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ÖNSÖZ 

Başarılı olan devletlerin hızla gelişerek dünyanın zenginlik ve refahından en 

üst düzeyde yararlandığı günümüz dünyasında, başarısız olanlar ise 

marjinalleşmekte, ağırlaşan ve karmaşıklaşan sorunlar altında ezilmektedirler. Bu 

nedenle, günümüzün hızla değişen dinamik koşullarına uygun doğru politikaların 

belirlenmesi ve bu politikaların başarılı olarak uygulanabilmesi için gereken 

prensiplerin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde değişime 

yön veren dinamikleri yönlendirebilmek veya hızlı değişen dinamikleri görerek 

doğru politikaları üretebilmek maksadıyla günümüzde stratejik araştırmaların 

üzerinde daha etkin durulmaya başlanmıştır. Bu araştırmalar alternatif bilimsel veri 

ve görüşler ortaya koyduğu gibi, strateji üreten kurumların politika üretebilmelerine 

imkân sağlamaktadır. 

Farklı üniversitelerin katkılarıyla 3-6 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da 

düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 40 oturumda sunulan 

150’ye yakın bildiri ile güncel ekonomik, sosyal vb. gelişmelerin yakından takip 

edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi, özgün öngörülerin belirlenmesi noktasında doğru 

politikalar üretilebilmesi için farklı disiplinlere ve görüşlere sahip bilim insanları ile 

genç ve dinamik araştırmacıları bir araya getirmiştir.  

Kongrenin düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr. A.Kemal ÇELEBİ başta olmak üzere katkı sağlayan 

üniversitelere, düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyelerine, kongre sekreteryasına 

ve kongreye çalışmaları ile katkı sağlayan katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız. 

 

EDİTÖRLER 
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METHODS OF DECISION-MAKING AS AN IMPORTANT 
MANAGEMENT TOOL 

Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA1 
Ph.D. Kanayim KYDYRALIEVA2 

ABSTRACT 
Real-life situations that develop in the contemporary socio-political and economic life of our 
society can be described as rather complex. Modern leaders must possess knowledge, skills 
and abilities that allow them not only to adequately respond to changes in management 
situations, but also to anticipate them. In this process the development and implementation 
of sound management decisions plays the most important role. 
Lead authors in this field frequently mention the idea that an effective manager is not the 
one, who makes the best decisions, it is the one, who knows how to form at least some (of 
course, realistic) options, i.e. is able to simulate the situation. Developing skills to simulate a 
real situation in order to optimize its management is a difficult, but urgent problem. One of 
the best methods to develop skills for simulating models of specific real-life situations is the 
use of case studies in teaching. 
In this paper we present two problems, which can be regarded as a fairly easy for managers 
to understand in terms of mathematical theory. These case studies are based on applications 
of the theory of linear differential equations. 
Keywords: Management Solutions, Case Study, Management, Difference Equations. 
JEL Codes: A2, C2, C6 

INTRODUCTION 

In history it is known that in different periods of its development, depending on the need of 
this development stage, different types of human abilities were valued: in ancient times, 
abilities of conquerors and explorers of new countries were especially highly valued; in the 
age of Enlightenment the Western philosophy was dominated by the ideal of a logical 
thinker; in the modern era the ability to overcome life's tangled conflicts, to find innovative 
ways to solve problems, to make better decisions are often valued. 

What is a solution? The Oxford Dictionaries determine solution as a “means of solving a 
problem or dealing with a difficult situation” (Oxford Dictionaries, 2016). 

Decision-making is the most important product of human activity. Decision-making 
integrates person‘s knowledge, interests and world view. It is the basis of human identity, as 
any social type any character is revealed only through conscious action (Diev, 2010). 

Each of us has to choose something (without even thinking about it sometimes) dozens of 
times a day. This experience helps in developing the abilities and skills for decision-making. 
Examples are numerous: choosing clothing from the available wardrobe or dishes from the 
menu, choosing  the most convenient transportation route or a place for holidays, choosing a 
major during studying or a type of bank deposit, etc. Any individual or collective action is 
preceded by a decision made before it (Zlobina, 2007). Here we want to quote the words of 
J.-P. Sartre (Dulzon, 2009), with which everyone should agree: "Even those who decided to 
let matters take their course, had already decided not to make a decision." 

Solutions are a universally applicable form of behavior for individuals and social groups. 
This versatility is due to a conscious and purposeful nature of human activity. 

                                                      
1 KTU Manas, , urdaletova.anarkul@gmail.com 
2 American University of Central Asia 
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Real-life situations that develop in the contemporary socio-political and economic life of our 
society can be described as rather complex. Modern leaders must possess knowledge, skills 
and abilities that allow them not only to adequately respond to changes in management 
situations, but also to anticipate them. In this process the development and implementation 
of sound management decisions plays the most important role. Development of a 
management solution is one of the most important management processes. Its effectiveness 
significantly influences the success of the entire organization. A professional manager 
should possess the skills of generation, adoption and implementation of management 
decisions, without which the effective management of the company in a difficult economic 
environment is almost impossible (Dulzon, 2009). 

Lead authors in this field frequently mention the idea that an effective manager is not the 
one, who makes the best decisions, it is the one, who knows how to form at least some (of 
course, realistic) options, i.e. is able to simulate the situation. Developing skills to simulate a 
real situation in order to optimize its management is a difficult, but urgent problem. One of 
the best methods to develop skills for simulating models of specific real-life situations is the 
use of case studies in teaching. 

In this paper we present two problems for managers, which can be considered as 
understandable cases based on applications of the theory of linear differential equations. 

I. LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS 

Equation xn = axn-1 + b        (1) 

is a linear differential equation of the first order. 

Here a and b are equation coefficients, xn-1 is an unknown describing the state of the system 
at the moment (n - 1), and xn is a similar unknown at the moment n. 

The solution to equation (1) is a formula relating xn - state of the system at an arbitrary time 
n and x0 - state of the system at the initial moment. 

A characteristic feature of this equation is that it is used to describe situations in which the 
state of the system is completely determined by its state at the  previous moment. Such 
relationships are called recurrent. 

In order to find a solution of equation (1), we first track several steps: 

x1 = ax0 + b; 

x2 = a x1 + b, and substituting x1   by its value from the previous equation, we obtain 

x2 = a(а x0 + b) + b = a2 x0 +а b+ b; 

x3 = ax2 + b, and repeating the process, we obtain: 

x3 = a(а2 x0 +а b+ b)+b = a3 x0 +а2b+ ab+ b; 

x4 = ax3 +b = а(a3x0 + а2b+ab+b)= a4x0 +a3b+а2b+аb+b. 

The trend is clear. It becomes clear that we have the equation 

xn = anх0 + аn-1b +  an-2b+…+ ab + b.                                                                 

Read this equality from right to left and using the formula for the sum of  geometric 
progression elements, we obtain the solution of equation (1): 

   
a1

a1
bxax

n

0
n

n



 .          (2) 
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Below we present two quite simple, but interesting situations, which can be solved using a 
mathematical model involving linear differential equations (Kydyraliev, Urdaletova & 
Kasymov, 2011). 

II. THE “COCONUT” PROBLEM 

In October 1926, a short story by B. A. Williams called "Coconuts" was published in 
«Saturday Evening Post». There was a problem without a solution. It is said that in the first 
week after the publication of the story the editorial office of «Saturday Evening Post» 
received more than 2,000 letters with various solutions. Then the newspaper’s editor in chief 
sent Williams a historic telegram:  

“For God's sake, let us know how many coconuts were there. The editorial office is going   
crazy.” 

Here is the problem: 

Five sailors and a monkey were shipwrecked and landed on a deserted island. The entire first day they 
were collecting coconuts. In the evening the poor fellows lay down all the nuts together and went to 
bed. 

At night, when all were asleep, one of the men woke up. He thought that in the morning when they 
divide the coconuts they might start quarreling and decided to take his share of coconuts at once. So 
he divided the coconuts into five equal parts and gave the remaining one to the monkey. Then he hid 
his share and put the rest of the coconuts in a pile again. 

After a while, another "Robinson" woke up and did the same. He, too, had one extra coconut and he 
gave it to the monkey. 

And so, one after another the rest of the sailors did the same. Each of them took one-fifth of the nuts 
from the pile, he found upon awakening, and one gave one to the monkey. In the morning they divided 
the coconuts and everyone got an equal share (one-fifth). Of course, each of the men knew not all 
coconuts were there, but as each of them had a guilty conscience, so no one said anything. 

Will we be able to determine how many coconuts were there initially? 

Solution 

Let xn denote the number of coconuts left in the pile after the n-th sailor gave the monkey a 
coconut and took (stole) one-fifth of the remaining nuts. Then x0 is the initial number of 
coconuts, and each two consecutive values are related by the equation 

xn +1  = (4/5) (xn  – 1).         (3) 

Opening the brackets, we find that there is a linear differential equation of the first order 
with a =(4/5)  and  b = -(4/5).   

Then, the formula .
a1

a1
baxx

n
n

0n



  

allows us to write the solution for equation (3): 

 .
(4/5)1

(4/5)1
4/5)((4/5)xx

n
n

0n



  

Collecting similar terms and substituting 5 into n, we get 

 .
(4/5)1

(4/5)1
4/5)((4/5)xx

n
n

0n



         (4) 
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After a portion of coconuts was stolen by the 5th sailor remaining coconuts were divided 
equally among all 5 people. Consequently, х5 must be a multiple of the number 5. 

That is, х5 = 5k, where k is a natural number, and the right-hand side of equation (4) must be 
divisible by 5. 

Obviously, this will be the case when 

х0 = 3121, since this number is the minimum natural number, in which the expression

3125

1024
4)(x0   is an integer. Based on this number, it is easy to see that: 

the 1st sailor stole (3121 -1): 5 = 624 coconuts; 

the 2nd stole ((3121 1) - 624) - 1): 5 = 499 coconuts. 

Continuing, we find that the 3rd sailor stole 399 coconuts, the 4th stole 319, the 5th stole 255. 
The monkey got 5 coconuts. 

In total during the night 2101 coconuts disappeared from the common pile, and in the 
morning 1020 coconuts were divided. 

III. THE “MARY AND CORRUPTION” PROBLEM 

Problem 1 

Mary got permission to take one apple from the king's garden. She came to the garden and saw the 
whole garden surrounded by a triple fence. Each fence had only one gate with a watchman. Mary 
came to the 1st watchman and said: "The king gave me permission to take one apple out of the 
garden." To which the guard said: "Take it, but when exiting, give me half the apples you’ll have and 
one more." Watchmen guarding the second and third gates repeated the same words. How many 
apples must Mary take, so that after sharing with the guards, she is still left with one apple? 

Solution 

This problem is easy to solve, starting from the end. After the 3rd guard Mary is left with 
one apple, so before him she had (1 + 1) 2 = 4 apples. Correspondingly, before the 2nd guard 
she had (4 + 1) 2 = 10 apples and before the 1st: (10 + 1) 2 = 22 apples. 

Problem 1a 

The next time (see Problem 1), when Mary got the same permission from the king, she came to the 
garden and saw that there were already 10 gates and each guard had the same claims as before. How 
many apples must Mary take this time? 

Solution 

This problem can also be solved by starting from the end, but there is not much pleasure 
from calculating the 10 steps. 

At the same time, the problem is easily solved by a differential equation. 

For example, if xn-1  is the number of apples Mary has before guard number n, xn is the 
number of apples after paying guard number n, then these values are related by the 
equation 

xn = 0,5xn-1 – 1.           (5) 

Applying formula (2) to equation (5), we obtain 
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0,51

0,51
1õ0,5x1

10

0
10

10



 . Consequently, x0 =3070. 

These problems illustrate the corrupt relationship between the government and 
entrepreneurs. Assume the king is a government, Mary is an entrepreneur, guards are 
officials of various government agencies. From the solution of the previous problem it 
follows that in circumstances where the entrepreneur should try to negotiate with each 
individual agency (tax, fire, health, etc.), she needs to collect 3070 apples to get herself just 1, 
while the state gets nothing. 

One of the answers to the question: "What should Mary do in such a situation?" is quite a 
simple one: "Mary should make an agreement with the most powerful guard and only pay 
him." In a normal situation the government should be the most powerful, and in our story 
the king is. 

Problem 1b 

The third time (see Problems 1 and 1a), Mary decided to offer 2000 apples to the king, if he 
sets a single charge of 100 apples for every watchman and allows her to collect the same 
amount of apples as the 2nd time. Will he support her offer? 

Solution 

If the offer is supported, each guard gets 100 apples and the king gets 2000. In this situation 
the 1st guard is unhappy: 

He gets 100 apples instead of 3070: 2 + 1 = 1536 apples. 

The 2nd, 3rd and 4th guards are also unhappy: 

The 2nd gets 100 instead of 1534: 2 + 1 = 768 apples; 

the 3rd gets 100 instead of 766: 2 + 1 = 384 apples; 

and the 4th gets 100 instead of 382: 2 + 1 = 192 apples. 

All other watchmen, as well as the king and Mary, who will now receive 70 apples instead of 
one, will benefit. Note that the king, that is, the government receives 2000 apples, while in 
Problem 1a he received nothing. 
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BIOECONOMY: PREMISE FOR THE DEVELOPMENT OF SME’S IN 
ROMANIA 

Associated Professor PhD. Valentina-Ofelia ROBESCU3 
Assistant Professor PhD. Dorin IANCU4 

Lecturer Alina Georgiana IANCU5 

ABSTRACT 
The European Commission, in 2012, launched the strategy for Innovating for sustainable 
growth: a bioeconomy for Europe. The bioeconomy concept has at the base two premises: fist, 
current biomass is being underexploited, as many waste streams are not used in an optimal 
way; second, the biomass potential can be upgraded by increasing current yield, increasing 
productive land, introducing new or improved species, new technologies. Some scenarios 
show that in the near future competition will increase regarding the use of land, water and 
biological resources as the effects of climate change, population growth, migration, 
economic and policy trends. For Romania's economy this new approach of economy 
(bioeconomy) can be a path to economy development. This paper provides an overview of 
the bioeconomy in Europe, examining it from a policy framework and concept perspective 
and we try to identify how the bio-economy can contribute to sustainable development of 
SMEs in Romania.  

Key words: Bioeconomy, SMEs, Development, Romania 

INTRODUCTION 

The bioeconomy refers to the sustainable production and conversion of biomass into a range 
of food, health, fibre and industrial products and energy. Renewable biomass encompasses 
any biological material (agriculture, forestry and animal-based including fish) as a product 
in itself or to be used as raw material. Successfully addressing major environmental, social 
and economic challenges will change the way we live and work. The Bioeconomy will make 
this a change for the better if its potential for sustainable production and conversion of 
biological material is fully exploited. The mature, sustainable bioeconomy will help deliver 
global food security, improve nutrition and health, create smart bio-based products and 
biofuels, and help agriculture, forestry, aquaculture and other ecosystems to adapt to 
climate change. 

Getting the most out of the bioeconomy will require identifying and preparing for a range of 
possible futures to prevent lockingin inferior technological solutions. To achieve this, broad 
approaches, such as creating and maintaining markets for environmentally sustainable 
products, funding basic and applied research, and investing in multi-purpose infrastructure 
and education, will need to be combined with shorter term policies, over the next five years, 
to establish a foundation for future applications. These foundational policies include:  

 In agriculture, encourage the application of biotechnology to improve plant and 
animal varieties through improving access to technologies for use in a wider range of plants, 
expanding the number of firms and research institutes that can use biotechnology 
(particularly in developing countries), and fostering public dialogue.  

 In health, develop regulatory, research, and health record systems which can link 
prescribing histories, genetic and other information, to support long-term follow-up 
research into health outcomes.  

                                                      
3Valahia University of Targoviste, Faculty of Economics, Romania,  robescu_ofelia@yahoo.com 
4Valahia University of Targoviste, Faculty of Economics, Romania,  dorin_iancu04@yahoo.com 
5 Valahia University of Targoviste, Faculty of Economics, Romania, aly.iancu@yahoo.com 
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 In industry, increase support for the adoption and use of internationally accepted 
standards for life cycle analysis, along with other incentives to reward environmentally 
sustainable technologies (e.g. boosting research into high energy density biofuels. 

 Social, economic and technological factors will create new business opportunities for 
biotechnology, requiring new types of business models. Two business models could become 
increasingly important in the future: collaborative models for sharing knowledge between 
entities and reducing research costs, and integrator models that coordinate various disperate 
actors to create and maintain markets. Collaborative models are relevant to all application 
areas. Their adoption, combined with new business opportunities for non-food biomass 
crops, could revitalise biotechnology firms in agriculture and in industry. Integrator models 
could develop in health biotechnology to manage the complexity of predictive and 
preventive medicine, based on biomarkers, pharmacogenetics, shrinking markets for 
individual drugs, and the analysis of complex health databases. 

I. THE BIOECONOMY IN EUROPE: PERSPECTIVES 

The EU’s bioeconomy sectors are worth € 2 trillion in annual turnover and account for more 
than 22 million jobs and approximately 9% of the workforce. However, in order to remain 
competitive and maintain jobs in the light of major societal challenges and rising markets in 
the developing world, the European bioeconomy sectors need to innovate and further 
diversify. Significant growth is expected to arise from sustainable primary production, food 
processing and industrial biotechnology and biorefineries, which lead to new bio-based 
industries, transform existing ones, and open new markets for bio-based products. 

 New high skilled jobs and training options need to be developed to meet labour demands in 
these industries, as well as in agriculture, forestry, fisheries and aquaculture.  

It is estimated that direct research funding associated to the Bioeconomy Strategy under 
Horizon 2020 could generate about 130 000 jobs and € 45 billions in value added in 
bioeconomy sectors by 2025 . Further growth is expected from other – direct and indirect – 
public and private investments in all parts of the bioeconomy. It can be expected that 
bioeconomy sectors will significantly contribute to achieving the Europe 2020 objectives. 

The EU also has a strong innovation potential arising from an excellent science and 
technology base, which has given rise to many well-established and world-leading food, 
pulp and paper, chemical and petrochemical industries (tabel 1). 

 Table 1: The bioeconomy in the European Union 
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*Estimation for Europe for 2009; **Estimation based on a production of 2.2 million tonnes 
bioethanol and 7.7 million tonnes of biodiesel at average market price in Europe; ***EC, 
Facts and figures on the CFP, Basic Statistics Data, ISSN 1830-9119, 2010 Edition 

Table adapted from Table 1 of The Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) in Europe: Achievements 
and Challenges, Full Report, presented at the KBBE Confe- rence on 14 September 2010 – 
www.kbbe2010.be/en/kbbe2010/about-kbbe/kbbe-report 

Europe is confronted with an unprecedented and unsustainable exploitation of its natural 
resources, significant and potentially irreversible changes to its climate and a continued loss 
in biodiversity that threaten the stability of the living systems on which it depends. This is 
exacerbated by a world population expected to increase by more than 30% in the next 40 
years, from 7 billion in 2012 to more than 9 billion in 2050. Overcoming these complex and 
inter-connected challenges requires research and innovation in order to achieve rapid, 
concerted and sustained changes in lifestyle and resource use that cut across all levels of 
society and the economy. The welfare and well-being of Europe’s citizens and that of future 
generations will depend on how the required transformations will be made. 

II. THE BIOECONOMY AND THE PERSPECTIVES FOR ROMANIAN SMES 

In Romania, the study of bioeconomy and the development of this sector is still at the 
beginning. We found some reference regarding the concept of bioeconomy in some official 
documents such as the “National Strategy for Research, Development and Innovation 2014-
2020”, the “National Strategy for Competitiveness 2014-2020” and the “National Strategy for 
Rural Development 2014-2020”, all this sectors may represents the future for development of 
SMEs in Romania but for that it is necessary to do strong investments in research and in 
education system.  

The bioeconomy sector uses innovations, based on the potential of biomass, generated by 
life sciences and bio industries for a sustainable development of the society.  According to 
the EU Commission SMEs can play an important role in the economic retrieval (recovery), 
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the contribution of SMEs to job creation and value added constitute a large share of both EU 
and Romanian economy.  

The number and importance of SMEs started to expand after the ‘80s in many types of 
industries, this growth in number and importance combined with employment problem and 
job creation by SMEs issues generated an interest in the study of entrepreneurship. Usually 
the attention and actions of policymakers and the business environment focused on large 
companies and overlook the importance of SMEs especially in connection to innovation. 
Observation made by Koellinger and Thurik suggest that an increase in the entrepreneurial 
activity is generally followed by a recovery of the economy and a decrease in 
unemployment  so a more analytic approach toward the role SMEs is required.  

Most entrepreneurial initiatives start as SMEs rather than big companies and entrepreneurial 
small firms are considered to be the backbone of the economic system, ensuring an 
important part of employment and innovation. Early theories regarded the small enterprises 
as being outside of the domain of innovative activity and technological change but more 
recent studies showed that small entrepreneurial enterprises were as important as the large 
companies for innovation and for technological change. In the actual economic environment 
due to globalization and ICT evolution products are more quickly out-dated nowadays in 
comparison with some years ago because we are entering the era of the young firm and 
small firms are considered to be engines of innovative activity. 

As stated in the European Commission annual report on SMEs 2012-2013 at European level 
over 99% of all enterprises are SMEs, around 20 million SMEs, most of them are micro-
enterprises, and in 2012 employed over 86 million people providing for 66,5% of jobs from 
the total employment and contribute more than half of the total added value created by 
businesses.  

In Romania two thirds of the jobs are provided by SMEs and contribute with 58% from the 
total added value as reported by the FPP (Fundaṭia Post Privatizare – Post-Privatization 
Foundation). 

A number of obstacles may limit entrepreneurship, the creation and development of 
innovative start-ups and SMEs, and by doing so it interferes with economic growth. 
Knowing and understating the obstacles to innovation for SMEs is important both to 
entrepreneurs/owners/managers but also to the government. Acknowledging the role and 
importance of these internal and external barriers may help in developing better strategies at 
firm level and more suite policies at national level in order to contribute to economic 
growth. 

Companies of all sizes participate in the bioeconomy, and entrepreneurship structures are 
different at the various scales. Although continuous knowledge development is still crucial 
to successful innovation for all companies, novel cooperation models are needed to allow 
different business models to be used collaboratively to boost the development of the 
bioeconomy.  There are various factors which seem all too often to be lacking in Romania, 
so stifling entrepreneurship. Their development can be encouraged by:  

 Making entrepreneurship more attractive for young people, via education and the social 
environment. Setting up small projects for children and students to run themselves will 
develop awareness and skills and make entrepreneurship a more desirable career path. 

 Providing a support framework for budding entrepreneurs, including mentoring 
networks, opportunities to meet venture capitalists, administrative support from incubator 
staff and using media networks to highlight start-ups and success stories. 
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 Establishing competitions to reward innovative ideas with help on starting up.  

 High-tech SMEs spun off from research institutes play a key role in innovation. They are 
typically quite short lived, as the successful ones are often bought by established companies, 
while others are vulnerable to failure for a variety of reasons.  

 There is still a clear financing gap which must be addressed, to ensure that a higher 
proportion of these companies achieves success. In contrast, there are many established 
SMEs in the agriculture, forestry, aquaculture and food sectors, which are equally important 
for the Bioeconomy. They generally do not have the capacity to absorb and commercialise 
innovations at the cutting edge but are essential for the dynamics and commercial success of 
most new products development. 

CONCLUSION 

The bioeconomy offers technological solutions for many challenges facing the world, but 
achieving its potential will require appropriate national, regional, and in some cases, global 
policies. 

The future bioeconomy will be global. Rapid income and population growth will ensure that 
the main markets for biotechnology in agriculture and industry will be in developing 
countries. Rising levels of educational achievement across the developing world, 
particularly at the tertiary level, will create centres of biotechnology research that can 
address some of the problems that are likely to develop in these countries, including a 
growing need for low carbon energy, clean water, and highyield agricultural crops that can 
tolerate drought, heat and other stresses. 

The successful Bioeconomy needs coherent and integrated policy direction, with key areas 
being:  

 investment in relevant research areas, both within each of the sectors and by 
encouraging multidisciplinary programmes;  

 encouraging innovation to make sure that more of the knowledge developments 
reach the commercialisation stage; 

 making entrepreneurship within the Bioeconomy a desirable career option;  

 providing a skilled workforce by making the various sectors of the Bioeconomy 
attractive career options through secondary and tertiary education;  

 a streamlined and innovation-friendly regulatory framework which balances both 
risks and benefits; 

 good two-way communication with the public embedded in R&D projects to ensure 
societal appreciation of research and innovation. 

None of the world economic and political leaders can not imagine a dynamic, or at most a 
sustainable stability of the economy without an integrated approach of ecological, nature. 
The economy, as otherwise the social, can not develop in polluted environments. 
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IMPROVING HUMAN RESOURCE SKILLS IN HYBRID IMAGING 
AT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, AN EDUCATIONAL 
STRATEGY SUPPORTING THE NATIONAL MISSION’S 

IMPROVING OUTCOME ON CANCER-CARE 
Prof.Dr.Abdul Jalil NORDİN 6  

ABSTRACT  
Malaysia envisioned to be a develop nation by the year 2020. Healthy well being of the 
people is one of the prioritized agenda in the country’s plan, an approach to develop the 
nation through a 5 year plan including health care. Over the years, the country is challenged 
with multiple health issues. Being multi-ethnic in population with cultural diversity across 
the society has somewhat significantly contributing towards the rising trend of 
cardiovascular diseases. The epidemiological transition has also brought age related 
disorders and cancers into the spotlight as the most common cause of death in Government 
Hospitals (GH). Cancer especially is projected to cause significant 13.2 million death in the 
world by 2030 as reported by The International Association Research in Cancer (IARC), 
Globocan which may jeopardize the government’s concerted effort to improve the health 
quality index. As our understanding on cancer development improved, the clinical cancer 
work out evolved with new molecular imaging technology introduced in health care 
systems for the purpose of effective and efficient diagnostic tool. Integrated hybrid imaging 
device , Positron Emission Tomography Computed Tomography (PETCT) was first installed 
in Malaysia in 2004 to improved the accuracy on patient selection for appropriate treatment 
to strategized the best outcome since both diagnostic PET and diagnostic CT can be obtained 
in a single seating. Inevitably, the technology evolution raised the cost of health care as it 
creates supply but at the same time the move expands the range of possibilities as it creates 
the need for human resource skill development and research exploration to a different level. 
The resulting grey area of resource gap in knowledge and professional skills between the 
two important ministries in Health and Higher Education has prompted the Medical Faculty 
of UPM to take the leading role in developing educational programs related to advanced 
PETCT imaging which aims to produce sufficient quality human resources geared towards 
the needs of the nation. To support successful implementation of the objectives, a modified 
Mc Kinsey’s 7S framework was utilized as strategic tool. The project improved the clinical 
skills of the human resource using the PETCT device through credentialed and accredited 
training programs with introduction of 3 new programs in the country with overall 
incremental value on social and societal impact. 

I. OVERVIEW OF THE HEALTH-CARE SYSTEM IN MALAYSIA    

Malaysia is classified by the World Bank as an upper-middle income country. Before the 20th 
century, the economy of the country is dependent on natural resources . The country’s 
performance improved over the years and expanding in the direction of a developed nation 
projecting the year 2020.  

In the past decades, the government has been promoting projects with high impact for 
income generation. The New Economic Model, Economic Transformation Plan and 
Government Transformation Plans were lauched to strengthen the economy of the country. 
In the Malaysia’s 10th Economic Plan, the plan focused on human services, and particularly 
on healthcare as the driver for the country’s continuing development. 

The outcome of the above mentioned strategic programs promoted the rural-urban 
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migration. Malaysia became a favourite destination for foreign workers owing to new 
opportunities created for the people especially from the surrounding ASEAN community 
including Nepal , Pakistan and Bangladesh. There was influx of foreign labor into the 
country filling the workforce vacuum needed in the development progress. To date there are 
over 2 milllion foreign workers adding to 29 million multi-racial and multi-ethnic local 
citizen. The social transformation has significant impact in prioritizing the healthcare 
improvement in the country.    

The healthcare spending in Malaysia is approximately 4.6% of GDP, half to the healthcare 
spending of a developed nation which can reach up to 8.5% of GDP. According to the World 
Bank, the health expenditure per capita in Malaysia is USD307, while in Singapore USD1148 
and the United Kingdom USD3867 for comparison. Despite the lower spending power on 
health, over the years , Malaysia has made gains by increasing the life expectancy for its 
people to 76.4 years and 71.6 years in woman and man respectively. Although the figure for 
a developed country has yet to be achieved (83 years and 77 years for woman and man 
respectively) there has been recent steady increment in the number of healthcare facilities by 
the Ministry of Health including hospital bed ratio and health professionals to the 
population ratio. The latter still remain crucial.  

In general, the country’s healthcare status is closely related to the rapid population growth, 
increased economic activity and increased regional migration. At some point in the initial 
years, migrating factor is linked to a variety of emergent  and re-emergent infectious 
diseases in the country. For instance, tuberculosis infection which was once well controlled 
in Malaysia since tuberculin vaccination is mandatory for all newborn citizens until the 
influx of foreign workers from WHO classified high TB burden countries leading to re-
surrection of tuberculosis infections in Malaysia. The condition is made worse with the 
presence of multidrug and extreme drug resistant strain of TB which further complicates the 
treatment outcome with potential mortality and morbidity especially to the immuno-
compromised groups such as the young childrens, elderly and chronic diseases 

II. EPIDEMIOLOGY TRANSITION  

In recent years, the epidemiological transition changed major health problems from 
infectious diseases to chronic life style related disorders like cardiovascular diseases, 
Diabetes Mellitus, cancer and age related disorders so called non-communicable diseases 
(NCD). Infact, the ten principal cause for hospitalization and death at the Ministry of Health 
hospitals throughout the country is related to non-communicable diseases including cancers. 
From the MOH and private hospital statistic, cancer related illness accounts for more than 
140 000 hospitalizations in 2013. Increasing population and longer life span are related to the 
rising cancer incidence in Malaysia. The National Cancer Registry (NCR) estimates 1 in 4 
Malaysians developing cancer at the age of 75 years. The commonest cancers affecting both 
male and female in Malaysia include breast , bowel , lung , cervical and nasopharyngx.  

The International Association Research in Cancer (IARC), Globocan reported 21.4 million 
new cancer cases  each year in the developing countries with  projected mortality of 13.2 
million by 2030. In Malaysia,  32000 new cancer cases registered in 2008 and 37400 in 2012. 
There is 10.3% risk of dying from cancer before the age of 75. Cancer is currently considered 
the 3rd leading cause of premature death in Malaysia and in near future predicted to become 
the leading cause of death due to risk factors like smoking, poor diet , alcohol and being 
overweight which can be found in most Malaysia’s community. The worrying upward trend 
of cancer incidence in Malaysia has prompted the government to regard cancer as an 
important healthcare agenda of the country. In 2008, the reported death is 20100 with 
approximately  8% increment,  increased in 2012  with 21700 death. Building on this, the 
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Ministry of Health (MOH) took the initiative during the 10th Malaysia’s Plan to expand the 
scope of NCD campaign in cancer prevention, control and treatment.  

III. PET/CT A NEW DİAGNOSTİC İMAGİNG DEVİCE FOR CANCER  

Over the years, investigations and treatment of cancers evolved as our understanding in the 
process of cancer development improved. New innovative technology in early detection and 
treatment of cancer were clinically introduced to manage cancer cases with improved 
accuracy. Advanced integrated diagnostic hybrid imaging technology was first operational 
in the MOH’s hospital in 2006 with the purchase of 2 PETCT (Positron Emission 
Tomography Computed Tomography) equipment for Hospital Pulau Pinang in the northern 
peninsula and Hospital Putrajaya in Klang Valley. The diagnostic device is expected to 
improved accuracy in cancer staging with effective outcome following therapy. The 
objective of the project from one aspect is to increase the quality and capacity of the 
healthcare facility in the clinical management of cancer patients. But from another angle, the 
new technology needs improved and skilful human resources for better cancer treatment 
outcome. The resulting grey area of resource gap in knowledge and professional skills has 
prompted the Medical Faculty of UPM to take the leading role in developing educational 
programs related to advanced PETCT imaging which aims to produce sufficient quality 
human resources geared towards the needs of the nation.  The strategy to transform the 
health sector into a more efficient and effective health system requires the Government’s 
continuous effort to upgrade and expand the public healthcare facilities. Investments in 
human resources for health is an  essential component of the system. This should go hand in 
hand with education and knowledge enrichment program in theory as well as in practice to 
be put as priority. 

Although in principle, technology reduces healthcare costs, it also has the capacity to 
expand the range of possibilities as research shifts from preventive to curative with 
incremental applications. To move forward, the universities can assume the leading role in 
teaching, learning and research. Despite being expensive, the device can improve diagnostic 
accuracy to select patient receiving appropriate cancer treatment, strategizing the best 
possible outcome. The Malaysian Ministry of Higher Education justified the decision to 
approve funding allocation to help developing The Centre for Diagnostic Nuclear Imaging 
of Universiti Putra Malaysia. The Centre aims to produce adequate number of quality 
human resources geared towards the needs of the nation. The project improved the clinical 
skills of human resources using the PETCT device through credentialed and accredited 
training programs with introduction of 3 new programs in the country with incremental 
value to the society and community. 

CONCLUSİON 

As a conclusion, a shared vision among main stakeholders in cancer-care is an important 
deterministic factor for a successful implementation of a planned (educational) strategy. The 
project outcome is trained human resource in hybrid imaging supporting the ministry’s 
mission to become a developed nation by 2020.  
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU İŞLETMELERİN 
YÖNETİM ANLAYIŞLARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR 

DEĞERLENDİRME 
Arş. Gör. Afet Ayçe BAŞALP7 

ÖZET 
Günümüzde dünya ticaretinin önemli bir kısmı çok uluslu ve küresel işletmeler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Büyük firmalar, hızlı teknolojik değişimler ve azalan ticaret engelleri 
gibi çok sayıda faktörün etkisiyle gittikçe daha fazla küreselleşen ve aynı zamanda rekabetin 
arttığı pazarlarda mücadele etmektedir.  Söz konusu pazarlardaki değişime ayak 
uydurabilmek için gelişmekte olan ülkelerin hızla rekabete yetişmeleri için çok uluslu 
işletmelerin global stratejiden belirli ölçülerde yararlanmaları gerekmektedir.   
1970’li yıllardan itibaren her geçen gün daha fazla ön plana çıkan küreselleşme süreciyle 
ilgili temel gelişmeler özetlenecek olursa; uluslararası ticaretin ve rekabetin hızlı artışı, 
uluslararası ticaretin önündeki engellerin azalması, teknolojik gelişmeler sonucu ürün, bilgi 
ve insanların hızlı ve kolay dolaşımı, üretim süreçlerinde uzmanlaşma, firma büyümeleri, 
tüketici ihtiyaçlarının benzeşmesi ve artması ile şirket işbirliklerinin hızlı artışı sayılabilir.  

Değişen yeni dünya düzeninde işletmelerin kendi başlarına hareket etmesi daha zor hale 
gelmektedir ve bu nedenle işletmelerin küreselleşmeye entegre olması gerekmektedir. Yerel 
firmaların küreselleşmeye ayak uydurmaları yönetim boyutunda önem kazanmıştır. 
Küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla, işletmelerin faaliyet alanları, rekabet şekilleri, 
sürdürülebilir rekabet açısından tercih etmeleri gereken yönetim anlayışları ve örgüt 
yapılarına ilişkin bir analiz gerçekleştirilecektir. Çalışmanın analiz kısmında sekiz 
uluslararası firma yetkilisi ile görüşme yapılacaktır ve anket sonuçları nitel vaka çalışması 
yöntemi ile değerlendirilecektir. Temel ve yorumlayıcı analiz ile sekiz anket 
değerlendirilecektir. Bu çalışma diğer yapılacak olan çalışmalar için temel oluşturacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çok Uluslu işletmeler, Örgütsel yapı. 

Jel Kodu: M1 

AN ANALYTICAL ASSESSMENT UPON MANAGEMENT INSIGHT OF 
MULTINATIONAL COMPANIES IN GLOBALIZATION PROCESS 

ABSTRACT 

Nowadays the large part of international trade is fulfilled by multinational and global 
companies. Big companies deal with markets which are more competitive thanks to factors 
such as technological developments and decreasing trade barriers. Many multinational firms 
take advantage of global strategies in order that adapt to changing market conditions and 
competitive environment among rising companies of emerging countries. 
To sum up certain fundamental developments of globalization which is being gradually 
popular since 1970s are  increasing global trade and competition, decreasing trade barriers, 
ease of  information-product-people range thanks to technology, increasing know-how at 
production process, likeness of consumer needs, growing cooperation among companies. 
In terms of companies it is being harder to survive on their own. Therefore companies must 
be integrated to global environment. Local companies should decide management strategies 
that gains importance progressively in order to adapt global environment. Business lines, 
type of rivalry, organization structures and management mentalities has been changing 
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throughout accelerating globalization. In this study, it is going to be analyzed which 
management mentality and organizational structure should be chosen by companies. At 
analyze section of this study 8 company executives is going to be interviewed. The survey 
findings are going to be evaluated by qualitative method. Basic interpretive analysis method 
will be used for survey analysis. This paper will generate ideas for forthcoming articles. 
Key Words: Global extent, Multinational companies, Organisational Structure. 
Jel Code: M1 
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ÖRGÜTSEL İLETİŞİM: ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ İLE ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİSİ İLETİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Canan Gamze BAL8 
Öğr. Gör. İbrahim FIRAT9 
Mahsum TUMURBAĞA10 

ÖZET 
Günümüzde iletişim, gerek çalışanların gerekse örgütlerin küreselleşen rekabet ortamında 
farkını ortaya koyabilecekleri bir temel yetenek haline gelmiştir. Buna bağlı olarak iletişim 
kavramı günümüz örgütlerinde en çok kullanılan kavramların başında gelmektedir. İletişim, 
organizasyonlarda hem işverenlerin hem de iş görenlerin doğru ve etkin kararlar almalarına 
yardımcı olan en önemli unsurlardan biridir. Organizasyonlarda etkin bir iletişim ağının 
varlığı, çalışanların herhangi bir çatışma ortamına girmeden rahat, hızlı ve rasyonel bir 
şekilde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Bu durum örgüt yapısının işleyişinin etkili bir 
örgütsel iletişimle mümkün olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, değerinin anlaşılmasıyla 
günümüzde de her örgütte iletişim önemli bir konuma gelmeye başlamıştır. Bu önemden 
hareketle çalışmanın ana temasını sosyal bir örgüt olan üniversitelerin öğrencilerle olan 
iletişimi oluşturmaktadır. 
Söz konusu araştırmanın amacı, üniversite yönetiminin kullandığı iletişim kanallarını tespit 
edip, kullanılan iletişim kanallarının öğrencilerle olan etkileşim düzeyini ortaya çıkarmaktır. 
Bu amaçla çalışma kapsamında evren olarak Akdeniz Bölgesinde seçilen bir üniversitenin 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 400 öğrencisine ulaşılmıştır.  Çalışmada SPSS 22 istatistik 
programı kullanılarak T testi, Anova Testi, Faktör analizi ve gerekli görülen diğer analizler 
yapılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada örgütsel iletişim ile ilgili önermeler ve demografik 
faktörlere ilişkin unsurlar ilişkilendirilerek ilgili analizler yapılmıştır. Yapılan çalışmalara ek 
olarak söz konusu bu çalışmanın kapsayıcı bir nitelik taşıması amaçlanmış olup katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: İletişim, Örgütsel İletişim, Örgütsel İletişim ve Yönetim. 
JEL Kodları: M-Z. 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION: A STUDY ON COMMUNICATION OF 
UNIVERSITY MANAGEMENT AND UNIVERSITY STUDENTS 

ABSTRACT 
Today’s communication became a core competence that both employees and organizations 
present difference in global competition environment; therefore, the concept of 
communication is the most used concept in today’s organizations. Communication is one of 
the key factors assists to make exact and effective decision. Presence of effective 
communication networks in organizations provide opportunity to work easily, fast and 
rationally without causing any conflict amongst employees. This situation manifests 
possibility of functioning of organizational structure via effective organizational 
communication. As a result, after it’s value discovered in all organizations, communication 
starts to be an important position nowadays. Because of this importance, communication of 
universities that are social organizations form main theme of the study. 
The aim of study in question is to manifest level of interaction between students and 
communication channels used by the university administration. For this reason, the study 
conducted with 400 samples in a university in Mediterranean Region for the study 
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population of all of the universities in Turkey. T test, Anova test, Factor analysis and needed 
other analysis are used in this study by SPSS statistic program. Besides, in this study, 
hypothesis and demographic factors concerned with organizational communication are 
correlated and analysis conducted. In addition to examined studies, an inculisive 
qualification is aimed for following studies and it will contribute to them. 
Key Words: Communication, Organizational Communication, Organizational 
Communication and Management. 
JEL Codes: M-Z 

GİRİŞ 

İnsanlar sosyal gruplar halinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Söz konusu gruplar kendi 
içlerinde ve diğer gruplarla sürekli olarak ilişki içerisindedirler. Bu ilişki, insanın çevresiyle 
etkileşim içerisinde olma gerekliliğinden ortaya çıkmaktadır. İşte bu gereksinimi 
gerçekleştirebilmek, iletişim kavramına doğru anlamlar yüklemekle mümkün olmaktadır. 

İletişim, insanları birbirine bağlayan ve onların sosyal bir grup halinde, düzenli bir şekilde 
faaliyetlerini sağlayan bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bir örgütü bir arada tutan 
faktörlerin başında örgütü oluşturan kişilerin kendi aralarındaki iletişimi gelir.  

Örgütlerin varlık amaçlarını yerine getirebilmek, üretebilmek ve varlığını devam 
ettirebilmek için örgüt içi ve örgüt dışı ilişkiler kurmak zorundadır. Örgüt içinde 
koordinasyonu, eşgüdümü sağlamak, bilgiyi paylaşmak ve uzlaşmayı gerçekleştirmek için 
örgütsel iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte çevrenin de desteği ile varlıklarını 
devam ettirmek, bilgi alış verişi yaparak önemli ve yerinde kararlar almak örgütler için 
vazgeçilmez bir zorunluluktur (Ölçer ve Koçer, 2015: 340). Örgütsel iletişim, bireye ve 
örgüte bilgi sağlamak, bireyleri motive etmek, bireysel ve örgütsel çabaları kontrol ve 
koordine etmek gibi işlevleri üstlenerek; örgüt üyeleri ve yöneticileri arasında ortak bir 
anlayışın oluşmasına zemin hazırlayarak örgütsel amaçlara ulaşma konusunda işbirliği 
rolünü üstlenmektedir (Karaçor ve Şahin, 2004: 98). 

Hunt vd. (2000)’e göre, diğer örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinin de en temel 
görevleri olan öğretim, araştırma ve toplumsal hizmetleri iletişim aracılığıyla 
gerçekleştirmekte olduklarını belirtmektedirler. Ancak, şirket türü örgütler ile 
karşılaştırıldıklarında, üniversitelerin otorite yapısı, misyonu, performans değerlendirmesi, 
yapılan temel etkinlikler, iş yapısı açısından uzmanlaşma biçimleri, çalışanları ve hiyerarşik 
yapısı açısından farklılıklar göstermesi, bu örgütlerdeki iletişim sürecinin diğer örgütlere 
göre daha karmaşık bir yapıya sahip olmasına neden olmaktadırlar (Baldridge vd., 2000; 
Besse, 1973; Birnbaum, 1988; Blau, 1973; Gizir ve Şimşek, 2005).  

Üniversitelerin örgüt yapısı, iletişimi kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. 
Örneğin, üniversitenin yapısı, yükseköğretimin teknolojik süreci ve istendik çıktılarıyla net 
bir şekilde ilişkilendirilmediğinde iletişim zorlaşmaktadır. Ayrıca, yapının her bir alt 
biriminin işlevlerinin net bir şekilde belirlenmemesi yine iletişim sürecinin aksamasına 
neden olmaktadır. Ancak, yükseköğretimin teknolojisi ve çıktıları net bir şekilde belirlenmiş 
ve tanımlanmış ise iletişim süreci önemli ölçüde kolaylaşmaktadır. Bununla birlikte, 
üniversitelerde iletişim süreci, öğretim elemanları, öğrenciler, yöneticiler, mezunlar ve diğer 
görevliler olmak üzere akademik toplumu oluşturan bütün unsurların katılımıyla etkili hale 
gelmektedir (Gizir, 2007: 255). 

Açık bir sistem olan eğitim örgütünün girdisi ve çıktısı insan olduğundan, diğer örgütlere 
göre eğitim örgütlerinde iletişim daha da önem taşımaktadır. İletişim insan örgütünün kan 
dolaşımıdır. Eğitim örgütlerinin başarılı olmasında iletişim süreci çok önemlidir. Eğitim 
örgütleri amaçlarını gerçekleştirebilmek ve işleyişini sağlamak için yöneticiler, öğretmenler, 
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öğrenciler ve velilerin birbirlerine karşı eylemleri, sözlü anlatıma dönüşsün ya da 
dönüşmesin, bir yanıyla ya da tümüyle iletişimsel eylemlerdir. Eğitim örgütündeki 
bireylerin birbirleriyle olan iletişim boyutu amaçlara ulaşmada büyük bir önem taşımaktadır 
(Güçlü, 2000: 61-66). 

Eğitim yaşamında iletişimin doğru ve etkili işlemesinin öğrenci-öğretmen üzerinde olumlu 
etkisi; öğrenciye rehberlik edilmesi ve öğrencinin kariyer hedefleri gerçekleştirmede itici bir 
güç oluşturabileceği gibi eğitim odaklı çalışmaların nicelik ve nitelik olarak da artışına katkı 
sağlayacaktır. Bilimsel bilginin paylaşılması, ortak çalışmaların yapılması hatta kimi zaman 
farklı bölümlerden bireylerin bir araya gelmesi gerekliliği söz konusu olduğundan biçimsel 
ve biçimsel olmayan iletişim kanallarının etkin bir biçimde çalışmasını gerektirmektedir. 

Üniversitelerde iletişim sürecinin öneminin farkına varılmasına rağmen, ilgili alan yazının 
incelenmesi sonucunda, üniversitelerdeki iletişim süreçlerine yönelik araştırmaların sınırlı 
sayıda olduğu belirlenmiştir. Var olan sınırlı sayıdaki araştırmalarda ise genellikle bu 
örgütlerdeki yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim, yöneticilerin iletişim stilleri ve 
iletişimlerinde sıklıkla kullandıkları yöntemler ve araçlar, iletişim ve iş doyumu ile iletişim 
sürecindeki geribildirim desenleri ele alınmıştır  (Bakan ve Büyükbeşe, 2004; Bolat, 1996; 
Cohen, 1996; Dugan, 1989; Eroğluer; 2011; Hunt, vd., 2000; Larson, 1986; Straus ve McGrath, 
1994; Tjesvold ve McNelly, 1988; Thornhill, vd., 1996; Trevino, vd., 1987; Sims ve Manz, 
1984).  Ayrıca bazı çalışmalarda iletişim süreci, o çalışmanın bir alt konusu, bazılarında ise 
çalışma sonucunda elde edilen bir bulgu olarak ele alınmıştır (Kondakçı, 2000; Şimşek ve 
Aytemiz, 1998). Buna karşın, öğretim elemanları ve öğrenci bakış açılarından sıklıkla 
yaşanılan iletişim sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de kimi çalışmalarda ele 
alınmıştır (Gizir, 1999 ve 2005; Ölçer ve Koçer, 2015; Şahin vd., 2009). 

Bu çalışmada, yukarıdaki anlatılanlardan yola çıkarak bir eğitim örgütü olan üniversite 
yönetimleri ile temel girdi ve çıktısı olan insanların (öğrencilerin) birbirleriyle olan etkileşim 
şekil ve düzeylerinin yarattığı etkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve ortaya çıkması 
muhtemel olaylara odaklanarak bir takım çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu 
kapsamda, örgütsel iletişim çerçevesinden yola çıkılarak yönetim-öğrenci iletişim sorunları 
incelenerek çözüm önerileri getirilmiştir. Çalışma itibariyle, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine bir anket çalışması 
uygulanmıştır.  

I. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  

Örgüt; özünde bir grup insanın belli amaçlar doğrultusunda tasarlanmış işbirliğine dayanan 
birlikteliği ile oluşan toplumsal bir sistemdir (Aydın, 2011: 94; Tutar, 2009: 15). Genel olarak 
örgüt denildiğinde, iki veya daha fazla insanın, ortak bir amacı gerçekleştirmek için, 
davranışlarını biçimsel kurallara göre düzenlediği yapı anlaşılmaktadır. İnsanları bir araya 
getirecek ve birbirleriyle etkileşim içinde bulunmalarını sağlayacak temel unsur ortak 
amaçlardır. İnsanlar belirli hedeflere biçimsel yapı içinde bir araya geldiklerinde örgütü 
yaratmış olurlar (Megep, 2012: 7).  

İletişim ise, Latincede bölüşmek anlamına gelen (communis) kelimesinden çıkarılmış bir 
terimdir. Bu kaynaktan bakıldığında, iletişim (communication); bilgi, fikir ve davranış gibi 
kapsamın bireyler yahut gruplar arasında bölüşülmesini sağlamak için yapılan çabalar 
olarak tanımlanabilir. Bu terimi haberleşme olarak çevirmek anlamını daraltmaktır; çünkü 
bireyler ve gruplar arasındaki her tür ilişki iletişim sayılabilir (Bursalıoğlu, 1991: 116-117). 

İletişim örgütte yer alan en önemli süreçlerden birisidir. Birey grup ve örgütsel performans 
üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Bir örgütün etkinliği temel olarak iyi bir yönetim 
gerektirdiği kadar iyi bir iletişime de bağlıdır. Bir organizasyonda gerek grup üyeleri 
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arasında, gerekse diğer örgütsel üyeler ve gruplarla başarılı bir iletişim kurulması halinde 
ancak başarıya ulaşılabilir ve yüksek performans elde edilebilir. Benzer bir şekilde bireysel 
öğrenme, motivasyon ve mesleki tatmin de etkili bir iletişime bağlıdır. Bireyler ne kadar 
yetenekli ve yüksek performans gösterme eğilimine sahip olursa olsun eğer örgütte iletişim 
sorunları söz konusu ise, örgüt içerisinde bireylerin ya da grupların etkin olmaları 
engellenebilir (George ve Jones, 1999: 446–447) 

Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve işleyen yapılar olan örgütler, örgütsel 
amaçlar doğrultusunda örgütsel öncelikleri belirlemek, örgüt kaynaklarını etkin biçimde 
kullanmak, örgüt birimleri arasında etkileşim sağlamak ve örgüt işlerini yürütmek gibi 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde iletişimin, örgüt yönetiminin en önemli aracı olduklarını 
anlamışlardır (Çetintaş, 2016: 173). Örgütün varlığını sürdürmesi ve örgütsel amaçların 
gerçekleştirilmesinde örgütteki bireyler arasındaki etkileşimi sağlayan öğe örgütsel 
iletişimdir. Çevresini etkileyen ve aynı zamanda çevresinden etkilenen açık bir sistem olan 
örgütsel yapıda örgütsel iletişim iletilerin akışını, yönünü ve araçlarını da içermektedir 
(Akıncı, 1998: 112; Arslan, 2007: 143). 

Örgüt içinde ve dışında ilişkilerin kurulmasına ve sürdürülmesine yönelik iletişim biçimi 
olan örgütsel iletişim, örgütün tüm iletişim faaliyetlerini kapsayan bir yönetim 
fonksiyonudur (Christensen vd, 2008: 2). Örgütlerin iç ve dış çevreleriyle iletişim kurması, 
örgütsel etkinliklerini gerçekleştirmesi açısından önem taşımaktadır. Zira örgütsel iletişim, 
örgütün bağlı olduğu tüm paydaşları üzerinde olumlu itibar oluşturmak ve itibarın 
devamını sağlamak amacıyla tüm iletişimlerin etkin biçimde koordinasyonunu içeren bir 
unsur olarak bu amaca hizmet etmektedir (Cornelissen, 2004: 23). 

