerika‘da baĢlayan ve daha sonra ―Ekonomik Buhran‖ olarak adlandırılan kriz ile 

beraber uzun bir süre Keynesyen iktisat okulunun öğretileri yönlendirmiĢtir. Keynesyen 

iktisat anlayıĢına göre üretim miktarındaki düĢüĢler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kitlesel 

iĢsizlik gibi olumsuzluklar efektif talebin azlığından dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple 

devlet piyasada aktif olarak rol alarak, ekonomik büyümenin ve efektif talebin arttırılması 

adına kamu harcamalarını arttırması gerekmektedir. Ġktisat öğretilerinde geniĢ bir yer bulan 

Keynesyen iktisadın kamu harcamalarına iliĢkin açıklamalarına iliĢkili olarak ekonomi 

literatüründe farklı görüĢlerde bulunmaktadır. 

Keynesyen iktisadın ortaya çıkıĢından yaklaĢık yarım asır önce Adolph Wagner isimli 

Alman kamu maliyecisi ve iktisatçı ―Kamu Giderleri ArtıĢ Yasası‖ olarak bilinen kuramı 

formüle ederek kamu harcamalarına yönelik farklı bir bakıĢ açısı kazandırmıĢtır. Gerçekte 

Alman iktisatçı bu kuramı ortaya atan ilk kiĢi olmamakla beraber, deneysel olarak ortaya 

koyan ilk bilim adamıdır. Bu sebeple teori daha sonraki yıllarda ―Wagner Kanunu‖ olarak 

adlandırılmıĢtır (Mann, 1980:189). 

Wagner kanununun dayandığı bazı temel varsayımlar bulunmaktadır, bu varsayımlar 

kısaca Ģu Ģekilde özetlenebilir: sanayileĢmiĢ ülkelerde yaĢanan kiĢi baĢı gelirdeki artıĢ, kamu 

harcamalarında da aynı önemde artıĢa yol açacaktır. Bu artıĢ teknolojik, kurumsal ve politik 

değiĢimler eĢliğinde ilerleyecektir. Wagner‘e göre kamu aktivitesinin artmasında baĢlıca üç 

temel faktör rol oynamaktadır. Birincisi, devletin koruyucu ve düzenleyici fonksiyonlarının, 

yasal iliĢki ve iletiĢimlerin artan karıĢıklığından dolayı artması gerekir. Bunun yanında artan 

ĢehirleĢme ve nüfus yoğunluğu daha fazla kamu harcamasının kanun, düzen ve sosyo-

ekonomik nedenlerle harcanmasını gerektirmektedir. Ġkinci olarak, artan ekonomik kalkınma, 

kültürel faaliyetlere yönelik yapılan kamu harcamalarını da arttıracaktır. Wagner eğitim ve 

kültür faaliyetlerin gelir talep esnekliklerinin birden büyük olduğunu tespit etmiĢtir. Bunun 

anlamı milli gelir ve kiĢi baĢı gelirde yaĢanan bir birimlik artıĢın, eğitim ve kültür 

faaliyetlerinde harcamalarında daha fazla artıĢa yol açacağıdır. Son temel faktör, sanayileĢen 

toplumun artan altyapı ve teknoloji ihtiyaçları ile ilgilidir. Özellikle alt yapı faaliyetleri özel 

sektörün finanse edebileceğinden daha fazla finansman gerektirmektedir, dolayısıyla bu 

hizmetler kamu harcamaları yoluyla finanse edilmesi gerekmektedir (Mann, 1980:189). 

Wagner kanunu, ekonomik büyümeyi kamu harcamalarındaki değiĢimin temel 

belirleyicisi olarak görür. Devletin artan ekonomik, sosyal, siyasal ve yasal iliĢkilerde 

düzenleyici, denetleyici ve caydırıcılık fonksiyonlarını yerine getirmesi beklenir. Devletin 

bahsedilen faaliyetlerdeki görevlerini yerine getirebilmek için ise yeterli teknik donanıma 

sahip olması gerekir. Örneğin, trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin araçları ile onları 

cezalandırmak isteyen polislerin benzer nitelikte olmayan araçları yetersiz kalacağından 

dolayı, suçluların yakalanamamasına neden olacaktır. Bu nedenle devlet adına çalıĢan polisler 

görevlerini donanım yetersizliğinden dolayı yerine getiremeyecektir. Bahsi geçen örnekte 

kural ihlali yapan sürücülerin kullandığı otomobilin teknik özellikleri toplumun gelirini, trafik 

polisi araçlarının teknik özellikleri ise kamu harcamalarını iĢaret etmektedir (Ağayev, 

2012:10). 