Örgütsel iletişim konusunda yapılan kimi tanımlamalar mevcuttur. Bunlardan birkaçına 
bakacak olursak; 

Paksoy’a göre (2001) ise örgütsel iletişim, bireysel, bireyler arası ve gruplar arası iletişim ile 
organizasyon içindeki birey ve grupların dış çevre ile olan iletişim ilişkileridir (Paksoy, 2001: 
52). 

Örgütsel iletişim, örgütün hedeflerine ulaşmak üzere yapılan planlama, yöneltme, 
eşgüdümü sağlama ve denetim gibi eylemleri gerçekleştirme amacıyla örgüt içinde ve dış 
dünya ile sürdürülen bilgi alışverişidir (Türkmen, 2002: 40). 

Koçel (2003: 530)’e göre örgütsel iletişim, bir örgütün çeşitli kısımları ve personeli arasındaki 
bilgi, veri, algı, anlayış, yaklaşım aktarmaları isinde kullanılan her türlü metot, araç, gereç ve 
tekniği ile bu aktarmadaki çeşitli sistemleri (kanalları) ve yazılı sözlü sözsüz her türlü mesaj 
şeklini içermektedir. 

Örgütsel iletişim; örgütün içerisinde çalışanlar arasında ve hedeflerine ulaşmayı sağlayarak, 
örgütün çevresinden bilgi edinerek bu bilgiyi örgütün hedeflerine ulaşmayı sağlayacak 
şekilde ileti alışverişi yapmaktır (Tutar ve Yılmaz, 2003: 129-130). 

Gürüz ve Yaylacı (2004: 51) da örgütsel iletişimin, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını 
sağlayacak biçimde birimlerin, bölümlerin çalışanların, uyum ve koordinasyon içersinde 
çalışmasını sağlayan bir sistem ve süreç olduğunu ifade eder. 

Örgütler açısından iletişimi tanımlamak için, bir örgütün çeşitli kısımları ve çalışanları 
arasındaki bilgi, duygu, anlayış ve yaklaşım aktarımını, bu aktarma işlemindeki her türlü 
araç-gereç ve yöntemi, söz konusu aktarma ile ilgili çeşitli kanalları ve mesaj biçimini 
içermekte olduğunu ifade etmek gerekmektedir (Can vd, 2006: 92). 

Sonuç olarak örgütsel iletişim, örgütün hızla değişen toplumsal ve teknolojik bir çevre 
içinde doğup gelişmesine, çevresiyle arasında gerekli ilişkilerin kurulup devam ettirilmesine 
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ve çevresindeki değişikliklere uyum sağlamak üzere devamlı olarak değişmesine olanak 
sağlayan bir sistemdir (Dicle, 1974: 20). 

A. Örgütsel İletişimin Önemi 

Belirli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları öğrenmesi, bunlara uygun 
olarak kendine uygun rolü oynaması ve toplumsallaşması için vazgeçilmez olan iletişim, 
örgütlerin sürekliliği ve bütünlüğü açısından da büyük önem taşımaktadır (Arslan ve 
Arslan, 2007: 143). Herhangi bir örgütte iletişim olmadan işlerin başlatılması, 
uyumlaştırılması ve sonlandırılması mümkün olamayacağı aşikârdır (Bozkurt, 2010: 33). Bu 
açıdan örgütsel iletişim, çalışanlar arasındaki koordinasyonu sağladığı gibi, örgütün dış 
çevre ile olması gereken uyumunu da etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir (Arslan ve 
Arslan, 2007: 143).  

Örgütün işleyebilmesi adına, örgütte nelerin nasıl yapıldığı, nelerin nasıl yapılacağının 
doğru bilinmesi gerekir. Örgütte görevler ne kadar iyi düzenlense, görev tanımları ne kadar 
açık olsa da görevi gerçekleştirecek iş görenler arasındaki iletişim kilit bir rol oynamaktadır. 
Eşgüdüm ve amaçlara yönelik etkileşimin gerçekleşmesi etkili bir iletişimle 
sağlanabilmektedir. Yöneticilerin örgütte etkili iletişimi sağlayabildiği ve çalıştırabildiği 
ortamda örgütünde neler yapıldığını anlayabilir ve bu bilgilere dayanarak sağlam, geçerli 
kararlar verebilir (Gürgen,1997: 33). Kovancı (2001) iletişimin örgüt içerisinde şansa 
bırakılamayacak kadar önemli bir olgu olduğunu vurgulayarak, örgüt içerisinde bir mesajın 
iletim kalitesinin o kurumun kalitesiyle doğru orantılı olduğunu ileri sürmektedir. Başka bir 
açıdan bakıldığında bir örgütün tüm bireylerinin birimlerinin bilgi, duygu ve düşünceyi 
paylaşmaları iletişim konusunda örgüt içi ve örgüt dışı başarıyı doğrudan etkilemektedir 
(Gürüz ve Yaylacı, 2004: 53). 

Örgüt içi iletişim, örgüt içinde çalışan kişileri ve kişilerden oluşan birimleri birbirleri ile 
kaynaştırdığı için önemlidir. Böylece kişiler ve birimler uyum içerisinde çalışabilirler. Bu 
açıdan bakıldığında örgütsel iletişim, örgütün can damarıdır, örgütün kalbi durumundadır 
(Ker, 1998: 38). Örgütsel iletişimin öneminin kanıtı olarak; kuruma hayat veren kan, kurumu 
bir arada tutan bir yapıştırıcı, örgütsel fonksiyonları pürüzsüzleştiren bir yağ, sistemi 
birbirine bağlayan bir ip, kurumun her tarafına yayılan bir güç olarak nitelendirilmektedir 
(Gülnar, 2007: 43). 

Örgüt içinde çalışanlar arasında iletişimin sağlıklı yürümeyişi, etkin olmayışı, insan 
vücudunun ayakta durmasını sağlayan beynin işlevini yitirmesi, kalbin durması gibidir. 
Eğer örgüt içindeki iletişim sorunlu ise, işletmelerin var olma sürecinde olumsuz dönütler 
verecektir. Örgütsel iletişimin önemi ve sağlıklı işlediğinde sağladığı faydalar şu şekilde 
sıralanabilir (Ergeneli ve Eryiğit, 2001: 168): 

 Yönetim görevini yerine getiren kişilere karar alma sürecinde ihtiyaç duyulan bilgiyi 
elde etme imkânı sunar.  

 Yöneticilerin aldığı kararların çalışanlar tarafından bilinmesi ve uygulanmasını 
sağlar.  

 Çalışanların çalıştığı örgüte karşı aidiyet duygusunun oluşması ve gelişmesine katkı 
sağlar ve hizmet kalitesini artırır.  

 Çalışanlardaki iş tatminini ve iş yeri performansını artırır.  

 Çalışanlar arasındaki paylaşımda bulunma duygusunu artırır.  

 İş ortamındaki gerginliği azaltır.  
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 Örgütsel değişime karşı duyulan kaygıyı azaltarak güveni artırır ve değişim sürecini 
hızlandırır. 

 Daha az hata yapılmasına imkân tanır.  

 Verimliliği ve etkililiği artırır.  

Örgütsel iletişim örgütlerin başarılarıyla eş anlam taşır. Örgütlerde birleştirici, bütünleştirici 
bir rol oynar. İletişim örgütlerde birçok unsurla ilişkilidir. Jensen (2003), örgütsel iletişimle 
ilgili yapılan araştırmalarda ulaştığı bazı önemli sonuçları şu şekilde sıralanmaktadır 
(Jensen, 2003:1).  

 Açık iletişim, çalışanların örgütsel tatminiyle olumlu ilişkilidir,  

 Çalışanların örgütsel bağlılıklarında iletişimin rolü önemlidir. 

 İletişim, örgütsel değişim sürecinde kritik rol üstlenir; ast-üst arasındaki açık diyalog, 
değişim için gerekli olan yüksek düzeyde güvene yol açmaktadır.  

B. Örgütsel İletişimin Amaçları  

Örgütsel amaçların başarılması etkin bir iletişime bağlıdır. Amaçlar hem iç hem de dış 
çevreye göre farklılık arz edeceğinden örgütsel iletişimin amacının çok fazla olduğu 
söylenebilir (Karaçor ve Şahin, 2004). Ancak örgütsel iletişimin asıl amacı “örgütsel 
amaçların başarılmasıdır”(Akıncı, 1998: 113).  

Örgütsel amaçların başarılması, örgütte iş birliğinin, ekip çalışmasının, kolektif ruhun, biz 
duygusunun ve dayanışmanın oluşumu engelleyen örgüt içi ve dışı faktörleri ortadan 
kaldırabilecek nitelikte etkili bir örgütsel iletişimin gerçekleşmesine bağlıdır (Karaçor ve 
Şahin, 2004: 102).  

Örgütsel iletişimin amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Akıncı, 1998:121–122; Arslan ve 
Arslan, 2003:146; Jefkins, 1992: 155–183 Aktaran Gürüz vd. 1998: 24–26 ve Gürgen, 1997: 37–
38; Paksoy, 2001: 51): 

 Örgütsel politika ve kararların örgüt üyelerine duyurulması ve anlatılması, örgütte 
dedikodu ve söylentilerin önünü keserek üye ve örgüt bütünleşmesi sağlanmaktadır. 

 Örgütün bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve projelerinin ilgililere duyurulması örgütün 
tanınmasına ve örgüte güvenin sağlanmasına zemin hazırlamaktadır. 

 Yeni teknoloji ve yönetim anlayışa ilişkin bilgiler ilgili taraflara aktarılarak bunlara 
uyum sağlanması hedeflenmektedir. 

 İş güvenliğine yönelik bilgilerin devamlı tekrar edilmesi üyelerin iş güvenliğine 
ilişkin tedbirleri almalarına imkân vermektedir. 

 Örgütle ilişkisi bulunan kimselere sürekli bilgi verilerek örgüt içerisinde bir aile 
ortamının ve danışmanın yaratılması, dostluk, bağlılık ve sevgi ilişkilerinin geliştirilmesine 
olanak sağlamaktadır. 

 Örgütün faaliyet alanlarına ilişkin her türlü mevzuat, örgüt üyelerine duyurularak 
bu konudaki olası hataların önüne geçilmektedir. 

 Örgüt üyelerinin örgütsel amaçlara yönelik olarak güdülenmesi sağlanmaktadır. 

 Yönetenler ve yönetilenler (ast-üst) arasındaki iki yönlü karşılıklı iletişim 
özendirilmektedir. 
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 Üyeleri geleceğe ilişkin beklentiler, ilerleme olanakları, ücret ve ödüllendirme vb. 
konularda bilgilendirilmektedir. 

 Görevlerinin ne olduğu, nasıl, ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda üyeler 
bilgilendirilmektedir. 

 Etkili kararların alınabilmesi, eşgüdümün sağlanabilmesi ve kontrollerin 
yapılabilmesine katkı sağlamaktadır. 

 Örgütsel sorunların açığa çıkmasına yardımcı olmaktır. 

C.  Örgütsel İletişim Kanalları 

Örgütsel iletişim yapısal olarak ele alındığında biçimsel (formel) ve biçimsel olmayan 
(informel) iki iletişim sisteminden oluşmaktadır (Akat vd., 2002: 356; Gürüz ve Yaylacı, 2004: 
53). Başka bir ifadeyle, örgütsel iletişim, örgüt içinde çeşitli bölümler ya da kişiler arasında 
işleyen ilişkiler ya önceden belirlenmiş biçimsel kanallar ya da önceden kestirilemeyen 
doğal kanallar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 

Biçimsel iletişim örgütte örgütsel kurallar doğrultusunda gerçekleştirilen, örgüt üyelerinin 
kişiliklerinden soyutlanmış, statüler arası bir iletişim türüdür (Gürgen,1997: 63). Çalışan 
üzerinde kontrol sağlamayı amaçlar; daha durağan ve tahmin edilebilir bir yapıdadır. 
(Jensen, 2003: 19). 

Biçimsel iletişim organizasyonun çeşitli organ, öğe ve görevleri arasında ilişki ve 
koordinasyonun kurulmasını sağlar. Örgütsel bütünlüğün sağlanması, sorumlulukların 
belirlenmesi ve görevlerin yerine getirilmesinde rol oynar. Değişik görev ve sorumluluklar 
üstlenen çalışanlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştiren biçimsel kanallar dikey, yatay 
ve çapraz iletişim kanalları olarak belirlenmiştir (Arslan ve Arslan, 2007: 152). Dikey 
(yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya) yatay ve dışa açılan kanallardan oluşan biçimsel 
iletişim kanalları yazılı, sözlü ve görsel-işitsel araçlardan oluştuğu gibi bunların farklı 
biçimde birleşimi şeklinde de görülebilir (Sabuncuoğlu, 1974: 142–143). 

Örgüt dergisi - gazetesi, duyuru panoları, kapalı devre televizyon, ticari televizyon ve 
radyolar, mektuplar, bültenler, raporlar, yıllık raporlar, telefon, karşılıklı konuşma, toplantı, 
yıllık toplantı, filimler, personel yayınları, slayt sunumları, personel tavsiye toplantıları, 
eğitici kurslar, konferanslar, seminerler, fuar, gezi, sergiler, panel, faks, teleks, bilgisayar 
ağları vb. iletişim araçları örgüt içi ve dış çevreye yönelik iletişim araçları olarak sayılabilir 
(Gürüz vd., 1998: 27-28; Gürüz ve Yaylacı, 2004: 54; Sabuncuoğlu, 1974: 142; Paksoy, 2001: 
88-89). 

İnsanların birlikte yaşamakta oldukları her yerde biçimsel iletişim kanalları ne kadar iyi 
işlerse işlesin, arkadaşlık, ilgiler ve görev durumları gibi ortak noktaları paylaşmaktan 
doğan biçimsel olmayan iletişim sistemi mutlaka olacaktır.  

Biçimsel olmayan iletişim, çalışanların oluşturdukları biçimsel olmayan gruplar ve bu 
gruplar arasında gerçekleşen kişilerarası iletişimdir (Gürgen,1997: 63). 

Biçimsel olmayan iletişim; örgüt içindeki bireyler arasında oluşur ve biçimsel iletişime göre 
daha az yapısaldır ve anlık gelişir. Biçimsel olmayan iletişim içinde klikler vardır. Bu klikler 
içinde iletişim süreklidir ve en az 5 fazla 25 üyesi vardır (Jensen, 2003: 30). Bilginin örgüt 
içinde dedikodu, söylenti olarak da adlandırılan biçimde yayılmasına olanak veren doğal 
iletişim biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu iletişim zaman zaman biçimsel iletişimi de 
destekleyerek örgüt amaçlarına hizmet eder (Akıncı, 1998: 127-128). 

Biçimsel olmayan iletişim kanalları ise, kaçınılmaz ilişkilerden doğan, bireyin doğası 
nedeniyle her örgüt ve grup içerisinde çeşitli duygu, düşünce, gelenek, yargı ve sosyal 
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güçlerle beslenen söylenti ve dedikodularla yayılan haberleri içermektedir (Karaçor ve 
Şahin, 2004: 103).  

 Biçimsel olmayan bu iletişim bireylerarası ilişkilerin doğal sonucu olarak meydana 
gelir ve belirli bir plan ve amaç dâhilinde gerçekleşmez. Bu iletişim şekli yöneticiler 
açısından örgütün hedeflerine ulaşacak şekilde denetim altına alınmadığı takdirde örgütün 
varlığı ile ilgili olarak ciddi anlamda sorunlar meydana getirmesi mümkündür 
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1991: 57). 

D. Örgütsel İletişimi Engelleyen Faktörler ve İyileştirme Yolları 

Örgütsel iletişim örgütün biçimsel ve biçimsel olmayan grupları arasında kurulan 
iletişimdir. Bazı durumlarda iletişim faktörleri gerekli özelliklere sahip olmasına rağmen, 
etkin bir iletişim sağlanamayabilir. Bunun nedeni, kişilerin psikolojik durumlar veya 
çevresel olumsuzluklardır. İletişim engelleri, genellikle kaynak ve hedef arasındaki 
psikolojik uyumun ağlanamamasından veya bu uyumun sağlanması için gereken geri 
bildirimin yanlış değerlendirilmesinden oluşmaktadır (Erdoğan, 1998: 203). 

Bir iletişim sürecinin etkin bir biçimde işlemesine engel olan faktörlerin bir kısmı fiziksel ve 
teknolojik nitelikte iken bir kısmı ise, sosyo-psikolojik özelliktedir. İletişim engelleri; kişisel 
engeller, fiziksel engeller, teknik engeller, dil engelleri, statüden kaynaklanan engeller, 
zaman engeli, sosyo- kültürel ve psikolojik engeller olarak özetlenebilir (Bingöl, 1997: 287–
288; Thayer, 1991: 243; Sabuncuoğlu, 1974: 157–159; Genç, 1998: 165; Özgüven, 1975: 193; 
Gökçe, 2002: 147–156). 

Gizir (1999) akademik ortamda iletişimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen birçok etkenin 
varlığından söz etmektedir. Bu etkenler arasında disiplin kültürü, akademik ortamda 
iletişimi etkileyen en baskın faktörlerden bir tanesi olarak ortaya çıkmaktadır. Gizir, disiplin 
kültürünün iletişimi olumsuz etkileyen yönleri olarak bilimsel bilginin yetersiz paylaşımı, 
bölümün içe dönük yapısı, ortak amaç eksikliği, rekabet, eleştiri, gruplaşma ve bireysellik 
gibi unsurları saymaktadır. Diğer yandan disiplin kültürünün iletişimi olumlu etkileyen 
yönleri; disiplinler arası çalışmalar, ortak ders verme, eş-danışmanlık, seminerler, 
sempozyumlar, yandal lisans programları, çift anadal lisans programları, ortak çalışmalar, 
ortak amaçlar, resmi kanallar, Biçimsel olmayan atmosfer, fiziki çevre, gelenekler ve sosyal 
etkinlikler olarak sayılabilir. 

Gizir ve Gizir (2005)’de, iletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında en sıklıkla 
belirtilen 9 tanesini belirlemiştir. Bu faktörler; yetersiz iletişim, bireysellik, bilimsel bilginin 
yetersiz paylaşımı, gruplaşma, motivasyon eksikliği, yönetimsel sorunlar, ortak amaç 
eksikliği, bölümün içedönük özelliği, eleştiri ve bölüm atmosferidir. Bu faktörlerin kendi 
aralarında ve yetersiz iletişim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkilendiği bulgusuna 
ulaşmıştır. 

İletişim engellerini bütünüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Birey kendisinden 
kaynaklanan unsurları yok etse bile, iradesi dışında çevrede birçok engelleyici faktör söz 
konusudur. Evde, işyerinde, çarşıda, pazarda, ulaşım araçlarında kısaca günlük yaşantının 
her aşamasında ya yanlış anlaşılmaktan ya da bir şeyleri karşı tarafa aktaramamaktan 
yakınılmaktadır. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey belki de engellerin kaçınılmaz 
olduğunu bilmek ve neler olduklarını anlayarak üstesinden gelmenin yollarını aramaktır. 

Yılmaz (2001: 36)’ a göre bu yollardan birkaçı; etkin iletişim kanallarının oluşturulması,  açık 
ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi,  katılımcı yönetim anlayışı,  iç hedef grupların 
bilgilendirilmesi, işgörenlerin eğitilmesi ve yabancılaşmanın önlenmesi olarak ifade 
edilebilir. 
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Vecciho (2006: 308), örgütsel iletişimi geliştirmek için yapılması gerekenleri şu şekilde ortaya 
koymuştur:  

 Alıcı tarafından anlaşılacak uygun dilin kullanılması, 

 Empatik iletişimin uygulanması,  

 Geri bildirimin teşvik edilmesi, 

 Güvene dayalı bir iklimin oluşturulması, 

 Uygun iletişim araçlarının kullanılması ve  

 Etkili dinlemenin teşvik edilmesi 

 

Modern yönetim; örgütlerin çok yönlü ve çevresel ilişkilerine yönelik olarak sürekli, bilimsel 
ve sistematik bir iletişim sistemi öngörmektedir. Yönetim, bireysel ve örgütsel faaliyetlerini, 
ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlarla olan olumlu tutum ve davranışlarını örgüt yararına 
çevirmek amacıyla iletişimin tüm olanaklarından faydalanmak zorundadır (Halis, 2000: 217-
230). 

II. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

A.Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmanın amacı, üniversite yönetiminin kullandığı iletişim kanallarını tespit edip, 
kullanılan iletişim kanallarının öğrencilerle olan etkileşim düzeyini ortaya çıkarmaktır. Daha 
sonra elde edilen verilerden yola çıkarak gerekli iyileştirmeleri ortaya çıkarmak, gerekirse 
örgütsel iletişim algısında değişiklikler yaratacak çözüm önerileri getirerek üniversite 
yönetimi ile öğrenciler arasındaki etkin bir iletişimi sağlamaktır. 

Yapılması tasarlanmış araştırma kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
yöneticilerinin kullandığı iletişim kanalları ve öğrenciler üzerindeki etkileri araştırmanın 
temel çerçevesini oluşturmaktadır. Araştırma, değişkenler hakkında teorik çerçeve, 
metodoloji, verilerin analizi ve sonuç olarak dört kısımdan oluşmaktadır. Anket çalışmasına 
dayanan araştırmanın alan çalışması, üniversite yönetimi hakkında görüşleri alınan İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda konuyu ölçme, 
değerlendirme ve yorumlama amaçlı öğrencilere anket uygulaması yapılarak elde edilecek 
verilerin rapor edilmesi ve analize edilmesi bu projenin temel çıktısını oluşturmaktadır. 

B. Araştırmanın Örneklemi ve Yöntemi 

Araştırmanın nihai hedefine ulaşmak için gerekli veriler anket yöntemiyle oluşturulan soru 
formları yoluyla toplanmıştır. Anketler, gönüllülük esasına göre çalışanlara elden dağıtılıp 
toplanarak uygulanmıştır. Örneklem olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin mevcut öğrencileri seçilmiştir. Bu evrende 3789 İİBF 
öğrencisi bulunmaktadır. %95 güven aralığında örneklem sayısı 349 olarak belirlenmiş olup 
400 anket yapılmıştır. Yapılan ankette işletme 126, iktisat 39, kamu yönetimi 107, sağlık 
yönetimi 55 ve son olarak uluslararası ilişkiler bölümünden de 73 kişi ankete katılmıştır.   

Araştırmada, Bozkurt (2010) tarafından doğrudan ve dolaylı ilişkisi olan betimsel 
araştırmalar, yayınlar ve kaynak eserlere başvurularak hazırlanan anket uyarlanarak 
kullanılmıştır. Bu ölçekte 33 soruya yer verilmiş, her soruya verilecek cevapların önem 
derecesini belirlemek için 5'li likert ölçeğinin kullanılması kararlaştırılmıştır. Hazırlanan 
taslak anketin geliştirilmesi için uzman görüşlerine başvurulmuş, gerekli düzeltmeler ve 
belli alanlara yönelik soru dağılımları yapıldıktan sonra, geçerlilik ve güvenirlik testi 
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yapılarak ankete son verilmiştir. Ölçeğin uygulanması ile elde edilen puanların güvenirliği 
Cronbach Alpha güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin güvenirlik değeri olan Cronbach's Alpha değeri 0.89 olup bulunan bu değer ve 
diğer araştırmalarda elde edilen diğer yüksek değerler için ölçeğin güvenilir olduğu 
sonucuna varılmıştır.  

 Kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm; yaş, cinsiyet, medeni 
durum, okunulan bölüm, öğrenim şekli ve yaşanılan coğrafi bölge ile ilgili sorulardan 
oluşmaktadır. İkinci bölüm; deneklerin cevaplandıracağı 33 sorudan oluşmaktadır. Bu soru 
maddeleri ile öğrencilerin üniversite yönetimiyle aralarındaki örgütsel iletişimin ölçülmesi 
hedeflenmiştir. 

C. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi ve değerlendirilmesinde, SPSS 22.0 (Statistical PackageforSocialSciences) 
paket programından yararlanılmıştır. Ankette yer alan sorular için frekans dağılım sonuçları 
tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak amacıyla gerekli analizler 
yapılmış ve yorumlanmıştır.  

D. Araştırmanın Bulguları 

1.Demografik Bulgular  

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerinin incelenebilmesi için frekans 
analizleri yapılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
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2.Faktör Analizi Sonuçları 

Çalışmanın temel boyutu olan örgütsel iletişim için Bozkurt'un (2010) geliştirdiği ölçek 
uyarlanarak kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 
2:Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum ve  5: Kesinlikle Katılmıyorum olarak Likert 
tarzda olan toplam 33 ifadeden oluşmaktadır.  

Ölçeği anlamlı boyutlara indirmek için faktör analizleri yapılmıştır. Faktör analizi, birbiriyle 
ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek, kavramsal olarak anlamlı daha az sayıda 
yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir 
istatiksel yöntemdir (Büyüköztürk, 2002: 472). 

Ölçek, SPSS 22.0 istatistik programıyla analiz edilmiş olup yapılan faktör analizi sonucu 
bulunan KMO (0,90) ve p<0,01 değerleri verilerin uygun olduğunu göstermektedir.  

KMO değerinin 0,7 ile 0,8 arasında çıkması durumunda örneklem büyüklüğünün iyi 
düzeyde 0,8 ile 0,9 arasında çıkması durumunda örneklem büyüklüğünün çok iyi ve 0,9’dan 
yüksek çıkmasının ise mükemmel düzeyde bir örneklem büyüklüğüne işaret ettiğini 
belirtmektedir (Hutcheson ve Sofroniou, 1999; Akt. Seçer, 2013: 119). Buna göre, açıklayıcı 
faktör analizi örneklem büyüklüğü yeterliliği için 0.90 olarak bulunan KMO değerinin 
mükemmel düzeyde olduğu söylenebilir. 
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Analiz sonucunda örgütsel iletişim ölçeğinin 8, 9, 11, 14, 17, 21, 27 ve 32 nolu önermelerin 
faktör yükleri binişik olduğundan ölçekten çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 
toplam varyansın yaklaşık olarak %54’ini açıklayan 2 boyutlu bir yapı olduğu ve bu yapılara 
ilişkin maddelerin faktör yüklerinin değerleri görülebilmektedir. Ölçeğin güvenirlik değeri 
olan Cronbach’s α değeri 0,89 olup bulunan bu değer için güvenilir olduğu söylenebilir. 
Aşağıda yer alan tabloda her faktörün güvenirliği ayrıca gösterilmektedir. 

Tablo 2. Örgütsel İletişim Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 

Önermeler Faktör 1 Faktör 2 

22. Yönetim öğrencilerin görüşlerinin değerli olduğunu ifade eder mi? ,650  

2. Yönetim, öğrencilerin daha başarılı olması için öğrencilere destek 
veriyor mu? 

,648  

4. Yönetimin, eğitim ve mesleki gelişiminizle ilgilendiğine inanıyor 
musunuz? 

,646  

1. Öğrenciler yönetime sorun ve önerilerini iletmek istediklerinde 
kolayca ulaşabiliyor mu? 

,633  

12. Yönetim, ilettiğiniz konu ya da sorunlarınıza ilişkin gelişmelerden 
sizi bilgilendiriyor mu? 

,632  

26. Öğrenciler işleriyle ilgili olumlu görüşlerini yönetime iletme 
fırsatına sahip midir? 

,621  

28. Yönetim öğrencilerle dürüstçe görüş alış-verişinde bulunur mu? ,618  

5. Yönetimin, öğrencilerin sorunlarını yakından izlediğine ve bu 
sorunları çözmek için yeterince çaba harcadığına inanıyor musunuz? 

,609  

33. Yönetim öğrencilerine her türlü maddi ve manevi desteği verir mi? ,582  

30. Öğrenciler yaptıkları işlerin ardından yöneticilerden dönüş alırlar 
mı? 

,573  

16. Genel olarak üniversitede okumaktan memnun musunuz? ,572  

18. Sorunlar tartışılırken yöneticiler tüm detayları anlatır mı? ,560  

3. İşiniz en iyi şekilde yapma konusundaki çabalarınız yöneticiler 
tarafından takdirle karşılanıyor mu? 

,557  

15. Duyuru gibi yazılı iletişim araçları size zamanında ulaşıyor mu? ,552  

23. Yönetim işleriyle ilgili konularda bir araya gelip tartışmak için bol 
fırsata sahip midir? 

,535  

7. Üniversitenizde kişilerarası iletişim sağlıklı mıdır? ,513  
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24. Yönetim sorunlar karşısında gerçek duygularını ortaya koyar mı? ,510  

13. İşinizi yapmanız için gerekli bilgi, araç- gerece kolaylıkla 
ulaşabiliyor musunuz? 

,495  

10. Üniversitede meydana gelen değişikliklerden zamanında ve 
yeterince haberiniz oluyor mu? 

,486  

6. Üniversitenizin hedeflerini biliyor musunuz? ,462  

29. Öğrenciler kişisel problemlerini birbirleriyle paylaşırlar mı?  ,589 

25. Öğrenciler üniversite dışında da bir araya gelirler mi?  ,544 

31. Birlikte geçirilen zaman diliminin fazlalığı öğrenciler arasındaki 
iletişimi güçlendiriyor mu? 

 ,489 

20. Yönetimin çalışma yoğunluğu öğrencilerle olan iletişimi engelliyor 
mu? 

 ,453 

19. Öğrencilerin yönetime ilettiği bilgiler genellikle doğru mudur?  ,422 

Toplam Varyans ,54 

Güvenirlik Değeri ,90 ,60 

3.T Testi Sonuçları  

Bağımsız örneklemler için t testi, iki ilişkisiz örneklem ortalaması arasındaki farkın anlamlı 
olup olmadığının test edilmesi veya iki grubun bir sürekli değişken üzerinden aldıkları 
değerlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Bu amaçla aşağıda öğrencilerin cinsiyeti, medeni 
durumu ve öğrenim durumları (1. ve 2. Öğretim) açısından farkın anlamlı olup olmadığı 
analiz edilmiştir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Örgütsel İletişim Düzeylerinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi 

Cinsiyet N X  

(Mean) 

S.s t P 

Örgütsel 
İletişim 

Kadın 242 2.82 .571   

Erkek 158 2.81 .625 .189 .850 

 

Varyansların homojenliğine ilişkin bilgi veren ‘‘Levene’s Test for Equality of Variances’’ 
bölümünde Sig. değeri .098 çıkmıştır. Dolayısıyla .05’ten büyük olduğundan bağımsız 
örneklemler için t testinin önemli bir ön koşulu olan varyansların homojenliği koşulunu 
sağladığı söylenebilir.  

Öğrencilerin örgütsel iletişim düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı 
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olmadığı bulunmuştur (p> .05). Buna göre, cinsiyetin, öğrencilerin örgütsel iletişimlerini 
etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir.   

 

Tablo 4.Öğrencilerin Örgütsel İletişim Düzeylerinin Medeni Durumları Açısından 
İncelenmesi 

Medeni Durum N X 

(Mean) 

S.s t P 

Örgütsel 
İletişim 

Bekâr 389 2.82 .593   

Evli 11 2.71 .600 .589 .556 

 

Öğrencilerin örgütsel iletişim düzeylerinin medeni durumlarına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t testi sonucunda 
aradaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (p> .05). Buna göre, medeni durumun, 
öğrencilerin örgütsel iletişimlerini etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir.  

Tablo 5. Öğrencilerin Örgütsel İletişim Düzeylerinin Öğrenim Durumları Açısından 
İncelenmesi 

Öğrenim Durumu N X 

(Mean) 

S.s t P 

Örgütsel 
İletişim 

1.Öğretim 122 2.87 .628   

2.Öğretim 278 2.79 .576 1.235 .218 

 

Öğrencilerin örgütsel iletişim düzeylerinin öğrenim durumlarına göre (1. ve 2. Öğretim) 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t testi 
sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (p> .05). Buna göre, medeni 
durumun, öğrencilerin örgütsel iletişimlerini etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir.   

4. Anova Testi Sonuçları 

Anova Testi, ilişkisiz üç ya da daha fazla düzeyi bulunan bağımsız değişkenin, sürekli bir 
bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek için kullanılır. Bu amaçla aşağıda 
öğrencilerin okudukları bölüm ve yaşadıkları bölge açısından bir etkinin olup olmadığı 
analiz edilmiştir.  

Tablo 6. Öğrencilerin Örgütsel İletişim Düzeylerinin Okudukları Bölüme Göre ANOVA 
Sonuçları 
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 Öğrencilerin örgütsel iletişim düzeylerinin okudukları bölüme göre anlamlı olarak 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Tek faktörlü ANOVA sonucunda 
aradaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (F=2.86, p<.05). Farkın hangi ortalamalar 
arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden ‘‘Tukey’’ testi 
uygulanmış ve İşletme bölümünü okuyanların örgütsel iletişim düzeylerinin, Kamu 
Yönetimi bölümünü okuyanların örgütsel iletişim düzeylerine göre anlamlı düzeyde 
farklılaştığı bulunmuştur. İşletme okuyan öğrencilerin aritmetik ortalamasının 2.93 ve Kamu 
Yönetimi okuyan öğrencilerin aritmetik ortalamasının 2.68 olduğu görülmektedir. Demek 
ki, öğrencilerin okudukları bölümün örgütsel iletişim düzeylerini etkileyen bir faktör olarak 
değerlendirilmesi mümkündür.  

Tablo 7. Öğrencilerin Örgütsel İletişim Düzeylerinin Yaşadıkları Bölgeye Göre ANOVA 
Sonuçları 

  N X 

(Mean) 

S.s. F p Anlamlı 
Fark 

 

 

 

 

 

Örgütsel 
İletişim 

Ege Bölgesi 12 2,54 ,808  

 

 

 

 

 

1.39 

 

 

 

 

 

 

.219 

- 

Marmara 
Bölgesi 

10 3,13 ,507 
- 

Akdeniz 
Bölgesi 

224 2,85 ,602 
- 

Karadeniz 
Bölgesi 

8 2,86 ,470 
- 

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 

91 2,75 ,526 
- 
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İç Anadolu 
Bölgesi 

29 2,80 ,612 
- 

Doğu 
Anadolu 
Bölgesi 

26 2,72 ,632 
- 

Total 400 2,81 ,592 - 

 

Öğrencilerin örgütsel iletişim düzeylerinin okudukları bölüme göre anlamlı olarak 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Tek faktörlü ANOVA sonucunda 
aradaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (F=1.39, p>.05). Buna göre, öğrencilerin 
yaşadıkları bölgenin örgütsel iletişim düzeyi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 
söylenebilir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda birincil veri olarak literatür kaynakları başta olmak 
üzere, bilimsel araştırmalardan, yayınlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinden, çeşitli 
makalelerden ve internet üzerinden elde edilen bilimsel çalışmalardan yararlanılmış ve 
ikincil veri olarak da anket uygulaması yapılmıştır.  

Sosyal bir örgüt niteliğinde olan üniversitelerin yönetimlerinin öğrencilerle olan iletişimleri 
etkinliği araştırılmıştır. Yapılan analizler sonunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmış olup gerekli 
olduğu düşünülen yorumlar yapılmış ve öneriler getirilmiştir: 

 Öğrencilerin örgütsel iletişim düzeylerinin cinsiyet, medeni durum ve öğrenim 
durumları (1. ve 2. öğretim) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 
bağımsız örneklemler için t testi sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur 
(p> .05). Bu durumda cinsiyet, medeni durum ve öğrenim durumları öğrencilerin örgütsel 
iletişimlerini etkileyen bir faktör olmadığı görülmüştür. 

 Çalışmada aynı zamanda öğrencilerin okudukları bölüm ve yaşadıkları coğrafik 
bölgenin örgütsel iletişime etkisi üzerinde de araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda 
öğrencilerin okudukları bölümün örgütsel iletişim düzeylerini etkileyen bir faktör olduğu 
ortaya çıkmıştır (F=2.86, p<.05). Bu durumda her bölümün öğrencileri iletişimin aynı oranda 
tatmin olmamaktadır. Ancak öğrencilerin yaşadıkları bölgenin örgütsel iletişim düzeyi 
üzerinde bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür (F=1.39, p>.05). 

 Üniversitenizin hedeflerini biliyor musunuz? önermesine karşılık katılımcıların yaklaşık 
%50'si hayır cevabını vermiştir ve %28 civarı da evet cevabını vermişlerdir. Bu durumda 
öğrencilerin yarısı üniversitenin hedefleri konusunda bilgiye sahip olmadıkları 
görülmektedir. Bu durumda iki farklı yorum yapılabilir. Birincisi katılımcıların 
üniversitenin bilgi (otomasyon) sistemini ve hedeflerin yer aldığı bilgi kaynağını takip 
etmedikleri, ikincisi de iletişim kanallarının öğrencilerle buluşamaması başka bir deyişle 
açık ve ulaşılabilir bir iletişim sisteminin yokluğundan bahsedilebilir. Bu durumda yönetim, 
öğretim elemanları aracılığıyla öğrencilere sözlü yada diğer iletişim kanalları vasıtasıyla 
derslerde öğrencilere okulun hedeflerini kısaca anlatmaları önerilebilir. 

 Üniversitenizde kişilerarası iletişim sağlıklı mıdır? önermesine karşılık katılımcıların 
yaklaşık %41'i hayır ve %30 civarı da kararsızım cevabını vermişlerdir. Bu durum 
kişilerarası iletişimin sağlıklı olmadığını göstermektedir. Veriler öğrencilerin iletişim 
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kurarken çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını istatistiki olarak ortaya koymaktadır. Ancak her 
bölgeden insanların olduğunu da göz önünde bulundurursak bölgesel kültüründe verdiği 
bir yapıyı da kattığımızda iletişim kurma farklılıkları ve beklentilerin sağlıklı bir iletişime 
etki edebilmiş olabileceği unutulmamalıdır. 

 Öğrenciler yönetime sorun ve önerilerini iletmek istediklerinde kolayca ulaşabiliyor mu? 
önermesine karşılık katılımcıların %22,8'i (91 kişi) kesinlikle hayır, %27,5'i (110 kişi) hayır, 
%22,8'i (91 kişi) kararsızım, %22,8'i (91 kişi) evet ve %4,2'si (17 kişi) kesinlikle evet şeklinde 
cevap verdikleri görülmektedir. Bu veriye göre her 4 kişiden 1'i sorunlarını yönetime 
iletmek istediğinde ulaşabilmekte olduğu görülmektedir. Bu durumda öğrenciler ile 
yönetim arasında iletişim kopukluğunun olduğu bariz ortaya çıkmaktadır. Yönetimin bu 
iletişim kopukluğunu gidermesi, öğrencilere kendilerine sorunları iletecek bir iletişim 
kanal(lar)ı sağlaması gerekmektedir. Buna bağlı olarak bu sorunun çözümü adına 
otomasyon sistemine öğrencilerin sorunları yönetime taşıyabilecek bir seçeneğin eklenmesi 
ve aynı zamanda bu sistemi denetleyecek kalifiye elemanlar görevlendirilmesi önerilebilir.  

 Üniversitede meydana gelen değişikliklerden zamanında ve yeterince haberiniz oluyor mu? 
önermesine karşılık katılımcıların yaklaşık %54'ü hayır cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin 
üniversitede meydana gelen değişikliklerden zamanında veya yeterince haberdar 
olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu durumda öğrencilerin üniversitenin iletişim kanalları ile 
ilgili çeşitli problemler yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla daha önce de değinilen 
sözlü iletişim vasıtasıyla öğretim elemanlarının üniversitedeki değişmelerden ders 
esnasında öğrenciler bilgilendirilebileceği gibi otomasyon sistemine eklenecek seçenek ile de 
bu sorunun olası çözümü önerilebilir. 

 Üniversitede kullanılan duyuru gibi yazılı iletişim araçlarının dilini anlaşılır buluyor 
musunuz? önermesine karşılık katılımcıların yaklaşık %65'i evet cevabını vermişlerdir. 
Üniversitede öğrencilerin çoğu kullanılan duyuru gibi yazılı iletişim kanallarının dili açık ve 
anlaşılır bulmaktadır. Pano, duyuru vb. yazılı iletişim araçlarının dilinin öğrenciler 
tarafından anlaşılmasının avantajlarından yararlanılabilir. 

 Öğrencilerin birbirlerini daha yakından tanımaları ve dostça ilişkiler geliştirmeleri için sosyal 
faaliyetlerle ilgili çalışmaları yeterli buluyor musunuz? önermesine karşılık katılımcıların %68'i 
hayır cevabını vermişlerdir. Bu veriler ışığında öğrencilerin sosyal faaliyetlerle ilgili 
çalışmaları yeterli bulmadıkları görülmektedir. Nitekim kişilerarası iletişim seviyesinin 
düşük olduğu bir çevreden sosyal aktivite çalışmalarının yeterli bulunmaması da normaldir. 
Öğrencilerin kaynaşması ve birlikte zaman geçirebilecekleri sosyal ortamların yaratılmasının 
kişilerarası iletişim seviyesini pozitif anlamda yükselteceği aşikardır.  

 Yönetimin çalışma yoğunluğu öğrencilerle olan iletişimi engelliyor mu? önermesine 
karşılık katılımcılar her ne kadar %38 civarında evet cevabını vermiş olsalar da yaklaşık 
%31'i de hayır cevabını vermişlerdir. Bu durumda cevaplayıcıların çoğunluğunun yönetimin 
çalışma yoğunluğundan dolayı öğrencilerle olan iletişimi engellediklerini düşünmektedir. 
Öğrencilere ayrılacak zamanın arttırılmasıyla öğrencilerin sorunlarının azalması ve yönetim-
öğrenci iletişimindeki kopukluğun giderilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 Öğrenciler kişisel problemlerini birbirleriyle paylaşırlar mı? önermesine karşılık 
katılımcıların yaklaşık %50'si evet cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yarısının 
kişisel problemlerini öğrenci arkadaşlarıyla paylaştıkları görülmektedir. Bu veriyle birlikte 
önceki verileri de birlikte ele aldığımızda, öğrencilerin kendi aralarında kurdukları iletişimin 
yönetimle kurdukları iletişimden daha sağlıklı gördükleri görülmektedir.  

 Birlikte geçirilen zaman diliminin fazlalığı öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendiriyor mu? 
önermesine karşılık katılımcıların yarısından fazlası yaklaşık %57'si evet cevabını vererek 
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birlikte geçirdikleri zaman diliminin fazlalığı aralarındaki iletişimi güçlendirdiğini 
düşünmektedirler. Dolayısıyla önceki maddelerde ifade edilen öğrenciler için sosyal faaliyet 
çalışmaları üzerinde durulması gerekliliği desteklenmiştir.  

Genel olarak araştırmanın sonuçlarına baktığımızda bir örgütte olarak yer alan örgütsel 
iletişim kanallarından gerek biçimsel (formel) gerekse de biçimsel olmayan (informel) 
iletişim kanalları kullanılmıştır. Örgütte kimi eksikleri olmasına rağmen formel iletişim 
şeklinin daha aktif ve etkili kullandığı öğrenci görüşlerinden saptanmıştır. Ne var ki, bu 
durum öğrenci-yönetim iletişiminde problemlerin yaşanmadığı anlamına gelmemektedir. 
Burda da bir takım örgütsel iletişim sorunları apaçıktır. Ancak bu iletişim sorunları direkt 
olarak öğrenci-öğretmen iletişimsizliği, kişisel kayırmacılık ve kullanılan iletişim dilinin 
anlaşılmamasından ziyade iletişim teknolojisindeki (otomasyon vs.) eksiklikler, kişilerarası 
iletişim eksikliği, yöneticilere ulaşamam, yöneticinin etkisiz olması, zamanlama hataları, 
açıklamaların zamanında yapılmaması ve sosyal faaliyetlerin eksikliği problemleri olduğu 
görülmektedir. Söz konusu problemlerin aşılması adına; yönetimin öğrenciye göstereceği 
olması gereken seviyedeki ilgi ve desteğin öğrencinin motivasyonun artmasında katalizör 
görevi göreceği unutulmamalıdır. Doğru ve zamanında bir iletişim için gerek sözlü iletişim 
kanalları gerekse de yazılı iletişim kanalları daha etkin kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra 
yapılacak olan sosyal faaliyetlerle birlikte hem yönetimle olan iletişimin hem de 
bireylerarası iletişimin amaçların başarılması noktasında daha etkili olacağı 
düşünülmektedir. 
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BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜTSEL BAŞARIM DİNAMİKLERİ: 
LİDERLİK VE KÜLTÜR ODAKLI STRATEJİLER 

Yrd. Doç. Dr. Bahar YALÇIN11 

ÖZET 
Bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte her alanda yaşanan değişim ve dönüşüm rüzgarları,  
örgütleri de yakından ilgilendirmekte ve çağa uyum sağlayacak stratejileri hayata 
geçirmeleri yönünde etkileyici bir güç oluşturmaktadır. Günümüzde gelecek için yatırım 
yapmanın önemi giderek artmakta ve bu süreçte örgütlerin rekabette üstünlük açısından 
farklı ve özgün uygulamaları gerçekleştirebilme yetenekleri önem kazanmaktadır. Bu 
farklılaşma ve geleceği yaratma sürecinde lider ve uyguladığı stratejilerin, örgütsel başarım 
üzerindeki rolü son derece değerlidir. Örgüt kültürü ise tüm örgütsel süreçler kapsamında 
kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle liderin geleceğe dönük vizyonu, bilgiyi yönetme 
kapasitesi, insan kaynaklarına verilen değer doğrultusunda yaratılan sinerji ve kültür odaklı 
değişim stratejileri,  örgütsel başarımın temel dinamikleri olarak bilgi toplumu örgütlerine 
yön vermektedir.    
Günümüz örgütlerinin değişim ve dönüşüm süreçlerinde örgüte ilişkin yeni misyonlar 
oluşturulması, çalışanların örgütsel süreçlere katılımı, yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde 
gerçekleştireceği uygulamalar ile lider, örgüt ikliminin ana kaynağını oluşturmaktadır. Bilgi 
toplumunda, insan kaynaklarının, örgütsel başarım sürecindeki etkisi, tartışma götürmez bir 
gerçek olarak kabul görmektedir. Ancak bilgi toplumunda liderlerin sahip oldukları bilgi 
gücü ve bilgiyi yönetebilme kapasiteleri de son derece değerlidir. Çalışmamızda bu bakış 
açılarından yola çıkılarak liderlik kavramı, insan değerine dönük yönetsel uygulamalar ve 
bilgi yönetimi kapsamında; kültür odaklı stratejiler ise, öğrenme, paylaşılan değerler, yenilik 
ve yaratıcılık boyutlarında ele alınarak kavramsal düzeyde analiz edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Örgüt Kültürü, Örgütsel Başarım, Bilgi Toplumu. 

JEL Kodu: M1, L2. 

ORGANIZATIONAL PERFORMANCE DYNAMICS IN THE INFORMATION 
SOCIETY: LEADERSHIP AND CULTURE-FOCUSED STRATEGIES 

ABSTRACT 

The winds of change and transformation, which experienced in all areas during the 
transition to information society, are of particular concern to organizations and constitute an 
effective power for them to actualize strategies that are appropriate for the times. 
Nowadays, the importance of investing for the future is gradually increasing, and thus the 
abilities of organizations to carry out different and original practices in terms of superiority 
in competition become important. In this process of differentiating and creating the future, 
the role of leaders and their strategies in organizational performance is extremely valuable. 
Organizational culture has a critical importance in the context of all organizational 
processes. Therefore, as the fundamental dynamics of organizational success, a leader's 
forward-looking vision, ability to manage information, synergy created in accordance with 
the value given to human resources and culture-focused change strategies as fundamental 
dynamics of organizational success is to provide direction for information society’s 
organizations. 

In the change and transformation process in today's organizations, leaders create the main 
source of organizational climate by carrying out practices regarding the determination of 
new missions related to the organization, the participation of employees in organizational 
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processes and the development of their skills. The effect of human resources on the process 
of organizational performance in an information society is regarded as an unquestionable 
fact. However, the power of the knowledge the leaders have and their ability to manage 
information are also extremely valuable in an information society. Based on these 
perspectives, the aim of this study is to analyze the concept of leadership within the concept 
of human value-oriented administrative practices and information management, and the 
culture-focused strategies by addressing learning, shared values, innovation and creativity 
at the conceptual level. 

Keywords: Leadership, Organizational Culture, Organizational Performance, Information 
Society. 

Jel Codes: M1, L2. 
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YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME SÜRECİNDE BİLİŞİM 
SİSTEMLERİNİN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR 

UYGULAMA 
Doç. Dr. Gürkan HAŞİT12 

Sınıf Öğretmeni Burak HAÇAT13 

ÖZET 
Yöneticiler karşılarına çıkan herhangi bir problemi çözmek veya belirsizlik durumunda 
doğru kararlar alabilmek için var olan alternatiflerden birini seçerek karar vermek 
zorundadırlar. Yöneticilerin aldıkları bu kararlardan hem kurumları hem de çalışanları 
etkilenmektedir. Yöneticilerin doğru karar almasında sahip olmaları gereken bilgi düzeyi 
büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz küresel rekabet ortamında bilgi önemli bir 
güç haline gelmiştir. Kurumların gelişen teknolojiyle birlikte doğru bilgiye ulaşmak ve onu 
örgüt içinde etkili bir şekilde kullanmak için kendilerine uygun bilişim sistemlerini 
oluşturmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bilecik İli Merkez 
okulları/kurumlarında görev yapan yöneticilerin bilişim sistemlerine bakış açılarını ve 
onları kullanma düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 85 yöneticiyi kapsayan bir anket 
çalışması yapılmış ve sonuçlar açıklanmıştır. Araştırma verileri SPSS programı kullanılarak 
analiz edilmiştir.   Yöneticilerin büyük bir çoğunluğu karşılaştıkları sorunlarda ve karar 
almada bilişim sistemlerinden büyük ölçüde yararlanmakta ve örgütleri açısından bilişim 
sistemlerini örgütsel başarıyı yakalamada önemli bir güç olarak algılamaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Yönetici, Karar Verme, Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri 
JEL Kodu: M0, M1, I2 

EXECUTIVE DECISION-MAKING PROCESS FOR DETERMINING THE ROLE OF 
INFORMATION SYSTEMS AN APPLICATION 

ABSTRACT 

The case against the managers solve any problems or uncertainties must decide by choosing 
one of the options that exist to get the right decisions. And decisions taken by the managers 
of these institutions as well as employees are affected. Managers need to have knowledge of 
the right decisions is crucial. Information on the global competitive environment we live in 
has become an important force. To get the correct information with evolving technology and 
the institutions are required to create their own information systems suitable for use in an 
effective way within her organization. The aim of this study Bilecik Central schools / 
institutions from the perspective of the duties of the directors of information systems and 
use them to determine the levels. For this purpose, a survey was made including 85 
managers and the results are explained. Research data was analyzed by using SPSS 
program. Leaders of the vast majority of problems encountered to benefit greatly from the 
information systems and decision-making in terms of information systems and 
organizations is perceived as an important force in achieving organizational success. 

Key Words: Manager, Decision Making, Information Systems, Management Information 
Systems. 