Son yıllarda Kamu harcamaları ve iktisadi büyümenin açıklanmasında çokça 

faydalanılan Wagner kanununda; kamu harcamaları içsel bir faktör olarak değerlendirilmekte 

ve milli gelirdeki artıĢın nedeni değil bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple kamu 

harcamalarına bir politika aracı olarak güvenilemez. BaĢka bir ifade ile nedenselliğin yönü 

milli gelirden kamu harcamalarına doğrudur. Buna karĢılık iktisat literatüründe geniĢ yer 
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bulan Keynesyen iktisada göre kamu harcamalarını bir politika aracı ve dıĢsal bir faktör 

olarak değerlendirmektedir. Wagner kanununun aksine nedenselliğin yönü kamu 

harcamalarından, milli gelire doğrudur (Gunaydın 2003:5; Ansari, vd., 1997:544). 

Bu çalıĢmada Wagner yasasının geçerliliği literatürde geniĢ yer tutan iki farklı 

spesifikasyon çerçevesinde 1998:1-2015:4 dönemi itibariyle araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada 

Peacock ve Wiseman (1961) tarafından ve Michas (1975) tarafından önerilen test 

versiyonlarından yararlanılmıĢtır. Peacock ve Wiseman (1961) yaklaĢımına göre reel kamu 

harcamaları reel gayri safi milli hasılanın bir fonksiyonudur. Michas (1975) yaklaĢımına göre 

ise kiĢi baĢına düĢen reel kamu harcamaları kiĢi baĢına düĢen reel gayri safi milli hasılanın bir 

fonksiyonudur. 

ÇalıĢmada ilk olarak Wagner Kanunu tahmin eden çalıĢmalara yönelik literatür 

çalıĢması yapılmıĢtır. Daha sonra analizlerde kullanılacak olan veriler tanıtılarak bulgulara yer 

verilmiĢtir.      

1.1.Literatür Taraması 

Yapılan literatür çalıĢmasında farklı sonuçların varlığı dikkat çekmektedir. Yapılan 

bilimsel çalıĢmalarda kullanılan modele veya veri setine göre çalıĢmaların sonuçları da 

farklılık göstermekle beraber, ağırlıklı olarak incelenen çalıĢmalarda Wagner kanununu 

destekleyen sonuçlara rastlanılmıĢtır. 

Arthur J. Mann (1980) tarafından Meksika için iki değiĢkenli en küçük kareler 

yönteminin uygulandığı ve 1925- 1976 yılları arasındaki verileri kapsayan çalıĢmada reel 

kamu harcamaları ve reel GSYH verileri arasındaki nedensellik iliĢkisi incelenmiĢtir. Çıkan 

sonuçlara göre kamu harcamalarından, ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik 

iliĢkisi tespit edilmiĢtir.  

Yamak ve Küçükkale (1997) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada Türkiye‘de kamu 

harcamaları ve iktisadi büyüme arasındaki iliĢki Wagner kanunu uyarınca analiz edilmiĢtir. 

1950-1994 yıllarına ait verilerin kullanıldığı çalıĢmada değiĢkenler arasındaki iliĢki beĢ ayrı 

model kurularak nedensellik ve ko-entegrasyon testleriyle incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın 

sonuçlarına göre Türkiye‘de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönem 

iliĢkisi tespit edilmiĢ ve Wagner kanununu destekleyen sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Terzi (1998) gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında kullandığı 1938-1995 yıllarına ait yıllık 

kamu harcaması ve GSMH verileriyle gerçekleĢtirdiği analizinde değiĢkenlerin birlikte 

hareket ettiğini tespit etmiĢ ve Wagner kanunun Türkiye ekonomisi açısından destekleyici 

sonuçlarına ulaĢmıĢtır. 

Halıcıoğlu (2003) tarafından yapılan çalıĢmada Türkiye ekonomisine ait 1960-2000 

yılları arasındaki veriler kullanılmıĢtır. Altı farklı model oluĢturularak incelenen modelde 

klasik Wagner kanununun Türkiye açısından geçerliliği reddedilmiĢ sadece bütçe açığının 

ilave edildiği modelde uzun dönemde bir nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. 

Wahap (2004) gerçekleĢtirilen çalıĢmada 1950- 2000 yıllarını kapsayan 30 OECD 

ülkesine ait kamu harcamaları ve GSYH verileri kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre 

Wagner kanunu örneklem ülkeler için geçerliliği tespit edilmiĢtir. 

BaĢar, Aksu, Temurlenk ve Polat (2009) yaptıkları çalıĢmalarında 1975- 2005 dönemi 

Türkiye ekonomisine ait GSMH ile toplam kamu harcamaları ve kamu harcamalarının alt 

kalemlerinin verileri kullanmıĢtır. ÇalıĢmada sınır testi yaklaĢımından faydalanılmıĢ ve 

incelenen dönem için kamu harcamaları ile büyüme arasında bir iliĢki bulunamamıĢ ve 

Wagner kanununun geçerli olmadığı tespit edilmiĢtir. 
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Kumar ve diğerlerinin (2009) hazırladığı çalıĢmada 1960-2007 yıllarına iliĢkin veriler 

Wagner kanunu uyarınca incelenmiĢtir. ARDL sınır testi, Engle-Granger, Johansen 

eĢbütünleĢme testlerinin uygulandığı çalıĢmada uzun dönemde kamu harcamaları ile hasıla 

arasında Wagner kanunu destekler sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Lamartina ve Zaghini (2011) yaptıkları araĢtırmada 23 OECD ülkesine ait kamu 

harcamaları ve ekonomik büyüme rakamlarını ARDL panel data yöntemine göre 

kıyaslamıĢtır. Çıkan sonuca göre Wagner kanunu ilgili ülkeler için geçerledir ve özellikle 

geliĢmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme, kamu harcamalarında daha fazla bir artıĢa yol 

açmaktadır. 

Torun ve Arıca (2011) yaptıkları çalıĢmalarında enflasyon hedeflemesi yapan ve 

geliĢmekte olan 17 ülke için GSMH ve kamu harcamaları arasındaki uzun dönemli iliĢkiyi 

Gupta (1967) ve Peacock- Wiseman modellemeleri ile tespit etmiĢlerdir. Çıkan sonuçlar 

örneklem ülkeleri için Wagner kanunu destekler niteliktedir. 

Küçükkale ve Yamak (2012) gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada Wagner kanununu Türkiye 

için 1968-2004 yıllarını incelemiĢlerdir. Kamu harcamalarını fonksiyonel olarak; cari 

harcamalar, yatırım harcamaları, transfer harcamaları ve askeri harcamalar olarak 

ayırmıĢlardır. Yapılan testler sonucunda değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢki tespit 

edilememiĢ ancak kısa dönemde çift yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Ağayev (2012), Wagner kanunu uyarınca kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 

arasındaki iliĢkiyi 1995-2009 yılları için 10 eski Sovyet ülkesini örneklem kabul ederek 

incelemiĢtir. Uygulanan panel veri ve Granger nedensellik testleri sonucunda Wagner 

kanununun örneklem ülke grubu için geçerliliği bulunmuĢtur.  

Antonio N.Bojanic (2013), 1940-2010 yılları arasındaki yıllık zaman seri verilerini 

kullanarak gerçekleĢtirdiği çalıĢmada Bolivya için Wagner kanunu test etmiĢtir. Farklı 

testlerin uygulandığı çalıĢmada kamu harcamaları ve milli gelir arasında çift yönlü bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Bayraktar vd. (2015), gerçekleĢtirdiği çalıĢmada Türkiye‘ye ait çeyrek dönemlik kamu 

harcamaları ve GSYH verileri Wagner kanunu uyarınca test edilmiĢtir. ÇalıĢmada farklı 

testler uygulanmıĢtır. Ġlk uygulanan test olan Hatemi-J kırılma testine göre değiĢkenler 

birbirini etkilemektedir. Uygulanan diğer test olan Granger nedensellik testine göre ise 

çalıĢılan dönemde Türkiye için Wagner kanunu destekleyen sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Kamasa ve Abebrese (2015), Gana için gerçekleĢtirdiği çalıĢmalarında 1980-2010 

yılına ait verileri Johansen koentegrasyon ve Granger nedensellik testi kullanarak analiz 

etmiĢlerdir. Analizlerinin sonucuna göre Wagner kanunu Gana için çalıĢılan dönemde 

geçerlidir. 