JEL Codes: M0, M1, I2 
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GİRİŞ 

Karşımıza çıkan herhangi bir problemi çözme adına veya belirsizlik durumundan 
kurtulmak için var olan seçeneklerden birinin seçilmesi karar vermedir. Örgüt yöneticileri 
içinde bulundukları dinamik ortamın bir gereği olarak pek çok konuda kararlar almak 
zorundadır. Örgüt yöneticileri karar verirken olumlu yönü, olumsuz yönünden daha fazla 
olan kararları almaya çalışırlar. Bu olumlu yönden kastedilen ise, alınan kararların 
örgütlerin amaç ve hedeflerine uygunluğudur. Ancak yöneticilerin başında bulundukları 
örgütler açısından etkin ve amaca yönelik kararlar alması o kadar kolay bir olay değildir. 
Etkili kararlar ancak doğru bilgilerle alınabilir. Günümüz işletmeleri için bilgi, enerji ve 
makineler kadar yaşamsal önem taşıyan bir kaynaktır. İçinde bulunduğumuz yoğun rekabet 
ortamında örgütlerin ayakta kalabilmesi için, örgütü meydana getiren unsurlar arasında 
etkili bir koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu koordinasyonu sağlayacak temel 
unsur bilgidir. Bilgi,  bir yandan örgüt yöneticilerinin karar alma sürecine destek sağlarken 
diğer yandan planlamanın etkinliğini artırarak, artan rekabet ortamında işletmeye önemli 
bir rekabet avantajı kazandırabilmektedir (Şahin, 2006, s.183). Dolayısıyla örgüt 
yöneticilerinin gelişen teknolojiyle birlikte doğru bilgiye ulaşıp onu alacakları kararlarda 
etkili bir şekilde kullanabilmeleri için örgütlerine uygun bilişim sistemlerini oluşturmaları 
ve bunları etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışmada Bilecik İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda görev yapan yöneticilerin karar verme sürecinde bilişim 
sistemlerini kullanma düzeyleri ve mevcut sistemlerle ilgili düşünceleri yüz yüze anket 
yöntemi kullanılarak elde edilmiş, elde edilen bulgular frekans tabloları düzenlenerek 
yorumlanmıştır. 

I. TEORİK ÇERÇEVE 

A.Genel Olarak Bilişim Sistemleri 

Bilgisayar teknolojisinin iletişim sistemleri ile bütünleştirilmesi, günümüzün artan küresel 
rekabet ortamında hem işletme içi hem de işletmelerarası iletişimde devrim niteliğinde 
değişikliğe sebep olmuştur. Bugün, birçok işletme doğrudan bilgisayar kullanımı yerine 
bilgisayarların birbirlerine çeşitli şekillerde bağlanmalarıyla oluşturulan ağlardan 
yararlanmaktadır (İraz ve Zerenler, 2008, s.378). Bilişim sistemlerini kullanan işletme 
yöneticileri zaman ve uzaklık tanımaksızın ağlar aracılığıyla birbirine bağlı proje ekiplerinde 
görev alabilmektedir. Böylece, nerede olurlarsa olsunlar hem meslektaşlarına hem de 
kendilerine gereken bilgiye ulaşabilmektedirler (Hessler, 1993, s.8). Günümüzde, etkin bir 
bilgi sağlamayı ve bu bilgileri uygulamayı kolaylaştıran bilişim sistemlerinin yönetsel 
faaliyetlerde kullanılması, gereklilik olmaktan çıkmış zorunluluk haline gelmiştir. Bilişim 
sistemleri, yönetim sürecinde etkinliği artırdığı gibi, bütünüyle yönetim faaliyetlerinde 
köklü değişiklikler getirmektedir. Bilgi çağının oluşumuna önemli katkılar sağlayan bilişim 
sistemleri farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Bilişim sistemi, yöneticilerin karar vermesi 
için gerekli bilgiyi değişik kaynaklardan toplayan, işleyen, saklayan ve veriyi raporlayan 
formal bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilmektedir (Güleş, 2003, s.3). Başka bir deyişle, 
bilişim sistemleri, belirli hedefleri karşılamak üzere, verileri karar vericiler için anlamlı 
bilgilere çeviren insan gücü, programlar ve yönetsel süreçlerden oluşan bir dizidir (Şimşek, 
2002, s.439). Bilişim sistemleri yöneticilerin problem çözümünde ya da karar vermesinde 
farklı kanallardan gelen bilgilerin toplanmasını, işlenmesini ve depolanmasını sağlayan bilgi 
sistemleridir (Kaya ve Bensghir, 1996, s.15). Son dönemlerde gelişen bilişim sistemleri ve 
teknolojilerinin örgütlerdeki hiyerarşik yapıyı da yok ettiği gözlenmektedir. Bu sistem ve 
teknolojiler bir zamanlar hiyerarşiler üzerinden akan benden yöneticime, ondan daha üst 
yöneticilere, ardından aşağı doğru senin yöneticine ve sonunda sana ulaşan bilginin 
doğrudan kişilere ulaşmasını sağlamıştır. Kablolanmış bir dünyada, elektronik posta, tele-
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konferans veya grup yazılımları gibi araçların örgütler arasında zaman ve uzaklık farkını 
kaldırarak karşılıklı ağlar üzerinden birlikte çalışma olanağı vermesi, işletmelerin planlama, 
örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme gibi temel yönetim işlevlerini de daha 
farklı yapmasını zorunlu hale getirmiştir (Koçel, 2014, s.416). Günümüz örgütleri birçok 
kaynaktan elde ettikleri çok çeşit ve sayıdaki bilgileri, bilişim sistem ve teknolojileri yoluyla 
rafine ederek yöneticilerin kullanımına sunmaktadırlar. Bilişim sistemleri;  örgüt içinde 
yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında uyum ve koordinasyonun sağlanmasına destek 
olmanın yanında, yöneticilerin gelecekle ilgili doğru karar verebilmesi için gerekli olan 
bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır.  Örgütsel süreçlerde 
kullanılan bilişim sistemleri örgütün operasyonel verimliliğine katkı sağlarken diğer yandan 
da stratejik amaçlarını gerçekleştirmesine destek olmaktadır (Daft, 1991, s.564).  Bilişim 
sistemleri, karar almayı, koordinasyonu ve kontrolü desteklemeye ek olarak, yöneticilere ve 
çalışanlara, problemlerin analizinde, karmaşık konulara yaklaşımda ve yeni ürünler ortaya 
koymada da önemli avantajlar sağlamaktadır (Tekin ve Güles & Burgess, 2000, s.83). 
Örgütlerin üretim, pazarlama, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, halkla ilişkiler gibi 
temel işlevlerinde farklı bilişim sistemleri kullanılmaktadır. Veri işleme sistemleri, uzman 
bilgi sistemleri, ofis otomasyon sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, 
yönetici destek sistemleri örgütlerde kullanılan en önemli bilişim sistemleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bilişim sistemleri her geçen gün işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamalarında 
kritik rol oynamaktadır. Örgütler bilişim sistemlerini etkin bir biçimde kullanarak; 
verimlilik artışı sağlayabilmekte, maliyetlerini azaltabilmekte, yeni ürünler, hizmetler ve 
süreçler geliştirerek rakiplerine karşı üstünlük elde edebilmektedir. Günümüzde her alan ve 
konuda büyük değişimler yaşanmaktadır. Özellikle 1980’li yıllarda ekonomide yaşanan 
önemli değişim ve dalgalanmalar; (enflasyon, uluslararası rekabet, gelişmiş ülkelerde 
yaşanan verimlilik azalışı, tüketici taleplerindeki değişim ve benzerleri) örgütleri yeni 
arayışlara itmiştir. 1980’lere kadar bilgi, yöneticiler için önemli bir güç olarak görülmezken 
gelişen bilgi teknolojilerin dünyayı bir ağ sistemiyle donatıp, zaman ve sınır engellerini 
kaldırmasıyla birlikte bilgi yöneticiler için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Örgütlerin etkin 
ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için bir diğer gereklilik de bilgi teknolojilerinin bilişim 
sistemleri yoluyla örgüt içinde tümleşik olarak kullanılmasının sağlanmasıdır (Sayın, 1995, 
s.7). Bilişim sistemlerinin tümleşik kullanımı, örgüt içinde karar almayı, koordinasyonu ve 
kontrolü desteklemeye ek olarak, yöneticilere ve çalışanlara, problemlerin analizinde, 
karmaşık konulara yaklaşımda ve yeni ürünler ortaya koymada yardımcı olmaktadır (Tekin 
vd., 2000, s.83). Günümüzde gelişen teknoloji, küreselleşme ve değişen rekabet koşulları 
örgütleri her alanda olduğu gibi örgütsel ve yönetimsel süreçlerde de bilişim sistemlerini 
etkin bir şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Faaliyetlerinde bilişim sistemleri faktörünü göz 
ardı eden örgütlerin devamlılıklarını koruyamayacakları herkes tarafından kabul edilen bir 
gerçek haline gelmiştir. Bu yüzden, başarıya ulaşmak isteyen her örgüt, verimli ve etkili 
bilgi kullanımını, iletişimini ve dağıtımını sağlayacak bilişim sistemlerinin kurulup 
yürütülmesi için önemli yatırımlar yapmaktadır (Düren, 2000, s.60). 

B. Yöneticilerin Karar Verme Sürecinde Bilişim Sistemlerinin Rolü 

Yöneticiler karar alma süreçlerinde karşılaştıkları sorunların giderilmesinde çeşitli bilgilere 
ihtiyaç duymaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde, bilgi hem bireyler hem de 
örgütler için hayati önem taşımaktadır. Örgüt yöneticilerinin karar alma sürecine destek 
sağlayan bilgi aynı zamanda doğru planlama yapılmasını mümkün kılarak, artan rekabet 
ortamında işletmeye büyük bir rekabet üstünlüğü kazandırabilmektedir (Şahin, 2006, s.183). 
Günümüz örgütleri birçok kaynaktan elde ettikleri çok çeşit ve sayıdaki bilgileri, bilişim 
sistem ve teknolojileri yoluyla rafine ederek yöneticilerin kullanımına sunmaktadırlar. 
Bilişim sistemleri;  örgüt içinde yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında uyum ve 
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koordinasyonun sağlanmasına destek olmanın yanında, yöneticilerin gelecekle ilgili doğru 
karar verebilmesi için gerekli olan bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarında önemli bir rol 
oynamaktadır.  Örgütsel süreçlerde kullanılan bilişim sistemleri örgütün operasyonel 
verimliliğine katkı sağlarken diğer yandan da stratejik amaçlarını gerçekleştirmesine destek 
olmaktadır (Daft, 1991, s.564). Bilişim sistemleri örgütlerde ilk kez 1950’li yıllarda veri 
saklamak amacıyla kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde işletme faaliyetlerinin 
genişlemesi ve bilgiye ulaşmanın önemli hale gelmesiyle birlikte işletmenin değişik 
bölümlerinde görev yapan yöneticilerin karar verme sürecine destek sağlayan önemli bir 
güç haline gelmiştir. Yöneticiler için bilişim sistemlerinin en temel amacı en doğru bilgiye en 
kısa zamanda ulaşarak karar destek sistemleri ve diğer sistemlerin yardımıyla en doğru 
kararı vermektir. Bilişim sistemleri geçmişte sadece üst yönetim kademelerinde 
kullanılırken, zamanla orta ve alt yönetim kademelerinde de kullanılmaya başlamış, bu 
gelişme örgüt yöneticileri ve çalışanlar arasındaki eşgüdümün güçlenmesini sağlayarak 
örgütün verimliliği ve etkinliğini arttırmıştır. Bilişim sistemleri karar verme sürecini daha 
aktif hale getirerek, etkili ve doğru kararların zamanında alınmasına önemli bir katkı 
sağlamıştır. Peki, doğru ve etkin kararlar almak örgütler için ne anlam taşımaktadır? 
Etkinleştirilmiş karar almanın örgütsel açıdan parasal değeri nedir? Tablo 1’de yıllık geliri 
280 milyon USD olan ve 140 çalışanı bulunan KOBİ niteliğindeki bir Amerikan işletmesi için 
etkinleştirilmiş karar almanın parasal değeriyle ilgili veriler yer almaktadır. İşletme örgütün 
değişik kademelerinde ortak ve rutin olarak alınan kararların ekonomik etkinliğini bilişim 
sistemlerini kullanarak arttırmıştır. İşletme açısından etkinleşen her bir kararın parasal 
değeri, küçük olmakla beraber bir sistem yaklaşımı mantığıyla her bir karar diğer birçok 
kararın ekonomik etkinliğini artırmış, işletme açısından önemli ölçüde bir maliyet tasarrufu 
ve gelir artışı sağlanmıştır. 

Tablo 1. Etkinleştirilmiş Karar Vermenin İş Değeri 

 

Karar Örneği 

 

Karar Verici 

Yıllık 
Karar 
Sayısı 

Geliştirilen Tek 
Bir Kararın 
Tahmini İşletme 
Değeri (USD)  

.000 

Yıllık 
Değer 

(USD) 

.000 

En değerli müşterilere 
destek vermek 

Muhasebe yöneticisi 12 100 1.200 

Çağrı merkezi günlük 
talebini tahmin etmek 

Çağrı merkezi 
yöneticisi 

4 150 600 

Günlük parça stok 
düzeylerine karar 
vermek 

Stok yöneticisi 365 5 1.825 

Tedarikçilerden gelen 
rekabetçi teklifleri 
belirlemek 

Üst düzey yönetici 1 2.000 2.000 

Siparişleri karşılamak 
için üretimi planlamak 

Üretim yöneticisi 150 10 1.500 

İşi yapacak işgücünü 
tahsis etmek 

Üretim bölüm 
yöneticisi 

100 4 400 

Kaynak: (Oktal, 2011, s.455). 
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Günümüzde bilişim sistemleri, teknolojinin hızla gelişmesi ve işletmelerin de bu hıza 
yetişmeleri ile birlikte sadece veri saklama, işleme ve raporlama görevlerinin yanında 
neredeyse yöneticilerin yerine karar verebilecek duruma gelmiştir. Yöneticiler, bilgisayarın 
sağladığı olanaklardan da yararlanarak bilişim sistemleri yardımıyla bazı karar verme 
yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu sayede örgütü etkileyebilecek birçok sorunu, matematiksel 
bir süreç ile ölçülebilir hale getirme olanağına kavuşmuşlardır Bilişim sistemlerinin 
örgütlerde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte daha önce ayrı olan karar merkezleri bir 
araya gelerek bütünleşmiş ve daha merkezi bir hal almıştır (Lee ve Kim, 1996, s.30). Karar 
almada merkezileşme olarak ifade edilen bu sonuç ile bilgi toplama ve işleme fonksiyonu alt 
düzeylerin sorumluluğunda kalırken, karar verme sorumluluğu giderek üst kademelere 
doğru kaymaktadır. Özellikle günlük işlemlerin yürütülmesiyle ilgili olarak karar alma 
yetkisi operasyonel düzeylerde çalışanlara bırakılırken, stratejik nitelikteki kararların 
alınması üst yönetim tarafından yerine getirilmektedir (İraz ve Zerenler, 2008, s.381). Diğer 
yandan bilişim sistemlerinin işletmelerde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte matematiksel 
ve istatistiksel modellerin kullanımında artış olmuştur. Bu sistem ve teknolojilerin çok 
büyük miktarlardaki verileri işleme ve analiz etme olanağı sağlamasıyla birlikte kararlar 
nicel özelliğe kavuşmuştur. Önceleri yöneticilerin kafasında yer alan karar verme yöntem ve 
modelleri bilişim sistemlerine aktarılarak herkes tarafından görülebilir ve kullanılabilir 
duruma gelmiştir. Böylece karara esas olacak çıkarımlar herkesin kullanımına sunulmuştur. 
Bilişim sistemleri bunların dışında; alınan karar sayısını artırmış, planlama dönemlerini 
kısaltmış, karar almayı kişisellikten kurtarmış, alınacak kararlarla ilgili daha nitelikli bilgiye 
ulaşılmasını sağlamıştır (Loudon ve Loudon, 1996, s.566). 

II. METODOLOJİ VE BULGULAR 

A. Araştırmanın Metodolojisi  

Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda 
görev yapan yöneticiler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın genel amacı; araştırma 
kapsamına alınan kurumlardaki yöneticilerin karar verme sürecinde bilişim sistemlerine 
bakış açılarını ve bu sistemleri kullanma düzeylerini ölçmektir. Araştırmada verilerin 
objektif olarak toplanabilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Bilecik İli 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve 
liseler de görev yapan 85 okul/kurum yöneticisi anket çalışmasına alınmıştır. Araştırmada 
kullanılan anket formu dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; okul/kurum 
yöneticilerinin; yaşlarını, sayı ve cinsiyetlerini, eğitim durumlarını, görev unvanlarını, 
uzmanlık alanlarını, toplam ve yöneticilikte geçirdikleri hizmet sürelerini, belirlemeye 
yönelik 7 adet demografik soru bulunmaktadır. İkinci bölümde; yöneticilerin karar verme 
sürecinde bilişim sistemlerine bakış açılarını ölçmek için hazırlanmış, 13 adet önerme yer 
almaktadır. Bu önermelerin değerlendirilmesinde, 5’li Likert ölçeğine göre ölçek ve 
değerlendirme şu şekilde yapılmıştır:  

(1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle 
katılıyorum.  

Üçüncü bölümde; yöneticilerin karar verme sürecinde bilişim sistemlerini kullanma 
düzeylerini belirlemeye yönelik 5 adet önerme yer almaktadır. Bu önermelerin 
değerlendirilmesinde; (1) Hiçbir zaman, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Sık sık, (5) Her zaman 
ölçeği kullanılmıştır. Dördüncü bölümde; Millî Eğitim Bakanlığına ait, TEFBİS, e-okul, e-
akademi, MEBBİS Personel İşlemleri, KBS, MEBBİS Taşınır Mal Yönetmeliği bilişim 
sistemlerinden hangisinin daha öncelikli kullanıldığı belirlenmeye çalışılmış, bu kapsamda, 
okul/kurum yöneticilerinden bu altı bilişim sistemini karar alma faaliyetlerinde kullanma 
düzeylerine göre 1. öncelikten 6. önceliğe kadar sıralamaları istenmiştir. Okul/kurum 
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yöneticileri tarafından cevaplandırılan anket formları SPSS paket programı kullanılarak 
analiz edilmiş ve aşağıdaki frekans tabloları hazırlanarak yorumlanmıştır. 

B. Okul/Kurumlardaki Yöneticilerle İlgili Elde Edilen Demografik Bulgular 

Tablo 2’ de ankete cevap veren okul/kurumlardaki yöneticilerin; yaşları, cinsiyetleri, eğitim 
durumları, sayıları, görev unvanları, uzmanlık alanları, toplam hizmet süreleri, yöneticilikte 
geçen hizmet süreleriyle ilgili bulgular yer almaktadır:  

Tablo 2. Okul/Kurumlardaki Yöneticilerle İlgili Demografik Bulgular 

Yaşlar F %  Sayı/Cinsiyet  F % 

20-30 5 5,9 Bay 76 89,4 

31-40 30 35,3 Bayan 9 10,6 

41-50 29 34,1  85 100 

51-60 21 24,7  

   Toplam 85 100 

 

Öğrenim Düzeyi F %  Görev Unvanı F % 

Ön Lisans 9 10,6 Müdür* 32 37,7 

Lisans 67 78,8 Müdür Yardımcısı** 53 62,3 

Yüksek Lisans 9 10,6 Toplam 85 100 

Toplam 85 100    

    

Uzmanlık Alanı F %  Toplam Hizmet 

Süresi (Yıl) 

F % 

Sınıf Öğretmenliği 24 28,2  5 - 10 11 12,9 

Fen Bilimleri 14 16,5  11 - 20 44 51,8 

Sosyal Bilimler 39 45,9  21 - 30 28 32,9 

Eğitim Bilimleri 8 9,4  31 - 40 2 2,4 

Toplam 85 100  Toplam 85 100 

*Müdür Yetkili Öğretmenlerde Müdür olarak değerlendirilmiştir. 

** Müdür Baş Yardımcıları da Müdür Yardımcısı olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 2. (Devam) 

Yöneticilikteki Toplam Hizmet Süresi  F % 

0 - 4 22 25,9 

5 - 10 27 31,8 

11 - 20 28 32,9 

21 – 30 yıl üstü 8 9,4 
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Toplam 85 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan yöneticilerin yaş dağılımına 
bakıldığında %35,3 oranıyla en büyük yüzdeyi 31-40 yaş aralığındaki yöneticiler, en az 
yüzdeyi  %5,9 oranıyla 20-30 yaş aralığındaki yöneticiler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin 
büyük bir çoğunluğunun 30 yaşından sonra yönetici olmayı tercih ettiği görülmektedir. 
Okul yöneticilerini sayı ve cinsiyet olarak değerlendirdiğimizde; 85 yöneticiden 76 
yöneticinin %89,4 oranıyla bay, 9 yöneticinin ise %10,6 oranıyla bayan olduğu 
görülmektedir. Bay yöneticilerin oranı bayan yöneticilere göre bir hayli yüksektir. 
Yöneticilerin öğrenim durumlarına bakıldığında; 67 yöneticinin %78,8 oranıyla dört yıllık 
fakülte mezunu olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan kurumlarda bir müdür 
ve birden fazla müdür yardımcısı olması dolayısıyla ankete katılan müdür yardımcısı oranı 
%62,3 ile müdürlerin oranından daha yüksek gerçekleşmiştir. Yöneticilerin toplam hizmet 
süreleri incelendiğinde; 11-20 yıl arasında hizmet süresi olan yöneticilerin %51,8 oranıyla 
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Yöneticilikte geçirdikleri hizmet süreside toplam hizmet 
süresiyle benzer bir özellik göstermektedir. Yöneticilerin uzmanlık alanlarına bakıldığında; 
39 yöneticinin %45,9 oranıyla Sosyal Bilimler uzmanlık alanına sahip oldukları 
görülmektedir.  

C. Yöneticilerin Karar Verme Sürecinde Bilişim Sistemlerine Bakış Açısıyla İlgili Elde 
Edilen Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde; yöneticilerin karar verme sürecinde bilişim sistemlerine bakış 
açılarını ölçmek için hazırlanmış, 13 adet önerme yer almaktadır. Bu önermeler, 5’li Likert 
ölçeğine göre; (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) 
Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum şeklinde değerlendirilmiş ve şu bulgulara 
ulaşılmıştır: 

1. Kurumda yaşanan problemleri bilişim sistemleri sayesinde açıklama durumu  

Tablo 3’de görüldüğü gibi; “Kurum yönetiminde bir problem ortaya çıktığında problemin 
ne olduğunu ve özelliklerini bilişim sistemleri sayesinde açıklayabilirim” önermesine 29 
yönetici %34,1 oranıyla katılıyorum, 28 yönetici %33,0 oranıyla kesinlikle katılıyorum 
şeklinde cevap vermiştir. Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir çoğunluğu (57 yönetici, 
%67,1 oranıyla) karşılaştıkları problemlerin neler olduğunu ve bu problemlerin özelliklerini 
açıklamada bilişim sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmaktadır. 12 yönetici %14,1 
oranıyla, kurumda ortaya çıkan problemin niteliğine göre farklı danışma yolları da 
kullandıklarından dolayı kararsız kalmışlardır. Araştırmaya katılan 16 yönetici %18,8 
oranıyla bilişim sistemlerinden ortaya çıkan bilgiye inanmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Tablo 3. Kurumda Yaşanan Problemleri Bilişim Sistemleri Sayesinde Açıklama Durumu  

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 28 33,0 

Katılıyorum 29 34,1 

Kararsızım 12 14,1 

Katılmıyorum 8 9,4 

Kesinlikle katılmıyorum 8 9,4 

Toplam 85 100 
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2. Kurumda yaşanan probleme ilişkin farklı çözüm yollarını bilişim sistemleri sayesinde 
belirleme durumu  

Tablo 4’de görüldüğü gibi; “Kurumda ortaya çıkan problemlere ilişkin farklı çözüm 
yollarını bilişim sistemleri sayesinde belirleyebilirim” önermesine 27 yönetici %31,8 oranıyla 
kesinlikle katılıyorum, 26 yönetici %30,6 oranıyla katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. 
Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir çoğunluğu (53 yönetici %62,4 oranıyla) karşılaştıkları 
problemleri, tecrübe ve diğer yöneticilere danışarak çözemediklerini, bilişim sistemlerini 
kullanmaktan başka yolları olmadığını, bilişim sistemlerinin problemlerle ilgili farklı çözüm 
yolları üretmede onlara rehberlik yaptığını söylemişlerdir. 17 yönetici %20 oranıyla kararsız 
olduklarını, 15 yönetici ise, %17,6 oranıyla karşılaştıkları sorunların çözümünde bilişim 
sistemlerinin yeterince etkili olmadığını ifade etmişlerdir. 

Tablo 4. Kurumda Yaşanan Problemle İlişkin Farklı Çözüm Yollarını Bilişim Sistemleri 
Sayesinde Belirleme Durumu   

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 27 31,8 

Katılıyorum 26 30,6 

Kararsızım 17 20,0 

Katılmıyorum 6 7,0 

Kesinlikle katılmıyorum 9 10,6 

Toplam 85 100 

3. Kurumda yaşanan problemlere ilişkin çözüm yolları uygulandığında doğacak 
sonuçları bilişim sistemleri sayesinde görebilme durumu  

Tablo 5’de görüldüğü gibi; “Kurumda ortaya çıkan probleme ilişkin farklı çözüm yolları 
uygulandığında hangi sonuçların olacağını bilişim sistemleri sayesinde görebilirim” 
önermesine 30 yönetici %35,3 oranıyla kesinlikle katılıyorum, 31 yönetici %36,5 oranıyla 
katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir çoğunluğu (61 
yönetici %71,8 oranıyla) kurumlarında ortaya çıkan sorunların çözümü için alternatif 
yollardan birini seçtiğinde kendisini neyin beklediğini bilişim sistemleri sayesinde 
görebildiklerini belirtmişlerdir. 11 yönetici ise %12,9 oranıyla, problemin çözümü için 
seçtikleri yolların ne getireceği konusunda bilişim sistemlerinde ortaya çıkan sonuçların 
bazen kendilerini yanılttığını belirterek bu konuda kararsız olduklarını dile getirmişlerdir. 
13 yönetici %15,3 oranıyla, karşılaşılan problemlere ilişkin çözüm yolları uygulandığında 
hangi sonuçlarla karşılaşacaklarını bilişim sistemlerinden tespit edemeyeceklerini 
söylemişlerdir.  

Tablo 5. Kurumda Yaşanan Problemlere İlişkin Çözüm Yolları Uygulandığında Doğacak 
Sonuçları Bilişim Sistemleri Sayesinde Görebilme Durumu 

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 30 35,3 

Katılıyorum 31 36,5 

Kararsızım 11 12,9 

Katılmıyorum 5 5,9 
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Kesinlikle 
katılmıyorum 

8 9,4 

Toplam 85 100 

4. Kurumda yaşanan problemlere ilişkin en uygun çözümü bilişim sistemleri sayesinde 
bulabilme durumu 

Tablo 6’da görüldüğü gibi; “Kurumda ortaya çıkan problemi çözmek için en uygun çözümü 
bilişim sistemleri sunar” önermesine 31 yönetici %36,5 oranıyla katılıyorum, 30 yönetici 
%35,3 oranıyla kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Kurumlardaki yöneticilerin 
büyük bir çoğunluğu (61 yönetici %71,8 oranıyla) kurumlarında ortaya çıkan sorunlara en 
uygun çözüm yolunu bilişim sistemleri sayesinde bulabildiklerini söylemişlerdir. 11 yönetici 
%12,9 oranıyla bu önermede kararsız kalmıştır. 13 yönetici %15,3 oranıyla karşılaştıkları 
problemlerle ilgili en uygun çözüm yollarını bilişim sistemleri sayesinde bulamadıklarını 
ifade etmişlerdir.  

Tablo 6. Kurumda Yaşanan Problemlere İlişkin En Uygun Çözümü Bilişim Sistemleri 
Sayesinde Bulabilme Durumu 

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 30 35,3 

Katılıyorum 31 36,5 

Kararsızım 11 12,9 

Katılmıyorum 4 4,7 

Kesinlikle katılmıyorum 9 10,6 

Toplam 85 100 

5. Bilişim sistemlerinin kurum yönetiminde karar verme sürecini hızlandırdığına inanma 
durumu 

Tablo 7’de görüldüğü gibi; “bilişim sistemleri kurum yönetiminde karar verme sürecini 
hızlandırır” önermesine 47 yönetici %55,3 oranıyla kesinlikle katılıyorum, 23 yönetici %27,0 
oranıyla katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir 
çoğunluğu (70 yönetici %82,3 oranıyla) bilişim sistemlerinin karar verme sürecini 
hızlandırdığına inanmaktadırlar. Daha önceki önermelerde bilişim sistemlerini problem 
çözmede aktif bir şekilde kullanmayan yöneticiler de ağırlıklı olarak bu önermeye 
katıldıklarını ifade etmişlerdir. 4 yönetici %4,7 oranıyla bu önermede kararsız kalmışlardır. 
11 yönetici %13 oranıyla bilişim sistemlerinin karar verme sürecini hızlandırmadığını 
belirtmiştir. 

Tablo 7. Bilişim Sistemlerinin Kurum Yönetiminde Karar Verme Sürecini 
Hızlandırdığına İnanma Durumu  

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 47 55,3 

Katılıyorum 23 27,0 

Kararsızım 4 4,7 
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Katılmıyorum 6 7,1 

Kesinlikle katılmıyorum 5 5,9 

Toplam 85 100 

6. Bilişim sistemlerinin kurum yönetiminde maliyetleri azalttığına inanma durumu 

Tablo 8’de görüldüğü gibi; “bilişim sistemleri kurum yönetiminde maliyetleri azaltır” 
önermesine 63 yönetici %74,1 oranıyla kesinlikle katılıyorum, 15 yönetici %17,7 oranıyla 
katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir çoğunluğu 
(78 yönetici %91,8 oranıyla)  bilişim sistemlerinin evrak depolama, bilgiye ulaşma, yeni bilgi 
ortaya koyma gibi faktörler açısından maliyetleri azalttığını söylemişlerdir. Kararsızım 
seçeneğini işaretleyen 1 yönetici %1,2 oranıyla bu önermenin yönetim faaliyetlerine göre 
değişiklik arz ettiğini belirtmiştir. Katılmıyorum seçeneğini işaretleyen 3 yönetici %3,5 
oranıyla bilişim sistemlerinden aktif şekilde yararlanamadıklarını ifade etmişlerdir. 
Kesinlikle katılmıyorum seçeneğini tercih eden 3 yönetici %3,5 oranıyla, bilişim sistemlerini 
kullanmanın elektrik enerjisi ve yüksek işgücü harcanması gibi sebeplerle maliyetlerini 
arttırdığına inandıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 8. Bilişim Sistemlerinin Kurum Yönetiminde Maliyetleri Azalttığına İnanma 
Durumu  

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 63 74,1 

Katılıyorum 15 17,7 

Kararsızım 1 1,2 

Katılmıyorum 3 3,5 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

3 3,5 

Toplam 85 100 

7. Bilişim sistemlerinin kurum yönetimiyle ilgili stratejilerin geliştirilmesinde yardımcı 
olduğuna inanma durumu 

Tablo 9’da görüldüğü gibi; “bilişim sistemleri kurum yönetimiyle ilgili stratejilerin 
geliştirilmesinde etkili olur” önermesine 59 yönetici %69,4 oranıyla kesinlikle katılıyorum 
şeklinde cevap vermiştir. Bu cevabı veren yöneticilerin büyük bir çoğunluğu bilişim 
sistemlerinden elde edilen raporların başında bulundukları kurumlar açısından kısa ve uzun 
vadeli stratejiler geliştirme ve yeni ufuklar açma konusunda büyük bir öneme sahip 
olduğuna inanmaktadır. Bu önermeye katılıyorum şeklinde cevap veren 18 yönetici %21,2 
oranıyla yeni stratejiler geliştirme konusunda bilişim sistemlerinin yararına inandıklarını 
ancak başarılı bir strateji için birinci şartın bilişim sistemleri olmadığını belirtmişlerdir. 2 
yönetici %2,4 oranıyla bu önermede kararsız kalmışlardır. 6 yönetici %7 oranıyla bilişim 
sistemlerinin strateji geliştirmede kendilerine yardımcı olmadığını ifade etmişlerdir. 

Tablo 9. Bilişim Sistemlerinin Kurum Yönetimiyle İlgili Stratejilerin Geliştirilmesinde 
Yardımcı Olduğuna İnanma Durumu 

Seçenekler Frekans % 
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Kesinlikle katılıyorum 59 69,4 

Katılıyorum 18 21,2 

Kararsızım 2 2,4 

Katılmıyorum 3 3,5 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

3 3,5 

Toplam 85 100 

8. Karar verme sürecinde bilişim sistemlerinin kurumun hedeflerine göre karar vermeyi 
sağladığına inanma durumu 

Tablo 10’da görüldüğü gibi; “Bilişim sistemleri karar verme sürecinde kurumun hedeflerine 
göre karar vermeyi sağlar” önermesine 56 yönetici %65,9 oranıyla kesinlikle katılıyorum, 13 
yönetici %15,3 oranıyla katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Kurumlardaki yöneticilerin 
büyük bir çoğunluğu (69 yönetici %81,2 oranıyla) karar verme sürecinde bilişim 
sistemlerinin kurumun hedeflerine göre karar vermeyi sağladığına inanmaktadırlar. 9 
yönetici %10,6 oranıyla bu önermede kararsız kalmıştır. Katılmıyorum seçeneğini 
işaretleyen 5 yönetici %5,9 oranıyla kurumların farklılık gösterdiğini, kurumlar arasında bir 
standartlaşmanın olmadığını belirterek aynı bilişim sistemlerinin farklı kurumlarda 
olamayacağını ifade etmişlerdir. Kesinlikle katılmıyorum seçeneğini tercih eden 2 yönetici 
%2,3 oranıyla bilişim sistemlerini karar verme sürecinde kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 10. Bilişim Sistemlerinin Karar Verme Sürecinde Kurumun Hedeflerine Göre Karar 
Vermeyi Sağladığına İnanma Durumu 

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 56 65,9 

Katılıyorum 13 15,3 

Kararsızım 9 10,6 

Katılmıyorum 5 5,9 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

2 2,3 

Toplam 85 100 

9. MEB kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin (MEBBİS, e-okul, KBS vb.) 
gerekliliğine inanma durumu 

Tablo 11’de görüldüğü gibi; “kurumla ilgili kararlar alırken MEB kapsamında kullanılan 
bilişim sistemleri gereklidir” önermesine 72 yönetici %84,7 oranıyla MEB kapsamında 
kullanılan bilişim sistemlerinin kurumları için vazgeçilmez bilgi teknolojileri olduğunu 
söylemişlerdir. 4 yönetici %4,7 oranıyla MEB kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin 
işlerini kolaylaştırdığını ancak bilgi güvenliğinden endişe ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Kararsızım seçeneğini işaretleyen 5 yönetici %5,9 oranıyla MEB bünyesinde kullanılan 
sistemlerin güvenirliği konusunda belirsizlik içinde olduklarını, katılmıyorum önermesini 
seçen 1 yönetici %1,2 oranıyla daha farklı ve daha kullanışlı sistemlerin olması gerektiğini, 
kesinlikle katılmıyorum seçeneğini işaretleyen 3 yönetici %3,5 oranıyla bu sistemlere gerek 
olmadığını klasik yöntemlerle de işlerin yürütülebileceğini belirtmişlerdir. 
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Tablo 11. MEB Kapsamında Kullanılan Bilişim Sistemlerinin (MEBBİS, e-okul, KBS vb.) 
Gerekliliğine İnanma Durumu 

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 72 84,7 

Katılıyorum 4 4,7 

Kararsızım 5 5,9 

Katılmıyorum 1 1,2 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

3 3,5 

Toplam 85 100 

10. MEB kapsamında oluşturulan bilişim sistemlerine (MEBBİS, e-okul, KBS vb.) 
ulaşmanın kolaylığına inanma durumu 

Tablo 12’de görüldüğü gibi; “MEB kapsamında oluşturulan bilişim sistemlerine ulaşmak 
kolaydır” önermesine 68 yönetici %80,0 oranıyla bu bilişim sistemlerine rahat bir şekilde 
ulaşabildiklerini, 8 yönetici %9,4 oranıyla sistemlerin herkes tarafından yoğun bir şekilde 
kullanıldığı dönemlerde sistemlere ulaşmakta zorluk çektiklerini ama çoğu zaman 
ulaşabildiklerini belirtmişlerdir. 3 yönetici %3,5 oranıyla her zaman ve her yerden bu 
sistemlere girme olanakları olmadığı için kararsız kaldıklarını; 4 yönetici %4,7 oranıyla bu 
sistemlere ulaşamadıklarını; 2 yönetici %2,4 oranıyla teknolojik olanaksızlıklar ya da kendi 
görev alanlarında bu sistemlere ihtiyaçları olmadığından dolayı MEB tarafından oluşturulan 
sistemlere ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 12. MEB Kapsamında Oluşturulan Bilişim Sistemlerine (MEBBİS, e-okul, KBS vb.) 
Ulaşmanın Kolaylığına İnanma Durumu 

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 72 84,7 

Katılıyorum 4 4,7 

Kararsızım 5 5,9 

Katılmıyorum 1 1,2 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

3 3,5 

Toplam 85 100 

11. Kurum yönetiminde bilişim sistemlerinin aktif kullanımı için seminer, kurs gibi 
eğitim çalışmalarının gerektiğine inanma durumu 

Tablo 13’de görüldüğü gibi; “Kurum yöneticilerin bilişim sistemlerinin aktif kullanımı için 
gerekli seminer, kurs vb. katılmaları gerekmektedir” önermesine 44 yönetici %51,8 oranıyla 
bilişim sistemlerinin aktif ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için seminer, kurs gibi eğitim 
çalışmalarına gerek olduğuna inanmaktadır. Katılıyorum seçeneğini işaretleyen 7 yönetici 
%8,2 oranıyla KBS, Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü vb. gibi sistemlerin kullanımı için 
seminer ya da kurs gibi geliştirici faaliyetlerin gerekliliğine inandıklarını ifade etmişlerdir. 
Kararsız kalan 3 yönetici %3,5 oranıyla bu sistemlerin aktif kullanımıyla ilgili seminer ve 
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kurs görmek yerine sistemlerin daha kolay olması gerektiğini belirtmiştir. Katılmıyorum 
seçeneğini işaretleyen 5 yönetici %5,9 oranıyla söz konusu bilişim sistemleriyle ilgili eğitime 
gerek olmadan yöneticilerin kendi kendilerini geliştirebileceklerini, 26 yönetici %30,6 
oranıyla seminer ve kurs gibi geliştirici yöntemlere ihtiyaç olmadığını yöneticilerin hatta 
tüm çalışanların teknolojiye uyum sağlayarak ilgili sistemleri başarılı bir şekilde 
kullanabileceklerini söylemiştir. 

Tablo 13. Kurum Yönetiminde Bilişim Sistemlerinin Aktif Kullanımı İçin Seminer, Kurs 
Gibi Eğitim Çalışmalarının Gerektiğine İnanma Durumu 

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 44 51,8 

Katılıyorum 7 8,2 

Kararsızım 3 3,5 

Katılmıyorum 5 5,9 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

26 30,6 

Toplam 85 100 

12. Bilişim sistemlerinin kullanımı için yetişmiş personele ihtiyaç duyma durumu 

Tablo 14’de görüldüğü gibi; “Bilişim sistemlerinin kullanımı için yetişmiş personele ihtiyaç 
vardır” önermesine 44 yönetici %51,8 oranıyla kurumlarında bilişim sistemlerinin kullanımı 
için yetişmiş personele ihtiyaçları olduğunu belirterek bu personelin sadece bilişim 
sistemiyle ilgilenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 14 yönetici %16,5 oranıyla kurumlarında 
aktif olarak kullandıkları bilişim sistemlerinin hepsinde değil bazı özel uzmanlık gerektiren 
sistemlerin kullanımında yetişmiş personele ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. Katılmıyorum 
ve kesinlikle katılmıyorum seçeneğinin işaretleyen 30 yönetici  %29,4 oranıyla tüm 
sistemlerin yöneticiler tarafından rahatça kullanılabileceğini mevcut sistemlerin yöneticiler 
arasında paylaştırılarak daha rahat ve aktif kullanımının sağlanacağını ve bu sayede 
yöneticilerin kendi görev alanlarındaki sistemlerde uzmanlaşabileceklerini söylemişlerdir. 

Tablo 14. Bilişim Sistemlerinin Kullanımı İçin Yetişmiş Personele İhtiyaç Duyma 
Durumu  

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 44 51,8 

Katılıyorum 14 16,5 

Kararsızım 2 2,3 

Katılmıyorum 4 4,7 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

26 24,7 

Toplam 85 100 

13. Bilişim sistemlerinin yöneticilerin bireysel karar verme sürecini desteklediğine 
inanma durumu  
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Tablo 15’de görüldüğü gibi “Bilişim sistemleri yöneticilerin bireysel karar verme sürecini 
destekler” önermesine 61 yönetici %71,8 oranıyla kesinlikle katılıyorum, 12 yönetici %14,1 
oranıyla katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir 
çoğunluğu (73 yönetici %85,9 oranıyla) bilişim sistemlerinin karar verme sürecini 
desteklediğine ve doğru kararlara ulaşmaya yardımcı olduğuna inandıklarını 
belirtmişlerdir. 4 yönetici %4,7 oranıyla bu önermede kararsız kalmıştır. 8 yönetici %9,4 
oranıyla bu önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 15. Bilişim Sistemlerinin Yöneticilerin Bireysel Karar Verme Sürecini 
Desteklediğine İnanma Durumu 

Seçenekler Frekans % 

Kesinlikle katılıyorum 61 71,8 

Katılıyorum 12 14,1 

Kararsızım 4 4,7 

Katılmıyorum 4 4,7 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

4 4,7 

Toplam 85 100 

D. Kurum Yöneticilerinin Karar Verme Sürecinde Bilişim Sistemlerini Kullanma 
Düzeylerine İlişkin Elde Edilen Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde; yöneticilerin karar verme sürecinde bilişim sistemlerini (Ofis 
Otomasyon, Veri İşleme, Yönetim Bilgi, Karar Destek ve Uzman Destek)  kullanma 
düzeylerini belirlemeye yönelik 5 adet önerme yer almaktadır. Bu önermeler; (1) Hiçbir 
zaman, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Sık sık, (5) Her zaman ölçeği kullanılarak değerlendirilmiş 
ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

Kurum yöneticilerinin başında bulundukları kurumla ilgili işlerde Word, Excel, e-posta gibi 
Ofis Otomasyon Sistemlerini kullanma düzeylerine ilişkin elde edilen bulgular Tablo 16’da 
yer almaktadır. Tablo 15’e göre;  61 yönetici % 71,8 oranıyla Word, Excel, e-posta gibi Ofis 
Otomasyon sistemlerini her zaman, 11 yönetici %12,9 oranıyla sık sık,  7 yönetici %8,2 
oranıyla bazen, 4 yönetici %4,7 oranıyla nadiren kullandıklarını ifade etmiştir. 2 yönetici 
%2,4 oranıyla bu sistemleri kullanmadıklarını söylemiştir 

Tablo 16. Ofis Otomasyon Sistemlerinin Kullanım Düzeyi  

Katılma Durumu Frekans % 

Her zaman 61 71,8 

Sık sık 11 12,9 

Bazen 7 8,2 

Nadiren 4 4,7 

Hiçbir zaman 2 2,4 

Toplam 85 100 

Kurum yöneticilerinin temel veri girişi yapılan Veri İşleme Sistemlerini kullanma 
düzeylerine ilişkin elde edilen bulgular Tablo 17’de yer almaktadır. Tablo 17’ye göre; Veri 
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İşleme Sistemlerini 26 yöneticinin %30,6 oranıyla her zaman, 26 yöneticinin %30,6 oranıyla 
sık sık, 25 yöneticinin %29,4 oranıyla bazen kullandıkları görülmektedir. Bu üç seçenekle 
ilgili elde edilen bulgulara bakıldığında her zaman, sık sık ve bazen seçeneklerinin birbirine 
çok yakın olduğu görülmektedir. Kurum yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu (77 yönetici 
%90,6 oranıyla) kendi görev alanlarına giren Veri İşleme Sistemlerini kullanmaktadır. Veri 
İşleme Sistemlerinin 5 yönetici tarafından %5,9 oranıyla nadiren kullanıldığı, 3 yönetici 
tarafından da %3,5 oranıyla kullanılmadığı görülmektedir.  

Tablo 17. Veri İşleme Sistemlerinin Kullanım Düzeyi  

Katılma Durumu Frekans % 

Her zaman 26 30,6 

Sık sık 26 30,6 

Bazen 25 29,4 

Nadiren 5 5,9 

Hiçbir zaman 3 3,5 

Toplam 85 100 

Okul/Kurumlardaki yöneticilerin kurumdaki faaliyetlere, çalışanlara, öğrencilere ilişkin 
kurum çalışmalarını özetleyerek düzenli bir şekilde raporlanmasını sağlayan Yönetim Bilgi 
Sistemlerini kullanma düzeylerine ilişkin elde edilen bulgular Tablo 18’de yer almaktadır. 
Tablo 18’e göre; Yönetim Bilgi Sistemlerini 19 yöneticinin %22,4 oranıyla her zaman, 24 
yöneticinin %28,2 oranıyla sık sık, 26 yöneticinin %30,6 oranıyla bazen kullandıkları 
görülmektedir. Kurum yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu (69 yönetici %81,2 oranıyla) 
Yönetim Bilgi Sistemlerini kullanmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemlerinin 13 yönetici 
tarafından %15,3 oranıyla nadiren kullanıldığı, 3 yönetici tarafından da %3,5 oranıyla 
kullanılmadığı görülmektedir.  

Tablo 18. Yönetim Bilgi Sistemlerinin Kullanım Düzeyi  

Katılma Durumu Frekans % 

Her zaman 19 22,4 

Sık sık 24 28,2 

Bazen 26 30,6 

Nadiren 13 15,3 

Hiçbir zaman 3 3,5 

Toplam 85 100 

Yöneticilerin geçmiş yıllara ilişkin bilgileri analiz ederek geleceğe yönelik karar almada 
etkinliklerini artırmaya yönelik oluşturulan Karar Destek Sistemlerini kullanma düzeylerine 
ilişkin elde edilen bulgular Tablo 19’da yer almaktadır. Tablo 19’a göre; Karar Destek 
Sistemlerini 17 yöneticinin %20,0 oranıyla her zaman, 23 yöneticinin %27,1 oranıyla sık sık, 
28 yöneticinin %32,9 oranıyla bazen kullandıkları görülmektedir. Kurum yöneticilerinin 
büyük bir çoğunluğu (68 yönetici %80 oranıyla) Karar Destek Sistemlerini kullanmaktadır. 
Yönetim Bilgi Sistemlerinin 13 yönetici tarafından %15,3 oranıyla nadiren kullanıldığı, 4 
yönetici tarafından da %4,7 oranıyla kullanılmadığı görülmektedir. 
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Tablo 19. Karar Destek Sistemlerinin Kullanım Düzeyi  

Katılma Durumu Frekans % 

Her zaman 17 20,0 

Sık sık 23 27,1 

Bazen 28 32,9 

Nadiren 13 15,3 

Hiçbir zaman 4 4,7 

Toplam 85 100 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanun, yönetmelik, genelge gibi yasal çizgilerine göre 
kurumlarını yönetmekle sorumlu olan yöneticilerin bakanlık politika ve çalışmalarına yön 
verecek Uzman Destek Sistemlerini kullanma düzeylerine ilişkin elde edilen bulgular Tablo 
20’de yer almaktadır. Tablo 20’ye göre; Uzman Destek Sistemlerini 21 yöneticinin %24,7 
oranıyla her zaman, 14 yöneticinin %16,5 oranıyla sık sık, 25 yöneticinin %29,4 oranıyla 
bazen kullandıkları görülmektedir. Kurum yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu (60 yönetici 
%70,6 oranıyla) Uzman Destek Sistemlerini kullanmaktadır. Uzman Destek Sistemlerinin 13 
yönetici tarafından %15,3 oranıyla nadiren kullanıldığı, 12 yönetici tarafından da %14,1 
oranıyla kullanılmadığı görülmektedir. 

 Tablo 20. Uzman Destek Sistemlerinin Kullanım Düzeyi 

Katılma Durumu Frekans % 

Her zaman 21 24,7 

Sık sık 14 16,5 

Bazen 25 29,4 

Nadiren 13 15,3 

Hiçbir zaman 12 14,1 

Toplam 85 100 

E. Kurum Yöneticilerinin Karar Verme Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığına Ait Bilişim 
Sistemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Elde Edilen Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde; Kurum yöneticileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığına ait; 
TEFBİS, e-okul, e-akademi, MEBBİS Personel İşlemleri, KBS, MEBBİS Taşınır Mal 
Yönetmeliği bilişim sistemlerinden hangisinin daha öncelikli kullanıldığı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsamda, okul/kurum yöneticilerinden bu altı bilişim sistemini karar alma 
faaliyetlerinde kullanma düzeylerine göre 1. öncelikten 6. önceliğe kadar sıralamaları 
istenmiş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

Tablo 21’de görüldüğü gibi; 69 yönetici 1. öncelik olarak “e-okul” sistemini, 51 yönetici 2. 
öncelik olarak “MEBBİS Personel İşlemleri” sistemini, 29 yönetici 3. öncelik olarak “KBS 
(Kamu Hesapları Bilgi Sistemi)” sistemini 28 yönetici 4. öncelik olarak TEFBİS (Türkiye'de 
Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi) sistemini, 25 yönetici 
5.öncelik olarak uzaktan eğitim yoluyla yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlama 
amacı güden “e-akademi” sistemini, 40 yönetici 6. öncelik olarak MEBBİS Taşınır Mal 
Yönetmeliği Modülünü kullandığını ifade etmiştir.  
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Tablo 21. Kurum Yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Bilişim Sistemlerini 
Kullanma Düzeyleri 

Sistemler 1. 

Öncelik 

2. 

Öncelik 

3. 

Öncelik 

4. 

Öncelik 

5. 

Öncelik 

6. 