Wagner Kanunu üzerine yapılan ve mevcut literatürde yer alan bazı ampirik çalıĢmalar 

yukarıda ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. Tablo 1‘de bu çalıĢmalar incelendikleri dönem, 

ülke, kullanılan yöntem ve sonuçlar kapsamında özet olarak sunulmuĢtur. 
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Tablo 1: Wagner Kanununa ĠliĢkin Yazın Taraması 

Yazarlar Kullanılan Yöntem 
Ülke Grubu / 

Dönem 
Sonuç 

Mann (1980) 

En Küçük Kareler Yöntemi Meksika/1925-

1976 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Yamak ve 

Küçükkale (1997) 

Engle-Granger, Johansen 

eĢbütünleĢme ve Granger 

nedensellik 

Türkiye /1950-

1994 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Terzi (1998) 

EĢbütünleĢme ve Granger 

nedensellik Türkiye/1938-1995 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Halıcıoğlu (2003) 

Johansen ve Juselius 

EĢbütünleme testi, Granger 

nedensellik testi, VAR 

analizi Türkiye/1960-2000 

Wagner Kanunu 

Geçersiz 

Wahap (2004) 

Engle-Granger 

EĢbütünleĢme ve hata 

düzeltme modeli 

30 OECD 

Ülkesi/1950-2000 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

IĢık ve Alagöz 

(2005) 

EĢbütünleme ve Nedensellik 

Analizi Türkiye/1985-2003 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

BaĢar, Aksu ve 

Temurlenk (2009) 

Kısıtlı hata düzeltme modeli 

sınır testi yaklaĢımı Türkiye/1975-2005 

Wagner Kanunu 

Geçersiz 

Kumar, Webber ve 

Farggher (2009) 

ARDL Sınır Testi, Johansen 

EĢbütünleme testi- Granger 

nedensellik testi 

Yeni 

Zellanda/1960-

2007 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Lamartina ve 

Zaghini (2011) 

Panel EĢbütünleme testi 17 OECD 

Ülkesi/1970-2006 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Torun ve Arıca 

(2011) 

Johansen-Fisher Panel 

eĢbütünleme testi 

17 GeliĢmekte 

Olan Ülke/1995-

2007 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Küçükkale ve 

Yamak (2012) 

Engle-Granger ve Johansen-

Juselius EĢbütünleme testi, 

Granger nedensellik testi Türkiye/1968-2004 

Wagner Kanunu 

Geçersiz 

Ağayev (2012) 

Panel, Granger ve Pedroni 

EĢbütünleme testleri  

10 Eski Sovyet 

Ülkesi/1995-2009 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Bojanic (2013) 

VAR testi 

Bolivya/1940-2010 

Wagner Kanunu 

Geçersiz 

Bayrakdar, Demez 

ve Yapar (2015) 

Hatemi-J Yapısal Kırılma 

ve Granger nedensellik testi  Türkiye/1998-2004 

Wagner Kanunu 

Geçerli 

Kamasa ve 

Abebrese (2015) 

Johansen EĢbütünleme testi- 

Granger nedensellik testi 

Gana/ 1980-2010 Wagner Kanunu 

Geçerli 

1.2.Veri Seti ve Yöntem 

ÇalıĢmada kullanılan veriler üçer aylık olup 1998-2015 dönemini kapsamaktadır. Reel 

GSYH ve reel kamu harcamaları serileri TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden, nüfus 

serisi ise OECD internet veri sisteminden elde edilmiĢtir. KiĢi baĢına GSYH ve kiĢi baĢına 

kamu harcamaları serileri nüfus verilerinden yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. Tüm seriler 

Census-X12 yöntemi kullanılarak mevsimsellikten arındırılmıĢ ve doğal logaritmaları alınarak 

analizlere alınmıĢtır. Analizlerde kullanılacak değiĢkenlere iliĢkin açıklayıcı bilgi Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 2: DeğiĢken Tanımları 

DeğiĢken Adı Açıklama Kaynak 

LKamu Reel Kamu Harcamaları (değer) TCMB 

LGSYH Reel GSYH logaritması (değer) TCMB 

Nüfus Nüfus büyüklüğü OECD 

LKBKamu KiĢi baĢına Reel Kamu Harcamaları (değer) 
Yazarlar tarafından 

hesaplanmıĢtır. 

LKBGSYH KiĢi baĢına Reel GSYH (değer) 
Yazarlar tarafından 

hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmada değiĢkenlere iliĢkin zaman serilerinin durağanlıkları ADF ve Philips-Perron 

birim kök testleri ile incelenmektedir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki Sims(1980) tarafından 

geliĢtirilen Vektör Otoregresyon (VAR)  yöntemi ile araĢtırılmakta ve VAR modeli üzerinden 

elde edilen Johansen-Juselius eĢbütünleĢme analizi ile değiĢkenler arasındaki uzun dönemli 

iliĢkinin varlığı incelenmektedir. Ayrıca değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönü Granger 

Nedensellik analizi ile incelenmiĢtir.  

Wagner yasasının geçerliliği iki farklı spesifikasyon çerçevesinde araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmada Peacock ve Wiseman (1961) tarafından ve Michas (1975) tarafından önerilen test 

versiyonlarından yararlanılmıĢtır. Peacock ve Wiseman (1961) yaklaĢımına göre (Model 1) 

reel kamu harcamaları reel gayri safi milli hasılanın bir fonksiyonudur. Michas (1975) 

yaklaĢımına göre  (Model 2)  ise kiĢi baĢına düĢen reel kamu harcamaları kiĢi baĢına düĢen 

reel gayri safi milli hasılanın bir fonksiyonudur (Küçükkale ve Yamak, 2012). 

  (1) 

 (2) 

ÇalıĢmada kullanılacak ekonometrik yöntemler, kullanılacak zaman serilerinin 

durağan olmasını, diğer bir deyiĢle birim kök içermemesini gerektirmektedir. Bu yüzden 

öncelikle çalıĢmada kullanılan seriler için durağanlık testi yapılmaktadır. 

1.3.Bulgular 

ÇalıĢmada öncelikle regresyon analizlerinde kullanılacak olan değiĢkenlerin durağan 

oldukları seviyeleri belirlemek amacıyla GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-

Perron (PP) yaklaĢımı kullanılmıĢtır. Sabitli ve sabitli ve trendli modeller itibariyle test 

istatistikleri Tablo 3‘te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Analizleri Sonuçları 

 ADF PP 

DeğiĢkenler Sabitli Sabitli+Trendli Sabitli Sabitli+Trendli 

LKamu -1.2736 (0) -2.8370 (0) -1.2736 [0] -2.5769 [2] 

DLKamu -11.3252* (0) -11.2883* (0) -11.7143* [3] -11.7447*[3] 

LGSYH -0.0953 (1) -2.9061 (1) 0.1248 [2] -2.8387 [2] 

DLGSYH -6.5808* (0) -6.5624* (0) -6.5874* [1] -6.5703* [1] 

LKBKamu -1.7351 (0) -2.8576 (0) -1.4457 [1] -2.6001 [0] 

DLKBKamu -11.329* (0)  -11.2917* 

(0) 

-11.7153* [3] -11.7433* [3] 

LKBGSYH -0.3684 (1) -2.8669 (1) -0.1480 [2] -2.8210 [2] 

DLKBGSYH -6.5412* (0) -6.5205* (0) -6.5488* [1] -6.5294* [1] 

* %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. ( ) içindeki değerler ADF testi Schwarz Bilgi 

Kriterine göre hesaplanan uygun gecikme uzunluklarıdır. [ ] içindeki değerler ise Newey-

West bant geniĢliğini belirtmektedir. L, serilerin logaritmik dönüĢüme tabi tutulduğunu; D 

ise serilerin birinci farklarının alındığını ifade etmektedir. 

Tablo 3 incelendiğinde tüm serilerinin ADF ve PP birim kök testlerine göre sabitli ve 

sabitli ve trendli modeller itibariyle durağan olmadıkları görülmektedir. Aynı Ģekilde tüm 

serilerin her iki birim kök testine göre hem sabitli modele hem de sabitli ve trendli modele 

göre %1 düzeyinde birinci farklarında durağan oldukları görülmektedir.  