Öncelik 

Toplam 

TEFBİS 

 

4 8 15 28 12 18 85 

E-okul 69 

 

3 3 2 4 4 85 

E-akademi 5 

 

6 19 16 25 14 85 

MEBBİS 
Personel 
İşlemleri 

6 51 14 6 3 5 85 

KBS 2 

 

15 29 13 10 16 85 

MEBBİS 

Taşınır Mal 
Yönetmeliği 
Modulü 

3 5 5 12 20 40 85 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilecik ilinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinin karar verme sürecinde bilişim 
sistemlerini kullanma düzeyleri ve mevcut bilişim sistemlerine yönelik düşünceleriyle ilgili 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Kurum yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu karşılaştıkları problemlerin neler olduğunu 
anlama ve bu problemlerin özelliklerini açıklamada bilişim sistemlerinden etkin bir şekilde 
yararlanmaktadır. Okul yöneticileri karşılaştıkları problemleri tecrübe ve diğer yöneticilere 
danışarak çözemediklerini, bilişim sistemlerinin problemlerle ilgili farklı çözüm yolları 
üretmede onlara rehberlik ettiğini söylemişlerdir. Okul yöneticileri kurumlarında ortaya 
çıkan sorunların çözümü için alternatif yollardan birini seçtiklerinde kendilerini neyin 
beklediğini bilişim sistemleri sayesinde görebildiklerini belirtmişlerdir. Okul yöneticileri 
kurumlarında ortaya çıkan sorunlara en uygun çözüm yollarını bilişim sistemleri sayesinde 
bulabildiklerini söylemişlerdir. Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir çoğunluğu bilişim 
sistemlerinin karar verme sürecini hızlandırdığına inanmaktadır. Daha önceki önermelerde 
bilişim sistemlerini problem çözmede aktif bir şekilde kullanmayan yöneticiler de ağırlıklı 
olarak bu önermeye katıldıklarını ifade etmişlerdir. Kurumlardaki yöneticilerin büyük bir 
çoğunluğu bilişim sistemlerinin, evrak depolama, bilgiye ulaşma, yeni bilgi ortaya koyma 
gibi faktörler açısından maliyetlerin azaltılması konusunda önemli bir etkiye sahip 
olduğunu düşünmektedir. Okul yöneticileri bilişim sistemlerinden elde edilen raporların 
başında bulundukları kurumlar açısından kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirme ve yeni 
ufuklar açma konusunda büyük bir öneme sahip olduğuna inanmaktadır. Kurumlardaki 
yöneticilerin büyük bir bölümü karar verme sürecinde bilişim sistemlerinin kurumun 
hedeflerine göre karar vermeyi sağladığını düşünmektedir. Okul yöneticileri MEB 
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kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin kurumları için vazgeçilmez bilgi teknolojileri 
olduğunu söylemişlerdir. Okul yöneticileri MEB kapsamında oluşturulan bilişim 
sistemlerine ulaşmanın çok kolay olduğunu düşünmektedir. Okul yöneticileri bilişim 
sistemlerinin aktif ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için seminer, kurs gibi eğitim 
çalışmalarına gerek olduğuna inanmaktadır. Okul yöneticileri kurumlarında bilişim 
sistemlerinin kullanımı için yetişmiş personele ihtiyaçları olduğunu belirterek bu personelin 
sadece bilişim sistemiyle ilgilenmesi gerektiğini de ifade etmişlerdir. Kurumlardaki 
yöneticilerin büyük bir çoğunluğu, bilişim sistemlerinin karar verme sürecini desteklediğine 
ve doğru kararlara ulaşmaya yardımcı olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Kurum 
yöneticileri tarafından en çok kullanılan ofis otomasyon sistemlerinin Word, Excel, e-posta 
gibi uygulamalar olduğu görülmüştür. Kurum yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu kendi 
görev alanlarına giren veri işleme sistemlerini kullanmaktadır. Okul yöneticileri kurumdaki 
faaliyetlere, çalışanlara, öğrencilere ilişkin kurum çalışmalarını özetleyerek düzenli bir 
şekilde raporlanmasını sağlayan yönetim bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 
Yöneticilerin geçmiş yıllara ilişkin bilgileri analiz ederek geleceğe yönelik karar almada 
etkinliklerini artırmaya yönelik oluşturulan karar destek sistemlerine sıklıkla başvurdukları 
görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanun, yönetmelik, genelge gibi yasal çizgilerine 
göre kurumlarını yönetmekle sorumlu olan yöneticilerin bakanlık politika ve çalışmalarına 
yön verecek uzman destek sistemlerini kullanma düzeylerinin oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Kurum yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığına ait bilişim sistemlerini 
kullanma düzeylerine bakıldığında; birinci önceliğin “e-okul”, ikinci önceliğin “MEBBİS 
Personel İşlemleri” üçüncü önceliğin, “KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi)” sistemleri 
olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçların genel bir değerlendirmesini 
yaptığımızda; kurum yöneticilerinin önemli bir bölümü karşılaştıkları sorunlarda ve karar 
almada bilişim sistemlerinden önemli ölçüde yararlanmakta ve bilişim sistemlerini örgütsel 
başarıyı yakalamada önemli bir güç olarak algılamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığını 
örgütlenmesi içinde en çok karar alan bölümler okul ve kurum müdürlükleridir. Ancak bu 
kararların pek çoğu operasyonel kararlar olup anlık verilen kararlardır. Dolayısıyla bu 
kararlarda kurum yöneticilerinin hata yapma oranı üst yöneticilere oranla daha fazladır. Bu 
nedenle operasyonel karar alan okul/kurum müdür ve müdür yardımcılarının bu hatalarını 
azaltmak, yaptıkları iş ve işlemlerde başarılarını arttırmak için bilişim sistemlerinin 
kullanımının ve konuyla ilgili eğitim çalışmalarının artırılması gerekmektedir. Kurum 
yöneticileri kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre düzenlenmiş bilişim 
sistemlerini kullandıklarında hata yapma olasılıklarını önemli ölçüde azaltabileceklerdir. 
Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı taktik, stratejik ya da operasyonel karar alan 
yöneticilerin yaptıkları işlerin içeriğini belirleyerek tüm yöneticilerin kendi çalışma 
alanlarında kullanabilecekleri, kapsamı sadece bu işlerin görülmesiyle sınırlı olabilecek 
bilişim sistemlerini yöneticilerin hizmetine sunmalıdır. Böylece okul/kurumlardaki 
yöneticiler ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm üst düzey ve alt düzey yöneticiler planlı 
ve koordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu durum tüm yöneticilerin bilişim 
sistemleri yoluyla uzaktan kontrol edilebilmesini kolaylaştıracak, sistem içindeki yanlışları 
azaltacak ve başarılı yöneticiler de hemen fark edilerek ödüllendirilmeleri sağlanabilecektir. 
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TURİZM PROJELERİNİN FİNANSMANINDA KALKINMA 
AJANSLARININ ROLÜ: GÖRELE ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. İpek Cebeci14 
Haluk Cebeci15 

ÖZET 
Küresel rekabet ortamında, ülkelerin gündeminde ilk sırada yaralan konuların başında, 
ekonomik büyüme ve kalkınma gelmektedir. Ülkeler sahip oldukları kıt kaynakları en etkin 
şekilde kullandıkları takdirde, büyüme ve kalkınmayı sağlayabilirler.  Bir merkez etrafında 
toplanan iktisadi ve sosyal faaliyetler, bölgeler arası gelişme farklılıklarına yol açar ve bu 
durum kalkınmanın ekonomik ve sosyal maliyetlerini yükselterek ülkenin gelişim 
olanaklarını sınırlandırır. Kalkınma ajansları, bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarının 
ortadan kaldırılması amacıyla birçok sektöre yönelik oluşturulan, farklı yatırım projelerine 
finansman olanağı sunarlar. Özellikle son yıllarda kalkınma ajanslarının turizm yatırım 
projelerini destekleyerek gerek illerin gerekse ilçelerin turizm potansiyelini arttırmaya 
yönelik önemli katkılar sağladığı görülmektedir.  Ülkemizde farklı turizm çeşitleri; yaz 
turizmi, kış turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, dağcılık turizmi, yayla 
turizmi, av turizmi, golf turizmi, kongre turizmi, şenlik turizmi vb. mevcuttur. Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin Giresun ili için de turizm çeşitleri açısından önemli bir potansiyelin 
olduğu söylenebilir. Ancak bu potansiyelinin açığa çıkarılması için turizm yatırım 
projelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Özellikle girişimcilerin ve/veya bölgesel 
yönetimlerin, bölgenin tanıtımına ve kalkınmasına olanak sağlayacak turizm projelerinin 
kaynak temini aşamasında sıkıntıya düşmemeleri için devlet teşviki büyük bir rol üstlenir. 
Bu noktada turizm yatırım projelerinin finansmanında kalkınma ajansları önemli bir 
kuruluş olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmanın amacı,  kalkınma ajanslarının amaçları 
doğrultusunda finansal destek verdikleri turizm projelerini ele almak, özellikle Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından finanse edilen projelere odaklanmak ve 
Giresun ili Görele ilçesindeki Kemençe Kültür Parkı Projesi örneğini detaylı bir şekilde bu 
kapsamda incelemektir.  
Anahtar Kelimler: Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz, Giresun, Görele Projesi 
JEL Kodu: Z30, Z32 

DEVELOPMENT AGENCIES’ ROLE IN FINANCING TOURISM PROJECTS: AN 
EXAMPLE OF GÖRELE 

ABSTRACT 
Economic growth and development became a head subjects for many countries, in the global 
competition period. Countries can reach their targets by using their limited resources 
effectively. Development agencies aiming to speed up the regional activities and regional 
investments, and also they try to eliminate the regional differences by financing different 
sectoral projects. In recent years, development agencies have been supporting the tourism 
projects mostly and by this way they provide important contribution to regional 
development. Tourism potentials of regional areas can be revealed. In our country we can 
see many type of tourism such as summer tourism, winter tourism, religion tourism, health 
tourism, culture tourism, mountaineering tourism, nature tourism, hunting tourism, golf 
tourism, congress tourism, festival tourism and many others. Giresun city which locates in 
the Eastern Black Sea, has also an important potential in tourism area.  To reveal its tourism 
potention, the city's and its towns' tourism investments  must be supported  by the  
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government. The aim of the study is to investigate the project of Görele (Kemençe Kültür 
Parkı), which was financed by Eastern Black Sea Development Agency (DOKA) and to 
discuss the agency's supports for tourism investments. 
Key Words: Development Agencies, Eastern Black Sea Development Agency, Giresun, 
Görele Project  
JEL Codes: Z30, Z32 

GİRİŞ 

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kıt kaynakların rasyonel olarak 
kullanımının sağlanması ve bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama 
Teşkilatı koordinasyonu ile kalkınma ajansları kurulmuştur.  Kalkınma ajansları; kamu 
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek,  
kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirerek 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve içi gelişme 
farklılıklarını azaltmak gayesiyle hareket ederler (Akyol, 2013, s.384). 

Küreselleşme ve artan rekabet ortamında bölgelerin sahip oldukları potansiyeli iktisadi güce 
dönüştürmesinde yerel aktörlerle birlikte sinerji yaratan kalkınma ajanslarının önemi 
büyüktür. Ajansların kültür, turizm, konut, ulaştırma gibi pek çok alana yönelik bölgesel 
stratejilerin oluşturulmasının yanında bölgelerin rekabet gücünü arttırma, beşeri 
sermayenin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi yönündeki faaliyetleri neticesinde bir 
bütünlük içerisinde kalkınmanın sağlanması yönünde önemli bir katkı sunacaktır 
(Engin,2011,s.72).  

Bu çalışmada, ilk etapta ülkemizdeki kalkınma ajanslarına yönelik genel bilgiler verilecek, 
ardından Giresun ilinin kapsamında olduğu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 
finanse ettiği projelere odaklanılacak ve akabinde DOKA’nın finanse ettiği Görele Kemençe 
Kültür Parkı proje örneği incelenecektir. 

I. TÜRKİYE VE KALKINMA AJANSLARI 

Ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kuruluşu ve görevleri hakkında 5449 nolu Kanun 
25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 5449 sayılı kanunun birinci maddesinde Kalkınma ajansları: kamu kesimi, 
özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde 
ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal 
kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel 
gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak için kurulmaktadır ifadesi yer almaktadır. Kalkınma ajansları 
yerel/bölgesel aktörlerle ve dinamiklerle işbirliğine giderek bölgesel potansiyelinin açığa 
çıkarılmasının sağlamak ve bölgesel gelişimi hızlandırmak için bir organizatör, koordinatör 
ve katalizör işlevi görürler. Kalkınma ajanslarının organizatör ve koordinatör işlevini yerine 
getirirken üstlendikleri görevler; (Engin,2011, s.72-75)  

 Yerel / bölgesel potansiyelin belirlenmesi ve desteklenmesi, 

 Bölgenin rekabet gücünün arttırılması, 

 Yerel/bölgesel girişimciliğin desteklenmesi, 

 Bölgenin iş ve yatırım fırsatlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, 

 Yabancı sermaye yatımlarını bölgeye çekmek için bölgenin yatırım iklimi hakkında 
bilgi hazırlamak ve gerektiğinde bu bilgileri paylaşmak, 

 KOBİ’lerin gelişimine destek vermek, 

 Bölgesel gelişme stratejilerinin benimsenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak; 
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, 
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 Bölge plan ve programları kapsamında bölgenin kırsal ve yerel kalkınma 
potansiyelini geliştirecek projeleri desteklemek, 

 Beşeri sermayenin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesidir. 

Bölgesel kalkınma ajansları, bölgesel ve yerel yönetimlere, yatırım alanlarından iş yapısına, 
ulaşımdan alt yapıya kadar birçok konuda bilgi sağlamakta; bölgenin pazarlanması ve 
imajının yenilenmesine katkı sağlamakta ve yeni yatırımların bölgeye getirilmesine öncelik 
etmektedir (Arslan, 2005, s.287). 

Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine has çalışma ve 
finansman mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen, hızlı karar alıp uygulayan, merkezi 
ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, 
kamu tüzel kişiliğine sahip, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
birimlerdir (http://www.yereldeab.org.tr/). 

Kalkınma ajanslarının finansman kalemleri;  kamunun sağladığı fon kaynağı, Avrupa Birliği 
ve diğer uluslar arası fonlardan sağlanan kaynaklar, faaliyet gelirleri, bölgedeki sanayi ve 
ticaret odalarının sağladıkları katkılar, ulusal ve uluslar arası kuruluşların yaptığı bağış ve 
yardımlar ve bir evvelki yıldan devreden gelirlerdir (Engin,2011, s.74). 

 Türkiye’de 2006-2009 yılları arasında kurulmuş 26 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Ajansı, 
Doğrudan Faaliyet Desteği, Mali Destek ve Teknik Destek Programları ile proje teklif 
çağrıları yapmaktadır (http://www.yereldeab.org.tr/). 

Tablo 1: Türkiye’deki Kalkınma Ajansları 

Kalkınma Ajansı İller 

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, 
Nevşehir 

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) Ankara 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Burdur, Isparta 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın, Karabük, Zonguldak 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) 

Bilecik, Bursa, Eskişehir 

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Adana, Mersin 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Bitlis, Hakkari, Muş, Van 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 
Trabzon 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 
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Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Aydın, Denizli, Muğla 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir, Çanakkale 

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Adıyaman, Gaziantep, Kilis 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) İstanbul 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir 

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAG) Diyarbakır, Şanlıurfa 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı, Kastamonu, Sinop 

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUDAKA) 

Bayburt, Erzincan, Erzurum 

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa,Uşak 

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Karaman, Konya 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas, Yozgat 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya, Çorum,Samsun, Tokat 

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı,Ardahan, Iğdır, Kars 

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 

Kaynak: http://www.yereldeab.org.tr/ 

II. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA) 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA); Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 
Trabzon illerine hizmet vermektedir. Kurumun vizyonu; ekonomisi güçlü, yenilikçi ve 
rekabetçi, sosyal yönden gelişmiş ve bütünleşmiş, altyapısı tamamlanmış, sürdürülebilir 
çevre ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir Doğu Karadeniz Bölgesi  olarak ifade edilmiştir. 
Kurumun misyonu ise;  ulusal ve yerel kalkınma planlarında ve programlarında ön görülen 
ilke ve politikalarla uyumlu olarak kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliğini 
geliştirerek, bölgede sürdürülebilir ekonomik, çevresel, sosyal kalınmayı sağlamak ve 
bölgenin rekabet edebilirliğini ve uluslar arası tanınırlığını arttırmaktır. (www.doka.org.tr).  

DOKA, faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bölgesel 
kalkınmaya yönelik önemli bir rol üstlenmiştir. Hizmet bölgesi içerisindeki özel ve kamu 
kuruluşlarıyla yoğun işbirlikleri yaparak bölgedeki sektörlerin temel sorunlarını tespit 
amacıyla birlikte bölgenin yatırımcılara en iyi şekilde tanıtılması çabasındadır. DOKA, sahip 
olduğu misyon ve vizyonu doğrultusunda çok kısa zamanda başarılı çalışmaları hayata 
geçirmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan Doğu Karadeniz Bölge Planı, stratejik 
hedefleri ve bölgedeki çalışmalar doğrultusunda program ve projeler yürütmektedir. DOKA 
ayrıca 3 başlık altında topladığı alt hedefler tayin etmiştir. Güçlü ve rekabetçi ekonomi için 
belirlenen hedefler; bölge ekonomisinin rekabet gücünü arttırma, bölgedeki istihdamı 



68 
 
 

arttırmak, bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgede tarımsal çeşitliliği 
arttırmak ve tarıma dayalı sanayiyi kuvvetlendirmektir. Sosyal gelişme ve bütünleşme için 
belirlenen hedefler; eğitim seviyesinin yükseltilmesi, iş gücüne katılım ve iş verimliliğinin 
arttırılması, spor alt yapısının ve faaliyetlerin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sosyal içermenin güçlendirilmesi, yoksullukla mücadele 
edilmesi, adil gelir dağılımı için çalışılması, kültürün korunması ve zenginleştirilmesi, 
toplumsal iletişimin kuvvetlendirilerek toplumsal uyumun sağlanması, kurumsal 
kapasitenin güçlendirilmesidir. Gelişmiş altyapı ve sürdürülebilir çevre için belirlenen 
hedefler;  altyapı eksikliklerinin giderilerek altyapının geliştirilmesi, ulaşım altyapılarıyla 
ilgili temel bilgi düzeyinin yükseltilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, bölgede 
çevre bilincinin arttırılması, bölgenin yaşam kalitesinin arttırılması, yönetimlerin ve yerel 
yönetim birliklerinin kapasitelerinin arttırılması (Akyol,2013, s.389).   

DOKA’nın turizme yönelik finansal destek verdiği proje örnekleri Tablo 2 ve Tablo 3’de yer 
almaktadır.   

Tablo 2: 2013 Yılı Kültür ve Turizme Yönelik Altyapı Mali Destek Programı Sonuçları 

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı  İlçe 

TR90/13/KT/0071 Meryem Ana Turistik 
Yaşam Alanı 

Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 

Şebinkarahisar 

TR90/13/KT/0027 Dereli Doğa Turizmiyle 
Kalkınıyor 

Dereli Kaymakamlığı 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 

Dereli 

TR90/13/KT/0110 Giresun Kalesi Manzara 
Terasları Projesi  

Giresun İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

Merkez 

TR90/13/KT/0048 Giresun’da Turistik Ürün 
Çeşitliliğinin Arttırılması 
Projesi 

Giresun Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 

Merkez 

TR90/13/KT/0014 Görele Kemençe ve Kültür 
Parkı 

Görele Belediyesi Görele 

TR90/13/KT/0004 EKOKÖY Konuklarını 
Bekliyor 

Giresun İl Özel İdaresi Piraziz 

TR90/13/KT/0025 Giresun Turizm 
Enformasyon ve Sergi 
Merkezi 

Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası 

Merkez 

TR90/13/KT/0031 Eynesil Sahili Turizmin 
Hizmetine Sunuluyor 

Eynesil Belediyesi Eynesil 

TR90/13/KT/0078 Gedikkaya’nın Turizme 
Kazandırılması 

Giresun Belediyesi Merkez 

Kaynak: http://www.giresunab.gov.tr/2013-yili-giresunda-yurutulen-doka-projeleri 
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Tablo 3: 2015 Yılı Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı  

TR90/15/YTG/0103 Giresun’da Kırsal Turizm Zifin Otel ile 
Gelişiyor 

Kulakkaya Yayla Turizm 
Ticaret Limited Şirketi 

TR90/15/YTG/0029 Konaklama Kalitesinin Artttırılması ve 
Müşteri Odaklı Hizmet ile Turizm 
Faaliyetlerinin Katma Değerinin 
Yükseltilmesi 

Kit-tur Kitapçılar 
Turizm Yatırımları 
Tesisleri A.Ş 

TR90/15/YTG/0085 Başoğlu Bulancak Otel Gelişen Doğu 
Karadeniz Sanayisine Yenilikçi 
Konaklama Fırsatları Yaratıyor 

Hasan Başoğlu 

Kaynak: http://www.giresunab.gov.tr/2015-yili-giresunda-yurutulen-doka-projeleri 

III. GİRESUN İLİ VE TURİZM 

Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan ve sahile kıyısı olan Giresun ili doğudan batıya 
Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve ordu illeri ile çevrilidir. Giresun ili, Aksu ve 
Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerine kurulmuş olup 
Karadeniz’in tek adası olarak bilinen Giresun Adası’na sahiptir. Kümbet ve Bektaş yaylaları 
ilin en ünlü yaylalarıdır (www.doka.org.tr). İlin nüfusu 2015 nüfus sayımı verilerine göre 
426.686’dır  (http://www.tuik.gov.tr). Giresun ili tarım ürünleri açısından fındığı ve kirazı 
ile bilinmektedir. 

Giresun ili yaz turizminin yanı sıra yayla turizmi, doğa turizmi, av turizmi gibi alternatif 
turizm olanaklarını da seyahat severlere sunmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle 
yayla turizmi ve şenlik turizmi ön plandadır. Giresun’da özellikle Kümbet yaylası önemli 
bir turizm noktasıdır. 

Günümüze değin Türkiye’ye yönelik turizm faaliyetleri daha çok kıyı turizmine yönelik 
olmuştur. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ikinci amacının kültürel değerleri gezmek 
görmek olduğu ve buna bağlı olarak kültür turizmine yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı 
dikkate alınırsa Türkiye’nin kültür turizminde de önemli bir paya sahip olacağı söylenebilir. 
Doğu Karadeniz Bölgesi, tarihi, kültürel ve yöresel el sanatlarıyla birlikte Türkiye turizm 
potansiyeli açısından büyük bir öneme sahiptir. Doğu Karadeniz turizmi Samsun’dan 
başlayıp Hopa’ya kadar uzanan bir hat üzerinde toplanmıştır. Bu bölgede ağırlıklı olarak iç 
turizm hareketleri görülmektedir. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin % 90’ını Türk vatandaşları 
%10’unu ise yabancı turistler oluşturmaktadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon ve Giresun illeri turizm açısından öneme 
sahip olmasıyla birlikte turizm geliri çok fazla değildir. Doğu Karadeniz Turizm Master 
Planı’nda Trabzon ve Giresun bölgede turizm faaliyetlerinin en yoğun olduğu iller olarak 
değerlendirilmektedir. Tarihsel İpek Yolu üzerinde bulunması nedeni ile eski çağlardan beri 
önemli bir transit merkezi olan Trabzon ve Giresun tüm çekiciliği ile her dönem yerli ve 
yabancı turistlerin ilgi kaynağı olmuştur. Kültürü, gelenek ve görenekleri, el sanatları ile de 
ilgi kaynağı olurken bölgenin de en büyük ticaret merkezidir. Bütün bu tarihsel ve kültürel 
yapısı yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Giresun Üniversitesi (G.Ü) 
uluslararası hava ve deniz limanları, serbest bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, Rusya 
Federasyonu, İran, Gürcistan Konsoloslukları ve Panama Fahri Konsolosluğu ile de bölgede 
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önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Doğu Karadeniz Mastır Planı verilerine bakıldığında 
1985-2012 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm açısından ciddi bir yol kat 
edilemediği görülmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelinin 
değerlendirilebilmesi için en kritik ihtiyaç konaklama tesisleri ve Kültür Turizmidir. 
Konaklama ve Kültür Turizmi tesisleri öncelikle nitelikli olmalı ve gelen turistlerin 
beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir ancak ne yazık ki mevcut tesislerde bu 
niteliğe sahip olma oranı ancak % 50’dir. Ayrıca özellikle yaz dönemi artan talebi 
karşılayabilecek sayıda tesis yoktur. İklimi itibariyle Doğu Karadeniz Bölgesi çok uzun 
süreli bir sezon vaat edememekte dolayısıyla turistlerin geldiği sezon sınırlı kısa olmaktadır. 
Bu kısa sezonda gelen tüm talepleri karşılayabilecek konaklama altyapısı ve Kültürel 
faaliyetler bölgede yeterli miktarda bulunmamaktadır. Bölgede konaklama tesisi ve kültür 
turizmi konularındaki mevcut açığın giderilmesi bölgedeki turizmi ve diğer tüm sektörleri 
doğrudan ilgilendiren bir ihtiyaç ve önceliktir. Görele ilçesi Trabzon ve Giresun ilinin 
önemli bir turistik bölgesidir. Görele ilçesinin turizm potansiyelleri; 

 Görele delikli taş plajı    

  Dokuzgöz kamp ve mesire alanı   

  Görele Pidesi  

  Karınca Kalesi, Hac Dağı Mesire ve Seyir alanı 

  Deniz ( Karaburun Plajı )   

  Sis Dağı Yaylası (Görele Kaymakamlığı).  

Bu bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, yemek için mutlaka Görele’ye uğramaktadırlar. 
Bu turistlerin daha uzun sure şehirde kalmaları için yeterli oranda ve nitelikli kültürel alan 
ve etkinliklere ihtiyaç vardır. Yeterli kültür turizmi altyapısının yokluğu turistlerin 
Görele’ye sadece günübirlik uğramalarına, ilçede fazla zaman geçirmemelerine yol 
açmaktadır. Dolayısıyla bölge yukarıda da anılan turizm potansiyeline sahip olmasına 
rağmen bunu ekonomik kalkınma parametrelerinden birine çevirememektedir. Bu ve buna 
benzer projeler ile Görele ilçesinde turizm daha fazla gelir getirmeye başlayacak ve bölge 
halkına istihdam sağlanacaktır. Bölge halkının refah ve mutluluğunun artırılması temel 
amacı doğrultusunda, ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınmasına, istihdamın 
artırılmasına, toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına, bölge turizminin 
canlanmasına yönelik projelerle birlikte katkı sağlanacaktır. Dolayısı ile meydana getirilecek 
projelerin finansal açıdan desteklenmesi önem arz etmektedir. 

IV. KEMENÇE KÜLTÜR PARKI PROJESİ ÖRNEĞİ 

Kemençe Kültür Parkı Projesi Giresun ili, Görele ilçesinde uygulanmıştır.  Başvuru sahibi 
Görele Belediyesi, projenin adı “Görele Kemençe ve Kültür Parkı”, başvuru kodu 
TR90/13/KT0014’dir.  

A. Kemençe Kültür Parkı Projesinin Amaçları  

Projenin genel amacı; Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm açısından sahip olduğu 
avantajların bölgeye sosyal ve ekonomik olarak geri kazandırılması, bölgeye gelen turist 
sayısının ve turistlerin bölgede geçirdikleri sürenin artırılması,  Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
turizmde rekabet edebilirliğinin artırılarak, kalkınması ve sosyal gelişmişliğinin hızlanacağı 
bir yapıya ulaşmasıdır.  

Projenin özel amacı ise; Görele Belediyesi tarafından da desteklenen ve coğrafi tescil 
işlemleri devam eden,  Görele Kemençesinin 500 yılı aşan tarihinin korunması, yaşatılması, 
gelecek nesillere aktarılması, ilçenin kemençe kültürü tanıtımı için düzenlenecek özel 
programlar ile turizme katkı payının arttırılmasıdır.  
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B. Projenin Diğer Detayları 

Kemençe Kültür Parkı Projesi ile ilgili bilgilere Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablo 4: Kemençe Kültür Parkı Proje Detayı 

Hedef grup(lar) / 
Müşteriler 

Proje Hedef Grupları; Giresun-Trabzon, bölge turistleri (yaklaşık 
1.250.000 kişi), Kültür merkezinde istihdam edilecek personel (5 kişi). 

Nihai 
Yararlanıcılar 

Bölgedeki diğer turistik tesisleri (3 tesis), tedarikçiler (en az 5 firma), 
İlçe esnafı (1.543), Misafirhane (Konaklama Tesisi ), Yöresel kemençe 
Sanatçıları (117), Kemençe kursu katılımcıları ve eğitmenleri, Yöresel 
Folklor ( Halk oyunları ) kursu, eğitimi, ekipleri ve katılımcıları, 
istihdam edilecek personelin aileleri (yaklaşık 24 kişi), bölge halkı. 

Beklenen Sonuçlar Bölgede gerçekleştirilen kemençe ve bölge kültürüne ait birçok yerel 
ve uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapacak olan kemençe ve 
Kültür parkının kısa zamanda markalaşması ve bölge turizmine en az 
%20 katkı sağlaması beklenmektedir. Görele Belediyesi bu proje ile 
ilçe için yeni bir gelir kaynağı yaramayı, markalaşma süreci sonrası, 
Görele Belediyesi proje geliştirme uygulama kapasitesini daha da 
geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Tablo 5:  Kemençe ve Kültür Parkı Alan Bilgileri 

Alan Alan 

Ada toplam alanı 1.110 m² 

Yapıların toplam taban alanı 110 m² 

Toplam inşaat alanı 1110 m² 

C. Proje Maliyeti ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Onaylanan Destek 
Tutarı 

Tablo 6: Kemençe Kültür Parkı Projesinin Maliyeti 

Projenin Toplam 
Uygun Maliyeti 

Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’ndan İstenen Destek Tutarı 

Projenin Toplam Uygun 
Maliyeti’nin Yüzdesi* 

502.300,00 TL 332.174,81 TL % 66.13 

*Projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan istenen destek 
tutarının, projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarpımı sonucu elde edilir. 

D. Proje Sonuç ve Değerlendirmeler 

Bu proje kapsamında, 500 yılı aşkın geçmişe sahip Görele kemençesinin tarihini, bilinen en 
eski kemençe sanatçılarının hayatlarını, Görele kemençesinin yapımına dair etnik ve 
kültürel detayların yer aldığı 110 m2 alan üzerine tek kat olarak bölgesel mimariye uygun 
olarak inşa edilen bir müze yapılmıştır. Müzenin de içerisinde yer aldığı toplam 1110 m2 
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alan içerisinde özel kemençe figürlü yer döşemeleri, havuz, çeşme, dinlenme alanları, 
kemençe dinleti ve horon alanı ile asli ölçüleri 10 kat büyütülerek yapılmış bir kemençe 
heykeli de yer almaktadır. Kemençe kültürünü yansıtacak şekilde düzenlenen alan turizm 
alanı kapsamına alınmıştır.  

Projenin uygulanması ile birlikte projenin, tasarım aşamasında planlanan şekilde Doğu 
Karadeniz Kültür turları uğrak noktası olması için, Görele Belediyesi bölgeye kültür turları 
düzenleyen tur şirketlerine kemençe Kültür Parkının tanıtımını yaparak, projenin bahse 
konu turların uğrak noktası olmasını sağlamıştır. Görele Belediyesi bu kapsamda projenin 
hemen yanına yöresel ürün satış reyonları, çocuk parkları, spor alanları, çay bahçesi gibi 
rekreasyon alanları entegre ederek ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilçede daha 
uzun ve konforlu vakit geçirmesini sağlamıştır. 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle başlayan 
turlarda ziyaretçi sayısı ve ilçede duraklama süresinde bir yükseliş yaşanmıştır. Turistlerin 
Doğu Karadeniz’de geçirdikleri süre artmıştır. 

Görele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Haziran 2016 verilerine göre Görele 
Kemençe ve Kültür Parkı 12 ay içerisinde kayıtlı 21.645 yerli ve yabancı turist ağırlamıştır. 
Bunun yanında kayıtlı ziyaretçi sayısı dışında Projenin yer aldığı Doğu Karadeniz sahil 
yolundan geçmekte olan ve dev kemençe heykeli dikkatlerini çektiği için durarak projeyi 
ziyaret eden ve ilçede vakit geçiren kişi sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır.    

Projenin hedeflenen sosyal ve maddi getirisinin çok üstünde veriler elde etmesi sonrasında 
çevredeki turistik tesis sayısında artış yaşanmıştır.  

Projenin finansman aşamasında destek sağlayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı turizm 
yatırımının hayata geçirilmesinde büyük bir rol üstlenmiştir.  
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PERSONEL GÜÇLENDİRME VE MOTİVASYONUN İŞE ANGAJE 
OLMAYA ETKİSİ 
Öğr.Abdullah ÇEVİK16 

 
ÖZET 

Bu araştırmanın amacı personel güçlendirme, işe angaje olma ve motivasyon arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
Kahramanmaraş il merkezinde bulunan ortaokullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. 
Çalışmada 28 okulda çalışan 374 öğretmene anket uygulanmış ve bu çalışmanın örneklemini 
oluşturmuştur.  
Verilerin toplanmasında personel güçlendirme, motivasyon ve işe angaje olma ölçekleri 
kullanılmıştır. İşe angaje olma ölçeği Schaufeli ve Bakker (2003) tarafından geliştirilen Köse 
(2015)’nin Türkçe’ye uyarladığı 17 madde ile “işe bakış ve işe devam” olmak üzere 2 
boyuttan oluşmaktadır. Personel güçlendirme ölçeği Lee ve Nie (2013) tarafından geliştirilen 
ve araştırmacıların Türkçeye uyarladığı 21 madde ile “yetki dağılımı, düşünsel uyarım 
sağlama, teşekkür ve onay, vizyon belirleme, işbirlikçi ilişkileri destekleme, 
bireyselleştirilmiş ilgi ve destek ile örnek teşkil etme” olmak üzere 7 boyuttan oluşmaktadır. 
Motivasyon ölçeği Gagne ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilen ve araştırmacıların 
Türkçeye uyarladığı 12 madde ile “içsel motivasyon, özdeşleşmiş düzenleme, içe yansıtılmış 
düzenleme ve dışsal düzenleme” olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. 
Verilerin analizinde SPSS 23.0 programı kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak için “pearson korealasyon katsayısı” analizi yapılmıştır. Yine değişkenler arasında 
personel güçlendirme ve motivasyonun işe angaje olmayı ne düzeyde yordadığını ortaya 
koymak için “linear regresyon analizi” yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, işe angaje 
olmanın, personel güçlendirme ve motivasyon ile ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu ve bağımsız değişkenler olan personel güçlendirme ile motivasyonun işe angaje 
olma değişkenini %48 oranında yordadığı ortaya çıkmıştır. 
Bu sonuçlardan hareketle, motivasyonu yüksek olan öğretmenlerin işe adanmışlık 
düzeylerinin de yüksek olduğu diğer bir ifadeyle güçlendirici liderlik davranışları 
sergileyen yöneticilerin kurumunda çalışan öğretmenlerin daha fazla işe angaje oldukları 
görülmektedir. Bu çalışmadan yola çıkılarak, okul yöneticilerinin öğretmenlerin işe 
adanmışlık ve motivasyon düzeylerini yükseltmeleri için personel güçlendirme 
uygulamalarını kurumlarında uygulamaları önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, İşe Angaje Olma, Motivasyon, İşe Adanmışlık. 
Jel Kodları: I2, I21, I23, I215 
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MÜSTAKİL SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİ 
İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE 

TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
(KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ) 

Yrd. Doç. Dr. Akif KÖSE17 

ÖZET 
Bu araştırmada müstakil sınıflarda ve birleştirilmiş sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin iş 
doyum düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. Araştırma nicel bir çalışma olup 
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçelerindeki ilkokullarda görev 
yapan 368 sınıf öğretmeni araştırma örneklemi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde t 
testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin tükenmişlik 
düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya 
çıkmıştır. Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıflarda 
görev yapan sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
görülmezken tükenmişliğin alt boyutlarından olan kişisel başarı boyutunda müstakil 
sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Araştırma sonucunda, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma yaşayan sınıf öğretmenlerine 
uzman kişilerce rehberlik yapılabileceği, okul, ilçe, il ve bakanlık birimlerinin koordinesinde 
tükenmişliği önleme eylem planı hazırlanıp, uygulanabileceği önerileri getirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Tükenmişlik, Birleştirilmiş Sınıf, Müstakil Sınıf. 
Jel Kodu: M12. 
AN INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ JOB SATISFACTION AND 

BURNOUT LEVELS DEPENDING UPON CLASS TYPE (SINGLE-GRADE-
MULTIGRADE CLASSROOMS) 

ABSTRACT 
The aim of this research is to determine job satisfaction and burnout levels of both single-
grade and multigrade classroom teachers. Being a quantitative study, the sample of this 
study consists a total of 368 primary school teachers serving in single-grade and multigrade 
classrooms at state schools within the central districts - Onikisubat and Dulkadiroglu- of 
Tokat during the academic year of 2015 and 2016. T-test and correlational analysis was used 
in the study. No significant difference has been determined between multigrade and single-
grade classroom teachers while a significant difference has been observed in favor of single-
grade classroom teachers in terms of personal accomplishment. As a result of the study, 
burnout prevention action plan may be prepared and implemented for teachers 
experiencing burnout in coordination with the school, provincial and ministerial 
departments and they should be encouraged by headteachers and school administrators so 
that teachers serving in multigrade classrooms can see themselves competent in terms of 
personal accomplishment. 

GİRİŞ 

Eğitimin sürecinin çıktısı insan davranışlarıdır. Kazandırılmak istenilen davranışların 
kazandırılma düzeyi eğitimin etkililiğini ortaya koyar. Eğitim örgütlerinin etkililiği ise 
öğretmenlerin etkililiği ile doğrudan ilgilidir. Öğretmenlerin etkili olmalarında belirleyici 
olan bir takım kişisel, örgütsel ve çevresel faktörler bulunmaktadır. Öğretmenlerin 
etkililiklerinde kişisel, örgütsel ve çevresel faktörlerden bağımsız oldukları söylenemez. Bu 
faktörler eğitim sürecini ve öğretmeni olumlu ya da olumsuz etkilemekte bunun sonucunda 
öğretmenlerin iş doyumu ya da tükenmişlik yaşama durumları ortaya çıkmaktadır. 

                                                      
17 KSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
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I. İŞ DOYUMU  

İş doyumu, işin özellikleri ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucu çalışanın işi ile ilgili 
olumlu bir duyguya sahip olması olarak tanımlanmaktadır (Robbins ve Judge, 2012). İş 
doyumu, çalışanların işleri hakkında yaptıkları değerlendirme sonucu duydukları hazzı 
ifade etmektedir. Öğretmenler açısından bakıldığında iş doyumu, öğretmenin öğrencilere ve 
okula karşı tutumu, öğretmenlerin işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk 
olarak tanımlanabilir (Vural, 2004).  

Öğretmenlerin iş doyumu kaynakları; öğretmenlerin öğrencilerle, diğer öğretmenlerle ve üst 
yöneticilerle olan ilişkileri, ekonomik şartlar, çalışma koşulları, işin niteliği, yükselme 
olanağı, denetim, kurumda adil bir ödül sisteminin varlığı, kişilik gibi farklı öğelerdir 
(Vural, 2004). Öğretmenlerin hem genel toplumsal hem de okula ilişkin pek çok sorunla yüz 
yüze kalmaları da iş doyumlarını etkileyebilmektedir (Şahin, 2013). 

Eğitim örgütlerinde çalışan öğretmenlerin iş doyumları örgüt ortamında sergilenen 
dağıtımsal, işletimsel ve etkileşimsel adaletten de etkilenmektedir. Bir başka ifadeyle 
yöneticilerin sergiledikleri yönetsel davranışlar iş görenlerin algılarını (Cemaloğlu, 2016) 
yani iş doyumlarını etkilemektedir. Üstlerinden takdir gören öğretmenlerin genel iş doyum 
düzeylerinin, üstlerinden takdir görmeyenlere göre daha yüksek bulunması yönetsel 
davranışların iş doyumuna etkisine açık bir örnektir (Şahin ve Dursun, 2009). 

İş doyumunun gerçekleşmesi gerek birey gerekse örgüt açısından istendik bir durumdur. İş 
doyumu yaşayan birey daha mutlu ve işine daha bağlı, daha kaliteli ürün sunabilmek için 
daha istekli ve aktiftir. İş doyumu yaşayan birey işini ve iş şartlarını değerlendirmesi sonucu 
kendisinde oluşan bu memnuniyet durumuna karşılık olarak, örgütsel vatandaşlık davranışı 
sergilemede daha gönüllü olacaktır. İş doyumu yüksek olan çalışanlar, daha sağlıklı 
olmakta, mutluluğunu iş dışına taşımakta ve yaşamın diğer alanlarında da mutlu olmakta 
buna karşın iş doyumu düşük çalışanlar işten kaçmakta, mümkün olduğu kadar işten 
ayrılmayı düşünmektedirler (Özkalp ve Kırel, 2001; Balay, R, 2000). Bu bakımdan iş 
doyumunun çalışanın mutluluğunu, iş verimini ve işten ayrılma niyetini (Lu ve Gürsoy, 
2016) etkilediği söylenebilir. 

II. TÜKENMİŞLİK 

İnsanların yaşadıkları yoğun stres durumu çalışma ortamlarına da yansımaktadır. Stres 
yaşayan çalışanda bir takım fizyolojik ve psikolojik problemlerin yanında örgüt açısından da 
istenmeyen (performans düşüklüğü, devamsızlık vb.) durumlar ortaya çıkmaktadır. 
Yaşanan stresin doğurduğu bu sorunlardan biri de tükenmişliktir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 
1998).  

Günümüzde yaygın olarak rastlanan tükenmişliği “başarısız olma, yıpranma, enerji ve 
gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında 
meydana gelen tükenme durumu” şeklinde tanımlamak mümkündür (Ardıç ve Polatcı, 
2008). İnsanların işlerinde yaşadıkları ilişkilerin zorlaşması ve buna bağlı olarak bir şeylerin 
ters gittiği yolundaki inançların artmasıyla tükenmişlik durumu gelişmektedir (Gündüz, 
2005). Yoğun iş stresinin sonuçlarından biri olarak kabul edilen mesleki tükenmişlik üzerine 
yapılan araştırmalara bakıldığında ise tükenmişliğin; işi gereği insanlarla sık sık yüz yüze 
gelmekte olan, insanlara hizmet veren, yardım eden meslek gruplarının çalışanlarında daha 
fazla gözlendiği görülmektedir (Cemaloğlu ve Şahin, 2007).   

Öğretmenlerin yaptığı iş doğrudan insanlarla ilgilidir. Başta öğrenciler olmak üzere veliler 
ve okul idarecileri sürekli olarak öğretmenlerle yüz yüze gelmektedir.  Öğretmenler, hedef 
kitlesi olan öğrencilere sürekli olarak yardım ve rehberlik etmekte, bunun yanında 
öğrencilerin, velilerin, okul idarelerinin ve toplumun beklentilerine cevap vermeye 
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çalışmaktadırlar. Bu durum öğretmenlerin kimi zaman stres yaşayabilmesine sebep 
olmaktadır. Yaşanan bu stres durumu öğretmenin kendi sorunları ile birleştiğinde 
tükenmişlik durumu kaçınılmaz bir hal almaktadır.  

Öğretmenlerde yaşanan tükenmişlik durumunun sebeplerinin araştırıldığı birçok çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar tükenmişliğe kişisel ve örgütsel birçok etkenin etki ettiğini 
göstermektedir. Cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet yılı gibi demografik özellikler ile 
çalışanların kişilik özellikleri gibi bireye özgü pek çok faktör tükenmişliği etkileyen bireysel 
faktörler arasında yer almaktadır (İnce ve Şahin, 2015). Örgütsel adaletin varlığı, terfi 
sistemi, çalışanlar arasındaki ilişkilerin türü ve düzeyi (formal veya informal ilişkiler), etkili 
bir performans değerlendirme sisteminin varlığı ve işlevselliği, yönetim biçimi, yönetici 
yeterlilikleri, üst yönetimlerin uygulamaları, etkili bir ödül sisteminin varlığı, ücret 
politikaları, özlük hakları, veli profili gibi sayılabilecek unsurlarla ilgili olumsuz durumların 
varlığı tükenmişliği ortaya çıkarmaktadır. 

Hem birey hem de örgüt açısından iş yaşamını önemli ölçüde tehdit eden bir sorun olan (Arı 
ve Bal, 2008) tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi 
boyutları ile açıklanmaktadır. Duygusal tükenme, kişinin yaptığı iş nedeniyle kendini aşırı 
yüklenmiş, tükenmiş hissetmesi olup tükenmişliğin en önemli belirleyicisidir. 
Duyarsızlaşma, kişinin hizmet verdiklerine karşı onların birer birey olduklarını dikkate 
almaksızın duygudan yoksun biçimde tutum ve davranışlar sergilemesidir. Kişisel başarı 
eksikliği ise, sorunun üstesinden gelme noktasında başarısız olma ve kendini yetersiz görme 
olarak tanımlanır (Kaçmaz, 2005). Duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın yüksek 
düzeyde olması tükenmişliğin yüksek düzeyini, kişisel başarının yüksek düzeyi ise 
tükenmişliğin düşük düzeyini işaret eder. Çalışanlarda görülen tükenmişlik gerek çalışan 
gerekse örgüt açısından bir takım olumsuz sonuçları doğurmaktadır. Ekonomik zararlar, iş 
gören devir oranında artış, hizmet kalitesinin düşmesi bu olumsuz sonuçlarda bazılarıdır 
(Kaçmaz, 2005).  

III. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu çalışmanın amacı, müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve birleştirilmiş 
sınıf öğretmenlerinin iş doyumları ile tükenmişlik düzeylerinin ortaya konulmasıdır. Bu 
amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1-Sınıf öğretmenlerinin iş doyum ve tükenmişlik düzeyleri nedir? 

2-Çalıştıkları sınıf tiplerine göre (müstakil sınıf, birleştirilmiş sınıf) öğretmenlerin iş doyum 
ve tükenmişlik düzeyleri nedir? 

3-Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 
sınıf öğretmenleri arasında iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri yönünden fark bulunmakta 
mıdır? 

IV.YÖNTEM 

Bu araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. İlişkisel 
tarama modeli iki ve daha fazla sayıdaki değişkenler arasında birlikte değişimin varlığını ve 
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. Aralarında ilişki aranan değişkenler 
sembollerle ifade edilir (Karasar, 2000).   

A.Evren- Örneklem  

Bu araştırmanın evreni 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Kahramanmaraş İli Onikişubat ve 
Dulkadiroğlu Merkez İlçelerinde bulunan okullarda görevli, müstakil sınıf ve birleştirilmiş 
sınıflarda çalışan toplam 2162 sınıf öğretmeninden, örneklemi ise müstakil ve birleştirilmiş 
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sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada olasılık temelli 
örnekleme yöntemlerinden tabaka örnekleme ve seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Tabaka örnekleme yöntemi; sınırları saptanmış bir evrende alt tabakalar veya alt birim 
gruplarının var olduğu durumda kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırma evreni 
içerisindeki müstakil ilkokullar bir tabaka, birleştirilmiş sınıflı ilkokullar ise ayrı bir tabaka 
olarak belirlenmiştir. Bu ilkokullar arasından seçkisiz örnekleme yöntemi ile evreni temsil 
edebilme büyüklüğüne sahip 368 sınıf öğretmeni araştırma örneklemi olarak belirlenmiştir. 

B.Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veri toplama aracı olarak Minnesota İş Doyum Ölçeği Kısa Formu ve Maslach 
Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu kullanılmıştır. 

Minnesota İş Doyum Ölçeği Kısa Formu 

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla Weiss, Dawis, England ve 
Lofquist tarafından 1967 yılında Minnesota İş Doyum Ölçeği Kısa Formu (MİDÖ-KF) 
geliştirilmiştir. MİDÖ-KF’nin İnce (2014)  tarafından yapılan Türkçe uyarlama çalışması bu 
araştırmada iş doyumu ile ilgili verilerin toplaması amacıyla gerekli izinler alınarak 
kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında elde edilen ölçek güvenirlik değerlerine 
bakıldığında ölçeğin geneline ilişkin güvenirlik katsayısı 0.84 iken İçsel Doyum alt 
boyutunun güvenirlik katsayısı 0.74, Dışsal Doyum alt boyutunun güvenirlik katsayısı 
0.80’dir.  

Bu araştırma kapsamında elde edilen verilere göre ölçeğin geneli ve alt boyutları arasındaki 
korelasyon değerlerine bakılmıştır. Analiz sonucunda Genel Doyum ile İçsel Doyum alt 
boyutu arasında .874, Genel Doyum ile Dışsal Doyum arasında .894, İçsel Doyum ile Dışsal 
Doyum arasında ise .564 oranında anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Ölçeğin 
geneli ile alt boyutları arasındaki korelasyonun pozitif ve anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır.  

MİDÖ-KF ölçeğinin 5’li likert kullanılarak yapılan puanlamasında ölçeğin geneline ve alt 
boyutlarına göre düşük, orta ya da yüksek düzeyde iş doyumunu gösterir puan aralıkları 
Tablo 1’de verilmiştir (İnce, 2014).  

Tablo 1: MİDO-KF’nin iş doyumu düzeylerine ilişkin puan aralıkları 

            Düşük Düzey          Orta Düzey        Yüksek Düzey 

                                    Doyumsuzluk                 Doyum 

İçsel Doyum  
                            12-15             16-29        30-44         45-60 

Dışsal Doyum        8-10       11-19         20-29         30-40 

Genel Doyum        20-25              26-49        50-74         75-100 

Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu 

Araştırma verilerinin tükenmişlik ile ilgili kısmı Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci 
Formu (MTÖ-EF) kullanılarak elde edilmiş, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen 
MTÖ’nün, eğitimci formu Iwanicki ve Schwab (2010) tarafından yapılan çalışma ile 
oluşturulmuştur (İnce, 2014). Oluşturulan MTÖ-EF envanteri İnce (2014) tarafından 
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Türkçeye uyarlanmıştır. Uyarlama kapsamında ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 
analizleri yapılmış ve orijinal ölçekteki üç faktörlü olan yapı doğrulanmıştır.  

Bu araştırma kapsamında kullanılan ve İnce (2014) tarafından uyarlaması yapılan ölçek için 
gerekli izin alındıktan sonra ölçek uygulanmış, uygulama sonucu elde edilen güvenirlik 
değerlerine bakıldığında Duygusal Tükenme alt boyutunun güvenirlik düzeyi 0.86, 
Duyarsızlaşma alt boyutunun güvenirlik düzeyi 0.76, Kişisel Başarı alt boyutunun 
güvenirlik düzeyi ise 0.73 çıkmıştır. Ölçeğin geneline ilişkin güvenirlilik katsayısı ise 0.69 
olduğu görülmüştür. Bu araştırma kapsamında ölçeğin faktörlerine ilişkin güvenirlik 
değerlerinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. 

Bu araştırma verilerine göre ölçeğin alt boyutları arasındaki korelasyonu gösterir değerlere 
bakıldığında duygusal tükenme alt boyutunun duyarsızlaşma alt boyutu ile arasında .546 
oranında pozitif ve orta düzey; kişisel başarı alt boyutu ile arasında -.386 oranında negatif, 
anlamlı ve orta düzey bir ilişki ortaya çıkmıştır. Duyarsızlaşma alt boyutu ile kişisel başarı 
alt boyutu arasında  -.440 oranında negatif, anlamlı ve orta düzey bir korelasyon 
görülmüştür. Buradan hareketle, duygusal tükenmenin artmasıyla duyarsızlaşmanın arttığı 
ve kişisel başarının azaldığı, duygusal tükenmenin azalmasıyla duyarsızlaşmanın azaldığı 
ve kişisel başarının arttığı ifade edilebilir. 

Maslach Tükenmişlik Envanterinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt 
boyutları ayrı ayrı puanlandırılmaktadır. Puanlandırma sonucunda yüksek puan alan 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutları yüksek oranda tükenmişliği; yüksek puan 
alan kişisel başarı alt boyutu da düşük düzeyde tükenmişliği göstermektedir. MTÖ-EF’nin 
5’li likert kullanılarak yapılan puanlamasında tükenmişlik düzeylerine ilişkin puan 
aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman., 2005). 

Tablo 2: MTÖ-EF puanlama anahtarı 

Boyutlar Düşük Düzey          Orta Düzey        Yüksek Düzey 

Duygusal 

Tükenme  
                       0-11                        12-17                18 ve Üzeri 

Duyarsızlaşma     0-5              6-9                    10 ve Üzeri 

Kişisel Başarı     0-21                       22-25                 26 ve Üzeri             

V.BULGULAR 

Araştırmaya ilişkin bulgular araştırma soruları çerçevesinde oluşturulan başlıklar altında 
incelenmiştir. 

A. Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum ve Tükenmişlik Düzeyleri 

Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin genel iş doyumu ile içsel doyum ve dışsal doyum 
alt boyutlarındaki puan ortalamaları ve doyum düzeylerinin yüzdelik değerleri Tablo 4’te 
verilmiştir. 

Tablo 3: Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri 
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                 Düşük Düzey        Orta Düzey        Yüksek Düzey                                                                                                                                                                                                                                                                     

                      %                 %                        % 

İçsel Doyum  
   46,40             % 0                    % 32,7                  % 67,3 

Dışsal Doyum   24.48      % 1,3                                  % 79,1                  % 19,6                        

Genel Doyum   70,74      %  0                   % 62,4                  % 37,6                       

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin % 37,6’sı yüksek düzeyde, % 62,4’ü orta düzeyde 
genel iş doyumu yaşarken düşük düzeyde genel iş doyumu yaşayan sınıf öğretmenlerinin 
oranı ise % 0’dır.  Sınıf öğretmenlerinin tamamının ya orta düzeyde ya da yüksek düzeyde 
genel iş doyumu yaşadıkları görülmektedir.  

İçsel doyum alt boyutuna bakıldığında ise araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin % 67,3’ü 
yüksek düzeyde, % 32.7’si orta düzeyde, % 0’ı ise düşük düzeyde doyum yaşamaktadır. 
Sınıf öğretmenlerinin yüksek düzeyde içsel doyum yaşadıkları söylenebilir. Dışsal doyum 
alt boyutuna bakıldığında ise öğretmenlerin % 19,6’sı yüksek düzeyde, % 79,1’i orta 
düzeyde, %1,3’ü de düşük düzeyde dışsal doyum yaşadıkları görülmektedir. Buradan 
hareketle sınıf öğretmenlerinin büyük oranda orta düzey dışsal doyum yaşadıkları 
söylenebilir. 

Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerine ilişkin (tükenmişlik alt 
boyutlarına ilişkin) puan ortalamaları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerine ilişkin bulgular 

                         Düşük Düzey        Orta Düzey        Yüksek Düze                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                         %                            %                        % 

Duygusal 

Tükenmişlik  
  22,03              % 4,9                       % 26,9                 % 68,2 

Duyarsızlaşma   7,68     % 34,2                                        % 42,4                 % 22,8                        

Kişisel Başarı   33,32      % 1,6                       % 6,8                   % 91,6                       

Sınıf öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel 
başarı alt boyutları olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 
68,2’si yüksek düzeyde, % 26,9’u orta düzeyde, % 4,9’u ise düşük düzeyde duygusal 
tükenmişlik yaşamaktadırlar.  Sınıf öğretmenlerin yaklaşık % 95’lik kısmının duygusal 
tükenmişlik yaşadığı, geriye kalan % 5’lik kısmının ise düşük düzey de olsa tükenmişlik 
yaşadıkları görülmektedir.   
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Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin % 22,8’inde yüksek düzeyde, % 42,4’ünde orta 
düzeyde, % 34,2’sinde ise düşük düzeyde duyarsızlaşma görülmektedir.  Araştırmaya 
katılan sınıf öğretmenlerinin yaklaşık % 65’lik kısmının orta ve yüksek düzeyde 
duyarsızlaşma yaşadıkları görülmektedir. Bu durumda sınıf öğretmenlerinin yarıdan 
fazlasının duyarsızlaşma yaşadıkları ifade edilebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 91,6’sında yüksek düzeyde, % 6,8’inde orta düzeyde, 
% 1,6’sında ise düşük düzeyde kişisel başarı algısı görülmektedir.  Sınıf öğretmenlerin 
büyük bir kısmının kendilerini başarılı olarak gördükleri ifade edilebilir.  

B. Çalıştıkları Sınıf Tiplerine Göre (Müstakil Sınıf, Birleştirilmiş Sınıf) Öğretmenlerin İş 
Doyum ve Tükenmişlik Düzeyleri  

Çalıştıkları Sınıf Tiplerine Göre (Müstakil Sınıf, Birleştirilmiş Sınıf) Öğretmenlerin İş 
Doyumu Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan ve müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin genel iş doyumu, içsel doyum ve dışsal doyum alt boyutlarındaki puan 
ortalamaları ve doyum düzeylerinin yüzdelik değerleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Çalıştıkları sınıf tiplerine göre (müstakil sınıf, birleştirilmiş sınıf)  
öğretmenlerin iş doyum düzeyleri 

   Sınıf Tipi                    Düşük Düzey   Orta Düzey     Yüksek Düzey  

                                              %              %                      % 

Genel İş 

Doyumu  
 Müstakil              70,90         % 1,2              % 32,0                % 66,8 

Birleştirilmiş       70,88          % 0                %66,7                 %33,3 

İçsel 

Doyum  

 Müstakil              46,37          % 0,3                        

Birleştirilmiş       46,40           % 0         

      % 61,9                      

       %37 

 

            % 37,8 

            % 63 

Dışsal 

Doyum 

 Müstakil              24.53           % 1,5 

 Birleştirilmiş      24,48           % 0 

       % 78,6               % 19,9                                

       %85,2                %14,8 

Araştırmaya katılan ve müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin % 66,8’i 
yüksek düzeyde, % 32,0’ı orta düzeyde genel iş doyumu yaşarken düşük düzeyde genel iş 
doyumu yaşayanların oranı ise % 1,2’dir.  Müstakil sınıflarda görev yapan öğretmenlerin 
çoğunluğunun yüksek düzeyde genel iş doyumu yaşadıkları, düşük düzeyde iş doyumu 
yaşayan öğretmen sayısının çok düşük olduğu görülmektedir. 

İçsel doyum alt boyutuna bakıldığında ise müstakil sınıflarda görevli sınıf öğretmenlerinin 
% 37,8’i yüksek düzeyde, % 61,9’u orta düzeyde, %1,2’si de düşük düzeyde içsel doyum 
yaşamaktadır. Dışsal doyum alt boyutuna bakıldığında bu öğretmenlerin % 19,9’u yüksek 
düzeyde, % 78,6’sı orta düzeyde, %1,5’i de düşük düzeyde dışsal doyum yaşadıkları 
görülmektedir.  
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Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin % 33,3’ü yüksek düzeyde, % 66,7’si orta düzeyde genel iş 
doyumu yaşarken düşük düzeyde genel iş doyumu yaşayan birleştirilmiş sınıf 
öğretmenlerinin oranı ise % 0’dır.  Birleştirilmiş sınıflarda görevli sınıf öğretmenlerin 
tamamının orta ya da yüksek düzeyde genel iş doyumu yaşadıkları görülmektedir. 

İçsel doyum alt boyutuna bakıldığında birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin % 63’ü 
yüksek düzeyde, % 37’si orta düzeyde içsel doyum yaşamaktadır. İçsel doyumu düşük 
düzeyde yaşayan birleştirilmiş sınıf öğretmeni bulunmamaktadır. Dışsal doyum alt 
boyutuna bakıldığında birleştirilmiş sınıf öğretmenlerin % 14,8’i yüksek düzeyde, % 85,2’si 
orta düzeyde dışsal doyum yaşamaktadır. Düşük düzeyde dışsal doyum yaşayan 
birleştirilmiş sınıf öğretmeni bulunmamaktadır. 

Çalıştıkları Sınıf Tiplerine Göre (Müstakil Sınıf, Birleştirilmiş Sınıf) Öğretmenlerin 
Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan ve müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf tükenmişlik 
düzeylerine ilişkin (tükenmişlik alt boyutlarına) puan ortalamaları tükenmişlik düzeylerinin 
yüzdelik değerleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Çalıştıkları sınıf tiplerine göre (müstakil sınıf, birleştirilmiş sınıf)      
öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri 

  Sınıf Tipi                  Düşük Düzey         Orta Düzey        Yüksek Düzey  

                                 %                %                            % 

Duygusal 

Tükenmişlik 
 Müstakil            22,15          % 5,0                 % 27,6                   % 67,4 

Birleştirilmiş     20,55           % 3,7                 % 18,5                  %77,8 

Duyarsızlaş

ma 

 Müstakil             7,61            % 36,4                        

Birleştirilmiş     8,59              % 14,8        

      % 42,2                 

      % 44,5 

 

               % 21,4 

               % 40,7 

Kişisel 

Başarı 

 Müstakil           33,53             % 1,1 

 Birleştirilmiş   30,60             % 7,4 

 

       % 6,2                    % 92,7                      

       % 14,8                  %77,8 

 

Tablo 6 incelendiğinde müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin  % 67,4’ü 
yüksek düzeyde, % 27,6’sı orta düzeyde, % 5,0’ı ise düşük düzeyde duygusal tükenmişlik 
yaşamaktadırlar.  Müstakil sınıflarda görevli öğretmenlerin % 95’lik kısmının duygusal 
tükenmişlik yaşadıkları, geriye kalan % 5’lik kısmının ise düşük düzey de olsa duygusal 
tükenmişlik yaşadıkları görülmektedir. Bu duygusal tükenmişlik oranları ile araştırmaya 
katılan sınıf öğretmenlerin genelinin duygusal tükenmişlik boyutundaki ortalamaların 
birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.   
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Tablo 6’ya bakıldığında müstakil sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin % 21,4’ünde yüksek 
düzeyde, % 42,2’sinde orta düzeyde, % 36,4’ünde ise düşük düzeyde duyarsızlaşma 
görülmektedir. Müstakil sınıflarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık % 64’lük kısmı orta 
ve yüksek düzeyde duyarsızlaşma yaşamaktadırlar.   

Müstakil sınıfta görevli öğretmenlerin % 92,7’sinde yüksek düzeyde, % 6,2’sinde orta 
düzeyde, % 1,1’inde ise düşük düzeyde kişisel başarı algısı görülmektedir.  Buradan 
hareketle müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerin kendilerini başarılı olarak 
gördükleri söylenebilir.   

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin % 77,8’i yüksek düzeyde, % 18,5’i 
orta düzeyde, % 3,7’si ise düşük düzeyde duygusal tükenmişlik yaşamaktadırlar.  Araştırma 
örneklemine alınan birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin % 96’lık kısmının duygusal 
tükenmişlik yaşadıkları, geriye kalan % 4’lük kısmının ise düşük düzeyde de olsa 
tükenmişlik yaşadıkları görülmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin % 40,7’sinde yüksek düzeyde, % 44,5’inde orta düzeyde, % 14,8’inde ise 
düşük düzeyde duyarsızlaşma yaşandığı görülmektedir. Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin 
yaklaşık % 85’lik kısmının orta ve yüksek düzeyde duyarsızlaşma yaşadığı ifade edilebilir. 

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin % 77,8’inde yüksek düzeyde, % 14,8’inde 
orta düzeyde, % 7,4’ünde ise düşük düzeyde kişisel başarı algısı görülmektedir. 
Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin %92’lik kısmının kendilerini başarılı olarak algıladıkları 
söylenebilir.   

Müstakil Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri İle Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf 
Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki Fark 

Müstakil Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri İle Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan 
Sınıf Öğretmenleri Arasında İş Doyumu Yönünden Fark Bulunmakta mıdır? 

Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 
sınıf öğretmenleri arasında iş doyumları yönünden anlamlı fark olup olmadığını ortaya 
koyabilmek için t testi yapılmıştır. Yapılan t testi sonucu Tablo 7’de verilmiştir: 

Tablo 7: Müstakil ve birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri arasındaki 
ilişki (t testi) 

  Sınıf Tipi            N                       SD          SE         F          P 

Genel İş 

Doyumu  
 Müstakil            341         70,90       0,52        0,02     1,06     0,89 

Birleştirilmiş       27         70,63       0,42        0,08 

İçsel 

Doyum  

 Müstakil            341         46,37 

Birleştirilmiş       27         46,82 

   0,46 

   0,47 

0,02     0,00    0,09             

0,09 

Dışsal 

Doyum 

 Müstakil            341         24,53 

Birleştirilmiş       27         23,81 

  0,76          0,04     1,28    0,55       

  0,55          0,12   

Tablo 7’ye bakıldığında müstakil sınıflarda çalışan öğretmenlerin genel iş doyum, içsel 
doyum ve dışsal doyum düzeyleri ile birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin genel iş 
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doyum, içsel doyum ve dışsal doyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olmadığı görülmektedir. (P> 0,05)  

Her iki gruptaki sınıf öğretmenlerinin genel iş doyum düzeyleri ile içsel doyum düzeyleri 
memnuniyet düzeyinde, dışsal doyum düzeyleri ise kararsızlık düzeyindedir. Dışsal doyum 
boyutu; okul yönetiminin ve eğitim denetmenlerinin tarzı, eğitim politikaları, ücret, çalışma 
koşulları, öğretmenler arasındaki ilişkiler, taltif, terfi imkânı gibi öğretmenlerin dışındaki 
unsurları içermektedir. Araştırma bulgularına göre, genel olarak öğretmenler iş doyumlarını 
etkileyen bu dışsal unsurlardan memnun olup olmama noktasında kararsızlık 
yaşamaktadırlar. 

Müstakil Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri İle Birleştirilmiş Sınıflarda Görev 
Yapan Sınıf Öğretmenleri Arasında Tükenmişlik Yönünden Fark Bulunmakta mıdır? 

Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 
sınıf öğretmenleri arasında tükenmişlik yönünden anlamlı fark olup olmadığını ortaya 
koyabilmek için t testi yapılmıştır. Yapılan t testi sonucu Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: Müstakil ve birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri 
arasındaki ilişki (t testi) 

  Sınıf Tipi        N                      SD         SE                F              P 

Duygusal 

Tükenmişlik  
 Müstakil        341        22,15       0,86        0,04        5,52         0,29 

Birleştiril         27        20,55       0,60        0,11 

Duyarsızlaşma   Müstakil        341          7,61 

Birleştirilmiş   27          8,59 

0,66 

0,58 

0,03       0,03         0,14 

0,11 

Kişisel Başarı  Müstakil         341       33,53 

Birleştirilmiş    27       30,60 

0,57        0,03       20,48        0,03 

0,93        0,17 

Tablo 8 incelendiğinde duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt boyutlarında müstakil 
sınıflarda çalışan sınıf öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıflarda çalışan sınıf öğretmenleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (P> 0,05).  

Tablo 8’e bakıldığında kişisel başarı alt boyutunda müstakil sınıflarda çalışan sınıf 
öğretmenlerinin görüşleri ile birleştirilmiş sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin görüşleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. (P< 0,05) Müstakil 
sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin kişisel başarı algıları birleştirilmiş sınıflarda 
görev yapan sınıf öğretmenlerinden daha yüksektir. Kişisel başarı düzeyinin müstakil 
sınıflarda görev yapan öğretmenlerde daha fazla olması durumu müstakil sınıfların daha 
çok şehir, ilçe merkezlerinde ve kasabalarda bulunan okullarda bulunması ve belli bir süre 
hizmeti olan, belli bir mesleki tecrübe kazanmış öğretmenlerin daha çok bu okullarda 
çalışması ile açıklanabilir. Bunun yanı sıra birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin 
büyük çoğunlukla göreve yeni atanan öğretmenler olması, bu öğretmenlerin yeterince 
mesleki tecrübeye sahip olmayışları kişisel başarı boyutunda düşük düzeyde algılamalarına 
sebep olduğu ifade edilebilir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma bulguları araştırma soruları etrafında oluşturulan temalar çerçevesinde ele 
alınmıştır. Araştırmanın bu bölümünde temalara ilişkin tartışma ve sonuç ile önerilere yer 
verilmiştir. 

Araştırmanın birinci teması sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerine ait 
bulguları içermektedir. Sınıf öğretmenlerin % 37,6’sı yüksek düzeyde, % 62,4’ü orta düzeyde 
genel iş doyumu yaşarken düşük düzeyde genel iş doyumu yaşayan sınıf öğretmenlerinin 
oranı ise % 0’dır.  Sınıf öğretmenlerinin tamamının ya orta düzeyde ya da yüksek düzeyde 
genel iş doyumu yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

Sınıf öğretmenlerin % 67,3’ü yüksek düzeyde, % 32.7’si orta düzeyde, % 0’ı ise düşük 
düzeyde içsel doyum yaşamaktadır. Bu durumda sınıf öğretmenlerinin yüksek düzeyde 
içsel doyum yaşadıkları görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin % 19,6’sı yüksek düzeyde, % 
79,1’i orta düzeyde, %1,3’ü de düşük düzeyde dışsal doyum yaşamaktadırlar. Sınıf 
öğretmenlerinin büyük oranda orta düzey dışsal doyum yaşadıkları görülmektedir. 

Kumaş ve Deniz (2010) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin iş doyumlarının ortalamanın 
biraz üzerinde çıktığı sonucuna ulaşmışlardır. Can, Can ve Dalaman (2010) tarafından 
yapılan araştırma sonucunda bu araştırmanın sonuçları ile aynı olacak şekilde sınıf 
öğretmenlerin orta ve yüksek düzeyde iş doyumu yaşadıkları, düşük düzeyde iş doyumu 
yaşayan öğretmenin olmadığı sonucuna ulaşılmışlardır. Günbayı ve Toprak (2010) yaptıkları 
araştırmada ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin orta düzeyde iş doyumu 
yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Sonuç olarak bu araştırmanın sonuçları ile literatürde 
ulaşılan araştırma sonuçlarının paralellik gösterdiği ifade edilebilir. 

Tükenmişlik düzeylerine ilişkin elde edilen sonuçlara bakıldığında sınıf öğretmenlerinin % 
68,2’si yüksek düzeyde, % 26,9’u orta düzeyde, % 4,9’u ise düşük düzeyde duygusal 
tükenmişlik yaşamaktadırlar.  Sınıf öğretmenlerin yaklaşık % 95’lik kısmının duygusal 
tükenmişlik yaşadığı görülmektedir. Araştırma sonucuna göre sınıf öğretmenlerinin yarıdan 
fazlasının orta düzeyde duyarsızlaşma yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinde % 91,6’sında yüksek düzeyde, % 6,8’inde orta düzeyde, % 1,6’sında 
ise düşük düzeyde kişisel başarı algısı görülmektedir.  Sınıf öğretmenlerin büyük bir 
kısmının kendilerini başarılı olarak buldukları, karşılaştıkları problemleri çözebileceklerine 
inandıkları görülmektedir.   

Sezgin ve Kılınç (2012) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin belli bir oranda duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıkları, kişisel başarı ortalamalarına bakıldığında 
tükenmişliğin kişisel başarı alt boyutunun ortalamasının daha yüksek olduğunu ortaya 
çıkarmışlardır. Ergül ve Saygın (2013) çalışmalarının sonucunda sınıf öğretmenlerin 
duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı algılarının orta düzeyde olduğunu 
bulmuşlardır. 

Araştırmanın ikinci teması çalıştıkları sınıf tiplerine göre (müstakil sınıf, birleştirilmiş sınıf) 
sınıf öğretmenlerin iş doyum ve tükenmişlik düzeylerine ilişkin bulguları içermektedir. 

Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerin % 66,8’i yüksek düzeyde, %32’si orta 
düzeyde, %1,2’si ise düşük düzeyde genel doyum yaşarken, % 37,8’i yüksek düzeyde, % 
61,9’u orta düzeyde, %1,2’si de düşük düzeyde içsel doyum, % 19,9’u yüksek düzeyde, % 
78,6’sı orta düzeyde, %1,5’i de düşük düzeyde dışsal doyum yaşamaktadırlar. Bu durumda 
müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin genel ve içsel doyumları yüksek, 
dışsal doyumları ise ağırlıkla orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Birleştirilmiş sınıflarda görevli sınıf öğretmenlerinin % 33,3’ü yüksek düzeyde, %66,7’si orta 
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düzeyde genel doyum yaşarken, % 63’ü yüksek düzeyde, % 37’si orta düzeyde içsel doyum 
yaşamakta, % 14,8’i yüksek düzeyde, % 85,2’si orta düzeyde dışsal doyum yaşamaktadır. 
Düşük düzeyde dışsal doyum yaşayan birleştirilmiş sınıf öğretmeni bulunmamaktadır. 
Birleştirilmiş sınıflarda görevli sınıf öğretmenlerin genel ve içsel doyumlarının yüksek, 
dışsal doyumlarının ağırlıkla orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.  

İnce ve Şahin (2016) tarafından yapılan araştırma sonucunda birleştirilmiş ve müstakil 
sınıfta çalışan sınıf öğretmenlerinin genel iş doyumlarının orta düzeyde olduğu, müstakil 
sınıflarda çalışan öğretmenlerin içsel doyum ve genel doyum boyutlarında birleştirilmiş 
sınıf öğretmenlerinden daha fazla doyum yaşadıkları, birleştirilmiş sınıflarda görevli 
öğretmenlerin müstakil sınıf öğretmenlerine göre daha fazla dışsal doyum yaşadıkları 
ortaya çıkmıştır. Bu bulgu ile araştırma bulgularının örtüştüğü görülmektedir. 

Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin % 67,4’ü yüksek düzeyde, % 27,6’sı 
orta düzeyde, % 5,0’ı ise düşük düzeyde duygusal tükenmişlik yaşamaktadırlar.  Müstakil 
sınıflarda görevli öğretmenlerin % 95’lik kısmının duygusal tükenmişlik yaşadıkları, geriye 
kalan % 5’lik kısmının ise düşük düzey de olsa duygusal tükenmişlik yaşadıkları 
görülmektedir. Müstakil sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerin % 21,4’ünde yüksek düzeyde, 
% 42,2’sinde orta düzeyde, % 36,4’ünde ise düşük düzeyde duyarsızlaşma görülmektedir. 
Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yaklaşık % 64’lük kısmı orta ve 
yüksek düzeyde duyarsızlaşma yaşamaktadır. Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin % 92,7’sinde yüksek düzeyde, % 6,2’sinde orta düzeyde, % 1,1’inde ise 
düşük düzeyde kişisel başarı algısı ortaya çıkmıştır.  Buradan hareketle müstakil sınıflarda 
görev yapan sınıf öğretmenlerin % 99’ u gibi bir oranının kendilerini başarılı olarak 
gördükleri, karşılaştıkları bir problemin üstesinden gelebilecek başarı hissine sahip oldukları 
anlaşılmaktadır. 

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerin % 77,8’i yüksek düzeyde, % 18,5’i 
orta düzeyde, % 3,7’si ise düşük düzeyde duygusal tükenmişlik yaşamaktadırlar. 
Birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin % 96’lık kısmının duygusal tükenmişlik 
yaşadıkları, geriye kalan % 4’lük kısmının ise düşük düzeyde de olsa tükenmişlik 
yaşadıkları görülmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin % 
40,7’sinde yüksek düzeyde, % 44,5’inde orta düzeyde, % 14,8’inde ise düşük düzeyde 
duyarsızlaşma yaşandığı görülmektedir. Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yaklaşık % 
85’lik kısmının orta ve yüksek düzeyde duyarsızlaşma yaşadığı görülmektedir. Birleştirilmiş 
sınıflarda görev yapan % 77,8’inde yüksek düzeyde, % 14,8’inde orta düzeyde, % 7,4’ünde 
ise düşük düzeyde kişisel başarı algısı görülmektedir. Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin 
%92’lik kısmının kendilerini başarılı olarak algıladıkları, karşılaştıkları bir problemin 
üstesinden gelebilecek başarı hissine sahip oldukları anlaşılmaktadır. İnce ve Şahin (2016) 
tarafından yapılan araştırma sonucunda birleştirilmiş ve müstakil sınıflarda çalışan 
öğretmenlerin duygusal tükenme boyutunda orta, duyarsızlaşma boyutunda düşük 
düzeyde tükenmişlik yaşadıkları,  kişisel başarı boyutunda ise bağımsız sınıfta görev yapan 
öğretmenlerin düşük, birleştirilmiş sınıfta çalışan öğretmenlerin orta düzeyde tükenmişlik 
sergiledikleri görülmektedir.  

Araştırmanın üçüncü teması iki sınıf türünde görev yapan sınıf öğretmenlerinin iş doyumu 
ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki farka ilişkin bulguları içermektedir. 

Müstakil sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerin genel iş doyum, içsel doyum ve dışsal doyum 
düzeyleri ile birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin genel iş doyum, içsel doyum ve 
dışsal doyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.  

Müstakil sınıflarda çalışan sınıf öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıflarda çalışan sınıf 
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öğretmenleri arasında duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt boyutlarında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ancak kişisel başarı alt boyutunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Müstakil sınıflarda görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin kişisel başarı algıları birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf 
öğretmenlerinden daha yüksek çıkmıştır. İnce ve Şahin (2016) mesleki doyum ve 
tükenmişlik düzeyleri birleştirilmiş ve müstakil sınıfta çalışma durumuna göre 
karşılaştırıldığında müstakil sınıf lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde etmiştir. 
Filiz (2014) yaş ilerledikçe öğretmenlerin işlerinden büyük ölçüde doyum duyduklarını 
belirtmektedir. Müstakil sınıflarda görev yapan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarda görev 
yapan öğretmenlerden genelde yaş olarak büyük, kıdem olarak daha fazla kıdeme sahip 
oldukları düşünüldüğünde diğer araştırma sonuçlarıyla bu araştırmanın sonucunun 
örtüştüğü ifade edilebilir. 

ÖNERİLER  

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara aşağıdaki 
öneriler getirilmiştir. 

Uygulayıcılara Öneriler 

1. Sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunda ortaya çıkan duygusal tükenmişlik ve 
duyarsızlaşmanın kaynakları (bireysel, örgütsel ve çevresel) tespit edilerek giderilmesi 
sağlanabilir. 

2. Yaşanan duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma ile ilgili olarak sınıf öğretmenlerine 
uzman kişilerce rehberlik yapılabilir. 

3. Tükenmişlik yaşayan sınıf öğretmenleri için okul, ilçe, il ve bakanlık birimlerinin 
koordinesinde tükenmişliği önleme eylem planı hazırlanıp, uygulanabilir.  

Araştırmacılara Öneriler 

1. Sınıf öğretmenlerinde görülen duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın 
nedenlerini ortaya çıkarabilmek için bu konu ile ilgili nitel bir çalışma yapılabilir. 
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STRATEJİK İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ VE VALİLER 
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK18 

ÖZET 
Yönetmeyi bir amaç için insanları bir araya getirip sevk ve idare süreci olarak kamu 
yönetimini de kurumların idaresi olarak ele alabiliriz. Stratejik yönetim, çevresel faktörlerin 
de değerlendirilerek örgütün amaç ve hedeflerine ulaşması için yapılan yol haritası, bir 
örgütün amaçlarına ulaşmak için izleyeceği yol ve yöntemlerdir ve Stratejik Planlamanın 
uygulanmasıdır. Stratejik planlama bir örgütün günlük faaliyetlerine yön ve anlam sağlayan 
bir araçtır. Örgütün değerlerini, mevcut durumunu ve çevresini değerlendirip bu faktörleri 
örgütün arzulanan gelecek durumu ile ilişkilendirir.  
Stratejik yönetiminde hedef; organizasyonun misyon ve vizyonuna sürekli bir bağlılık 
oluşturmak, misyon ve vizyonu destekleyen ve tanımlayan bir anlayışı devam ettirmektir, 
ayrıca eylemler ve karar süreçleri açısından örgütün stratejik işlevine dair açık bir 
odaklanma oluşturmaktır. 
Kamusal veya özel tüm diğer örgütlerin varlıkları ve devamları iç güvenlik örgütlerinin 
varlık ve başarısına bağlıdır, çünkü iç güvenlik örgütlerinin yönetimi diğer tüm kurumların 
çevresel faktörlerini etkilemektedir. Bu nedenle her örgüt ile iç güvenlik yönetimi 
birbirleriyle ilişkilidir. Son dönem kamu yönetimi yaklaşımları stratejik güvenlik 
yönetiminin önem kazandığını göstermektedir. Stratejik Yönetimin başlatıcısı olan, Stratejik 
Planların yapım ve uygulanma aşamasında illerde her bakanlığın tek tek temsilcisi olan 
valiler anahtar rol oynamaktadırlar. Valilerin İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere 
mevzuattan ve fiili durumdan kaynaklanan mevcut etkin konumları gereği illerde Stratejik 
İç Güvenlik yönetiminin uygulanması için son derece vaz geçilmez pozisyonları 
bulunmaktadır.    
Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Stratejik İç Güvenlik Yönetimi, Güvenlik Yönetimi ve 
Valiler 
JEL Kodu: M, K. 
 

STRATEGIC MANAGEMENT AND INTERNAL SECURITY AND 
GOVERNORS 

ABSTRACT 
Managing can be handled as brought the people together for management and 
administration process for a known purpose and public administration can be handled as 
administration of public institutions.  Strategic management, The road map for achieving the 
organization's goals and objectives, evaluating the environmental factors; ways and methods 
of an organization are followed to achieve the objectives; and it is the implementation of the 
Strategic Planning. Strategic planning is a tool that provides direction and meaning to an 
organization's daily operations. İt relate these factors together with the desired future 
condition of organization by evaluating the values, the current situation and the enviroment 
of organization.  
Strategic management objectives; to create a continuous commitment to the organization's 
mission and vision, to maintain a sense of support and define the mission and vision and to 
create a clear focus on the strategic function of the organization In terms of action and 
decision-making processes. 
 The presence and  attendance of any other public or private organizations depends on the 
existence and success of internal security Organization, because management of internal 
security organizations affacts the environmental factors of all the other institutions. 
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Therefore, internal security management are interrelated with each organization. Recently, 
public management approachs show that strategic security management come into 
prominence. The governors who are only one representative of each ministry in provinces 
and the initiator of the strategic management, play key roles at provience at construction 
and implementation phase of strategic plans. Because of their current active locations by 
legislation and the actual situation, Governors have extremely impassable position for the 
implementation of the Strategic Homeland Security management at proviences.  
Key Words: Strategic Management, Strategic Homeland Security Management, Security 
Management and Governors. 
JEL Codes: M, K. 

GİRİŞ 

Bir örgüt ya da oluşumun amaca ulaşabilmesi için o olguyu oluşturan kişi ve sistemin sevk 
ve idaresi olan yönetim ve bu sevk ve idarenin kamusal alandaki yansıması olarak kamu 
dairelerinin idaresi anlamına gelen kamu yönetimi hedeflerine ulaşmak için çevresel 
faktörlerin de değerlendirilerek esnek bir şekilde geleceğe dair planlamalarının yapılması 
gerekmektedir. Bu uzun dönemli planlar stratejik plan olarak o örgütün hedef ve amaçlarına 
ulaşmada etkin yolu bulmasını ve gerekirse gerekli değişiklik ve etkileri de hesaba katarak 
yolunda ilerlemesini sağlayacaklardır.  

Yapısı gereği diğer kurumları ve örgütleri de sıkı sıkıya ilgilendiren ve etkileyen güvenlik 
yönetimi bu bağlamda stratejik yönetim yapmada öne çıkmaktadır. Gerekli çevresel 
faktörlerin değerlendirilerek örgütün geleceğe dair yol haritasını çıkarırken iç güvenlik 
örgütleri diğer kurumları da etkilediği cihetle daha da ciddi olarak konu üzerinde 
yoğunlaşmalıdır. İç Güvenlik Örgütlerinin Stratejik Planlarını yaparak Stratejik 
Yönetimlerinin gerçekleşmesi bu kadar önemli iken bir de illerdeki durumu görmek ve ona 
göre çalışmalara yön vermek gerekmektedir. Biz de bu bağlamda öncelikle kısa kısa olmak 
üzere, yönetim, kamu yönetimi, stratejik yönetim, güvenlik yönetimi ve stratejik güvenlik 
yönetimleri üzerinde durduk, sonra da illerdeki durumu ortaya koymaya çalıştık. Bu amaçla 
yazılı literatür taraması, internet taraması ve mevzuat çalışması yaptık.    

I. YÖNETİM VE KAMU YÖNETİMİ 

Yönetim planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetleme gibi parçalardan meydana 
gelen bir süreç (Aydın, 2011, s.24) ve bir karar verme işlemidir (Emhan, 2007, s.212) diye 
kabul görmektedir. Yönetim insanların bir amaç için bir araya gelerek örgütlenmesiyle 
oluşur, başkalarını sevk ve idare etme eylem ve sürecidir (Eryılmaz, 1997, s.3). Yönetim 
Bilimi bir örgütlenmenin personelini,  yapısını ve işleyişini inceleyen sosyal bilim dalıdır.  

Kamu Yönetiminin en önemli ismi Amerikalı Dwight Waldo’ya göre kamu yönetimi, devlet 
işlerini yönetme bilim ve sanatı (Atalay, 2008, s.75) olup insanlar arasında işbirliğini 
sağlamaktadır (Yalçın, 2010, s.51). Kamu yönetimi, kamu bürokrasisini ve onun hizmet 
sunduğu halkla olan ilişkilerini anlayıp geliştirmeye dair olan teori ve pratikten oluşan bir 
disiplindir (Eryılmaz, 2006, s.6). Kamu Yönetimi/kamu bürokrasisi kamusal alandaki 
faaliyetler ile bu faaliyetleri yerine getiren örgütü anlatırken kamu yönetiminin dar anlamda 
yürütmeyi, geniş anlamda ise yasama ve yargı alanındaki yönetsel faaliyetleri de 
kapsadığını böylece faaliyetlerini yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri (Gözübüyük, 2001, 
s.4 vd) olarak belirtmek mümkündür.  

II. STRATEJİK YÖNETİM 

Strateji; askeri anlamda bir savaşta taraflardan birinin başarı için kuvvetlerini yerleştirme 
bilim ve sanatı ve detaylı plan, örgütün çevrelerinde meydana gelen olayları sürekli analiz 
ederek güçlü ve zayıf yönlerini değişimlere hazır halde tutmayı ve ayakta kalmasını 
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sağlayıcı bir teknik (Genç, 2009, s.201), bir örgütsel yapının çevre analizinden sonra 
yönünün ve amacının belirlenmesi ve yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların verilmesi 
(Dinçer, 1996, s.6), bir örgütün amaçlarına ulaşmak için izleyeceği yol ve yöntemlerdir ve 
1980’lerin başından itibaren özel yönetimlerde 1990’ların başından itibaren de kamuda 
uygulanma gayreti bulunmaktadır (Çevik, 2001, s.131). “Stratejik'' sözcüğü günlük dilde 
önemli olduğu vurgulanmak istenen şeylerle birlikte kullanılmaktadır. Mesela, “stratejik 
yatırım”, “stratejik karar”, “stratejik proje” deyimlerinde stratejik vurgusu önemli anlamına 
gelen bir sıfat halindedir. Strateji sözcüğünün bazen de basite indirgenerek kısa vadeli taktik 
ya da plan anlamında kullanıldığını da görüyoruz. Aslında strateji oluşturmak için genel 
bilgilerin yanında mantık ve sağduyu kullanılmaktadır. Gelecekteki riskleri azaltan (Turunç, 
2008, s.69) bu anlayışın üst düzey yöneticilerde onları iyi bir stratejist olmak için bulunması 
gereken özellikler; hızlı karar verip harekete geçebilme ve önyargısız olarak olayları 
yorumlayabilme yeteneğidir (Aydın, 2011, s.167).  

Stratejik yönetim, kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektörde faaliyet gösteren tüm 
örgütlerde geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için 
yapılması gerekli işlemlerin belirlenmesine imkan veren bir tekniktir (Aktan, 2008, s.5).  
Stratejik yönetim basitçe, mantıklı düşünüp uzun vadeli, sağduyulu adımlar atmak için 
kullanılan yöntemleri ihtiva eder (Çiftçi, 2011, s.12). 

Organizasyonda vizyon ve misyonun tüm çalışanlar tarafından ortak değerler olarak kabul 
edilmesi ve benimsenmesi çok önemlidir. Vizyon ve misyon belirlenmesi örgütsel ya da 
kurumsal başarı için yeterli olmayıp ayrıca, amaca ulaşmak için aksiyon planları ve 
stratejiler ortaya konmalıdır (Aktan, 2008: 7). Stratejik yönetimin amacı; örgütün vizyon ve 
misyonuna sürekli bir bağlılık oluşturmak, misyon ve vizyonu destekleyen ve tanımlayan 
bir kültürü sürdürmek ve eylemler ve karar süreçleri bağlamında örgütün stratejik işlevi 
üzerine bariz bir yoğunlaşma ortaya koymaktadır. Stratejik yönetim, bu bağlamda kamu 
kurumlarına, çevreyle uyumlu olarak faaliyette bulunma, kurum içinden ve dışından gelen 
beklentilere karşılık verebilme, kurumun geleceği öngörmesini sağlama, faaliyetlerini 
değerlendirmesini sağlama, kuruma yönetim kalitesini artırma olanağı ve kurumu ortak bir 
amaca yöneltmeyi sağlamaktadır (Durna ve Eren, 2002: 61).  

Stratejik yönetim sürekli değişim içinde olan çevreyi kontrol edebilip bu değişime uyum 
sağlayabilecek örgütlere ihtiyaç olduğunu söyler ve örgütün operasyonel çevresi için 
hedefler belirler. Bu sırf tepkisel yönden bir hedef belirlemek değil aynı zamanda bilinçli, 
planlanmış yöntemlerle olmalıdır. Günümüzde stratejik yönetim her ne kadar planlama 
yöntemleri ve geniş çaptaki karar mekanizması ile tanınmış olsa da, son zamanlarda bu 
konu üzerinde sosyolojik yaklaşımlar da önem kazanmaktadır (Güçlü, 2003: 61). 

III. STRATEJİK PLANLAMA 

Strateji uzun süreli seçimler ve amaçlarla ilgilidir. Plan ise amaçlara ulaşmak için araçlar ve 
yolların kararlaştırılması ve kabaca neyin nasıl yapılacağının saptanmasıdır. Plan kavramı 
genel olarak strateji, politika, yöntem ve program olarak izah edilen bütün kavramları 
kapsamına almaktadır. Çünkü plan işletmenin çevresiyle veya çevresel gelişmesiyle sıkı 
sıkıya ilgilidir. Bu yönü onu stratejiye iyice yaklaştırır. Plan ayrıca rakamlara dökülmüş 
amaçların tespiti ve amaçlara ulaştıracak “amaç fonksiyonun” maksimizasyonu ile ilgilidir. 
Planda da stratejide olduğu gibi bir risk ve belirsizlik derecesi mevcut bulunmaktadır 
(Güçlü, 2003: 70). Stratejik plan kanunda19: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 

                                                      
19 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0 KAMU MALÎ 
YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU m.3. Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:24/12/2003 Sayı :25326, Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0
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amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı. Stratejik 
planlamanın amacı ise, “kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” 
şeklinde belirlenmiştir20.  

En genel tanımıyla stratejik planlama, bir iş ya da sürecin belli bir strateji çerçevesinde 
düzenlenmesi ve ilerleyişi ile ilintili olarak bir stratejinin takip edilmesi sürecidir. Bu süreçte 
önceden belirlenen kısa vadeli stratejilere erişmek için gerekli olan adımlar belirlenmekte, 
bu adımlar çerçevesinde hedefe ulaşmada gerekli olan aşamaların özellikleri ortaya 
konmakta ve sürecin sürdürülmesi, geri bildirimlerin alınması, ardından bu geri bildirimlere 
uygun bir şekilde yeni süreçlerin tasarlanması söz konusudur. Stratejik planlama, bir 
örgütte görev almakta olan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam 
desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur (Demir ve Yılmaz, 
2010, s.70). Stratejik planlama, kendine özgü bir metodolojisi olan ve belirli süreçlerin 
birbirini takip ettiği planlı bir yapıya sahiptir. Gelişigüzel olmayıp sistemli bir yapıdır 
(Gürer, 2006, s.91).  

IV. GENEL OLARAK GÜVENLİK YÖNETİMİ 

İç güvenlik örgütleri yerel, ulusal ve küresel düzeydeki hemen her türlü örgütü doğrudan 
veya dolaylı bir şekilde etkileyebilmektedir. Kamusal veya özel tüm diğer örgütlerin 
varlıklarının devamları, aslında iç güvenlik örgütlerinin başarısına bağlıdır. Çünkü iç 
güvenlik yönetimi, belirli bir ülkenin sınırları içinde yer alan tüm diğer örgütlerin faaliyet 
gösterdikleri “Çevresel Faktörleri” doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemektedir. Bu 
nedenle, kamusal veya özel her türlü örgüt, iç güvenlik yönetimine karşı duyarlı ve de 
ilgilidir (Yılmaz, 2012: 18). 

Kamu hizmeti olarak sunulan iç güvenlik hizmetinin sunulmasında kolluk kuvvetlerinin 
orantısız güç kullanımı ile insan hak ve özgürlükleri noktasında ihlallerin yaşanması sebebi 
ile vatandaş şikayetlerinin tarafsız olarak bağımsız bir sivil denetim mekanizması tarafından 
denetlenmesi ve çözülmesi Avrupa Birliğine uyum sürecinde zorunlu bir hal almış ve bu 
mekanizmanın kurulması ön plana çıkmıştır (Fırat ve Erdem, 2014: 115). 

İç güvenlik teşkilatının sivil otoriteye tam bağlı olması demek, bu teşkilatın genel olarak 
yönetilmesinden, iç güvenlik stratejilerinin oluşturulmasından, iç güvenlikle ilgili genel 
durum değerlendirmelerinin hazırlanmasından, bu teşkilatların siyasi sonuç doğuran 
eylemlerinden sivil siyasilerin sorumlu olması demektir. Değişen sivil siyasi otorite olan 
hükümetlerle değişmeyen silahlı sivil iç güvenlik kurumunun (polis veya jandarmanın) 
birbirlerini etkileyeceği bir gerçektir. Hükümetlerin felsefelerine, güçlerine ve tarzlarına göre 
bu etki silik ya da derin olacaktır (Özer, 2012: 171-172). Dolayısıyla iç güvenlik 
hizmetlerinde daha sivil bir yapının tesisi gereklidir (Öztürk, 2016, s.72; Tavas ve Öztürk, 
2016: 371-372). 

İç güvenliğin etkin bir şekilde sağlanması için elde edilen tecrübelerle belirlenen ihtiyaçların 
(teknolojik ve örgütsel) belli bir plan dahilinde karşılanması gereklidir. Bu nedenle ihtiyacın 
karşılanması için geliştirilen proje ve düşünceler bütüncül bir yaklaşımdan uzaktır. Özellikle 

                                                      
20 Başbakanlık 2011-2015 Stratejik Planı, Acar Basım ve Cilt Sanayi, Ankara, 2010, s.2. 
http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/4owl6+BasbakanlikSP1115.pdf 
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teşkilatlanma konusunda yaşanan sıkıntılar, adli veya idari kurumsal yapı ve süreçlerde 
telafisi çok zor sonuçlar doğurmaktadır. Bu sıkıntılar, millî güç unsurlarının bir kısmının 
gereksiz şekilde israfına yol açmaktadır. İç güvenlik; görev ve fonksiyonları tam olarak 
belirlenmiş, süreç ve yöntem odaklı, kapsamlı bir yaklaşımla, merkezî sevk ve idare 
edilebilecek bir teşkilat ile etkin olarak sağlanabilir (Akyüz, 2015: 67). 

V. STRATEJİK GÜVENLİK YÖNETİMİ 

Güvenlik konusunun stratejik olarak ele alınması, aslında strateji ve yönetim kavramlarının 
kökeni ve tarihi süreç içerisindeki gelişimi düşünüldüğünde, terimsel olarak oldukça 
karmaşık bir hal almaktadır. Strateji, güvenlik uygulamalarında uygulama biçiminin genel 
adı olarak değerlendirilebilir. Strateji olmadan bir güvenlik sürecinin yürütülmesi mümkün 
değildir. Öte yandan burada ifade edilen strateji, güvenlik uygulamalarının uygulama 
şeklini ifade etmektedir. Stratejik güvenlik yönetiminden kasıt ise güvenlik yönetim 
sürecinin stratejik yönetim çerçevesinde ele alınması, buna göre misyon, vizyon ve 
değerlerin belirlenmesi gerekir. 

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan terör olayları ve savaşlar, gerek iç güvenlik 
konusunda, gerekse dış güvenlik konusunda mevcut ve modern yönetim paradigmalarının 
yetersiz kaldığını ortaya koymuştur. Klasik kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu 
güvenlik yaklaşımı günümüz modern toplumları tarafından gayri insani olarak 
değerlendirilirken, modern ve daha sivil güvenlik yönetimi ise güvenlikte ciddi zafiyetlere 
neden olmaktadır. 

Özellikle AB ülkelerine doğru yaşanan göç olgusu ve sonuçları değerlendirildiğinde, bir 
evrensel hümanist ve modern hareket gibi görülen, insanlık projesi şeklinde sivilleşmeye 
önem veren AB politikalarının, dış güvenlik konusunda yetersiz olduğunu göstermiştir. Göç 
olgusuna karşı alınan klasik kamu yöntemi önlemleri neticesinde patlak veren terör 
eylemleri ise iç güvenlikte de modern yaklaşımların yetersizliğini açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 

Bu yetersizliklerin bir sonucu olarak günümüzde tüm dünya ülkelerini etkileyen önemli bir 
güvenlik zafiyetinin meydana geldiği görülmektedir. Güvenlik zafiyetleri ise gerek klasik 
kamu yapılaşmasında, gerekse yeni kamu yönetimi yapılarında toplumsal yapıların ve 
hizmetlerin etkili ve yeterli bir biçimde yerine getirilemediğini ortaya koymaktadır. 

Vizyon açısından da stratejik güvenlik yönetiminin daha dinamik, olay ve durumlara özgü, 
çözüm odaklı ve mevcut sistemin eksiklerini ortaya koyarak alternatif çözümler üreten bir 
yapıya sahip olması gerekir. Bu sayede, yeni kamu yönetiminin gerektirdiği güvenlik 
yönetiminin kamu kurumlarında sağlanması, iç ve dış güvenlik yönetiminde hakim olması 
mümkündür. 

Değerler noktasında ise stratejik güvenlik yönetiminin değerleri ile yeni kamu yönetimi 
yaklaşımının değerlerinin örtüştüğü bir yapının tesisi, yine iç ve dış güvenlik zafiyetlerini 
gidermede ve yeni kamu yönetimi yapısına uygun bir şekilde güvenliğin sağlanmasında 
etkili bir rol oynayabilir. 

Her iki yönetim yaklaşımının da eksik noktalarını giderecek olan en önemli çözüm, stratejik 
güvenlik yöntemi ile mümkündür. Stratejik güvenlik yönetimi sayesinde daha spesifik, daha 
yerel ve müdahale süreci daha kısa olan bir operasyonel yapıya kavuşmak mümkündür. 
Buna ilave olarak mevcut duruma uygun karma güvenlik çözümlerinin (klasik-modern 
veya sivil-militarist) geliştirilmesi de mümkün olabilir. Bu bakımdan misyonu anında 
müdahale ve en yüksek düzeyde sivilleşme olan bir stratejik güvenlik yönetimi modeline 
geçiş, günümüzde yeni kamu yönetiminin temel felsefesine uygun bir güvenlik sistemine 
geçişi sağlayabilir. 
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Sonuç olarak güvenlik konusu, özellikle son yıllarda klasik kamu yönetimi yaklaşımlarının 
hakim olduğu bölgelerde yaşanan güç dengesi değişme hareketleri nedeniyle ön plana 
çıkmaktadır. Yapılan uygulamalar ve yaşanan gelişmeler ise mevcut uygulamalar açısından 
hem militarist, hem de sivil yaklaşımın her ikisinin de çözüm üretmede yetersiz olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle stratejik güvenlik yönetimi kavramına geçiş ve bunun 
adaptasyonu, yeni kamu yönetiminin iç ve dış güvenliğinde karşılaşılan sorunları çözmede 
etkili sonuçlar verebilir. 

VI. MÜLKİ AMİRLER VE İÇ GÜVENLİK 

1) Valinin Genel Konumu:  

İl İdaresi Kanunu’nda (İl İdaresi Kanunu21-İİK) bu konuda geniş ve açık düzenlemeler 
bulunmaktadır. Kanunun 3. maddesine göre: İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
İllerde genel idare teşkilatı il, ilçe ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlenir. Belli kamu 
hizmetlerinin görülmesi amacı ile, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler için yetki 
genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir (İİK m.3). İl genel idaresinin başı ve mercii 
validir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu 
teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında 
çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır (İİK m.4).  
2) Vali ile il idare şube başkanlarının münasebetleri 

İİK’nın 21. maddesine göre: İl idare şube başkanları kendi şubelerine taalluk eden işlerin 
yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve 
Hükümet kararlarıyla belirtilen ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından 
valiye karşı sorumludurlar. İl idare şube başkanlarının her biri kanun, tüzük, yönetmelik ve 
Hükümet kararlarının verdiği ödev ve görevleri ve valinin emirlerini yürüterek aldıkları 
işler üzerinde gereken incelemeleri yaparak bilgi ve düşüncelerini zamanında bildirmek ve 
valinin istediği her türlü malumatı vermekle ödevlidirler (İİK m.21). 

3) Vali ve Kolluk İlişkileri  

Söz konusu kanunun 11. Maddesine göre: A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel 
bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve 
güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk 
kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri 
derhal yerine getirmekle yükümlüdür. 

B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, 
yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür.  

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve 
görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta 
alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66.22 madde hükmü 
uygulanır. 

                                                      
21 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5442.pdf  Kanun Numarası : 5442, Kabul Tarihi : 
10/6/1949, Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236, Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 
Cilt : 30 Sayfa : 1477. 
22 İİK m.66 –İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından 
kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin 
tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî 
amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu 
düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5442.pdf
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Ç) Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve 
üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri 
değiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir. 

D) Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini 
mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle 
uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk 
kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri 
Bakanlığından ve gerekirse Jandarma Genel Komutanlığının veya Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik 
komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler. Bu 
durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya askeri birliklerden veya 
her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali tarafından takdir 
edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu 
istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir. 

E) Devlete, özel idareye, belediye ve köylere ait olan veya bunlara bağlı bulunan veya 
bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, 
ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen, işçi gibi personel bulunduran yerler 
Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından valinin 
gözetim ve denetimi altındadırlar. Buralarda bulunan ve çalışanların kimlik ve nitelikleri 
hakkında valiler bu yerlerden bilgi isteyebilirler. İstenilen bilgiler hemen verilir. 

F) Valiler, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. 
Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar Cevabı kafi görmedikleri takdirde askerlik 
şubelerinin bağlı bulunduğu bölge, tümen veya korkomutanlıklarına ve Milli Savunma 
Bakanlığına müracaat ederler. Bu makamlar tarafından lazım gelen soruşturma yapılarak 
kanuni gereği ifa edilir ve sonucundan valilere bilgi verilir. 

G) Vali, lüzumu hâlinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken 
emirleri verebilir. Kolluk bu emirleri, mevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine 
getirir. 

H) Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak 
amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile (D) fıkrası hükmü 
saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluşlar dışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer 
araç ve gereçlerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu kurum ve 
kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi 
takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular.  

I) (H) fıkrası ile valiye verilmiş olan yetkiler, ilçede kaymakam tarafından da kullanılabilir. 

J) Genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele 
için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenini ciddi şekilde bozması hâlinde, 
İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 
görevlendirilebilir.  

4) Vali ve Stratejik İç Güvenlik Yönetimi 

                                                                                                                                                                     
baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan 
olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
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 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmasına dair yönetmelik23 
ve gerekli tebliğler24 de çıkarılmıştır ki bu tebliğde Jandarme Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü 10. Kalkınma Planındaki Sorumluluklaer Tablosunda yer almaktadır. 
Aynı tebliğe göre 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı (Kalkınma Planı), 
TBMM tarafından kabul edilerek 06/07/2013 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Palnı 2009-2013’ü sitesine 
görmek mümkündür25. Stratejik Plan yönetmeliğe göre 5 yıllık dönemler için hazırlanır 
(m.7), Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığının stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir (m.2),  Bakanlar, 
bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının 
kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından 
sorumludur (m.10). Söz konusu planlarda çevre ve gelecek dönem etkileri de 
değerlendirilerek kurumların vizyon, misyon vb tanımlamaları ile personel ve tüm lojistik 
planlaması yapılmaya çalışılmaktadır. 

İllerimizin stratejik plan yapmadıkları görülmektedir26, İlgili yönetmelikte27 hangi 
kurumların Stratejik Planlamalar yapacağı yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilmektedir. 
Bahse konu cetvellerde Emniyet Genel Müdürlüğü III. Grupta yer almaktadır. Başbakanlık 5 
yıllık Stratejik Planlar yapmaktadır28, bazı kamu kurumları da Kamu Düzeni ve Güvenliği 
Müsteşarlığı ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı29 gibi merkezde bu planları 
yapmaktadır30. Bu durumda İllerde tam anlamıyla Stratejik Yönetimden bahsetmek 
imkansız ise de merkezin yaptığı Stratejik Planları Uygulama noktasında ildeki yöneticilerin 
yetki ve etkinlikleri önem arz etmektedir.  