DeğiĢkenler arasındaki iliĢki LKamu-LGSYH (Model 1) ve LKBKamu-LKBGSYH 

(Model 2) değiĢken çiftleri için incelenecektir. VAR modeli oluĢturulurken izlenmesi gereken 

aĢamalardan biri her bir değiĢken çifti için uygun gecikme uzunluğunun bulunmasıdır. VAR 

modellerinde gecikme uzunluğunun belirlenmesi için kullanılan çeĢitli kriterler 

bulunmaktadır. En çok bilinen ve kullanılan kriterler Akaike (AIC), Schwarz (SC), Hannan-

Quinn (HQ), Final Prediction Error (FPE) ve LR bilgi kriterleridir. 

ÇalıĢmada VAR modeli uygun gecikme uzunluğu için AIC, SC, HQ, FPE ve LR bilgi 

kriterleri incelenmiĢtir. LKamu-LGSYH değiĢken çifti için uygun gecikme uzunluğu SC ve 

HQ kriterine göre 1, AIC FPE ve LR bilgi kriterine göre ise 9 olarak belirlenmiĢtir. Ancak 1 

ve 9 gecikme uzunluğunda otokorelasyon görüldüğünden, bu değiĢken çifti için uygun 

gecikme uzunluğu 6 olarak belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde LKBKamu-LKBGSYH değiĢken çifti 

için SC ve HQ kriterine göre 1, AIC, FPE ve LR bilgi kriterine göre ise 9 olarak 

belirlenmiĢtir. Ancak 1 ve 9 gecikme uzunluğunda otokorelasyon görüldüğünden LKBKamu-

LKBGSYH değiĢken çifti için kurulan modelde gecikme uzunluğu 6 olarak alınmıĢtır. 

Uygun gecikme uzunlukları belirlendikten sonra uygulanan VAR analizlerinin 

istikrarını belirlemek amacıyla VAR modeli durağanlık grafikleri incelenmiĢtir. 
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Tablo 4: VAR Modeli Durağanlık Grafikleri 

LKamu-LGSYH LKBKamu-LKBGSYH 
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Tablo 4‘de verilen grafiklere göre her iki değiĢken çiftine ait regresyon için AR 

karakteristik polinomunun ters kökleri birim çemberin içinde yer almaktadır. Buna göre iki 

analiz için de VAR modeli durağandır. 

Tablo 5: VAR Hata Terimleri Seri Korelasyon LM Testi 

 LKamu-LGSYH LKBKamu-LKBGSYH 

Gecikmeler LM istatistiği Olasılık LM istatistiği Olasılık 

1  1.915234  0.7513  2.283547  0.6838 

2  4.649672  0.3252  4.387786  0.3561 

3  6.722316  0.1513  7.054120  0.1331 

4  5.365211  0.2518  5.085701  0.2786 

5  3.687421  0.4500  3.596216  0.4634 

6  1.463069  0.8332  1.503850  0.8260 

Tablo 5 incelendiğinde her iki değiĢken çiftine ait regresyon için hata terimleri 

arasında otokorelasyon sorunu olmadığı görülmüĢtür. 

Tablo 6: White Testi Sonuçları 

 LKamu-LGSYH LKBKamu-LKBGSYH 

Ki-kare Ġstatistiği 80.45566 (0.2315) 80.98867 (0.2192) 

Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

VAR modelinin güvenirliliği için, değiĢken çiftlerine iliĢkin hata terimlerinin değiĢen 

varyans içerip içermediğinin belirlenmesine iliĢkin White testi sonuçları Tablo 6‘da 

verilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde test istatistiğine karĢılık gelen olasılık değerlerinin 

0,10‘dan büyük olduğu görülmektedir. Her iki değiĢken çiftine iliĢkin hata terimlerinde 

değiĢen varyans sorunu bulunmadığı söylenebilir. 
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Tablo 7: Johansen EĢbütünleĢme Test Sonuçları 

Hipotezler Ġz Ġstatistiği % 5 Kritik 

değer 

Max. Özdeğer 

Testi 

% 5 Kritik 

Değer 

LKamu-LGSYH 

 

 10.87033  15.49471  10.75391  14.26460 

 

 0.116419  3.841466  0.116419  3.841466 

LKBKamu-LKBGSYH 

 

 11.64745  15.49471  11.34441  14.26460 

 

 0.303035  3.841466  0.303035  3.841466 

Ġz ve maksimum özdeğer istatistikleri Tablo 7‘de verilen kritik değerler ile 

karĢılaĢtırıldığında her iki model için hipotezlerin ret edilemediği görülmektedir.  Dolayısıyla 

hem iz hem de maksimum özdeğer istatistiği sonuçları her iki modele ait değiĢkeler arasında 

eĢbütünleĢme iliĢkisi olmadığına iĢaret etmektedir. Her iki modele ait değiĢkenlerin uzun 

dönemde birlikte hareket etmedikleri ifade edilebilir. 

Tablo 8: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 

DeğiĢken Çifti Ho Hipotezi F Testi Olasılık 

Değeri 

DLKamu -DLGSYH DLKamu DLGSYH 0.000997 
 

0.9749 

DLGSYH DLKamu 1.366634 0.2565 

DLKBKamu-

DLKBGSYH 
DLKBKamu DLKBGSYH 0.001815 0.9662 

DLKBGSYH DLKBKamu 1.611748 

 

0.2081 

Tablo 8 sonuçlarına göre, LKamu –LGSYH ve LKBKamu-LKBGSYH değiĢken 

çiftleri için kurulan sıfır hipotezleri ret edilememiĢtir. Buna göre reel kamu harcamaları ile 

reel GSYH arasında karĢılıklı olarak bir nedensellik iliĢkisi bulunmamaktadır. Aynı Ģekilde 

kiĢi baĢına reel kamu harcamaları ile kiĢi baĢına reel GSYH arasında karĢılıklı olarak bir 

nedensellik iliĢkisi bulunmamaktadır.  

2.SONUÇ  

Ekonomiler incelendiğinde iktisadi büyümeleri ve refah artıĢları ile birlikte kamu 

harcamalarında da değiĢimler gözlemlenmiĢtir. Ancak yapılan çalıĢmaya da konu olan, 

değiĢkenlerin arasındaki iliĢkinin yönü ve birbirine olan etkileri konusunda iktisadi literatürde 

farklı görüĢler bulunmaktadır.  

Kamu harcamalarının ekonominin daralma dönemlerinde arttırılması iktisat 

literatüründe geniĢ yer tutan Keynesyen düĢüncenin temelini oluĢturmaktadır. Keynesyen 

iktisadın bu temel görüĢünün ortaya çıkmasından yarım asır önce Wagner tarafından önerilen 

ekonomik büyümenin kamu harcamalarını arttırdığı savı son yıllarda birçok araĢtırmaya konu 

olmuĢtur. Bu çalıĢmada Türkiye ekonomisi için kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 

arasındaki iliĢki Peacock ve Wiseman (1961) tarafından ve Michas (1975) tarafından önerilen 

Wagner kanununun iki modeli uyarınca incelenmiĢtir. ÇalıĢmada 1998-2015 yıllarını 

kapsayan üçer aylık veriler kullanılarak VAR analizi üzerinden elde edilen Johansen 

EĢbütünleĢme yönteminden yararlanılmıĢtır. EĢbütünleĢme analizi sonuçları reel kamu 

harcamaları ile reel GSYH arasında ve reel kiĢi baĢına kamu harcamaları ile reel kiĢi baĢına 

GSYH arasında uzun dönemli bir iliĢkinin olmadığını göstermiĢtir. Ayrıca değiĢkenler 

arasındaki nedensellik iliĢkisi Granger Nedensellik analizi yardımıyla araĢtırılmıĢtır. 

Nedensellik analizi sonuçları da Johansen eĢbütünleĢme testiyle tutarlı çıkmıĢtır. Buna göre 

reel kamu harcamaları ile reel GSYH arasında ve aynı Ģekilde kiĢi baĢına reel kamu 
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harcamaları ile kiĢi baĢına reel GSYH arasında karĢılıklı olarak bir nedensellik iliĢkisine 

rastlanamamıĢtır. Bu nedenle Wagner kanununun temel hipotezi olan ―GSYH‘ deki büyüme, 

kamu harcamalarını arttırır‖ yaklaĢımı ile Keynes‘in ileri sürdüğü ―Kamu harcamalarındaki 

artıĢ, ekonomik büyümeyi destekler‖ yaklaĢımı Türkiye ekonomisi için incelenen dönem ve 

uygulanan analizler itibariyle geçerli değildir. 
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