Valiler ilde her bakanlığın tek tek temsilcisi olduğundan ve illerde yetki genişliği ilkesi 
hakim olduğundan merkezden yapılan tüm planlar gibi Stratejik planların da başarıya 
ulaşması, genel olarak ildeki şube başkanlarının görüşlerini alarak kararlarını vermesi 
gereken valilerin durumlarını kritik kılmaktadır. Bu valiler Stratejik Planlara görüş ve 
önerileri ile destek verecekleri gibi uygulama aşamasında bu planların uygulanabilirliğini de 
gözetmek durumundadırlar.  

                                                      
23http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&sourceXmlSearch=&Mev
zuatIliski=0 Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26179, Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında yönetmelik 
24 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ, RG 30 Nisan 2015 Sayı: 29342. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-10.htm  
25 https://www.egm.gov.tr/Documents/emniyet_genel_mudurlugu_Stratejik_Plani.pdf  EGM 
Stratejik Plan 2009-2013. 
26 http://www.ankara.gov.tr/, http://www.istanbul.gov.tr/tr, http://www.izmir.gov.tr/, 
http://www.antalya.gov.tr/anasayfa, http://www.igdir.gov.tr/, http://www.tekirdag.gov.tr/, 
http://www.gaziantep.gov.tr/, http://www.samsun.gov.tr/, http://www.van.gov.tr/, 
http://www.bursa.gov.tr/, http://www.adana.gov.tr/, http://www.nigde.gov.tr/, 
http://www.ordu.gov.tr/http://www.bitlis.gov.tr/, erişim tarihi: 01/09/2016.  
27http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&sourceXmlSearch=&Mev
zuatIliski=0 Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26179, Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 
28 Başbakanlık 2011-2015 Stratejik Planı, Acar Basım ve Cilt Sanayi, Ankara, 2010. 
http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/4owl6+BasbakanlikSP1115.pdf 
29 http://www.oib.gov.tr/Planlar.htm, 2009-2013 ve 2014-2018 Stratejik Planları. 
30 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı STRATEJİK PLAN 2013-2017, 2013. 
http://www.kdgm.gov.tr/snetix/solutions/KDGM/resources/uploads/files/stratejikplan.pdf 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-10.htm
https://www.egm.gov.tr/Documents/emniyet_genel_mudurlugu_Stratejik_Plani.pdf
http://www.ankara.gov.tr/
http://www.istanbul.gov.tr/tr
http://www.izmir.gov.tr/
http://www.antalya.gov.tr/anasayfa
http://www.igdir.gov.tr/
http://www.tekirdag.gov.tr/
http://www.gaziantep.gov.tr/
http://www.samsun.gov.tr/
http://www.van.gov.tr/
http://www.bursa.gov.tr/
http://www.adana.gov.tr/
http://www.nigde.gov.tr/
http://www.bitlis.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://www.oib.gov.tr/Planlar.htm
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Emniyet Genel Müdürlüğünün Stratejik Planlarına uyuma dikkat etmesi gereken valiler, her 
ne kadar Jandarma Genel Komutanlığı için bu tür Plan zorunlu değilse de nihayetinde 
onunla ilgili kararlarında da Başbakanlığın genel Planlarına uygunluğa dikkat etmek 
durumunda kalacaktır. İllerde İl Özel İdarelerin31 hazırladığı stratejik planları başı olarak 
valiler imzaladığından, bu planlar yanlış olarak valilik stratejik planı gibi de 
algılanmaktadır. 

İllerde ayrıca çoğu kurum merkezdeki bağlı birimlerin yaptıkları stratejik plana uygun 
olarak stratejik planlar yapmakta daha doğrusu merkezde yapılan planları ile 
uyarlamaktadırlar. Bazen de illerde çeşitli kurumların stratejik nitelik taşımayan planları 
hazırlanmakta ve çoğu kez valinin onayı ile uygulamaya konmaktadır, emniyet 
müdürlüklerinin hazırladığı asayiş planları, terör olaylarına dair planlar vb gibi. Bunlar da 
birden fazla kurumun iştirakini öngördüğü için vali onayı ile yürürlüğe konmakta çoğu 
zaman bir öncekinin güncellenmesiyle oluşturulan bu planları valiler sadece 
imzalamaktadır, okuyup değişiklik öngörmeleri de pek mümkün olmamaktadır.  

Tablo 1: İç Değerlendirme 

ÜSTÜNLÜKLER GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR 

Alanında uzman personel İç müşterilerin ihtiyaçlarının yeterince 
karşılanamaması 

Alanında bilgi birikimi Görev alanının geniş olması 

Kaliteli hizmet sunma isteği Personel sayısının yetersiz olması 

Değişim zorunluluğunda mutabakat Teknik alt yapı eksikliği 

Pol-net bilgi sistemi Bilgi yönetim sistemi alt yapısının eksikliği 

Personel bilgi sisteminin var olması Etkili iletişim süreçlerinin arzulanan 
seviyede olmaması 

e-bütçe sisteminin olması Personelin özlük hakları 

Kolay ulaşılabilirlik Yönetim konusunda kurumsal kimlik 
eksikliği 

Sosyal hizmetler alanındaki gelişmeler Sosyal tesisler ve lojmanların eksikliği 

Disipline dayalı hiyerarşik bir yapıya sahip 
olunması 

Polisin yapmış olduğu çalışmaların uygun 
bir şekilde yayınlanmamış veya 
tanıtılmaması 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Startejik Planı 2009-2013, s.34. 
https://www.egm.gov.tr/Documents/emniyet_genel_mudurlugu_Stratejik_Plani.pdf 

                                                      
31http://www.bitlisozelidare.gov.tr/ortak_icerik/bitlisozelidare/2011%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Bit
lis%20IOI%20Faaliyet%20Raporu.pdf  Bitlis İl Özel İdaresi Kurum Faaliyet Raporu 2011’de olduğu 
gibi. 

https://www.egm.gov.tr/Documents/emniyet_genel_mudurlugu_Stratejik_Plani.pdf
http://www.bitlisozelidare.gov.tr/ortak_icerik/bitlisozelidare/2011%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Bitlis%20IOI%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.bitlisozelidare.gov.tr/ortak_icerik/bitlisozelidare/2011%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Bitlis%20IOI%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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Tablo 1’de görüleceği gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2009-2013 Stratejik Planındaki 
gelişmeye açık alanlardaki buraya alınan başlıklar tek tek incelendiğinde; bir ildeki bu 
konuların hepsinde iyileşme sağlanıp sağlanamaması valilerin yetki alanında olup öncelik 
vermelerine bağlıdır. Zira valiler ilde her bakanlığın ayrı ayrı tek temsilcisi olmakla ve İl 
İdaresi Kanunu’ndan kaynaklanan her tür atama, kaynak aktarma, harcama ve denetleme, 
onay yetkileriyle, görev alanlarını belirleme yetkileri, özlük haklarında vereceği onaylarla 
personelin maaşında meydana getirebilecekleri değişikliklerle, ödüllendirme ve 
cezalandırma yetkileri ve görevleriyle, polise kendini ifade imkanı verip-vermemesi, polise 
sosyal tesisler kazandırtma istek ya da isteksizliğiyle yukarıda görülen gelişmeye açık 
alanlarda doğrudan ve net etkiye sahiptir. 

Tablo 2: Dış Değerlendirme 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Polis teşkilatının kamu güvenliği konusunda 
öncü kurum olması 

Güvenlik hizmetlerini belirleyen belirsiz ve 
ölçülemeyen durumlar 

Güvenlik hizmetinin olmazsa olmaz bir 
nitelik taşıması 

Bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki 
farklılıklar 

Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi Büyük şehirlerin göç alması ve çarpık 
kentleşme 

Hizmet konusu ile ilgili seminer ve 
brifinglerin olması 

Personelin moral ve motivasyonunu 
olumsuz olarak etkileyebilecek olan dış 
kaynaklı gelişmeler 

Kanun desteği Bürokratik etki 

Güvenlik hizmetinin süreklilik arz eden bir 
hizmet olması 

Personelin kurum değiştirmesi 

Yeni ihale sistemi Teknolojinin sürekli eskimesi 

Ülkemizde ar-ge çalışmalarına verilen 
önemin artması 

Kurumlar arası koordinasyonun arzulanan 
seviyede olmaması 

Kaynak: Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2009-2013, s.35. 
https://www.egm.gov.tr/Documents/emniyet_genel_mudurlugu_Stratejik_Plani.pdf 

Tablo 2’ye baktığımızda Tehditler başlığı altındakilerden buraya alınan konulara gelince; bir 
ile gelecek yabancılara dair göç hareketlerindeki etkileri, bürokratik uygulamayı bir 
emirleriyle rahatlatabilme yetkileri, teknolojideki gelişmeleri teşkilata kazandırma yönünde 
uygun görme yetkisi, bir ildeki kurumlar arası koordinasyondan asıl sorumlu olmasıyla, 
güvenliğin ildeki sorumlusu olarak etkin ve verimli olup-olmaması, halka davranışlarıyla 
onları etkileyerek yapıya sahip olmasıyla, valilerin yukardaki tehditlerin hepsinde etki ve 
etkinliği olduğu veya olabileceği açıktır. 

SONUÇ 

Bu çalışmamızda bir kamu yönetimi olan iç güvenlik yönetimini irdeleyip stratejik yönetim-
iç güvenlik yönetimi kavram ve etkileşimleri incelenmektedir. Bu amaca yönelik olarak 

https://www.egm.gov.tr/Documents/emniyet_genel_mudurlugu_Stratejik_Plani.pdf
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öncelikle stratejik yönetim ve onun ön şartı olan stratejik plan olguları ortaya 
konulmaktadır. İç güvenliğin diğer kamusal alanlarla sıkı ilişkisi nedeniyle öncelikli olarak 
stratejik güvenlik yönetimine geçilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. İç Güvenlik kurum ve 
hizmetlerinin çevresel ve değişen diğer etkenlerin de etkisi ve etkileşimi dikkate alınarak 
planlanıp yerine getirilmesi gerektiği ortaya konmakta ve illerdeki güvenlik kurumlarında 
bu stratejik güvenlik yönetimi nasıl uygulanabilir konusu açıklığa kavuşturulmaya 
çalışılmaktadır.  

Çalışmada, mevzuatla bazı güvenlik kurumlarına stratejik plan yapma zorunluluğu 
getirilirken bazılarına getirilmediği görülmektedir. İster stratejik plan yapma zorunluluğu 
getirilen güvenlik kurumları olsun isterse de stratejik plan yapma zorunluluğu bulunmayan 
güvenlik kurumları olsun, iç güvenlik birimleri olarak hepsinin illerde valilerin emir 
komutasında, sorumluluğu ve gözetiminde olduğu ortadadır. Her bakanlığın ildeki ayrı ayrı 
tek temsilcisi olan valilerin il bazında her kamu kurumunun olduğu gibi güvenlik 
kurumlarının stratejik planını da uygulama ve oluşturmada sorumluluk ve yetkilere haiz 
olduğu ortadadır. Merkezdeki diğer kurumlarca yapılsa bile ilde her kuruma dair olan 
stratejik planların uygulanmasını gözetmek durumunda olan valilerin mevcut mevzuattan 
kaynaklanan aktif durumları ve etkinlikleri gereği illerde stratejik iç güvenlik yönetimi 
anlamında da kilit bir role sahip olduğu anlaşılmaktadır.   

 Hatta valilerin stratejik plandaki çoğu faktörü etkileyecek bir yetkilendirme ve 
görevlendirmeye sahip olduğu, çoğu zaman olaylara bakış açısı ve vereceği öncelikle çoğu 
stratejik plan faktörlerini etkileyip değiştirmeye muktedir konumda olduğu anlaşılmaktadır.     
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ÖZET 
Suriye coğrafyasının sosyo-kültürel, ekonomik ve askerî özellikleri Uluslararası Güçlerin 
bölgeye yönelik politikalarını etkilemektedir. Politikalar çatışmalara ya da birlikteliklere 
göre mütemadiyen değiştirilebilmektedir. Politikalar, Suriye ve bölgeyle ilgili uluslararası 
toplantılarda, diplomatik oyunlarda, çarpışan askerî/terör örgütlerin faaliyetlerinde, 
propagandalarda görülmektedir. Makyavelist politikalar bölge halkının içtimaî, iktisadî ve 
insanî olumsuzluklar yaşamasına neden olmaktadır.  
Kuzey Afrika’da başlatılan “Arapların kanla imtihanı” olan “demokratikleştirme” 
girişimleri ilgili Arap ülkelerini ve çevreyi derinden etkilemiştir. Suriye’deki 
demokratikleşme neticesinde örtüşen/çatışan “çıkar savaşları” sebebiyle milyonlarca insan 
çaresizlik içinde insanî dramlar yaşamaktadırlar. Suriye ve komşu ülkelerde etkili olan 
politikalar büyük oyuncuların menfaatleriyle ilintilidir. 

Bu çalışma, Suriye ve bölgeyi ilgilendiren özellikle Rus politikalarını inceleyerek, politik 
oyunların yaşanan insanî trajedilere, bölgedeki zoraki göçe nasıl etki ettiğini ve göç 
hareketlerinin sonuçlarını, Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Göç, Uluslararası Politika, Enerji ve Strateji, Rus-EU ve ABD 
politikaları, strateji, jeopolitik. 

Jel Kodu: F50, F51, F54, F6 

REASONS OF RUSSIAN SYRIAN POLICIES 

ABSTRACT 

Geography of Syrian socio-cultural, economic and military specialities is playing the 
fundamentals of creating International Powers’ policies towards the region.  Policies are 
constantly altered depending on cooperative and conflicting interests. Implementation of 
policies were seen in diplomatic manoeuvres, combating military/terror organisations, and 
propagandas. The Machiavellian policies of big powers are the main reason of contributing 
to the local peoples’ misery and humanitarian disasters. 

The mass movement, which was started as “Arabs’ exam with blood” in North Africa alias 
“Democratisation” has deeply effected the Arab States and neighbouring areas. Within the 
democratisation process of Syria, which has dramatic impacts on local peoples’ situation 
with variety of humanitarian tragedies as a result of Russian interests. The policies are 
related with the influential powers’ politics. 

This study will analyse how and to what extend Syria and region’s strategic location plays 
roles in the politics of Russian Federation. How and why Russian policies affects the mass 
migration and tragedies and their consequences under the light of International Relations 
perspectives.  

Key Words: Syria, Migration, International Politics, Energy and Strategy, Russian-EU and 
USA Policies, Geostrategy, Jeopolitics. 
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GİRİŞ 

Uluslararası politikalar uluslararası ekonomik, siyasî ve askerî gelişmeler ve değişimler 
neticesinde oluşturulmaktadır. Suriye’nin içinde bulunduğu bölge uluslararası güçlerin 
çıkarlarını en fazla etkileyen bölgelere yakındır. Bu nedenle ekonomik, siyasî, askerî ve 
kültürel açıdan özel bir coğrafyadır. 

Güneybatı Asya Ülkelerinin (Ortadoğu) sahip olduğu enerji kaynakları ve ulaşım yolları 
dünya enerji ticaretinde önemlidir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet bölgeye komşu 
topraklarda doğmuş ve yayılmıştır. Bölgenin sosyo-kültürel yapısı, ekonomik kapasitesi ve 
güvenlik hususundaki etkinliği pek çok potansiyele sahiptir. Büyük ve orta ölçekli 
uluslararası güçlerin iştahını kabartan bölge Rusların özel ilgisine maruz kalmaktadır. Bu 
nedenle bölgedeki siyasî, iktisadî ve askerî manevraların karşılaştığı bir alan haline gelmiştir 
(Stratfor, 18 July 2013). 

Bölgenin sahip olduğu enerji potansiyeline ilaveten Orta Asya enerjisinin Hazar Denizi 
aracılığıyla İran’a ve İran’ın potansiyelinin Hürmüz Boğazı’na, Kuveyt, Irak ve Suudi 
Arabistan’ın sahip olduğu petrol ve doğalgazın bölgeden Avrupa pazarına ve diğer alıcılara 
ulaşacak olması bölgeyi daha da yarışılan bir alan haline getirmektedir. Diğer taraftan, Doğu 
Akdeniz’de keşfedilen enerji ve potansiyeli, bölgedeki enerji merkezli ekonomik çıkar 
mücadelesini ziyadeleştirmektedir. Suriye’nin batısındaki Kıbrıs’ın Karpaz burnu önündeki 
enerji kaynakları, Bakü-Tiflis Ceyhan (BTC) ve Kerkük Yumurtalık petrol boru hatları 
bölgenin önemli bir enerji merkezi olduğunu göstermektedir. Bölgedeki mücadelenin 
kızışmasında enerjinin yeri oldukça önemlidir. Her güç gibi Ruslar da bölgeden 
faydalanmak için politikalarda daha etkin olabilmenin yollarını aramıştır/aramaktadır. 

Suriye’deki gösteriler Mart 2011’de başlamış Haziran-Temmuz 2011’de özellikle Hama, 
Humus ve İdlip’te büyük katliamlara dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konsey’inde Suriye Krizi ile ilgili toplantılarda Rusya veto haklarını kullanmışlardır. Ayrıca 
Çin ve İran’ın desteklerini de alan Ruslar Suriye’de kendi lehine değişiklik için gayret 
sarfetmektedir. Arap Birliği, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ise 
Suriye’de kendilerince bir takım uygulamalar yapmaya çalışmaktadırlar. 

Suriye’de etkin olmak isteyen belli başlı uluslararası güçler arasında Çin’in de desteğini 
kollayan Ruslar başı çekmektedir. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
Birliği’nin kendilerince politikaları bulunmaktadır. Bölge güçleri olarak İran, Suudi 
Arabistan, İsrail ve Katar da nüfuzlarını genişletmek mücadelesindedirler (Stratforvideo, 
2012). Türkiye ve Ürdün ise Rusların politikaları başta olmak üzere diğer güçlerin 
Suriye’deki faaliyetlerinden etkilenmektedirler. Bu çalışma özellikle Rusların Suriye 
politikasının nedenlerini Suriye jeopolitiği ile bağlantıları ve bu bağlantıların Suriye ve 
bölgeye etkisinin daha iyi kavranmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

I. SURİYE’NİN RUSYA FEDERASYONU’NUN POLİTİKALARINDA YERİ 

Rusya Federasyonu’nun devraldığı Sovyetler Birliği’nin siyasî nüfuzu ve ticari ilişkileri 
halen Rus siyasî ve ticarî ilişkilerinde etkilidir. Ruslar genel itibariyle Araplarla iyi ilişkiler 
içinde olmuşlardır. İlişkilerin geliştirilebilmesinde Arapların genel olarak Batı’nın 
sömürgeleri olmaları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteklediği İsrail’in 
oluşturulması bu gelişmelerde etkili olmuştur. Sovyetler Birliği döneminde gelişen Rus-
Arap ilişkilerinin devamlı olabilmesi için Ruslar oldukça çeşitli yöntemler kullanmışlardır. 
Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte her ne kadar Rusların etkisi azalmışsa da 
bu etkinin özellikle Vladimir Putin döneminde yeniden kurulmaya başlandığı 
görülmektedir. İlişkilerin geliştirildiği bir dönemde Karadeniz’de ve Akdeniz’de bir takım 
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uluslararası değişiklikler yaşanmış ve bu yaşananlar Rus politikalarında da değişimlere 
neden olmuştur.  

Kuzey Afrika başta olmak üzere Arapların Batı tarafından “demokratikleştirme” politikaları 
çerçevesinde “Arapların kanla imtihanı”ndan çıkarları en fazla etkilenen ülkelerden birisi 
Rusya Federasyonu’dur. Arap devletleri arasında Rusya ile ilişkileri en iyi olan devletlerden 
birisi Suriye’dir. Bu ilişkiler Suriye’nin kuruluşuyla başlamış ve çok yönlü olarak hemen her 
gelişmede kendini göstermiştir. Suriye’ye dışarıdan herhangi bir müdahalenin her zaman 
karşısında olan Ruslar çeşitli yöntem ve politikalar takip ederek etkilerini artırma 
peşindedirler. Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesinde İran ve Çin’in desteğini almaya 
çalışmaktadırlar. Rusya ile benzer beklentileri olan iki ülke Rusları desteklerken kendi 
çıkarlarını da geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Kuruluşuyla birlikte Suriye Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Baas 
Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte ilişkiler daha da geliştirilmiştir. İngiltere’nin pek çok 
Arap ülkesini sömürgesi altına almış olması İngiltere’nin içinde bulunduğu topluluklara 
yönelik olumsuz yaklaşımın sebeplerinden birisidir. Fransa’nın ise Suriye ve Lübnan’ı içine 
alan sömürgeci politikaları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili Batılı devletlerinin 
boşluğunu İkinci Büyük Savaş’tan sonra doldurmaya başlaması Suriye’nin yönünü 
belirlemiştir. Batı karşıtlığı Rus taraftarlığıdır. Rusların siyasî ve iktisadî ilişkilerini 
geliştirme yönünde sonuçlanan bu durum bölgedeki Doğu-Batı çıkar çatışmasının ortamını 
hazırlamıştır. Suriye ile Ruslar arasında pek çok görüşmenin sonunda anlaşma, sözleşme ve 
paktlar imzalanmıştır. Böylece Ruslar Arapları destekler görünmüş ve bölgedeki çıkar 
çatışmalarında kendi menfaatlerini en üst seviyede tutabilmiştir. Araplarla-Siyonistler 
arasında gerçekleştirilen çatışmalarda Ruslar Araplara destek veriyor görünmüştür 
(Erdemir, 2014, s.121-158).  

Silah ticareti başta olmak üzere çok yönlü iktisadî dolayısıyla siyasî ilişkiler 
çeşitlendirilmiştir. Rusların bölgede ihtiyaç duyduğu askerî varlığı için üst gerekmekteydi. 
Suriye Akdeniz kıyısında bulunan Tartus limanını Ruslara tahsis etmiş böylece Ruslar 
Akdeniz’de varlıklarının devamlılığını temin edebilmişlerdir. Esasen Tartus limanı Ruslar 
için Amerika’nın bölgedeki etkinliğini dengeleme bakımından oldukça önemli olmuştur. Bu 
limanın tahsisine giden yolda Hafız Esad’ın yönetimi eline geçirmesi ve Moskova ziyareti 
bir başlangıç olmuştur. Ruslar, Sovyetler Birliği’nin çıkarları doğrultusunda hazırladıkları 8 
Ekim 1980 tarihli SSCB-Suriye Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nı Suriye ile imzalamışlardır 
(Gingburg, 1987, s. 377, 502-503).  Anlaşmayla Ruslar her halükarda Suriye’de  olabilmeyi 
garantilemişlerdir (Moody, 1980). 

Rusya Federasyonu 1993 yılında “yakın çevre” politikası ile Sovyetler döneminde kaybettiği 
etkiyi tekrar kazanmaya çalışmıştır. Bu çerçevede Suriye ile ilişkiler yeniden tesis edilmiştir. 
Boris Yeltsin dönemindeki Rusya Federasyonu içe dönük olarak ekonomik ve sosyal 
zorluklarla uğraşmış ancak Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle, dışa yönelik aktif politika 
takip edilmiştir. Putin dönemi Sovyetler Birliği döneminin etkisinin ve yetkinliğinin yeniden 
canlandırılması dönemidir (Kaplan, 2014). Ruslara borçları olanlardan bazıları af edilirken 
yeni ticarî, siyasî ve askerî anlaşmalar yapılmıştır (Yazıcı, 2012, s.10-15). 

Rusya Federasyonu-Suriye ilişkisi Sovyetler döneminin devamı mahiyetindedir. Rusya  
Suriye’deki etkinliğini artırmak için her çareye başvurmakta ve Batı’ya dönük Suriye 
politikalarını engellemeye çalışmaktadır. Batı politikalarının Rus çıkarlarını engellediği 
düşünülmektedir. Bu nedenle bölgedeki gelişmelerde Ruslar doğrudan içinde olmak 
istemektedirler. Amerika ve Avrupa’nın müdahalelerine engel olmaya 
çalışmıştır/çalışmaktadır. Batının etkinliği Rusların bölgedeki yetkinsizliği anlamına 
gelecektir. Bu da Suriye’de Rusların siyasî, ticarî ve askerî ilişkilerini olumsuz yönde 
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etkileyecektir. Ruslar Suriye rejimini olumsuz etkileyecek Güvenlik Konseyi kararlarını veto 
etmiştir. Bu kararlarında Kuzey Afrika’da çıkan gelişmeler sonucunda elinden kaçırdığı 
hususlarla bağlantı kurması etkili olmuştur (Stratforvideo, 2016). 

Ruslar Suriye’deki etkinliklerini korumak için çeşitli metotlar kullanmaktadır. Bu amaca 
yönelik olarak Çin ve İran ile ortak hareket etmektedir. Böylece Suriye’de ve Uluslararası 
siyasî arenada daha aktif politikalar ile etkinliğini arttırmaktadır. Suriye ile ilgili olarak rejim 
ve muhaliflerle görüşmektedirler. Bununla birlikte Suriye’de Beşâr Hâfız El Esad’ı ve 
yönetimini destekleyen temel aktör Rusya’dır (Stratforvideo, 2013). Bu politikasında İran, 
Irak, Çin, Venezüella ve Küba’nın da desteğini almaktadır. Rusya politikalarında esasen 
bölgeden ve ilgili kullandıkları ülkelerin çıkarlarından ziyade kendi öz çıkarlarını 
gerçekleştirmek istemektedir. Rusya bölgede amacını gerçekleştirmek için halen kişileri 
destekliyor olabilir. Ancak desteklerin amacı ülke ticarî, siyasî ve askerî menfaatlerinin 
devam ettirilmesidir. Nitekim bölgedeki kişiler ve devletlerle birbirleriyle karşıt da olsalar 
ikili ve çoklu ilişkiler kurabilmiştir. Arapların yanında bölgedeki Yahudiler ve Siyonistlerin 
idaresindeki İsrail ile de çeşitli seviyelerde ilişkiler devam ettirilmiştir. Arap-İsrail 
savaşlarında her iki tarafa da silah satabilmişlerdir. Araplar arasında en önemli silah alıcılar 
ise Suriye ve Mısır yönetimleri olmuştur (Goldschmidt ve Davidson, 2010, s. 243-364, 421-
453). 

Rus ticaretinin kurulması ve geliştirilmesi için Arap devletleri arasında sosyalizm yayılmaya 
çalışılmıştır. Böylece siyasî ve iktisadî hayatın bir vasıtası olarak Rus menfaatlerinin 
bölgedeki etkinliğinde sosyalizm bir araç olarak kullanılmıştır. Oluşturulan grup içinde 
ticarî birliktelikler kurulmuş ve bölge devletlerine silah satılmıştır. İlgili silahların kullanımı 
ve eğitimi için Arap askeriyeleri modernize edilmiştir. Ruslar için iyi bir ticarî araç olan 
sosyalizm akımı neticesinde bölge kaynaklarını Sovyetler Birliği’ne çekilebilmiştir. Bu silah 
satımı sayesinde bölge ordu mensupları eğitimlerini Rusya’da Ruslardan almışlardır. 
Ruslara ve mallarına aşina olan ordu mensupları iktidara geldiklerinde kurulan ikili ve 
çoklu ilişkiler devamlı kılınabilmiştir. Bu politikalar sadece Suriye’de değil aynı zamanda 
Mısır’da da uygulanmıştır. Alenen bu politikalar takip edilebildiği gibi gizli de 
gerçekleştirilmiştir (Lea, 2001, s. 209-225). Ruslar bu politik uygulamalarını ‘maskirovka’ 
(Berdy, 2014) (kamuflaj) ismiyle anmaktadırlar.  

Rusların maskirovka politikalarında Çin ve İran önemli bir yer tutmaktadır. Her iki ülkenin 
de atom enerjisi elde etmesini destekliyor görünmesi hem ikili ticarî hem de siyasî ilişkilerini 
desteklemektedir (Sharp, 2011, s. 1-33). Enerji ve telekomünikasyon alanında yatırım yapan 
Çin, 2010 verilerine göre $1.1 milyar ticaret yapmaktadır (Sharp, 2011, s. 29). Çin de Rusya 
gibi bölgedeki çıkarlarının kaybolmaması için Suriye’de meselelerin müzakere ile 
çözülmesini savunmaktadır. Ruslar Çin’den sadece Suriye’de destek almakla kalmamış aynı 
zamanda Ukrayna ve Kafkaslar’da da destek görmüştür (CNTV, 2012). Batı’nın ilgili 
bölgelere müdahalesi Rus etkisini ve nüfuzunu azaltacağından Rusya ilgili yerlerde her 
türlü yardım için her türlü çareye başvurmaktadır. Batı’nın Afganistan ve Irak’a ilaveten 
Libya ve Suriye’de de etkin olmaya çalışması Rusları tedirgin etmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupalıların AB ve NATO şemsiyesi altında Kafkaslar ve Ukrayna’daki 
varlıkları ve politikaları Rusların güvenlik ile ilgili kaygılarını arttırmakta ve 
saldırganlaştırmaktadır.  

Birleşmiş Milletler bünyesindeki oylamalarda Ruslar, Batı politikalarını tehlikeli bulduğunu 
açıkça beyan etmiştir. Batının, bir ülkede muhaliflerin yönetimle ilgili her şeyi 
reddetmelerini sağlayarak Batılıların gelişmelere müdahale etmesine ortam hazırladıklarını 
ileri sürmüştür. Batı muhaliflere askerî ve diğer şekillerle yardım etmekte ve böylece 
rejimlerin değiştirilmesini sağlamaktadır. Bu da özellikle içinde farklı unsurlar barındıran 
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Rusları tedirgin etmektedir (Meyer ve Cook ve Arkhipov, 2011). Bu ve benzer politikaları 
engellemek için Ruslar arabuluculuk sıfatıyla muhalefetle de görüşmeler 
gerçekleştirmişlerdir. “Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi” ve “Suriye 
Ulusal Konseyi” ile bağlantıya geçerek Moskova’ya görüşmüşler ve yönlendirmek 
istemişlerdir (Trenin, 2012). Rejime yardım için Rejimin gerçekleştirdiği Haula ve Ğuta 
katliamlarını Batılıların yaptırdığını iddia etmiştir. Maskirovka politikasını kullanmış 
rejimin kullandığı görülen varil bombaları için ise herhangi bir yorum yapmamıştır 
(Anodolu Ajansı, 2016). 

Tek kutuplu uluslararası sistemik yapının çok kutuplu yapıya dönüşmesini istemektedir. 
Çok kutuplu yapının Rusya’nın çıkarına olacağını hesap etmektedir. Büyük güçlerle ikili 
mücadelelere girmek yerine pek çok gücün içinde olduğu bir yapıda çıkar çatışmalarını 
kullanarak Rus menfaatlerinin gerçekleştirilmesini daha uygun bulmaktadırlar. Rusya her 
türlü gücü kullanarak kullanmaktadır. Medyayı bir propaganda aracı olarak 
değerlendirmektedir.  

Rusya’nın güvenliğinde hayat alanı olarak gördüğü güçlü komşularla arasında bulunmasını 
istediği tampon bölgeler vardır. Merkezine çevre olan Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerdeki 
gelişmelere yaklaşımı realist bir yapıdadır. Çevrenin çevresinde ise daha idealist politikalar 
sergilemektedir. Kuzey Afrika’daki gelişmelere benzer girişimlerin Rus hâkimiyeti altında 
bulunan bölgelerde de uygulanabileceğinden kuşkulanmaktadır. Bu nedenle Kuzey Afrika 
ve Güneybatı Asya’daki gelişmelere karşı çıkmaktadır. Batı’nın desteklediği girişimleri 
tehlikeli bulmuş ve engellemeye çalışmıştır.  

Amerika’yı yönetenlerin Rusya ve Rusların liderleriyle ilgili söylemleri mesafelidir. Ancak 
Amerikalılar Rusya’nın Esad rejimine yaptığı doğrudan ve/veya dolaylı askerî ve siyasî 
destek, Suriye’de mücadele eden güçler arasında dengeyi değiştirdiğini görmektedirler 
(Goujon, 2014). Bununla ilgili her ne kadar doğrudan bir girişimde bulunamasalar da yerel 
güçlere destek vermek suretiyle Rusları bir nebze olsun durdurmaya çalışmaktadırlar. 
Ancak Rusya, Esad yönetimine karşıt olanları ve muhalefet edenleri çeşitli vasıtalarla 
öldürmeye devam etmekte ve bölgedeki kendi lehine döndürmektedir. 

Rusların Suriye’ye destek vermelerinin bir sebebi de, Kafkaslarda Ruslara karşıt bir yapının 
oluşturulması ve bunun başkalarınca desteklenme ihtimalinin bulunmasıdır (Joscelyn, 2015). 
Bu nedenle, Suriye’deki gelişmelerin biran evvel durdurulması ya da Rus çıkarlarına uygun 
hâle döndürülmesi gerekmektedir (Delanoë, 2014). Suriye’nin Kafkaslara örnek olmasına 
ilaveten, Kafkaslar bölgesinden Suriye’ye gelerek bölgede IŞİD’e destek verenlerin Suriye 
sonrasında Kafkaslarda Ruslara karşı mücadeleye girişmesi ihtimali oldukça yüksektir 
(Melvin, 2016). Suriye’deki Çerkez varlığı da bilinmektedir. Batı’nın cihadistler olarak 
isimlendirdiği teröristleri kullanarak Batı’nın da Rusları desteklemesi sağlanmaya 
çalışılmaktadır (Roggio, 2015). “Radikal İslamcı” nitelemesiyle Batı kamuoyunun desteğini 
alarak özellikle Kafkaslardaki karşıtlarını bertaraf etmekte ya da katliamlarına ortam 
hazırlamaktadır. Bu alanda Batı ile ortak düşman bulmuş ve bunu kendi lehine kullanıyor 
olmaktadır. 

Suriye ve Kafkaslardaki Rus mücadelesine İran da destek vermektedir. Suriye’deki Sünnî 
yapılanmayı politikası için olumlu bulmayan İran yönetimi Kafkaslarda da Sünnî bir 
yapılanmasını istememektedir. Böylece Rusya ile İran ortak çıkarlarda buluşmuş 
görünmektedir. Bu siyasî alandaki birlikteliğin ticarî ayağını ise petrol satışları ve Batı’nın 
her iki ülkeye uygulamakta oldukları ambargoların da etkisi bulunmaktadır. Petrol 
fiyatlarındaki düşüşler her iki ülkenin ekonomisinde olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu 
durum da her iki ülkenin beraber çalışmasını gerektirmektedir. 
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Rusya’nın yeniden doğuşunun simgesi Vladimir Putin Suriye’de geri adım atmak 
istememektedir. Putin itibarının olumsuz etkilenmemesi için Suriye’ye gereken desteği 
vermektedir. İç politikadaki rahatlığını dışarıda sağlayacağı başarıya bağlayan Putin 
saldırılarına devam edecektir. NATO ve AB tarafından gelen ve Rus çıkarlarını etkileyen her 
hususa Ruslar sert bir cevap vereceklerdir (Bagdonas, 2012, s. 55-77). 

Putin dinî motifleri de politikasında ve imaj yapımında kullanmaktadır. Papa ve Rus 
Ortodoks Patriği ile görüşerek dinî duyguları medya aracılığıyla değerlendirmektedir. 
Ruslar, Ortodoksların hâmiliğini yaptıklarını ileri sürmektedirler. Suriye’deki Ortodoksların 
hâmiliği için Suriye halkını bombalarken Ukrayna’daki Ortodoksları ise stratejik hedefleri 
için öldürmektedir. Bu da Rusların Suriye’deki ya da Ukrayna’daki Hıristiyanların 
çıkarlarını değil, devlet olarak Rusya menfaatlerini koruduğunu göstermektedir 
(Heydemann, 2013).  

Diğer taraftan Ruslar hedef bölgedeki politikalarını gerçekleştirmek için rejim ve kişileri 
desteklemekte ya da değiştirebilmektedir. Maskirovka politikaları Hıristiyan, Kürt, Alevi ve 
Dürzîlerin korunması şekliyle sergilenmektedir. Bu politikalarla Rusların ne kadar 
hürriyetperver ve demokratik bir devlet oldukları imajını vermektedirler (Bagdonas, a.g.e. s. 
55-77). Rusya bazen Esad’ın Humus ve Haula’da olduğu gibi hata yapmış olabileceğini ileri 
sürmektedir. Böylece muhtemel yeni oluşumdan da tamamen kendisini soyutlamak 
istememektedir. Bu eleştirileri sırasında da Esad’a askerî yardımda bulunmaktadır (US 
Senator Lindsey Graham). Bir taraftan eleştirir görünmekte diğer taraftan gizlice destek 
vermektedir. Uluslararası arenada da barış yanlısı ve barışçı olduğunun propagandasını 
yapmaktadır (Zakharova, 2016; BBC, 2012). Birleşmiş Milletler’de Suriye’ye karşı askerî 
müdahaleyi reddetmiş ancak Suriye’ye Rus silah satışını engelleyecek 26 Ağustos 2011 
tarihli oylamayı da veto etmiştir (Schearf, 2016; Charbonneau, 2011). 

Suriye silah pazarının %10’unu Ruslar temin etmektedir. Ruslar için yaklaşık 928 milyon 
dolar ile %1 gibi düşük de olsa bu rakam, bölgede Rus silah varlığı ve satışının devamlılığı 
için önemlidir (Bagdonas, a.g.e., s. 77). Suriye’de rejim için savaşan ve askerî eğitim veren 
Ruslar vardır (The Interpreter, 2013). Rusya çok açık bir şekilde rejime destek 
vermiştir/vermektedir (Shuster, 2012). Rusların Suriye’de askerî varlığı ve teçhizatlarında 
son zamanlarda daha da bir artış yaşanmıştır. Eylül 2015 itibariyle 28 Rus jeti, 14 helikopter 
ve S300 füzelerinin varlığı ve Rus tanklarının bulunduğu kaydedilmiştir (Gibbons-Neff, 
2015).  

Ruslar, Türkiye’nin etkinliğinin az olduğu seçim Hükümeti döneminde, Suriye’ye daha çok 
askerî yardım ulaştırdıkları anlaşılmaktadır. Bu dönemde Karadeniz’deki pek çok Rus savaş 
gemisi 2015 yılı içinde boğazdan geçerek Akdeniz’e çıkmıştır (Sharp, 2011). 

Rusya Suriye’deki bütün politikalarını ve uygulamalarını Akdeniz ve Karadeniz’deki 
etkinliğini ve etkisini artırmak için kullanmaktadır. Rusların Karadeniz’de işgal ettikleri 
Kırım’da bulunan Sivastopol ve Odesa limanı sıcak denizlere çıkış için hayatîdir. Suriye’deki 
Tartus deniz üssü ise, Akdeniz’deki Rus gemilerinin sığınağı ve gerekli ikmallerin yapıldığı 
en önemli merkezdir. Her ne pahasına olursa olsun Ruslar bu üssü bırakmak istemeyecektir. 
Tartus yakınında bulunan doğalgaz rezervlerinin bulunduğu bölge de Rusların dikkatinden 
kaçmamaktadır. Suriye’deki rejim aynı zamanda Rus ekonomisinin en önemli kaynağı olan 
enerji piyasası için önemli rol oynayacaktır. Katar gazının Rus pazarı için önemli olan 
Türkiye’ye ulaşmaması, en azından Suriye’de kesilmesi, Türkiye’ye Rus enerji satışının 
devamlılığı için önemlidir.  

Ruslar, Suriye rejiminden Rusya aleyhine hâkim olduğu topraklar üzerinden geçebilecek 
boru hatlarına engel olmasını istemektedir. Rejim de bu istekleri yerine getirmektedir. 
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Suriye rejiminin Sovyetler Birliği döneminden kalan borçlarının %73’ü olan 9.8 milyar doları 
silmiştir. Ancak yeni silah satışı ve ticarî anlaşmaları imzalamayı ihmâl etmemiştir. Suriye 
sadece Ruslara sağladığı Tartus askeri üssü, silah alımı, Rusya lehine doğalgaz boru 
hatlarının kurulmasına engel olması için değil; aynı zamanda Rusların Kafkaslardaki Rus 
karşıtlarından kurtulmasında, ilgilerin ve dikkatlerin bölgeden uzaklaştırılması 
kaydırılmasında işe yaramaktadır. Suriye sayesinde İran ve Çin’in çeşitli alanlarda desteği 
alınabilmekte ve bu birliktelik başka uluslararası çalışmalarda da kullanılmaktadır. Avrupa 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nin gelecekte önemli bir tehlike olarak niteledikleri 
“cihadistler” karşısında desteğini almaktadır. Bütün bu sebeplerle Rusya’nın Suriye 
politikası, Rus çıkarlarının sağlanması için kullanılacaktır. Suriye’de Esad’ın olması ya da 
olmaması Ruslar için önemli değildir. Rus askerî üssü, Rus malları ve Rusya’nın çıkarları 
devam ettirildiği müddetçe Rusya bölgedeki değişime yerine göre karşı çıkacak ya da 
çıkmayacaktır. Bu da realist bir devlet olan Rusya için beklenmesi gereken bir politika 
duruşudur.  

SONUÇ 

Suriye’de meydana gelen çatışmaların şiddetli ve uzun süreli olmasının arkasında rejimi ve 
muhalifleri destekleyen güçlerin bulunması ve çıkar çatışmalarının varlığından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum özellikle korunduğu iddia edilen Suriye halkının acılar 
çekmesine ve olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde 
Suriye’nin içi ve yakın çevresi radikal grupların oluşması ve gelişmelerine ortam 
hazırlamaktadır. Bu durum ilerleyen zamanlarda bölge başta olmak üzere, Avrupa ve 
Asya’nın diğer taraflarına da olumsuz sonuçlar doğurması muhtemeldir. 

Avrupalı devletler Güneybatı Asya Ülkeleriyle ekonomik, siyasî, kültürel ve askerî olarak 
hep ilgilenmişlerdir. Bölgedeki gelişmeler Avrupa’yı doğrudan ve dolaylı olarak hep 
etkilemiştir/etkilemektedir. Bölgenin enerji kaynakları yanında, dinî anlayışların merkezi 
olması, güvenlik ve insanî unsurla ilgili gelişmelerin Avrupa’ya yansıması devamlı 
olmuştur/olacaktır. Nitekim rejime karşı mücadele eden muhalifler içinde olduğu gibi, 
Avrupa’nın çifte standartlarından rahatsız olan kendi vatandaşlarından IŞİD’e de katılanlar 
olmuştur. Suriye’deki savaşa umumiyetle illegal yollardan katılan bu insanlar, Avrupa’ya 
döndüklerinde güvenlik sıkıntısı oluşturmuştur/oluşturacaktır. Nitekim Paris 2015 ve 
Brüksel 2016 saldırıları bunların sadece başlangıcı olarak görülebilir. Avrupa’ya Suriye’den 
dönmekte olan kendi radikal unsurları yanında Suriye’den canını kurtarmak için yollara 
düşen milyonlarca Suriyelinin dramları ise, Avrupa’yı ve bölgeyi ilgilendiren bir başka 
insanî husustur. Türkiye, Lübnan ve Irak’taki sığınmacıları ilgili ülkelerde tutmaya çalışan 
AB, çeşitli vaatler yanında finansal destek ile bu insanların AB sınırlarına girmemesi için 
uğraşmaktadır. Yunanistan ve Balkanlardaki AB üyeleri başta olmak üzere, Avrupa’ya 
ulaşan sığınmacıların yaşadıkları acılar, aynı zamanda AB içinde de güvenlik zafiyetleri ve 
radikalleşmelere neden olmaktadır. AB’de anti-İslam karşıtları ve ırkçılarının varlığı zaten 
bilinmektedir. Ancak bu durum ve radikalleşme gittikçe daha da artacağa benzemektedir. 
Nitekim mülteciler üzerinden siyaset yapan kişi, kurum, kuruluş ve ülkelerin varlığı 
bilinmektedir. 

Arap ülkelerindeki içtimaî ve siyasî patlamaların AB başta olmak üzere diğer tüm aktörler 
için daha demokratik ve daha liberal politikalar uygulayan bir ortamın çıkması ve ikili-çoklu 
ilişkilerin artırılması beklenmiştir. Ancak gelişmeler bu beklentileri karşılama yönünde 
olmamıştır. Diğer taraftan doğrudan ya da dolaylı olarak Arap ülkelerindeki gelişmelere 
etki etmeye de çalışılmıştır. Ancak şu ana kadar Suriye içindeki gelişmelere etki etmek 
isteyen fakat etkinin gerçekleşmesi için doğrudan çaba sarfetmeyen bir AB ve ABD 
bulunmaktadır. Suriye’nin istediği yönde gelişmesi ancak Suriye’deki olumsuz 
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gelişmelerden de etkilenmek istemeyen bir düşünce yapısındaki AB ve ABD anlayışı, ne 
gerçekçi ne de pratiktir. 

Esad ailesi Baas Partisi aracılığıyla başta Rusya’nın desteği olmak üzere dış güçlerin de 
yardımıyla Suriye’yi 1971’den beri yönetmektedir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte 
politikalarında Batı’ya doğru bir yönelme Körfez Savaşı ile fiiliyatta gerçekleşmiştir. 
Amerika’nın Suriye’yi de “şer ekseni” tanımlamasına koyması, siyasî ve coğrafî sınırlarında 
bir takım değişiklikler yapılacağı anlamına gelmişti. Suriye’nin bölgedeki durumuyla ilgili 
Türkiye de kendi politikasını belirlemişti. Buna göre, Suriye’de Irak’takine benzer bir 
değişikliğin Türkiye ve Suriye için tehlikeli olacağı ileri sürülmüş ve gelişmeler kısmen 
ertelenmiştir. 

Suriye’de devam eden krizi durdurmak için BM ve Arap Birliği’nin de desteği ile Kofi 
Annan öncülüğünde olduğu gibi çözüm girişimlerinde bulunulmuştur. Ancak uluslararası 
etkin güçler arasındaki anlaşmanın henüz sağlanamadığı bir ortamda Suriye’deki krizin ve 
etkilerinin bitirilmesi de mümkün görünmemektedir. Suriye’den kaçarak canlarını 
kurtarmaya çalışan insanlar Avrupa’nın uygulamalarıyla söylemlerinin örtüşmediğini 
görmüşlerdir. Avrupa göçmen krizinde başarısız olmuştur. Türkiye ise öz kaynaklarını 
komşu halkı için harcamıştır/harcamaktadır. 

Suriye coğrafyasının ekonomik, askerî ve kültürel özellikleri Büyük Güçlerin bölgeye 
yönelik politikalarının temel sebeplerini oluşturmaktadır. Zamana ve yeni gelişmelere göre 
değiştirilebilen Uluslararası Güçlerin bölge politikaları, birbiriyle çatışabildiği gibi aynı 
zamanda örtüşebilmektedir. Değişimlerin sebebi her bir etkin gücün kendi hedefini 
gerçekleştirmek için politik araçlarını mütemadiyen değiştirebilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Genelde bölge, özelde ise Suriye politikalarının belirlenmesinde, bölge 
insanlarının gereklerinden ziyade güçlerin millî çıkarları merkeze alınmaktadır. İlgili 
politikalarının bölgede ve Suriye’de uygulanabilmesi için uluslararası toplantılarda 
diplomatik manevralar, sahada araç olarak kullanılan askerî/terör örgütleri, 
resmî/gayrıresmî usul ve metotların yanında, propaganda yöntemlerinde de yazılı ve görsel 
medya etkin bir şekilde kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Hedefe ulaşmada her türlü aracın 
makûl görüldüğü anlayışın yansıması olarak, bölge halkının yaşadığı içtimaî, iktisadî ve 
insanî olumsuzluklar ve sorunlar bölgede etkin bir güç olmak isteyen ilgili emperyalist 
devletler için araç olmaktan başka hiç bir anlam taşımamaktadır. 
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AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK POLİTİKALARI 
BAĞLAMINDA ALMAN DIŞ POLİTİKASINDAKİ OSTPOLİTİK 

SÜREÇLERİNİN DEVAMLILIĞINA DAİR BİR TARIŞMA 
Doç. Dr. Buğra ÖZER35 
Cafer Tayyar Karadağ36 

ÖZET 
1969 senesi Almanya dış ve iç politika yapım süreçleri için bir dönüm noktası olmuştur. 
Willy Brandt’ın Şansöliyer seçilmesi ile ilk defa bor sosyal demokrat hükümet iş başına 
gelmiştir. Buna koşut olarak Almanya doğu komşuları ile ‘Ostpolitik’ sürecine başlamış 
olup yeni Doğu Avrupa politikası ilgili hükümetin dış politika yapım ve uygulama 
süreçlerinde 1949 senesinden beri ilk defa öncelikli hale gelmiştir. Yeni Doğu Avrupa 
politikası Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkileri geliştirme amacını gütmüş ve bu kapsamda 
Demir Perde ülkeleri ile dış politika süreçlerinde yeni bir sayfa açarak, Federal Almanya 
kendini kısıtlayan zincirlerden kurtulmuş ve kendi yerini yeniden uluslararası arenada 
ortaya koymuş ve Doğu Almanya ile ortaya çıkan sorunları halletme yoluna girmiştir. Bu 
bağlamda, çalışma 11 Eylül süreçleri kapsamında Avrupa Ortak Güvenlik politikası yapım 
süreçlerinde Almanya’nın uygulayageldiği Ostpolitik’in izlerini analiz etmeye çalışacaktır. 
Özellikle Ostpolitik’in yeni güvenlik politikaları çerçevesinde değerlendirilecek bilhassa 
Almanya ve Rusya kapsamında güvenlik tartışmaları bakımından değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Alman Dış Politikası, Güvenlik Politikası. 
Jel Kodları: F5. 

THE LEGACY OF OSTPOLITIK IN GERMAN FOREIGN POLICY IN A GENERAL 
CONTEXT OF EU SECURITY POLICY 

ABSTRACT 
The year 1969 marked a turning point in domestic and foreign policy of Germany. With 
the election of Willy Brandt, a social democrat took over executıve power for the first time. 
In parallel to this, a new process was launched with the East: the so called “Ostpolitik”. In 
line with the ‘Ostpolitik’, which was associated with Willy Brandt’s government, the East 
for the first time became the central point since 1949. The ‘Ostpolitik’ could be defined 
generally as an initiative aimed to improve relations with the member states of Eastern 
Bloc.  
Within the framework of this policy, which has opened a new page in terms of relations 
with the states behind the iron curtain, Federal Republic of Germany had intended to get 
rid of self-limiting chains, consolidate its position in the international arena and aimed to 
correct the underlying problems caused by the existence of the East German state.  
In this context, the main premise of this paper is to determine the main parameters of this 
policy, alongside, to elucidate the matter with a discussion of the Ostpolitik’s legacy 
within German contemporary foreign policy in in a context of security politics within the 
post-9/11 world coupled with the making  and the design of the EU security policies. In 
particular, specific emphasis shall be laid on the lines of historical continuity of Ostpolitik 
that have come to affect Germany and EU now facing challenges of Russian and other 
related threteats. 
Keywords: German Foreign Policy, Security Policy. 
Jel Codes: F5  
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MUHAFAZAKÂR İDEOLOJİDEKİ FARKLI DÜŞÜNCE 
GELENEKLERİ BAĞLAMINDA ‘MUHAFAZAKÂRLIĞIN DOĞASI’ 

Doç. Dr. Fatih DUMAN37 

ÖZET 
Muhafazakârlık Batı tarihinin ürünü olan çatışmaların içinde ortaya çıkmış ve bu tarihsellik 
içinde şekillenmiş modern bir siyasal ideolojidir. Günümüzde gerek Batılı ülkelerde gerekse 
Türkiye’de ‘muhafazakâr’ ya da ‘muhafazakârlık’ kavramı, toplumsal ve politik arenanın 
söylemsel düzeyde temel unsurlarından birisini teşkil etmektedir. Hem siyasal öznelerin 
kimliklerinin inşası düzeyinde hem de savunulan ve uygulanan kamusal politikaların 
meşruiyetlerinin sağlanması düzeyinde muhafazakârlık, önemini koruyan ve hatta bazı 
dönemler politik hegemonyanın temel kurucu ideolojilerinden birisi olan bir niteliğe 
sahiptir. Bu çerçevede bu çalışma, muhafazakârlık üzerine yapılan metodolojik tartışmaları 
paranteze alarak, muhafazakârlığı felsefi, toplumsal ve siyasal düzeyde belirli yargılara, 
inançlara ya da temel argümanlara bağlılık anlamında müstakil bir siyasal ideoloji olarak ele 
almaktadır. Çalışmada öncelikle muhafazakârlığın ‘insan’, ‘toplum’ ve ‘devlete/siyasete’ 
ilişkin temel felsefi kabulleri ve bunlardan hareketle savunulan ve uygulamaya konulan 
toplumsal/politik argümanları kısaca ele alınacaktır. Çalışmanın asli bölümünde ise, 
muhafazakârlık içerisinde tarihsel süreçte karşımıza çıkan farklı düşünce geleneklerine 
odaklanılacaktır. Bu bağlamda otoriter muhafazakârlık, Kıta Avrupası muhafazakârlığı, 
liberal muhafazakârlık, Anglo-Amerikan muhafazakârlığı, paternalist muhafazakârlık ve 
neo-muhafazakârlık üzerinde durulacaktır. Bu farklı düşünce gelenekleri ve eklemlenmeler, 
tek bir muhafazakârlığın mevcut olmadığını ve muhafazakârlığın değişken doğasını ortaya 
koymaktadır. Çalışmanın temel odak noktası, bu farklı düşünce geleneklerinden hareketle 
muhafazakârlığın doğasına dair eleştirel bir değerlendirme/analiz yapmaktır. Bu 
değerlendirmeler, kavramın güncelliği ve önemi dikkate alındığında, benzer şekilde 
Türkiye’deki tartışmalar için de önemli sonuçlar ve implikasyonlar taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlığın Doğası, Otoriter Muhafazakârlık, Liberal 
Muhafazakârlık, Paternalist Muhafazakârlık. 

JEL Kodu: Y800. 

 ‘THE NATURE OF CONSERVATISM’ IN THE CONTEXT OF DIFFERENT 
TRADITIONS OF THOUGHT IN THE CONSERVATIVE IDEOLOGY  

ABSTRACT 

Conservatism that emerged in the conflicts of Western history and has been formed in this 
context is a modern political ideology. Today, both in the Western countries and in Turkey, 
the concept of ‘conservative’ or ‘conservatism’ is one of the basic elements of social and 
political arena at the discursive level. Both at the level of constructing the identities of 
political subjects and ensuring legitimacies of supported and applied public policies, 
conservatism maintains its importance and has been one of the founding ideologies of 
political hegemony in some periods. In this context, this study, laying aside the 
methodological debate on conservatism, is dealt with conservatism as a separate ideology in 
the sense of commitment to some basic arguments, assumptions and beliefs at philosophical, 
social and political level. In this study at first the fundamental philosophical assumptions of 
conservatism about ‘human’, ‘society’, ‘the state/politics’ and thus promoted and applied 
social and political arguments will be briefly discussed. In the essential part of the study we 
will focus on the different traditions of conservative thought encountered in the historical 
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process. In this context, we’ll deal with authoritarian conservatism, the Continental 
conservatism, paternalistic conservatism, liberal conservatism, the Anglo-American 
conservatism, neo-conservatism. These different traditions of thought and articulations 
reveal the variable nature of conservatism. So there’re different kinds of conservatism. The 
main focus of the study is to make critical analysis of the nature of conservatism in this 
context. These considerations also bear important consequences and implications for similar 
discussions in Turkey given the actuality and significance of the concept. 

Key words: The Nature of Conservatism, Authoritarian Conservatism, Liberal 
Conservatism, Paternalistic Conservatism. 

JEL Code: Y800. 
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARININ GIDA 
EGEMENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof.Dr.O. Murat KOÇTÜRK38 

ÖZET 
Türkiye’de de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tarım sektörü devlet tarafından 

çeşitli yöntemlerle desteklenmiştir. Uzun yıllar tarım sektörü ekonomideki belirleyici rolünü 
sürdürmüştür. 24 Ocak 1980 sonrası uygulanan serbest piyasa ekonomisine yönelik 
politikalar Türkiye tarımında önemli değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren özellikle 1950-80 arasındaki devletin tarım sektörünü koruyan ve 
destekleyen politikaları büyük ölçüde değişmiş; devletin tarımda destekleme ( müdahale) 
alımları, girdi ve kredi sübvansiyonları şeklinde üç ayaktan oluşan rolü azaltılmıştır. İzlenen 
liberal politikalarla özel sektör bir çok açıdan belirleyici hale getirilmiştir. Bu aşamada 
ekonomik ve sosyal anlamda yeterince örgütlenememiş olan tarım (köylü) kesimi özel 
sektör ve çok uluslu şirketlerle rekabet edemeyecek şekilde karşı karşıya bırakılmıştır. 
Uygulanan neoliberal politikalar küçük çiftçiler üzerindeki özel sektör hakimiyetini 
güçlendirirken, geniş bir köylü-üretici kesimi gelirlerinin azalması, girdi desteği ve diğer 
sübvansiyonların azaltılması sonucu üretimden uzaklaşıp kentlere göç etmeye başlamıştır. 
2001 krizinden sonra tarımda da hayata geçirilen IMF-Dünya Bankası patentli “reformlar” 
(Tarımsal Reform uygulamaları Projesi- ARİP), küçük köylü işletmelerin tarımdan kopuş 
(ayrılış) sürecini daha da hızlandırmıştır. Türkiye bu gelişmeler sonucunda tarımda kendine 
yeterliliğini büyük ölçüde yitirmeye başlamış ve giderek artan oranlarda tarım ve gıda 
maddesi ithal eder konuma gelmiştir. Son yıllarda ortaya çıkan Gıda Egemenliği ve gıda 
güvenliği gibi kavramlar, sadece Türkiye’de değil dünyada en çok konuşulan tartışılan 
konuların başında gelmektedir. Gıda egemenliği kavramı kısaca, bireylerin, toplulukların ve 
ülkelerin kendi besinlerini üretebilmeleri ve tarım politikalarını belirleyebilme hakkı 
olduğunu kabul eden bir düşünce olarak ifade edilebilir.Özellikle GATT sonrası Dünya 
Ticaret Örgütünün çok uluslu şirketlerle birlikte gıda ve tarım politikalarının 
belirlenmesindeki hakimiyeti giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkeler çeşitli yöntemlerle kendi 
üreticilerini desteklerlerken gelişmekte olan ülkelere kırmızı, mavi kutu destekleri şeklinde 
ifade edilen bazı kısıtlamalar getirmektedirler. Globalleşen dünyada tarım ve gıda 
politikaları uygulamaları giderek önemini arttırmaktadır. Türkiye’ de sahip olduğu tarımsal 
potansiyel ile hem kendi gıda egemenliği hem de bölge ülkeleri açısından önemli bir 
konumdadır. Bunun için de kendi gıda egemenliğini sağlayacak gıda ve tarım politikalarına 
gereksinim bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Tarım politikası, Gıda Egemenliği, Gıda Güvencesi, Tarımsal Destekler, 
Türkiye. 
Jel Kodu:Q18 

THE ASSESSMENT OF PRACTICED AGRICULTURAL POLICIES IN TURKEY IN 
TERMS OF  FOOD SOVEREIGNTY 

ABSTRACT 
The agricultural sector in Turkey has been supported in various ways by the state since the 
founding of the Republic of Turkey. For many years, the agricultural sector has played 
significant role in the economy. The free-market policies that are implemented after January 
24, 1980 has led to significant changes and transformations in agricultural sector in Turkey. 
Since the founding of the Republic and in particular between 1950 to 1980, the state’s 
protecting and supporting policies in the agricultural sector have changed drastically; the 
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state’s support purchases (intervention) for agricultural products, input and credit subsidies, 
which constitudes of the three legs role of the state, has been reduced. The private sector has 
become deterministic for following liberal policies in many respects. At this stage, the 
peasants and people working in agricultural sector were not organized enough in terms of 
economic and social arena, and though they have no chance to win,they have been left to 
compete with the private sector and multinational companies. 
The adopted neoliberal policies strengthened the private sector dominance on small farmers, 
and a large peasant and producer group stopped production and migrated to cities as a 
result of income loss and reduction on input and other subsidies. IMF and World Bank 
patented "reforms" (Agrarian Reform Project- ARIP applications) that are also implemented 
in agriculture after the 2001crisis has accelerated the process of departuring small peasant 
farms from agriculture. After these changes, Turkey has began to lose its self-sufficiency in 
agriculture to a great extent and to import agricultural and food products in an increasing 
rate. The terms such as Food Sovereignty and food security have ben emerged in recent 
years, and is one of the issues most widely discussed in the world as well as in Turkey in 
agriculture. The concept of food sovereignty can briefly be defined as individuals, 
communities and countries can produce their own food and can be expressed as an idea that 
recognizes that the right to determine their agricultural policies. Especially after the GATT, 
World Trade Organization has increasing dominance in the determination of food and 
agricultural policies with multinational companies. While developed countries are 
supporting their own producers by a variety of methods, they are bringing some of the 
constraints to developing countries expressed in the form of red and blue box support. 
Agriculture and food policies practices in a globalizing world have becoming increasingly 
important. With its agricultural potential, Turkey has an important position in terms of both 
for its food sovereignty and for the countries in the region. For this, Turkey needs to develop 
food and agricultural policies to ensure its food sovereignty. 
Keywords: Agricultural Policy, Food Sovereignty, Food Security, Agricultural Support, 
Turkey. 
Jel Code: Q18. 

GİRİŞ 

Karamsar ekonomist olarak bilinen Thomas Malthus 1798 yılında nüfus artışının o zamanki 
hızla artması sonucu gıda üretiminin nüfus artışı hızına yetişememesi nedeni ile bu 
durumun açlık ve savaşlara neden olacağı görüşünü ileri sürmüştür. Ancak 20. yüzyıldaki 
gelişmeler özellikle biyo teknoloji ve genetik çalışmaları, tarımsal teknolojideki gelişmeler 
Malthus’un teorisinden nispeten uzaklaşılmasına yol açmıştır. Bu çerçevede tarım ve gıda 
sektörü insanların beslenmesi açısından sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli 
sektörüdür.  Dünya ülkeleri insan beslenmesindeki bu hayati önemi nedeni ile tarım 
sektörünü hemen her ülkede çeşitli yöntemlerle desteklemektedir. Ayrıca sürdürülebilir 
tarım politikaları uygulanması insanlık açısından önem taşımaktadır. İnsan sağlığı, çevre ve 
ekonomi ile yakından ilgili olan tarım ve gıda üretimi bütün ülkelerin üzerinde önemle 
durduğu ana faaliyetlerden birisidir (Koç ve Uzmay, 2015). İnsanların barınma, ısınma gibi 
temel ihtiyaçlarından da önce beslenme ihtiyacı gelir. Dünyanın üzerinde en çok durduğu 
konuların başında da gıda ve tarım politikaları gelmektedir. Tarım Politikasını şöyle 
tanımlamak mümkündür; Tarım Politikası çiftçinin ekonomik yaşantılarını iyileştirmek, tarımsal 
üretimi kamu yararına düzenlemek, kırsal toplumların refahını yükseltmek ve tüketicileri aşırı fiyat 
artışlarından korumak amacıyla uygulanan devlet önlemleri dizisidir (İnan,2006:108). 

Türkiye’de de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tarım sektörü devlet tarafından çeşitli 
yöntemlerle desteklenmiştir. 24 Ocak 1980 sonrası Türkiye tarımında önemli değişim ve 
dönüşümler yaşanmaktadır. 1950-80 arasındaki devletin tarım sektörünü koruyan ve 
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destekleyen politikaları büyük ölçüde değişmiş; devletin tarımda destekleme alımları, girdi 
temini ve kredi sübvansiyonları şeklinde üç aşamadan oluşan rolü azaltılmıştır. İzlenen 
liberal politikalarla özel sektör birçok açıdan belirleyici hale getirilmiştir. Bu aşamada 
yeterince örgütlenmemiş olan tarım  (köylü) kesimi güçlü bir şekilde örgütlenmiş olan özel 
sektör ile karşı karşıya bırakılmıştır. Uygulanan neoliberal politikalar küçük çiftçiler 
üzerindeki özel sektör hakimiyetini güçlendirirken, geniş bir köylü-üretici kesimini 
üretimden koparak şehirlere göç etmek zorunda bırakmıştır. 2001 krizinden sonra tarımda 
da hayata geçirilen IMF-Dünya Bankası kaynaklı “reformlar”, üreticilerin tarımdan 
uzaklaşma seyrini daha da arttırmıştır (Oral N. http://ozgurlukdunyasi.org/arsiv/33-sayi-
213/295-tarimda-yabanci-sermaye-egemenligi 

Tarımdaki bu hızlı dönüşüm iç dinamiklerin olduğu kadar dış dinamiklerin de ürünüdür. 
Küreselleşme olgusuna paralel olarak uluslararası şirketler, hibrit tohum, gübre ve zirai 
ilaçlar (pesticitler) vb. çeşitli mekanizmalarla azgelişmiş ülkelerde tarımı kontrol altına 
almaktadır. Uluslararası şirketler tarımda doğrudan yatırıma girebilmekte ya da tarımı 
denetim altına almak için yerli şirketler kullanmaktadır. Ayrıca 1986 sonrası özellikle 
tarımsal KİT’ lerde kamuya ait tarımsal işletme ve kuruluşlar ya özelleştirilmiş ya da 
kapatılmıştır. EBK, SEK ve YEMSAN gibi tarımsal KİT'ler değerlerinin çok altında ve 
çoğunlukla blok satış yöntemiyle elden çıkarılarak yerli büyük firmalara satılmıştır. Bu 
şirketlerin kısa bir süre içerisinde yabancılarla ortak girişim kurmalarıyla bu kuruluşlar bir 
kez daha el değiştirerek yabancılaştırılmaya başlanmıştır. Öte yandan 2000 yılı sonrası  
dönemde gerçekleşen krizler sonrasında piyasa değerleri düşen gıda şirketleri, yabancı 
yatırımcılara oldukça cazip gelmiş; birçok şirket yabancılar tarafından satın alınmıştır 
(Oral,N.,http://ozgurlukdunyasi.org/arsiv/33-sayi-213/295-tarimda-yabanci-sermaye-
egemenligi) 

Türkiye’de mevcut tarımsal yapı ve işletme büyüklüğü ile tarımda yeterli ölçüde teknoloji 
kullanılamaması ve kullanılan girdilerle istenilen verimliliğin sağlanamaması, tarım 
sektöründe üretime yönelik en önemli sorunlar olarak görülmektedir. Türkiye’de gıda 
güvencesinin sağlanabilmesi için devlet tarafından uygulamaya konulan tarım 
politikalarının hedefi,  planlı kalkınma döneminin başlangıcından beri gıda maddesi 
ihtiyacının yurtiçi imkânlarla sağlanması olmuştur (DPT,1963). Cumhuriyet döneminde 
kurulan tüm hükümetler tarım ve gıda sektöründe üretimi arttırıcı politikalara önem vermiş 
ve çeşitli yöntemlerle tarım sektörünü desteklemişlerdir (Koçtürk,1995).  Teknoloji çağının 
gereği olarak, hızla artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, tarımsal üretim ve 
verimlilik artışı için çalışılmakta ve bunda gelişmiş teknolojik yöntemlerden 
yararlanılmaktadır. Türkiye ‘de gıda güvencesinin sağlanabilmesi, öncelikle yurtiçi üretimin 
ithalata gerek kalmayacak seviyeye getirilmesi ile mümkündür. Türkiye gibi tarımsal 
potansiyeli yüksek bir ülkede dahi yanlış politikalar ve yeterli kaynak ayrılamaması 
nedeniyle gıda hakkının sağlanamayışı büyük bir sorundur. Sağlıklı nesiller 
oluşturulabilmesi için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanarak gıda sanayinin 
geliştirilmesi ve halkın yeterli, nitelikli gıdaya erişmesi, kısaca; gıda güvencesi büyük önem 
taşımaktadır. Türkiye gibi doğal kaynakları özellikle gen kaynakları çok fazla olan bir 
ülkede Gıda Egemenliğinin de sağlanması önem arz etmektedir. Yurt içi üretimi 
karşılayabilecek kapasitedeyken, net ithalatçı konumuna düşmek yerine, bunun yerli 
üretimle karşılanabilecek duruma getirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan dışa bağımlı 
olmamak adına büyük önem taşımaktadır. (Yuvgun, 2009). 

I. GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA EGEMENLİĞİ KAVRAMLARI 

A. Gıda Güvenliği 
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Her bireyin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarının 
başında beslenme ihtiyacı gelmektedir. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı her 
ulusun vatandaşlarının tabii haklarının başında gelmektedir. Hızlı nüfus artışı, Karbon 
gazları salınımı sonucu iklim değişikliği, çevre kirliliği, ekonomik krizler ve buna bağlı 
olarak gelir dağılımındaki eşitsizlikler, biyoyakıt sektöründeki gelişmeler ve gıda  
fiyatlarının nisbeten yüksek oluşu son yıllarda gıda üretimi ve gıdaya erişilebilirliği önemli 
bir sorun haline getirmiştir. 

Gıda güvenliği kavramına dar bir çerçeveden bakıldığında, gıdaların amaçlanan 
kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi 
anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber daha geniş anlamda gıda kaynaklı 
hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların 
işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir 
sistem döngüsüdür. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden 
arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır (gidadagüven.com).  Güvenli gıda; 
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibariyle tüketime uygun ve besin değerini 
kaybetmemiş gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır. Gıda güvenliği konusu ülkesel ve 
küresel bir sorundur. Hem ülke hem de küresel boyutta diğer ülke üretici ve tüketicileri için 
sosyal, ekonomik ve çevresel önem taşımaktadır. 

Gıda güvencesi;  tüm insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin 
ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve 
besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan erişmeleri ve sürdürmeleri durumudur 
(DPT,2001). Gıda güvencesinin sağlanması, yeterli gıdanın bulunabilirliği, arzın nispeten 
kararlılığı ve gıdaya ihtiyacı olanların onu elde edebilmesidir (DEMİRBAŞ ve ATIŞ,2005). 
Gıda güvencesi bulunabilirlik, kararlılık ve ulaşma gibi üç önemli kriterden oluşmaktadır. 

 Gıda maddelerinin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte ürünlerin 
özelliklerinin korunması olan kalite kontrolün yerini, önce toplam kalite, daha sonra 
HACCP, GAP, GHP gibi sistemler almıştır. Gıda güvenliği konusundaki uygulamaların bir 
diğeri GMP (Good Manifacturing Practice)’dir. Uygun teknoloji gerekleri olarak ifade edilen 
GMP, istenilen kalitede bir gıda üretimi için gerekli ilkeleri, uygulanmaları ve araçları içeren 
bir sistemdir. Gıdaların güvenliği ve yarayışlılığını garanti altına alan uygulama standartları 
olarak tanımlanabilen GMP ilk kez 1967 yılında Amerika’da FDA (Food and Drug 
Administration) tarafından gıda ürünleri için önerilmiştir. Gıda ürünlerinin üretimi ve 
dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, 
ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması 
gereken bir teknikler dizisidir (Göktolga ve diğerleri,2006). 

B. Gıda Egemenliği ve Avrupa Birliğinde yeni Ortak Tarım Politikası Uygulaması 

Gıda Egemenliği kavramı çoğu kez gıda güvenliği ya da güvencesi kavramları ile 
karıştırılmaktadır. Gıda Egemenliği, bireylerin, toplulukların ve ülkelerin kendi besinlerini 
üretebilmeleri ve tarım politikalarını belirleyebilme hakkı olduğunu kabul eden bir 
düşüncedir. Gıda Egemenliği, gıda güvenliğini de kapsayan ülkelerin gıda üretiminden 
tüketimine kadar ki tüm aşamalarda inisiyatif sahibi olmalarını destekleyen bir oluşumdur. 

Bu çerçevede Gıda Egemenliğinin ilkeleri şöyle sıralanabilir; 

 Ülkelerin kendi besinlerini üretebilme hakkına sahip olması, 

• Tarım politikalarını dış müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleyebilme 
esası, 

• Piyasa ve şirket talebinin değil, üretici ve tüketici talebinin esas alınması, 
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• Sistemin üretici tarafından yönetilmesi, 

• Gelecek nesillerin çıkarlarının korunması, 

• Yerel ve ulusal ekonomilerin öncelikliliği, 

• Geçimlik tarım ve sürdürülebilirlik, 

• Adil gelir dağlımı, 

• Toprak, su, tohum, canlılar, bio çeşitlilik ve kullanım ve yönetim haklarının 
korunmasıdır. 

1996’daki ikinci “Dünya Gıda Zirvesi”ne 185 ülkeden hükümet temsilcileri katılırken, gerçek 
üreticiler davet edilmemiştir. Buna tepki olarak gerçek üreticiler kelime anlamı  çiftçi yolu 
anlamına gelen LA VİA CAMPESİNA’ yı kurmuşlardır. Bu yapılanma 56 ülkeden 120 küçük 
üretici ve köylü örgütünden oluşan şemsiye bir yapıdır. La Via Campesina,  yeterli gıdayı ve 
köylülerin tarım yapabilmesini temel bir insanlık hakkı kabul etmekte ve şu görüşleri öne 
sürmektedir; "Biz halkların yeterli gıda hakkını savunuyoruz”. Bunun anlamı, gıdanın yeterli, 
besleyici, sağlıklı olması yanında ekolojik ve kültürel anlamda uygun koşullarda üretilmesidir. Bu 
aynı zamanda gıda üretme hakkını, köylülerin ve küçük çiftçilerin kendileri ve yaşadıkları topluluklar 
için gıda üretme haklarını ima eder. Köylüler, küçük çiftçiler ve zanaatkar balıkçılar açlık ve sefalet 
sorunlarının çözümü için geliştirilecek her stratejide merkezi rol oynamalıdırlar."  

Honduras ve orta Amerika ülkelerinde özellikle kırsal kesimde Gıda Egemenliği kavramına 
büyük önem verilmekte, yerel ekonomilerin dayanışma ve ulusötesi organizasyonlarla 
kendi sorunlarını çözmeleri hedeflenmektedir (Boyer,2010)        

Dunford’un yaptığı çalışmada, Topraksız Köylü Hareketi (MST) ve Via Campesina. MST ve 
Via Campesina, 'Gıda egemenliği' hareketini incelemiştir. Dunford, bir insan hakkı olan 
'gıda güvenliği' için insanlara gıda sağlayan uluslararası yönetişim kurumlarının buradaki 
hakimiyetini vurgulamış ve aslında, gıda egemenliğinin,  Via Campesina hareketi ile köylü 
toplumun kendileri tarafından güvence altına alınması gerekliliği üzerinde durmuştur 
(Dunford,2015). 

 Çiftçi-Sen’in ve La Via Campesina Avrupa Koordinasyonu’nun da içinde bulunduğu bir 
çok Avrupa ülkesinden sivil toplum örgütleri “sağlıklı, sürdürülebilir, adil ve karşılıklı 
destekleyici bir Ortak Tarım Politikası” talebiyle bir deklerasyon yayınladı. “Avrupa Gıda 
Deklerasyonu” adı verilen metinde “Bu deklarasyon, Avrupa’da -AB politika ve pratikleri 
dahil olmak üzere- gıda egemenliğine doğru bir değişim için geniş bir hareket yaratma 
çabalarımızın ilk adımıdır.” ifadelerine yer verildi. Deklerasyon ilk elde 9 büyük sivil 
toplum örgütü tarafından imzalandı. Metinden AB’nin “Ortak Tarım Politikası”na karşı 
vurgu dikkat çekti.Metin aşağıdaki şekilde yayınlanmıştır: 

Sağlıklı, sürdürülebilir, adil ve karşılıklı destekleyici bir Ortak Tarım Politikası’na Doğru: 

“Brüksel, 16 Mart 2010 – Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa’nın tarım politikalarını  tartışacağı 
oturumundan hemen önce, Avrupa’daki tarımın ve gıdanın geleceğiyle yakından ilgilenen birçok 
Avrupalı, ulusal ve yerel sivil toplum örgütünün oluşturduğu geniş bir ittifak, Avrupalı vatandaşları 
ve yetkilileri Ortak Tarım Politikası’nı (OTP) yeniden şekillendirmek üzere harekete geçirmek için 
“Avrupa Gıda Deklarasyonu”nu açıklıyor.  

Deklarasyon, şu anki sistemin tamamen gözden geçirilmesi için çağrıda bulunmakta ve 
Ortak Tarım ve Gıda Politikası’nın önümüzdeki yıllardaki politika amaçlarının neler olması 
gerektiğini belirtmektedir.   Son 50 senedir OTP, çok büyük ölçüde fosil yakıta ve doğal kaynakların 
sürdürülemez şekilde tüketilmesine dayalı sanayileşmiş gıda sistemine yol açmakta ve aynı zamanda 
iklim emisyonlarına ve biyoçeşitliliğin kaybolmasına katkıda bulunmaktadır. Yeni OTP, adil, 
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kapsayıcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir gıda sisteminin gelişmesine katkıda bulunarak Avrupa’nın 
yaşadığı sorunlara cevap sağlamalıdır 

Deklarasyonda ayrıca: “Avrupa Birliği, halkların gıda arzında sürdürülebilir aile tarımının çok 
önemli rolünü tanımalı ve desteklemelidir. Bütün insanların, sağlıklı, güvenli ve besleyici gıdaya 
ulaşımı olmalıdır. Gıdayı yetiştirme, dağıtma, hazırlama ve yeme şekillerimiz Avrupa’nın kültürel 
çeşitliliğini eşit ve sürdürülebilir bir geçim sağlayarak kutlamalıdır.”şeklinde ifadelere yer 
verilmiştir. 

Sürdürülebilir aile tarımının hem istihdam sağlamadaki rolü hem de daha kapsayıcı kırsal 
topluluklara katkı sağladığı ifade edilen deklerasyonda, son dönemde gıda ve tarım 
politikalarının belirlenmesinde çok uluslu şirketlerin ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 
hâkimiyetinin devam ettiği vurgulanmıştır. Yine bu deklarasyonun, Avrupa’da -AB politika ve 
pratikleri dahil olmak üzere gıda egemenliğine doğru bir değişim için geniş bir hareket yaratma 
çabaları’    nın ilk adımını oluşturmaktadır. 

Gıda egemenliğine karşıt kavram olarak tarımda küresel iş bölümü örnek gösterilebilir. Bu 
küresel iş bölümü gelişmiş ülke ve şirketlerinin kendi menfaatlerini savunmakta olup diğer 
ülkeleri şu şekillerde etkisi altına almaktadır: 

• İleri teknoloji kullanan, sermaye yoğun üretim yapan ABD başta gelmek üzere 
Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda  gibi ülkelerin sorumluluğundadır. 

• Kesme taze çiçek, özellikle mevsim dışı sebze ve meyveler, kanatlı hayvanlar, kültür 
balıkçılığı gibi daha emek yoğun ürünler ise yoksul ülkelere yaptırılmaktadır. 

• Çok uluslu şirketler egemenliğinde, sözleşmeli üretim yapılmaktadır. 

• Tedarik zinciri içerisinde gübre, haşere ilacı, tohum derken yükselen maliyetlerle 
gariban üreticinin elinde kayda değer bir gelir kalmamaktadır.  

• Çoğunlukla tek bir ürüne kilitlenmiş yoksul köylülerin kazançları en temel tarımsal 
ihtiyaç maddelerini almaya bile yetmemektedir. 

Dünya’da tarımsal üretimde önemli payı olan önemli ürünlerin üretim ve dış satım payları 
incelendiğinde, buğday ihracatının yüzde 85’i üç ülkeden, pirincin yüzde 80’i altı ülkeden, 
mısırın yüzde 70’i ise üç ülkeden elde edilmektedir. Bu tekelleşmeyle başa çıkamamanın en 
önemli nedenlerinden biri ise gelişmiş ülkelerde tarımsal desteklere ayrılan miktarın, 
gelişmemiş ülkelerdeki destek miktarlarından çok daha fazla olmasıdır. Bu tarımsal 
desteklere şöyle bir göz atacak olunursa; Avrupa Birliği ülkeleri çiftçisini 70 milyar Euro‘ya,  
ABD 40-50 milyar dolara varan miktarlarla desteklerken, Türkiye’de çiftçiye 4 milyar 
dolarlık desteğin çok görüldüğü ifade edilmiştir. Yasal olarak GSMH’ın %1 ‘inin altına 
düşmemesi gereken tarımsal destek miktarı ne yazık ki uzun zamandır %1’e bile 
yaklaşamamaktadır. Verilen desteklerin ise mazota harcanan  para ve vergilerle geri alındığı 
belirtilmektedir. Dolayısı ile gelişmiş ülkeler dayattıkları politikaların beraberinde birde bu 
yönden önümüze geçmektedirler. 

II. TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE GIDA EGEMENLİĞİ 

Türkiye, sahip olduğu doğal kaynaklar (toprak, su), coğrafi konumu, iklim koşulları gibi 
özelliklerinden dolayı tarım potansiyeli oldukça yüksek bir ülkedir. Cumhuriyetin 
kurulduğu ilk yıllardan itibaren tarım sektörü devlet tarafından sürekli desteklenmiştir. Bu 
desteklemeler çoğunlukla fiyat ve müdahale alımları şeklinde olmuştur. Özellikle 1950 
sonrasında tarımda yapısal değişim, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir 
biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde kırsal kesimin pazara açılmasında dış 
müdahalelerin etkisi olmuş ve kooperatifleşme olgusu geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu olgu, 
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üretimi arttırıcı veya üretim planlamasına yönelik köklü bir gelişme şeklinde değildi, 
kooperatifler devlet güdümünde birer alım ofisi ya da Ziraat Bankalarının kırsal şubesi 
şeklinde faaliyet göstermekteydi. 

1980 yılına kadar devam eden bu desteklemeler, 1980’li yıllardan bu yana serbest piyasa 
ekonomisi uygulamaları sonucu değişim göstermeye başlamıştır.  IMF, Dünya Bankası gibi 
uluslararası mali kuruluşların dayatmalarıyla uygulanan neo-liberal politikalar sonucu 
kendine yeterli bir ülke konumundan  net ithalatçı bir konuma düşmüştür Tarımsal 
üretimdeki artış hızı, nüfus artış hızının gerisinde kalmış ve  gıda açığı giderek büyümüştür. 
Diğer yandan özellikle 1980’lerden bu yana tarıma uygulanan politikaların, tarımdan 
sanayiye kaynak aktarımı mekanizması olarak işlediği, bu süreçte küçük ölçekli işletmelerin 
mutlak yoksulluk koşullarına sürüklendiği ifade edilmektedir (Oral 2014). 

Türkiye'de tarımın neoliberal politikalar doğrultusunda dönüştürülmesi, Tarımsal reform 
projeleri şeklinde yapılan hazırlıklar sonucu, IMF-Dünya Bankası programları 
doğrultusunda 2000'lerde gerçekleştirildi. Bu dönemde uygulanan bu politikalar sonucunda 
tarımda desteklemenin şekil ve rakamsal olarak gerilediği, tarım ve tarım dışı gelir 
dağılımının daha da bozulduğu, gıda güvenliğinin zayıfladığı, girdi fiyatları ile ürün satış 
fiyatları arasındaki makasın açılması nedeniyle çiftçinin üretimden uzaklaştığı bir sürece 
girildiği ifade edilmektedir (Oral, 2014).  

Türkiye’nin gıda egemenliği ve gıda güvenliği  açısından durumunun değerlendirilmesinde 
yapılan nbir çalışmada 5 faktör üzerinde durulmuştur. Bunlar üretim faktörleri, kendine 
yeterlilik, yoksulluk, ürün fiyatları ve dış ticaret rakamlarıdır (Kıymaz ve Şahinöz, 2011). 
Ancak bu çalışmada, yoksulluk ve ürün fiyatları üzerinde bir değerlendirme yapılmayıp 
daha çok kendine yeterlilik, üretim faktörleri, tarımda kullanılan girdiler ve genel dış ticaret 
ve tarım ürünleri dış ticareti üzerinde durulacaktır. 

A. Tarımsal Üretim Faktörleri 

Üretim faktörleri denildiğinde klasik anlamda toprak (doğal Kaynak), emek, sermaye ve 
girişimci akla gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye sahip olduğu topraklar ve doğal 
kaynakları ile bir çok ülkeden daha iyi bir durumdadır. Ancak bu kaynağın doğru ve 
yerinde kullanımı, verimlilik esaslı değerlendirme açısından bakıldığında toprak faktörünün 
tam anlamıyla kullanıldığını söylemek güçtür. Sermaye açısından durum 
değerlendirildiğinde, tarımda kullanılan arazilerin çok parçalı ve dağınık olması, küçük ve 
örgütsüz üretim birimlerinin bulunması teknoloji kullanımını da kısıtlamaktadır. Ayrıca 
sektörde çalışacak nitelikli işgücünün yetersiz olması, kırsal kesimdeki yaşam koşulları 
gençlerin şehirlerde yaşama isteği tarımda emek kullanımı açısından da büyük sorunlara 
neden olmaktadır. Girişimcilik faktörü açısından ise son yıllarda bazı olumlu gelişmeler olsa 
da yeterli değildir. Tarım Bakanlığının kırsal alan destekleri, AB destekli Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kalkınma Ajansları’ nın uyguladığı projeler 
nispeten olumlu sonuçlar ortaya koysa da tarımsal kaynakların etkin kullanımı açısından 
arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır. 

B. Tarımda Kendine Yeterlilik 

Türkiye’de tarım politikasından bahsederken üzerinde önemle durulan konuların başında 
“kendine yeterli” olmak gelmektedir. Neredeyse her tarım ürününde kendine yeterli olmak, 
hatta her tarım ürününü ihraç edebilmek, tarımdaki karar vericilerin ana hedeflerinden 
birisidir 
(http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/1b91e3a8737fd8d_ek.pdf?tipi=5&turu=H&sube=0
) 3.8.2016 

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/1b91e3a8737fd8d_ek.pdf?tipi=5&turu=H&sube=0
http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/1b91e3a8737fd8d_ek.pdf?tipi=5&turu=H&sube=0
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Uzun yıllar Türkiye tarımda kendine yeterli olduğunu iddia etmiştir. Ancak son 20 yıllık 
verilere bakıldığında bu hususun doğruluğu tartışılır hale gelmiştir. Bununla ilgili rakamsal 
verileri incelemek konu hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. AB ye tam üye olmayı hedefleyen ülkemizde kendine yeterliliği sağlama 
yanında hangi ürünlerin üretilmesi ve işlenmesi hususunda uygulamaların ve planlamanın 
yapılması daha rasyonel bir hareket olarak değerlendirilebilir. FAO nun 2010 yılı verilerine 
göre 1980’lerden sonra Türkiye’de kişi başına tarımsal üretim yerinde saymış ya da 
gerilemiştir. Toplam etin (kırmızı+kanatlı etleri) kişi başına üretiminde kanatlı eti üretimine 
bağlı büyümenin etkisiyle bir artış olduğu anlaşılmaktadır (Kıymaz ve Şahinöz, 2010). 

• Türkiye toprak, iklim koşulları ve ekolojik özellikleri nedeniyle oldukça zengin bir bitkisel 
ürün çeşitliliğine sahiptir ve kimi tropik ürünler dışında tarla ve bahçe bitkilerinin tümünün 
üretilebilme imkanı vardır. Ancak “kendine yeterlilik” akla gelen tüm ürünlerin yerli 
kaynaklardan temini değildir. Hububat, et, süt vb. gibi temel ürünlerin önemli bir kısmının 
yerli kaynaklardan sağlanabilmesini kendine yeterlilik olarak kabul etmek gerekir.  

• Türkiye’de hayvan sayısı neoliberal politikaların uygulandığı 1980’den bu yana sürekli 
biçimde azalmaktadır. Dünya , AB ve Türkiye’de et ve sütün üretiminde sığırın payları 
inceiendiğinde, Türkiyenin süt üretiminde sığırın payı dünya ortalamasının üzerinde ancak 
ABD ve AB den daha aşağıda  olduğu görülmektedir, Toplam et üretiminde ise sığırın payı 
Türkiye’de % 29.8 ile en yüksek oranda olduğu anlaşılmaktadır (Akman ve ark. (2015). 

Yıllar itibarı ile Türkiye hayvan varlığı incelendiğinde, sığır varlığında bir artış 
gözlenmesine karşın, koyun keçi ve manda varlığında önemli ölçüde azalma olduğu dikkati 
çekmektedir. Sığır varlığındaki artış nüfus artışı ile birlikte dikkate alındığında mutlak 
oranda artış olmasına rağmen nüfus başına düşen hayvan sayısında ciddi oranda azalma 
olduğu görülmektedir (Tablo 1 ). 

Tablo 1- Yıllar İtibariyle Türkiye Hayvan Varlığındaki Değişmeler (1000 Baş) 

Yıllar Sığır Koyun 
Ankara 

Keçisi 

Kıl 

Keçisi 
Manda 

1928 6.934 13.632 3.170 8.936 795 

1950 10.123 23.083 3.966 14.498 948 

1980 15.894 48.638 3.658 15.385 1.031 

1990 11.377 40.553 1.279 9.698 371 

2000 10.761 28.492 373 6.828 146 

2010 11.370 23.090 153 6.141 85 

 2014* 14.899 32.186 176 10.010 124 

1980-2009 -33 -55 -96 -68 -92 

2009-2014 -6 -34 -95 -35 -88 

1980-2014 +28 +32 +16 +50 +30 
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(*) TÜİK (2014a) 

Kaynak: TÜİK (2014b ve 2015b) 

Bitkisel üretim açısından Türkiye tarımının kendine yeterliliği ile ilgili 3 çizgi grafik 
düzenlenmiştir.Grafik1 ve 2 de sebze ve meyvelerde büyük ölçüde kendine yeterli bir 
üretime sahip olduğu görülmektedir. Özellikle Fındık, incir, kayısı,üzüm ve narenciye gibi 
ürünlerde üretim fazlası olduğu bunlarında dış satım yolu ile değerlendirildiği 
bilinmektedir.Tahıllar, şeker pancarı ve endüstriyel bitki olan pamuk açısından durum 
değerlendirildiğinde aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Tahıl grubunda (Buğday, arpa, 
çavdar) üretim eksikliği olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum konjonktürel iklim 
şartlarından da oluşabilmektedir. Ancak son yıllarda ürün fiyatlarının düşük olması ve 
tarımdaki desteklemelerin az olması nedeniyle üretimden uzaklaşma isteği de söz konusu 
olmaktadır. Pamuk ve şeker pancarında kendine yeterlilik gözlenirken, yıllardır ülke tarım 
politikasının bir türlü çözemediği bitkisel yağ açığı devam etmektedir. Nitekim ayçiçeği ve 
mısırdaki yeterlilik oranlarındaki düşüklük bunu ortaya koymaktadır (Grafik 3). 

Grafik 1: Seçilmiş Bazı Meyvelerde Kendine Yeterlilik Oranları 

 

Grafik 2: Seçilmiş Bazı Sebzelerde Kendine Yeterlilik Oranları 
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Grafik 3: Seçilmiş Tahıl, Endüstri  ve Bakliyatlarda Kendine Yeterlilik Oranları 

 

C. Genel ve Tarımsal Dış Ticaret 

Türkiye özellikle 1980 sonrası piyasa ekonomisi uygulamalarının hız kazanması ile dışa açık 
ihracatı arttırıcı ekonomik  büyüme politikaların uygulandığı bir sürece girmiştir. 2000 yılı 
sonrası hız kazanan bu süreçte dış satımımız 2000 yılında 27.775 milyon $ iken 2015 yılında 
önceki yıla göre % 10 azalışla 143.839 milyon dolara yükselmiştir. Dış alımımız ise aynı 
dönemde sırasıyla 54.503 milyon dolardan 207.234 milyon dolara ulaşmıştır (Tablo 2 ). Dış 
ticaret dengesinin sürekli negatif olması ülke ekonomisi açısından en çok tartışılan 
konuların başında gelmektedir. 

Tablo  2:   Türkiye’nin Genel Dış Ticareti ( Milyon Dolar ) 
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Yıllar İhracat İthalat Denge 
İhracat 
Değişim % 

İthalat 
Değişim   
% 

Dış 
Ticaret 
Hacmi 

İhracatın 
İthalatı 
Karşılama 
Oranı% 

2000 27 775 54 503 - 26 728 4,5 34,0 82 278 51,0 

2001 31 334 41 399 - 10 065 12,8 -24,0 72 733 75,7 

2002 36 059 51 554 - 15 495 15,1 24,5 87 613 69,9 

2003 47 253 69 340 - 22 087 31,0 34,5 116 593 68,1 

2004 63 167 97 540 - 34 373 33,7 40,7 160 707 64,8 

2005 73 476 116 774 - 43 298 16,3 19,7 190 250 62,9 

2006 85 535 139 576 - 54 041 16,4 19,5 225 111 61,3 

2007 107 272 170 063 - 62 791 25,4 21,8 277 335 63,1 

2008 132 027 201 964 - 69 937 23,1 18,8 333 991 65,4 

2009 102 143 140 928 - 38 785 -22,6 -30,2 243 071 72,5 

2010 113 883 185 544 - 71 661 11,5 31,7 299 427 61,4 

2011 134 907 240 842 - 105 935 18,5 29,8 375 749 56,0 

2012 152 462 236 545 - 84 083 13,0 -1,8 389 007 64,5 

2013 151 803 251 661 - 99 858 -0,4 6,4 403 464 60,3 

2014 157 610 242 177 - 84 567 3,8 -3,8 399 787 65,1 

2015  143 839 207 234 - 63 395 -8,7 -14,4 351 073 69,4 

KAYNAK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması (SITC,Rev.3) göre TÜİK verilerinden 
Derlenmiştir 
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KAYNAK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması (SITC,Rev.3) göre TÜİK verilerinden 
Derlenmiştir 

Tarım ürünleri dış ticareti açısından konu değerlendirildiğinde 2000 yılında 3.856 milyon $ 
olan dış satımımız 2013 yılında 17.739 milyon $ a ulaşmıştır. Tarımsal dış alımımız ise aynı 
dönemde sırasıyla 4.156 milyon dolardan 16.916 milyon dolara ulaşmıştır (Tablo 3 ). 2000 
sonrası dış ticaret rakamları incelendiğinde bazı yıllarda ihracat-ithalat dengesinin negatif 
olduğu dikkati çekmektedir. Bunda iklimsel faktörlerin yanı sıra konjonktürel durumdan 
kaynaklanan unsurlar da etkili olmaktadır. Tarım ülkesi olarak önemli bir konumda olan 
ülkemizin bazı yıllarda net dış alımcı bir hale dönüşmesi tarım politikalarının dikkatli bir 
şekilde gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Tablo  3  :Tarım Ürünleri Dış  Ticareti (Milyon Dolar) 

TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ  TİCARETİ (MİLYON DOLAR) 

YILLAR 
İHRACA
T 

İTHALA
T 

DENG
E 

İHRACA
T 
DEĞİŞİ
M % 

İTHALA
T 
DEĞİŞİ
M   % 

DIŞ 
TİCARE
T 
HACMİ 

İHRACATI
N 
İTHALATI 
KARŞILAM
A ORANI% 

2000 3.856 4.156 -300 -13,2 22,3  8 012 92,8 

2001 4.349 3.080 1.269 12,8 -25,9  7 429 141,2 

2002 4.052 3.995 57 -6,8 29,7  8 047 101,4 

2003 5.257 5.265 -8 29,7 31,8  10 522 99,8 

2004 6.501 6.059 442 23,7 15,1  12 560 107,3 

2005 8.309 6.480 1.829 27,8 6,9  14 789 128,2 
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2006 8.634 7.286 1.348 3,9 12,4  15 920 118,5 

2007 9.769 9.812 -43 13,1 34,7  19 581 99,6 

2008 11.474 13.038 -1.564 17,5 32,9  24 512 88,0 

2009 11.190 9.631 1.559 -2,5 -26,1  20 821 116,2 

2010 12.664 12.880 -216 13,2 33,7  25 544 98,3 

2011 15.279 17.574 -2.295 20,7 36,4  32 853 86,9 

2012 15.994 16.370 -376 4,7 -6,9  32 364 97,7 

2013 17.739 16.916 823 10,9 3,3  34 655 104,9 

KAYNA
K 

Uluslararsı Standart Ticaret Sınıflandırması (SITC,Rev.3) göre TÜİK verilerinden 
Derlenmiştir 

Grafik    : Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticareti 

 

Kaynak: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması (SITC,Rev.3) göre TÜİK verilerinden 
Derlenmiştir 

D. Tarımsal Girdiler Üretim, Tüketim ve Dış Ticareti 

Tarımsal teknolojiler genel olarak tarım dışı sanayi sektörleri tarafından üretilmektedir. 
Toprak işleme aletlerinden hasat makinelerine kadar çok değişik mekanik teknolojinin 
üretilmesinden kullanımında ülkemizde  çok ciddi atılımlar yapılmış ve yerli üretimdeki 
gelişmeler sonucunda ihracatın ithalatı karşılama oranı artmıştır. İthalatın özellikle 2010’da 
itibaren artış göstermesi tarım sektöründe teknoloji kullanımın çeşitlendiğini ve ihtiyaçların 
arttığını göstermektedir. Diğer yandan ihracatın artması da ülkemiz tarım makineleri 
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üretiminde hem ürün çeşitlenmesine gittiği ve hem de pazarın isteğine uygun üretim 
yapıldığını göstermektedir (Tablo 4).  

Tablo 4:    Türkiye'nin Tarım Alet Makinaları Dış Ticareti (Bin Dolar) 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İhracat 234,5 274,5 376,8 299,9 329,6 389,2 525,3 

İthalat 444,4 380,4 337,6 196,3 387,8 701,8 638,6 

Denge -209,9 -105,9 39,2 103,6 -58,2 -312,6 -113,3 

Kaynak:http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_
raporu_2013_int.pdf 

Tarımsal İlaç ve kimyevi  gübre üretiminde de dışa bağımlılık oranı halen oldukça yüksektir. 
Zirai ilaç tüketiminde büyük ölçüde dışa bağımlılık olduğu Tablo 5  ‘inde incelenmesi ile 
anlaşılmaktadır. Üretim ve Dış ticaret dengesi sürekli negatif olarak karşımıza çıkmaktadır.  
2007 yılı itibarı ile dış ticaret dengesi  -163 Milyon $’ olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo  5  :Türkiye'nin Tarım İlaçları Toplam Üretim İthalat ve İhracat Değerleri 

  

2005 2006 2007 2008 

Miktar 

(Ton) 
Tutar $ 

Miktar 

(Ton) 
Tutar $ Miktar (Ton) Tutar $ 

Miktar 

(Ton) 
Tutar $ 

Üretim 33.957,8 234.667.832 39.211,9 205.114.830,0 31.734,2 28.544.974,0 33.239,9 267.315.327,0 

İhracat 947,9 7.926.248,0 1.226,2 14.869.085,0 1.825,5 27.002.040,0 4.489,0 37.565.404,0 

ithalat 11.556,4 62.779.209,0 18.912,4 125.668.554,0 21.225.694,0 190.048.551,0 26.464,8 193.720.461,0 

Denge -10.608,5 -54.852.961,0 -17.686,2 -110.799.469,0 -21.223.868,5 -163.046.511,0 -21.975,8 -156.155.057,0 

Kaynak:http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_
raporu_2013_int.pdf 

Türkiye gübre üretimindeki ham maddeyi büyük ölçüde  ithal ederek, gübre tüketiminin 
ancak yüzde 78,7’sini ülke içerisinde üretebilmektedir. Bu nedenle hem hammadde hem de 
mamul madde olarak önemli ölçüde kimyevi gübre ithal etmektedir (Grafik 4   ). 

Grafik 4: Türkiye’nin Gübre Üretim, Tüketim ve Dış Ticareti 

http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf
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Kaynak:http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor
_raporu_2013_int.pdf 

Tohumluk üretimi ve tüketimi açısından konu değerlendirildiğinde, Aşağıdaki grafikte de 
görüldüğü üzere 2002-2012 yılları arasında her iki değerde de önemli ölçüde artışlar olduğu 
gözlenmektedir. 2012 yılı itibarı ile dış ticaret dengesi -80 milyon dolar seviyesindedir. 

Grafik  5   : Tohumluk İthalat- İhracat Değerleri 

 

Kaynak:http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor
_raporu_2013_int.pdf 

SONUÇ 

Türkiye sahip olduğu doğal kaynaklarla kendi nüfusunu beslediği gibi bir çok ülkeye de 
tarım ve gıda maddesi ihraç etmektedir. 1980 sonrası uygulanan neo liberal politikalar, 
tarım sektörünün serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre hareket etmesini ortaya 
çıkarmıştır. Yeterli çiftçi örgütlenmesine sahip olmayan ve tarımsal teknoloji ve toprak 
nüfus ilişkilerinde dengesiz bir dağılıma sahip olan ülkemiz, tarım ve gıda sektöründe arzu 
edilen büyüme ve gelişmeyi sağlayamamıştır. 1980 sonrası sanayileşmeye ve dış satıma 
yönelik büyümeyi hedefleyen ülkemizde tarım sektörü kısmen ihmal edilmiştir. Tarım 
sektöründen tarım dışı sektörlere kaynak aktarmayı hedefleyen bu politikalar sonucunda 
özellikle genç tarım nüfusunda sistematik bir azalma meydana gelmiş ve kırdan kente 
göçün arttığı bir döneme geçilmiştir. Tarımın kendine has sorunlarının yanında üretim 

http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf


131 
 
 

yapacak genç nüfusun da tarımdan kopmaya başlaması ülkemizde gıda güvencesi ve gıda 
egemenliği kavramlarının yeniden sorgulanması gerekliliği sonucunu ortaya koymuştur. 
Tarım ve gıda sektöründe önemli ölçüde kendine yeterli olan ülkemizde tarımsal girdiler 
için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bitkisel yağ, hayvansal üretim ve tahıl 
ürünlerinde bazı yıllarda meydana gelen kuraklık vb. nedenlerden dolayı net ithalatçı ülke 
konumuna düşmemiz tarım politikaları ve gıda egemenliği açısından dikkatle incelenmesi 
gereken bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bitkisel ve hayvansal gen kaynakları 
açısından son derece zengin olan ülkemizde dışa bağımlı tohum, zirai ilaç, gübre vb. 
girdilerin ithal edilmesi tarım politikası açısından olumsuz bir durum ortaya koymaktadır. 
Gıda egemenliği kavramı gıda güvenliğini de kapsayan bir olgudur. Tarım politikası 
uygulayıcıları Türkiye’nin sahip olduğu kaynakları daha rasyonel kullanmalıdır. Bilinçli, 
ekonomik ve sosyal amaçlı çiftçi örgütlenmesi, özellikle genç çiftçiler desteklenmeli, gıda 
egemenliği ve sürdürülebilir tarım politikaları uygulanmalıdır.  
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KIRSAL VE ORMANLIK ALANLARDA ARAZİ KULLANIMININ 
PLANLAMASI 

Prof. Dr. Altay Uğur GÜL39 
Yrd. Doç. Dr. Funda GENÇLER40 

ÖZET 
Büyük şehirlerdeki iş yaşamının yoğunluğu, çevre kirliliği, trafik stresi insanları 
yormaktadır. Bu da, insanların, çevredeki kırsal ve ormanlık alanlara yoğun bir şekilde 
yönelmesini; eğlenme-dinlenme, alışveriş yapma, piknik ve kamp yapma, konaklama, açık 
ve ormanlık alanlarda yürüyüş yapma, bisiklete binme, manzara seyretme vb. faaliyetlere 
katılmasına neden olmaktadır. Bu durum, rekreasyon, turizm, ticari, açık alan ve yürüyüş 
yapma/bisiklete binme vb faaliyetlerin yapılabileceği alanların ayrılmasını ve 
oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu bildiride, İzmir’in üç farklı bölgesinde, her 
biri 500 hektar büyüklüğünde kırsal ve ormanlık alan olduğu varsayılmış, her bölgede beş 
farklı faaliyete alan tahsisinin nasıl yapılabileceği doğrusal programlama kullanılarak 
modellenmiştir. Bunun için her üç bölgede bu faaliyetlerin yürütülmesinin mümkün 
olabileceği potansiyel alanların büyüklüğü, faaliyetlere yönelik yapılması düşünülen tesisler 
için yatırım maliyeti, işletme maliyetleri ve yıllık gelir tahminleri excel yazılımının rastgele 
sayı üretimi eklentisi ile hipotetik olarak yapılmıştır. Net bugünkü değerin maksimize 
edilmesi için 15 adet değişken (xij), 39 adet alan ve alan kontrol kısıtından oluşan doğrusal 
programlama modeli geliştirilmiştir. Her bir değişken i. bölgede j. faaliyet için ayrılacak 
alanı göstermektedir. Modelde yer verilen alan kontrol kısıtları ile eğlenme-dinlenme alanı 
için ayrılacak alanın %25-35’i kadar konaklama, kamp yapma gibi faaliyetlerin 
yürütülebileceği turizm alanı ve %10-20’si kadar alış-veriş yapma faaliyetlerinin 
yürütülebileceği ticari alan ayrılması öngörülmüştür. Model, excelin çözücü eklentisi olarak 
çözülmüş ve net bugünkü değer $1.231.475 olarak elde edilmiştir. Model çözümüne göre; 
eğlenme-dinlenme amacıyla birinci bölgede 256 hektar, ikinci bölgede 194 hektar ve üçüncü 
bölgede 275 hektar; eğlenme-dinlenme için ayrılan alanın %35’i kadar turizm ve %20’si 
kadar da ticari alan ayrılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Doğrusal Programlama, Orman Alanı Kullanımı, Orman Planlama. 
Jel Kodu: Q570 

PLANNING OF RURAL AREAS AND FOREST LAND USE 

ABSTRACT 
People living stress due to business, environmental pollution, traffic in the big city are tired. 
This leads people to rural and forested areas. People in these areas are found in recreational 
activities such as picnicking, camping, hiking and trekking, biking, landscapes watching, 
eating and drinking in teahouses and restaurants, accommodation in cottages and caravans, 
and shopping. This requires the allocation of these areas for recreation, tourism, shopping, 
open area activities and hiking and trekking, biking. The purpose of this paper is to allocate 
five different activities in three different regions of Izmir using linear programming with the 
use of some hypothetical data. Each of these regions is assumed to be 500 hectares. The size 
of the field of activity that can be executed has been identified in all regions. Investment 
costs, operating costs and annual revenues were estimated with the excell solvent plugin. 
Linear programming model consists of 15 constraint equations and 39 variables was 
developed for net present value maximization. Variables shows the area to be allocated to 
jth activity in ith region. The model has area control equations: Tourism area should be up to 
25-35% of the recreation area, shopping area should be up to 10-20% of the recreation area. 
The model was solved using excel software and net present value was $1,231,475. According 
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to the solution, it has been allocated 256, 194 and 275 hectares for recreational activities in 
these regions, respectively. Tourism and sopping area were allocated up to 35% and %20 of 
the recreation area 
Key Words: Linear Programming, Forest Land Use, Forest Planning. 
JEL Codes: Q570 

GİRİŞ 

Ormanlar, toplumun odun ürünlerine olan talebini karşılamakta; toprağı ve suyu 
korumakta, erozyonu önlemekte, temiz hava yaratmakta; insanlara eğlenme-dinlenme, 
piknik ve kamp yapma, orman içinde konaklama, yürüyüş yapma, manzara seyretme, 
bisiklete binme vb. ortamlar sağlamaktadır. Kent yaşamının yoğunluğundan kaçmak isteyen 
insanlar, büyük şehirlerin çevresinde yer alan kırsal, özellikle ormanlık alanlardan sosyal, 
kültürel, bilimsel, sportif ve estetik amaçlarla yararlanmaktadırlar. Bu durum, ormanların 
ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyon alanlarına ayrılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  

Nitekim; Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Türkiye ormanlarının yaklaşık %5’ini sosyal 
fonksiyonlara tahsis etmiş; stratejik amaçları arasında “ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden 
toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, ormanlardan çok yönlü ve 
sürdürülebilir şekilde faydalanmak” ifadesine yer vermiş ve “stratejik yönetim” yaklaşımını 
benimsemiştir (OGM, 2012, s.1). Ayrıca;  

 ormanların sosyal fonksiyonlarından faydalanmanın artırılması, 

 ormanların sosyal ve kültürel hizmetlerinden faydalanma ile ilgili konularda hizmet 
veren birimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, 

 sosyal ve kültürel hizmetlerden faydalanmaya ayrılacak alanların belirlenmesi,  

 toplumun artan talebini karşılamak üzere orman içi rekreasyon alanlarının 
yaygınlaştırılması, uygun şekilde tesisi ve yönetilmesi 

temel stratejilerini belirlemiş ve “ormanların sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve estetik 
hizmetlerinden toplumun daha fazla faydalanmasının sağlanması yönünde rekreasyon alanlarını 
belirlemek, ayırmak, planlamak, hizmet seviyesini ve kalitesini artırmak” olarak stratejik hedefini 
ortaya koymuştur (OGM, 2012, s.63). Stratejik planlamada en önemli karar, ormanlık 
alandan uzun dönemde farklı orman ürün ve hizmetlerine arazi tahsisi ile ilgili olmaktadır 
(Weintraub ve Cholaky, 1991). 

İzmir büyük bir şehirdir, dört milyon nüfusa sahiptir. Kentte iş yaşamı yoğun geçmektedir; 
çevre kirliliği vardır; şehir ve trafik stres yaratmaktadır. Bu nedenle, insanlar, genellikle 
İzmir içindeki veya deniz kıyısındaki alanlarda boş zamanlarını geçirmektedir. Ancak; bu 
gibi şehir içi/deniz kenarı dinlenme ortamları da yetersiz kalmaktadır. Bu, insanların 
İzmir’in çok yakın çevresinde yer alan Çiçekliköy, Yakaköy, Karagöl, Karabel, Kemalpaşa 
Deresi vb. orman içi ve bitişiğinde bulunan rekreasyon alanlarına yoğun bir biçimde 
yönelmelerine neden olmaktadır. Bu da, İzmir çevresindeki ormanların eğlenme-dinlenme, 
piknik ve kamp yapma, orman içinde konaklama, yürüyüş yapma, manzara seyretme, 
bisiklete binme, yeme-içme, estetik vb. amaçlı kullanımını ön plana çıkarmakta (Gül, Başar, 
Şafak & Batur, 2014); bu alanların, kullanıcı isteklerini karşılamak, korumak ve geliştirmek 
için düzenlenmesini gerekli kılmaktadır (Karadağ ve Akpınar, 2003). 

Doğrusal programlama (DP) belli bir amacı gerçekleştirmek için sınırlı kaynakların etkin 
kullanımını ve en uygun dağılımın seçilmesini sağlayan matematiksel bir tekniktir 
(Sarıaslan, 1990, s.56). DP problemi, eşitlik ya da eşitsizlik şeklinde geliştirilen kısıtlayıcılar 
altında, doğrusal bir amaç fonksiyonunun eniyilenmesi (maksimizasyonu ya da 
minimizasyonu) olarak tanımlanır. Tüm DP modellerinin üç temel varsayımı vardır; 
doğrusallık, bölünebilme ve sınırlılık (Esin, 1988, s. 9, Swanson, 1987, s.1, Markland ve 
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Sweigart, 1987, s.158). DP işletme biliminde en gelişmiş ve en çok kullanılan dallardan 
biridir. Sınırlı kaynakların, rakip faaliyetleri ile finansal, teknolojik, örgütsel ve pazarlama 
gibi kısıtlayıcılar altında dağılımını sağlar (Bradley, Hax & Magnanti, 1976; Bunday, 1984).  

Mevcut arazilerin ormancılık, tarım, mera, yaban hayatı, turizm, ulaşım, kentsel veya kırsal 
yerleşim vb. sektörlere tahsisi sorunu bulunmaktadır. (Yılmaz, 2006, s.12). Bu açıdan kırsal 
ve ormanlık alanların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesi bir stratejik planlamadır ve 
DP’dan bu amaçla yararlanılmaktadır. İşte, bu bildirinin amacı da, İzmir’in üç farklı 
bölgesinde, sosyal, kültürel, bilimsel, sportif, estetik vb. faaliyetler için arazi tahsisinin nasıl 
yapılabileceğini DP yöntemi kullanılarak modellemektir. 

I.YÖNTEM 

Model mevcut bir nesnenin veya durumun özetidir. Doğrusal programlama modeli bir 
amaç fonksiyonu ve değişik kısıtlayıcı denklemlerden oluşmaktadır (Dykstra, 1984). Bu 
kapsamda; alan tahsis modelinin geliştirilebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, İzmir gibi büyük şehirlerin çevresindeki kırsal ve ormanlık 
alanlarda, genellikle eğlenme-dinlenme, piknik ve kamp yapma, orman içinde konaklama, 
yürüyüş yapma, manzara seyretme, bisiklete binme, yeme-içme, estetik vb. faaliyetler söz 
konusudur. Bu faaliyetler için aşağıdaki alanların ayrılması öngörülmüştür: 

1. Piknik yapma, kır kahvesi/lokantası/restoranında yeme-içme, botanik bahçesinde 
bitkileri tanıma, evcil hayvan parkını gezme ve hobi bahçesinde boş zaman geçirme vb. 
faaliyetlerin yürütüleceği rekreasyon alanları. 
2. Kampta, butik otelde, kır evinde ve karavanda konaklamanın yapılabileceği turizm 
alanları. 
3. Manzaraların seyredilebileceği, açık alan ve spor faaliyetlerinin yürütüleceği açık 
alanlar. 
4. Yürüyüş yapma ve bisiklete binme olanakları sunan parkurların bulunduğu alanlar. 
5. Alış-veriş yapılmasını sağlayan ticari alanlar. 

Günübirlik kullanım için ayrılan bir piknik alanında giriş kontrol binası, idare ve personel 
binası, depo, büfe, kameriye, otopark, wc, çeşme, çocuk oyun alanı, piknik üniteleri, su 
deposu vb. tesisler yer alır. Kır kahvesi/lokantası/restoranı, günübirlik ve kamp alanı 
kullanıcılarına kahvaltı, yeme-içme, lokanta ve restoran hizmetleri sunan, tek katlı, yaklaşık 
200-300 m2 büyüklüğünde tesislerdir. Değişik bitkilerin ve hayvanların ziyaretçilere 
tanıtılmasına ve gösterilmesine olanak sağlayan botanik bahçeleri ile evcil hayvan parkları 
giriş kontrol binası, otopark, idare ve personel binası, kümesler ve yaşama alanları, depo, 
oturma bankı ve kameriye, çöp kutusu, su deposu vb. tesislere sahiptir. Hobi bahçeleri ise 
özel taşınmış toprağı ve suyu olan, çapalanarak hazır hale getirilmiş, drenajı sağlanmış, 
vatandaşların günlük kent yaşamı stresinden uzaklaşmalarını ve toprakla vakit 
geçirebilmeleri sağlayan ve 25-50 m2 büyüklüğünde alanlardır ve giriş kontrol binası, 
otopark, idare ve personel binası, parseller, oturma bankı ve kameriye, depo, çöp kutusu, su 
deposu vb. tesislere sahiptir. Kamp alanı, kır evi ve karavan alanı, ziyaretçilere gecelik 
konaklama olanağı sunan, piknik alanının, kır kahvesi/lokantası/restoranının bitişiğinde 
veya yakınında yer alan alanlardır. Bu alanlarda giriş kontrol binası, otopark, idare ve 
personel binası, depo, kamp birimi (100 m2), çadır yeri (20 m2), masa, çöp kutusu, elektrik 
sistemi, bariyer, su deposu, mutfak, tuvalet, lavabo, duş vb. tesisler yer alır. Açık alanlar, 
peyzaj değeri yüksek manzaraların izlenmesine olanak sağlayan ve farklı spor faaliyetlerinin 
yapılamasını olanak sağlayan yerlerdir. Yürüyüş parkuru ve bisiklet yolu doğa içinde 
yürüyüş yapılmasını, koşu ve bisiklet sporuna katılabilmeyi sağlayan, farklı alanlar arasında 
bağlantıları sağlayan, manzara seyir terasları ile ilişkili, genellikle 3-5 metre genişlikte 
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yollardır. Satış yerleri, her bir birimi 6-8 m2 büyüklüğünde, genellikle yöresel ürünlerin 
satıldığı yapılardır (Gül vd., 2014). 

Bu bağlamda; İzmir’in üç farklı bölgesinde, her biri 500 hektar büyüklüğünde kırsal ve 
ormanlık alan olduğu varsayılmış; her bölgede bu faaliyetlerin yürütülmesinin mümkün 
olabileceği potansiyel alanların büyüklüğü, yukarda belirtilen tesisler için hektar başına 
yatırım maliyeti, işletme maliyetleri ile yıllık gelir tahminleri excel yazılımının rastgele sayı 
üretimi eklentisi ile hipotetik olarak elde edilmiştir (Tablo 1). Planlama uzunluğu 5 yıl 
olarak kabul edilmiş, gelir ve giderler %2 iskonto oranı esas alınarak bugünkü değere (NBD) 
indirgenmiş ve arazi tahsis modeli aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Faaliyet Tipi İçin Uygun Alanlar, Maliyet ve Gelir Tahminleri. 

Bölge Toplam (ha) 
Alan (ha, en fazla) 

Rekreasyon Turizm 
Açık 
Alan 

Yürüyüş yapma, 
Bisiklete Binme 

Ticari 

I 500 256 199 109 233 159 
II 500 194 219 287 187 211 
III 500 275 196 161 130 173 

       
Maliyet ($/ha) 5000 7500 50 25 10000 
İşletme Maliyeti ($/ha/yıl) 300 2500 10 5 5000 
Gelir ($/ha/yıl) 1500 4500 25 15 7500 

Amaç fonksiyonu;   


 


n

i

m

j
ijijmaks xcZ

1 1

 

Yatırım maliyeti kısıtı; 

TFCxd
n

i

m

j
ijij 

 1 1

 

İşletme maliyeti kısıtı; 

  TOCxe
n

i

m

j
ijij 

 1 1

 

Gelir kısıt; 

TRxa
n

i

m

j
ijij 

 1 1

 

Alan kısıtları; 





m

j
iij bx

1

   (i=1, 2, n=3) 

ijij fx     (i=1, 2, n=3; j=1, 2,…, m=5) 

Alan kontrol kısıtları; 

   0)25,0( 21  ii xx   (i=1, 2, n=3) 
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0)35,0( 21  ii xx   (i=1, 2, n=3) 

0)10,0( 51  ii xx   (i=1, 2, n=3) 

0)20,0( 51  ii xx   (i=1, 2, n=3) 

   ii gx 4    (i=1, 2, n=3) 

ii hx 4    (i=1, 2, n=3) 

ile ifade edilir. Burada; 

xij, i. bölgedeki j. faaliyet alanını, 

cij, i. bölgedeki j. faaliyet için net bugünkü net değeri, 

dij, i. bölgedeki j. faaliyet için yatırım maliyetini, 

eij, i. bölgedeki j. faaliyet için işletme maliyetini, 

aij, i. bölgedeki j. faaliyetten elde edilmesi öngörülen geliri, 

TFC, toplam yatırımı (en fazla 7 milyon dolar), 

TOC, toplam işletme maliyetini (en fazla 8 milyon dolar), 

TR, toplam geliri (en az 15 milyon dolar), 

bi, i. bölgenin toplam alanını 

fij, i. bölgede j. faaliyet için ayrılması mümkün alan miktarını, 

gi, i. bölgede yürüyüş/bisiklet parkuru için ayrılması öngörülen alanın alt sınır değerini (en 
az 50 hektar), 

hi, i. bölgede yürüyüş/bisiklet parkuru için ayrılması öngörülen alanın üst sınır değerini (en 
fazla 100 hektar) gösterir. 

Piknik yapma, kır kahvesi/lokantası/restoranında yeme-içme, botanik bahçesinde bitkileri 
tanıma, evcil hayvan parkını gezme ve hobi bahçesinde boş zaman geçirme vb. faaliyetlerin 
yürütüldüğü rekreasyon alanları, genellikle konaklama (kamp, butik otel, kır evi ve 
karavan) yapılan turizm alanları ile alışveriş imkanları sunan ticari alanlara göre daha 
geniştir. Bu bağlamda; herhangi bir bölgede, rekreasyon alanının %25-35’i arasında turizm 
alanı ve %10-20’si kadar da ticari alan tahsis edilmesi hedefi konmuş ve modelde alan 
kontrol kısıtları ile ifade edilmiştir. Yine; doğa içinde yürüyüş yapabilmeyi, koşu ve bisiklet 
sporuna katılabilmeyi sağlayan yürüyüş parkuru ve bisiklet yolunun da her bölgede 
bulunması hedefi, alt ve üst sınır hedef değerleri belirlenerek alan kontrol kısıtları ile 
tanımlanmıştır. 

Buna göre; yukarıda matematiksel gösterimi verilen arazi tahsis modelinin açık formu Tablo 
2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Arazi Tahsisi İçin Doğrusal Programlama Modeli 
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II. BULGULAR 

Model, excelin çözücü eklentisi ile çözülmüş ve Tablo 3’ ile Şekil 1 ve 2’de özetlenen 
sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre; tüm faaliyet alanlarındaki tesislerin inşası için 6,99 
milyon dolar düzeyinde yatırım yapılacağı, beş yıllık toplam işletme maliyetinin bugünlü 
değerinin (BD) 7,44 milyon dolar, toplam gelirin bugünkü değerinin ise 15,67 milyon dolar 
olacağı belirlenmiştir. Amaç denklemi değeri (NBD) de 1,23 milyon dolar olarak elde 
edilmiştir. Ayrıca; yatırım maliyeti hedef değerinden yaklaşık 10 bin dolar ve işletme 
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maliyeti hedef değerinden de yaklaşık 556 bin dolar daha az maliyet söz konusu olmuştur. 
Gelir hedefi ise yaklaşık 665 bin dolar aşılmıştır. 

Tablo 3. Arazi Tahsis Modelinin Çözüm Özeti. 

Alan Bölge Potansiyel Alan (En çok) Çözüm Değeri 

Rekreasyon (ha.) I 256 256,00 

 
II 194 194,00 

 
III 275 275,00 

 
Toplam 725 725,00 

Turizm (ha.) I 199 89,60 

 
II 219 67,90 

 
III 196 96,25 

 
Toplam 614 253,75 

Açık Alan (ha.) I 109 3,20 

 
II 287 99,30 

 
III 161 - 

 
Toplam 557 102,50 

Yürüyüş Yapma I 233 100,00 
Bisiklete Binme (ha.) II 187 100,00 

 
III 130 73,75 

 
Toplam 550 273,75 

Ticari (ha.) I 159 51,20 
 II 211 38,80 
 III 173 55,00 
 Toplam 543 145,00 

  
Hedef Değer Çözüm Değeri 

Zmaks. (NBD, 1.000.000 $)  
  

1,23 
Gelir (BD, 1.000.000 $) 

 
En az 15 15,67 

Yatırım Maliyeti (1.000.000$) 
 

En çok 7 6,99 
İşletme Maliyeti (BD, 1.000.000$) 

 
En Çok 8 7,44 

Şekil 1’e göre toplam alanın %48,33’ünün rekreasyon faaliyetlerine, %16,92’sinin turizm 
faaliyetlerine, %6,83’ünün açık alan faaliyetlerine, %18,25’nin yürüyüş yapma/bisiklete 
binme faaliyetlerine ve %9,67’sinin de ticari alan faaliyetlerine ayrılmıştır.  
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Şekil 1. Çözüme Göre Alan Tahsis Durumu 

 

Şekil 2’e göre; potansiyel rekreasyon alanlarının tamamı (725,0 hektar) piknik yapma, kır 
kahvesi/lokantası/restoranında yeme-içme, botanik bahçesinde bitkileri tanıma, evcil 
hayvan parkını gezme ve hobi bahçesinde boş zaman geçirme vb. rekreasyon faaliyetleri için 
tahsis edilmiştir. Bu sonuç, toplam alanın %48,33’ünün rekreasyon faaliyetlerine ayrılmış 
olduğunu göstermekte olup; bu oran I. bölgede %51,20, II. bölgede %38,80 ve III. bölgede 
%55,00’dir. 

Toplam 253,75 hektar alan (%16,92) kamp alanı, kır evi ve karavanda ziyaretçilere gecelik 
konaklama olanağı sunulan turizm faaliyetlerine ayrılmış olup, bu oran I. bölgede %17,92, II. 
bölgede %13,58 ve III. bölgede %19,25’dir. Ayrıca; potansiyel turizm alanları açısından 
değerlendirildiğinde; I. bölgede %45,03’ü, II. bölgede %31,0’i ve III. bölgede %49,11’i olmak 
üzere, potansiyel turizm alanlarının %41,33’ünün turizm faaliyetlerine ayrıldığı 
görülmektedir. 

Toplam 102,5 hektar alan (%6,83) açık alan faaliyetlerine ayrılmış olup, bu oran I. bölgede 
%0,64 ve II. bölgede %19,86’dir. Ayrıca; potansiyel açık alanlar açısından 
değerlendirildiğinde; I. bölgede %2,94’ü ve II. bölgede %34,60’ı olmak üzere, potansiyel açık 
alanların %18,42’sinin açık alan faaliyetlerine ayrıldığı görülmektedir. 

Toplam 273,75 hektar alan (%18,25) yürüyüş yapma/bisiklete binme, koşu yapma, 
faaliyetlerine ayrılmış olup, bu oran I. ve II. bölgede %20,  III. bölgede ise %14,75’dir. Ayrıca; 
potansiyel yürüyüş yapma/bisiklette binme alanları açısından değerlendirildiğinde; I. 
bölgede %42,92’si, II. bölgede %53,48’i ve III. bölgede %56,73’ü olmak üzere, potansiyel 
yürüyüş yapma/bisiklette binme alanlarının %49,77’sinin yürüyüş yapma/bisiklette binme 
faaliyetlerine ayrıldığı görülmektedir. 

Toplam 145,0 hektar alan (%9,67) alış-veriş olanakları sınan ticari faaliyetlere ayrılmış olup, 
bu oran I. bölgede %10,24, II. bölgede %7,76 ve III. bölgede %11,00’dir. Ayrıca; potansiyel 
ticari alanlar açısından değerlendirildiğinde; I. bölgede %32,20’si, II. bölgede %18,39’u ve III. 
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bölgede %31,79’u olmak üzere, potansiyel ticari alanların %26,70’inin ticari faaliyetlerine 
ayrıldığı görülmektedir. 

Şekil 2. Çözüme Göre Alan Tahsis Durumunun Bölgelere Dağılımı 

 

Yukarıda ifade edildiği gibi; modelde, herhangi bir bölgedeki rekreasyon alanının %25-35’i 
arasında turizm alanı ve %10-20’si kadar da ticari alan, her bölgede 50-100 hektar alanın 
yürüyüş parkuru ve bisiklet yolu için alan tahsis edilmesi öngörülmüştür. Model çözümüne 
göre, bu kısıtlar sağlanmış, her üç bölgede de rekreasyon alanının %35’i kadar turizm alanı 
ve %20’si kadar ticari alan, I. ve II. bölgede 100’er hektar ve III. bölgede ise 73,75 hektar alan 
yürüyüş parkuru ve bisiklet yolu için alan tahsis edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bildiri kapsamında; kırsal ve ormanlık arazilerin rekreasyon, turizm, açık alan, yürüyüş 
yapma/bisiklete binme ve ticari alan faaliyetlerine tahsis problemi DP kullanılarak 
çözülmüştür. Bu çözüme göre, her üç bölgede de potansiyel rekreasyon alanlarının tamamı, 
toplam alanın ise yaklaşık yarısı piknik yapma, kır kahvesi/lokantası/restoranında yeme-
içme, botanik bahçesinde bitkileri tanıma, evcil hayvan parkını gezme ve hobi bahçesinde 
boş zaman geçirme vb. rekreasyon faaliyetleri için; geriye kalan alanın da yaklaşık üçte ikisi 
kamp alanı, kır evi ve karavanda konaklama olanağı sunulan turizm faaliyetleri ile yürüyüş 
yapma/bisiklete binme faaliyetleri için tahsis edilmiştir. 

Ayrıca; potansiyel turizm alanlarının %41,3’nün, açık alanların %18,4’ünün, yürüyüş/ 
bisiklete binme alanlarının %49,8’inin ve ticari alanların %26,7’sinin kullanıldığı, açık alan 
faaliyetleri için III. bölgeden alan ayrılmadığı, ağırlıklı olarak II. bölgeden ayrıldığı, her üç 
bölgede de rekreasyon alanının %35’i kadar turizm alanı ve %20’si kadar ticari alanı 
ayrıldığı, I ve II. bölgede 100’er hektar, III. bölgede ise 73,75 hektar yürüyüş/bisiklete binme 
parkurları için alan ayrıldığı görülmektedir. 
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Amaç denklemi değeri, yani NBD 1.23 milyon dolar, toplam gelirin bugünkü değeri 15.67 
milyon dolar, yatırım maliyeti 6.99 milyon dolar ve beş yıl için işletme maliyetinin BD’i 7.44 
milyon dolar olarak elde edilmiştir.  

Kırsal ve ormanlık alanlar stratejik, taktik ve uygulama planları kapsamında planlanır. Bu 
alanların hangi faaliyetler için tahsis edileceği stratejik planlamalar aşamasında yapılır. Bu 
aşamada, “hangi faaliyet için arazinin neresinden, ne büyüklükte bir alan ayrılmalıdır?” 
sorusunun yanıtı aranır.  

Alan tahsis problemi olarak da ifade edilen alan kullanımının belirlenmesinde, yukarıdaki 
örnekte olduğu gibi, doğrusal programlama modellerinden yararlanılabilir. Bu modellerin 
etkin çözümler üretebilmesi için, öncelikle kırsal ve ormanlık alan bilgilerinin, toplumun bu 
alanlardan beklediği faydaların belirlenmesi; daha sonra da, belirli tipteki tesislerin ayrıntılı 
planlarının, maliyet, gelir ve gider tahminlerinin yapılması gerekir. Bu bilgiler yukarıda 
verilen modelde tanımlanarak, kolaylıkla arazi tahsis problemi kapsamında çözülebilir. 
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TARIMSAL DURUM ANALİZİ 
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ÖZET 
Gördes ilçesi, Ege Bölgesi’nin İçbatı Anadolu bölümünde, Manisa ilinin ise kuzeydoğusuna 
düşmektedir. Cumhuriyet’in ilanından günümüze tüm Türkiye’de olduğu gibi Gördes ilçesi 
de kır nüfusunun şehir nüfusundan fazla olduğu gözlenmektedir. Tarım sektörü Gördes 
ilçesi için yakın tarihimize kadar lokomotif sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi 
koşullarının elverişli olması ürün çeşitliliğini sağladığı gibi küçük ve büyük baş hayvancılık 
ta yapılabilmektedir. Son on yılda kümes hayvancılığı ve arıcılıkta da ciddi artışlar 
sağlanmıştır. Özellikle 2000 yılı sonrası desteklemeler deki artışlar, verilen avantajlı kredi 
destekleri ve teşvikler Gördes’te tarım sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Tarıma elverişli 
arazilerin arasından geçen Gördes Kum Çayı sulama imkânı sağlasa da son dönemler de 
tarımsal sulama amaçlı baraj ve göletler yapılmış; yapılan bu sulama amaçlı çalışmalar sulu 
tarımda artış sağlayarak çiftçilerin kazançlarını arttıracaktır.  
Manisa ilinin Gördes ilçesi ile ilgili çalışmamız da ilçe de yetiştirilen önemli ürünlerin dekar 
başına toplam üretim miktarları, toplam ekim alanları, dekarda maksimum verim ve 
dekarda minimum verim, dekar başına maliyet kalemleri ve toplam maliyet ile 2010-2016 
yılları arasındaki birim fiyatlar analiz edilerek, yıllar itibari ile dekar başına ürünlerin kar ve 
zarar durumları tablolar ile incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda Gördes ilçesinde 
üretilen ürünlerin avantajları göz önüne çıkarılacaktır. Yapılan hayvancılık faaliyetleri ve 
yıllar itibariyle değişimleri incelenecektir. Çalışmanın devamında yıllar itibari ile Gördes 
ilçesinde ki üreticilerin elde ettikleri toplam destekleme miktarları da değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Üretim, Maliyet, Fiyat. 
Jel kodlar: Q1, E23, D23, G13. 
 

SITUATION ANALYSIS OF AGRICULTURAL IN GÖRDES DISTRICT OF MANİSA 
YEAR BETWEEN 2012-2016 

ABSTRACT 
Gördes district, in West Central Anatolia section of the Aegean Region, is located in the 
northeast of the city of Manisa. From proclamation of the Republic to today, Gördes district 
as in Turkey is observed to be more than the urban population of the rural population. The 
agricultural sector for Gördes district has emerged as the leading sector until our recent 
history. The favorable geographical conditions that can be made in large and small cattle 
farming as it provides a variety of products.  Poultry and beekeeping in the last decade, 
significant increases have been achieved. The increase in support, especially after 2000, 
given the favorable credit supports and incentives led to the development of the agricultural 
sector in Gördes. Gördes river which is passing through the arable lands also provide 
irrigation facilities, in recent years made agricultural irrigation dams and ponds; this 
irrigation work done will increase the earnings of farmers by providing an increase in 
irrigated agriculture. 
In our study of the Gördes district of Manisa, the district also raised important product of 
the total quantity of production per hectare, the total cultivation area,  maximum efficiency 
and minimum yield in per hectare, unit prices between 2010-2016 year with cost items and 
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the total cost per hectare is analyzed, years of product per hectare as of the profit and loss 
situation will be examined with tables. The result the investigations the advantages of the 
products produced in Gördes district will be taken into consideration. The continuation of 
the study, according to the year, the total amount of support they receive of manufacturers 
in Gördes district will be evaluated. 
KeyWords : AgricultureSector, Production, Cost, Price. 
Jel Codes: Q1, E23, D23, G13. 

GİRİŞ 

Tarım dar anlam da bitkisel ve hayvansal üretim olarak tanımlanabilir (Gürler, 2008, s. 1). 
İnsanoğlu geçmişten günümüze neredeyse ürettiği her ürünün hammaddesini topraktan 
elde etmiştir. İlkel toplumlarda sadece avcılık ile beslenen toplumlar toprağın işlenmesi ile 
birlikte, yerleşik hayata geçmişler ve tarımsal faaliyetlere başlamışlardır.  

Türkiye’nin sahip olduğu toplam arazinin %24,5’i I+II+II. sınıf topraklardan meydana 
gelmektedir. Bu kaliteli üç sınıf toprak içinde tarım topraklarının payı, %90’dır. Türkiye’nin 
77,9 milyon hektar olan toprak varlığının 26,3 milyon hektarını tarım arazileri 
oluşturmaktadır (Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, 2013, s. 1). Türkiye de genel olarak 
dağlık arazilere sahip tarımsal aranlar mevcuttur. Mevcut arazilerin %55,9’u 1000 metrenin 
üzerinde yükseltiye, %62,5’i ise %15’ten daha fazla eğime sahiptir (Miran, 2005, s. 10).  

Tarım sektörü günümüz de Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve tarım girdilerinin üretimi 
ve işlenmesi olarak üçe ayrılmaktadır (Çetin, 2010, s. 5). Bu çalışmamız da tarım sektörünü 
ilgilendiren ilk iki maddenin Gördes ilçesi içerisindeki durum incelenecektir.   

I. GÖRDES İLÇESİNİN TARIMSAL DURUM ANALİZİ 

Gördes İlçesi Manisa İlinin kuzeydoğusunda bulunmakta olup, kuzeyden güneye 89 km, 
batıdan doğuya 42 km mülki sınırla çevrilidir. İlçemizin doğusunda Demirci, batısında 
Akhisar, kuzeyinde Balıkesir İline bağlı Sındırgı İlçesi, güneyinde Salihli, güneydoğusunda 
Köprübaşı ve güneybatısında Gölmarmara İlçeleri olup, yüzölçümü 1.004 km²dir. Gördes 
İlçesi deniz seviyesinden 670 metre yüksekliktedir. İlçe toprakları küçük akarsu vadileriyle 
yarılmış bir yayla görünümündedir. İlçenin iklimi yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve 
yağışlı bir seyir izler. Yıllık yağış ortalaması 500-700 mm. arasında değişmekte olup, 
ortalama sıcaklık 12 ºC’dir. Ormanlık alanlar ilçemizin toplam alanında % 45 gibi önemli bir 
yer tutmaktadır. En önemli akarsuyu Gediz’in kolu olan Gördes (Kum Çayı) Deresidir 
(Türkiye Cumhuriyeti Gördes Kaymakamlığı). 

Gördes İlçesinde Tarım önemli bir yere sahiptir. Gördes de ikamet edenlerin yaklaşık %80’i 
tarımsal faaliyette bulunmaktadır. Gördes’te yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler ise: Buğday, 
arpa, tütün, nohut, nohut, kırmızı mercimek, börülce, burçak, tritikale, fiğ, yonca, korunga, 
silajlık mısır, susam, kuru soğan, sarımsak, yeşil mercimek, çavdar, patates, haşhaş, salatalık, 
kavun, karpuz, biber, taze fasulye, patlıcan, domates, zeytin, kiraz, bağ, elma, ceviz, badem, 
armut, çilek ve şeftalidir. 

Gördes ilçesinde yetiştirilen ürünler incelendiğinde ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğu 
görülmektedir. Yeni oluşum içerinde olan seracılık faaliyetlerinde gelişim süreçlerindeki 
ürünler de bu gruba eklendiğinde çok çeşitli ürünlerin yetiştirildiği bir yerleşim yeri olarak 
karşımıza çıkacaktır. Cumhuriyet tarihimizden günümüze tarımsal üretim incelendiğinde 
Gördes’in lokomotif ürünü tütün olmuştur. Birçok çiftçimizin popüler tarım tercihi 
tütünden yana olmuştur. Ancak değişen zamanla, ihtiyaçların değişmesi ile birlikte 
Gördes’in ürün yelpazesi de gelişmiştir. Gördes ilçesinde tarımsal üretimin ikinci kolu 
hayvancılık üretimi de gün geçtikçe gelişmektedir. Hayvansal üretim çeşitliliği ise: Bal 
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üretimi, koyun-keçi üretimi, büyük baş hayvancılık üretimi ve kümes hayvancılığı 
yapılmaktadır.  

Gördes ilçesin gelişen tarım sektörüne  ayak uydurmuş, verilen destekler ile birlikte 
makineleşme oranı da artmıştır. Grafik 1 de Gördes ilçesinde 2012-2015 yılları arasındaki 
traktör sayıları verilmiştir. 

Tablo 1. 2012-2015 Yıllarında Gördes İlçesindeki Traktör Sayıları 

 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü 

Gördes İlçesindeki traktör sayısı 2012 yılında 900 adet iken 2013 yılına geçildiğinde bu 
rakam %144,1 oranında artarak 2197’e yükselmiştir. 2013 yılında Tarımsal ve Kırsal 
Destekleme Kurumunun (TKDK) vermiş olduğu %50 Traktör ve ekipman hibesi (geri 
ödemesiz) bu artışın en büyük nedenlerindendir (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu). Verilen bu desteklemelerden çiftçilerimiz faydalanmış, mevcutta bulunan 
traktörlerini ve ekipmanlarını yenilemiş; traktör ve ekipmanları bulunmayanla ise bu 
destekleme ile birlikte sahip olmuşlardır. Yüzdesel oranın bu denli yüksek oranda 
artmasının sebebi bu verilen destek olarak karşımıza çıkmaktadır. 2014 yılında traktör 
sayısındaki artış oranı yaklaşık %6 ve 2015 yılında bu rakam yaklaşık %1 oranında artış ile 
gerçekleşmiştir. Tarımsal üretimde makineleşme, yüksek verim elde edilmesi, iş ve yaşam 
koşullarının iyileştirilmesinde başlıca rolü oynamaktadır (Çakır, 2005, s. 3).  Artan bu traktör 
sayıları Gördes ilçesindeki tarımsal üretiminde hem verim artışına hem de refah artışına 
neden olacaktır. Kas gücüne dayanan üretim yerine daha hızlı ve daha verimli üretime 
imkân veren makineleşme sürecinde hızlı bir artış 2012-2015 yılları arasında gözlenmiştir. 

II.GÖRDES İLÇESİNDE 2012-2015 YILLARINDA YETİŞTİRİLEN KÜÇÜK BAŞ 
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, et, süt, yün, kıl ve deri gibi ürünler ile tekstil sektörü 
ürünlerine kadar geniş bir çerçevede önem taşımaktadır. Koyun ve keçilerden elde edilen 
besinler insanlar için önemli bir yere sahiptir. Yeryüzünde insanoğlunun ilk geçim 
kaynaklarından biri olarak bilinen küçükbaş hayvancılık, tarih boyunca tarımsal 
ekonomideki yerini büyük bir ölçüde korumuş ve günümüzde de dünya çapında 

900 

2197 
2336 2361 

2012 2013 2014 2015

Gördes Traktör Sayısı 

Gördes Traktör Sayısı
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milyonlarca kişiye iş imkânı sağlamaktadır (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2012, s. 14). 
Tablo 1 de Türkiye’deki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği rakamları ile Gördes ilçesinde 
yetiştirilen küçükbaş hayvan rakamları verilmiştir.  

Tablo1. 2012-2015 Yıllarında Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 

 

Yıllar Gördes İlçesi 

Keçi Sayısı 

Türkiye Keçi 
Sayısı 

Gördes İlçesi 
Koyun Sayısı 

Türkiye Koyun 
Sayısı 

2012 11.318 8.357.286 39.214 27.425.233 

2013 11.461 9.225.548 40.772 29.284.247 

2014 14.838 10.344.936 45.954 31.140.244 

2015 14.000 10.416.166 35.000 31.507.934 

Kaynak: TÜİK ve Gördes İlçe Tarım Verileri Tarafımızca Düzenlenmiştir. 

Tablo 1 de yıllar 2012-2015 yılları arasında koyun ve keçi üretim rakamlarının Türkiye 
toplamları ile bu toplamın içerisinde Gördes ilçesinin durumu verilmiştir. 2014 yılından 
2015 yılına geçiş dışında diğer tüm yıllarda küçükbaş hayvancılık sayıları artarken 2015 
yılında keçi sayısı bir önceki yıla göre %5,6 oranında azalmış koyun sayısındaki düşüş ise 
daha sert %23,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye keçi üretiminin 2015 yılında yaklaşık 
%0,1344’lük kısmını Gördes ilçesi gerçekleştirmiştir. Koyun üretiminin ise 2015 yılında 
Gördes ilçesi Türkiye üretiminin yaklaşık %0,1110 gibi bir rakamını sağlamıştır.  

2014 yılında Manisa ilinde toplam küçükbaş hayvan sayısı 910.000 (koyun+keçi) Gördes 
ilçesindeki rakam ise 60.792’dir. Bu durumda Gördes ilçesi, Manisa ilinin küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinin yaklaşık %7’lik kısmını sağlamaktadır (Manisa İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı).  

2015 yılında hem keçi özellikle de koyun sayısında önemli oranda düşüş yaşanmıştır. 
Yaşanan bu düşüş maliyetlerin artmasıyla birlikte sosyo ekonomik yapının değişmesi etkili 
olmaktadır. Özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçi sayısının 
azalması, bu rakamların düşmesine neden olmaktadır.  

III.GÖRDES İLÇESİNİN 2012-2015 YILLARI ARASINDA SIĞIR, SÜT ÜRETİMİ VE BAL 
ÜRETİMİ RAKAMLARI 

Sığır çok farklı iklim koşullarında yetişebilen bir hayvan türüdür. Sığır, dünya süt 
üretiminde önemli bir konumda, et üretiminin de yaklaşık 4’te 1’ini tek başına 
sağlamaktadır (Akman, Öztürk, & Selahattin Kumlu, s. 742). Arıcılık sektörü son 
dönemlerde yapılan çalışmalarla gelişim göstermiştir. Özellikle gezici arıcılığın 
yaygınlaşması bu gelişim sürecinde etkili olmuştur (Korkmaz, 2010, s. 1).  

Tablo 2 de Gördes ilçesindeki toplam sığır sayıları, toplam süt üretimi ve toplam bal üretim 
rakamları verilmiştir.  

Tablo 2. Gördes İlçesinin 2012-2015 Yılları Arasında Sığır, Süt ve Bal Üretim Rakamları 

Yıllar Sığır 
Sayısı 

Türkiye 
Sığır Sayısı 

Gördes 
Süt 

Türkiye Süt 
Üretimi 

Gördes Bal 
Üretimi 

Türkiye 
Bal 
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Üretimi 
(Ton) 

(Ton) (Kg) Üretimi 

(Ton) 

2012 17.178 13.914.912 45.800 17.401.262 11.300 89.162 

2013 17.320 14.415.257 46.332 18.223.712 11.850 94.694 

2014 19.061 14.223.109 49.320 18.630.859 8.650 103.525 

2015 14.500 13.994.071 48.700 18.654.682 6.350 107.665 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü 

Tablo 2 de 2012-2015 yılları arasında sığır üretim sayıları, süt üretim miktarı ile bal üretim 
miktarları verilmiştir. Sığır üretim rakamları 2014 yılına kadar artış trendinde olsa da 2015 
yılında bu rakamlar da küçükbaş hayvanlardaki gibi sert bir düşüş meydana gelmiştir. Bu 
düşüş sadece Gördes ilçesiyle sınırlı kalınmamış Tüm Türkiye’de bu dönem de gerçekleşen 
bir düşüş meydana gelmiştir. Türkiye genelinde 2015 yılında bir önceki yıla göre %1,6 
oranında azalmıştır. 

Süt üretimi sadece ineklerden sağılan değil keçi ve koyunlardan sağılan sütler de bu 
rakamların içine dâhildir. 2014 yılına kadar artan hayvan sayıları süt üretimini arttırırken 
2015 yılındaki hayvan sayılarının azalması süt üretim miktarının da düşmesine neden 
olmaktadır. Gördes ilçesi, Türkiye süt üretiminin 2015 yılında toplamda %0,26’sını 
gerçekleştirmiştir.  

Gördes ilçesinde 2012 yılından itibaren bal üretiminde azalma meydana gelmiş, bu azalış 
rakamları 2014 ve 2015 yılında etkili olmuştur. Bu süreçte Türkiye bal üretimi sürekli artış 
trendindedir. 2012 yılında Gördes ilçesi Türkiye bal üretiminin %0,0123’ünü 2015 yılında ise 
%0,0055’ini üretmiştir.   

SONUÇ 

 Yapılan çalışma da Gördes ilçesinin 2012 ile 2015 yılları arasındaki tarımsal verileri ile 
durum analizi yapılmıştır. Gördes ürün yelpazesi açısından çok fazla çeşitliliğin olduğu 
bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Gördes ve çevresine yapılan sulama projeler ile sulu 
tarıma geçiş de artış yaşanmaktadır. Gördes ilçesinin büyük bir kısmı ormanlar ile kaplı olsa 
dahi özellikle Gördes Kum çayı havzasında verimli topraklar mevcuttur. Gördes ilçesi 
tarımsal üretimin geçmişten günümüze önemini yitirmediği bir sektördür. Hala yaklaşık 
Gördes halkının %80’ni tarım ile uğraşmaktadır. Bu %80’nin içerinde sadece çiftçilik ile 
geçinenler ile birlikte kamu da veya özel sektörde çalışanlar mevcuttur. Gördes ilçesinin 
tarımsal ürün yetiştirme tercihleri zamanla değişim göstermiştir. Bir zamanların popüler 
ürünü olan tütün artık yerini başka ürünlere bırakmıştır. Hatta son dönemler de ek geliri 
olan birçok kişi tarım da meyveciliğe yönelmektedir. Bunun sebebi ise sadece topraktan 
gelir elde eden çiftçiler tüm torağını meyve bahçesine dönüştürdüğünde o meyveler 
büyüyünceye kadar başka yerden gelir elde edemeyecek bu durum meyve üretiminde bir 
engeldir. 

Gördes ilçesinde TKDK desteği ile birlikte makineleşmenin arttığı dönem 2013 yılı olmuştur. 
Tarımsal ve Kırsal Destekleme Kurumu’nun vermiş olduğu tarımsal ekipmanlarda %50 hibe 
desteğinden birçok çiftçimiz faydalanmıştır. Bu süreçte Gördes ilçesindeki traktör sayısı 900 
adetten 2197 âdete yükselmiştir.  
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Gördes küçükbaş hayvancılıkta 2012’den 2014 yılına kadar geçen süreçte artış yaşansa da 
2015 yılında hem keçi sayısında hem de koyun sayısında azalma meydana gelmiştir. Bu 
dönem deki azalış sadece Gördes ilçesi ile sınırlı kalmamış tüm ülkede yüzdesel olarak 
azalma meydana gelmiştir. Kentleşme oranın yükselmesi köyden kente göç ile birlikte 
hayvancılık rakamlarında genel olarak azalma eğilimi görülmektedir. 

Gördes ilçesindeki sığır sayıları da küçükbaş hayvancılıkta olduğu gibi 2015 yılında azalma 
eğilimi göstermiştir. Sosyo ekonomik yapının değişmesinin yanında maliyet artışları da 
hayvancılık sektöründe rakam düşüşlerine neden olabilmektedir. Gördes ilçesinde süt 
üretimi hayvan sayıları ile paralel olarak 2015 yılında düşüş meydana gelmiştir. Gördes 
ilçesindeki sütler yerel marketler de satışları yapılsa da büyük bir çoğunluğu süt üretim 
merkezlerine taşıyıcı kamyonlar ile iletilmektedir. Türkiye toplam 2015 yılındaki süt 
üretiminin %0,26’sını Gördes ilçesi üretmiştir.  

Gördes ilçesinde son dönemler de bal üretimi ile ilgili önemli projelere başlanmıştır. Özellik 
yapılması amaçlanan bal ormanı bu projelerin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Ancak 
tezat yapılan teşvik projelerine rağmen düşen üretim rakamlarıdır. 2012 yılında toplam da 
1020 adet iken 2013 yılında 1080 adete 2014 yılında 830 adete ve 2015 yılında ise 625 adete 
kadar gerilemiştir. Umduklarını bulamayan çiftçiler arıcılık üretimden gün geçtikçe 
vazgeçme eğilimindedirler. 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) 
TOPLUMLARIN YAKLAŞIMI 

Ziraat Mühendisi Eren TOZAK44 

ÖZET 
Canlıların sahip olduğu gen dizilimlerinin değiştirilerek veya bu canlılara virüslerden, 
bakterilerden, bitkilerden veya hayvanlardan gen aktarımı ile kendi bünyesinde 
bulunmayan özelliklerin kazandırılması sayesinde ortaya çıkartılan yeni organizmalara 
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) denilmektedir. Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmaların 90'lı yıllarda piyasaya sunulmasından bu yana dünya üzerinde üretim 
alanları günden güne artmaktadır. Bu durum gelecekte GDO'ların daha da yaygınlaşarak 
kullanılacağını göstermektedir. Dolayısı ile GDO'ların ve genetiği değiştirilmiş ürünlerin 
birçok alanda kullanımının yaygınlaşması dünyada ve ülkemizde en fazla üzerinde durulan, 
tartışılan konulardan biri haline getirmiştir. Tartışmalar sonucunda ise iki farklı bakış açısı 
ortaya çıkmıştır. Bir taraf insan GDO'ların üretiminin ve kullanımının gerekli olduğunu 
savunurken diğer taraf ise bunların zararlı sonuçlar doğuracağına inanmaktadır. Genetiği 
Değiştirilmiş Organizmalar ile ilgili olarak dünya üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır. 
Söz konusu alanda farklı amaçlarla yapılan araştırmalar genel olarak insan sağlığı üzerine 
ve çevreye yönelik etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ise dünya üzerindeki 
toplumların genetiği değiştirilmiş ürünlere yönelik bakış açısını genel hatlarıyla ortaya 
koymak, bu alandaki boşluğu doldurmak ve bu alandaki gereksinimleri karşılamak için 
yapılmıştır. Bu çalışmadaki başlıkların belirlenmesinde genel detayların ortaya konma 
amacı etkili olmuştur. Çalışmada GDO'ların tanımı, üretim amacı ve etkileri hakkında genel 
bilgilere yer verildikten sonra toplumların GDO'lar hakkında haberdar olma durumu, 
GDO'lara yönelik tutumları, GDO'lu ürünleri satın alma eğilimleri, GDO'lu ürünlere 
duydukları endişeler ve aldıkları önlemler gibi konulara yer verilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Toplum, Toplumsal Yaklaşım 
Jel Kodları: Q1, Q16, Q18. 

THE APPROACHS OF SOCIETIES TOWARDS GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISMS 

ABSTRACT 
The new organisms generated by modifying the gene sequences of the living or with the 
gene transfer from viruses, bacteria, plants or animals with the genetic features that is not 
found in its own structure are called Genetically Modified Organisms (GMO). Since the 
introduction of Genetically Modified Organisms in the 90s, the production areas in the 
world is increasing day by day. This shows that GMO's will be used more widespread in the 
future. Therefore widespread use of GMOs and genetically modified products in many 
areas, made them one of the most important and discussed issues in the world and also in 
our country. The debate has arisen two different perspectives. While some people think that 
the production and usage of GMO's are necessary, some people think the opposite and 
believe that it will lead to harmful results. A number of researches have been made about 
Genetically Modified Organisms worldwide. The researches that was made for different 
purposes mainly focused on the effects to human health and the environment. However, this 
study is made to reveal the perspective of societies to GMO's and to fill the gap and meet the 
requirements in this area. While defining the main topics of the study, setting out the 
purpose of the general details was effective. In the study, after definition of GMO's, 
production purposes and effects being explained, the societies awareness of this issue, their 
attitudes towards it, the tendency of purchases of GMO products, their concerns about these 
products and the precautions they take are included. 
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GİRİŞ 

1990’lı senelerden beri genetik biliminde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte, canlıların sahip 
olduğu genetik yapıları birtakım amaçlardan dolayı değiştirilmektedir. Canlıların genetik 
yapılarının değiştirilmesiyle Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) şeklinde ifade 
edilen özel organizmalar oluşturulmakta ve bu organizmalardan genetik özellikleri 
değişikliğe uğramış ürünler ortaya çıkarılmaktadır. GDO’lar gıda üretiminin yanı sıra, 
sağlık sektörü, endüstri sektörü gibi birçok alanda kullanılmaktadır. GDO’ların ve bu 
organizmalardan elde edilen ürünlerin dünya üzerinde giderek artan ilgisine bağlı olarak, 
GDO’lar ile ilgili yapılan çalışmaların artmaya başlandığı 90’lı yıllardan günümüze değin 
geçen sürede, bu tür ürünlere yönelik sağlanan tarımsal üretim alanları dünya genelinde 
önemli bir artış göstermiştir.  

Genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretiminin ve kullanım alanlarının yaygınlaşması, insan 
sağlığı ve çevre sağlığı ile beraber sosyoekonomik yapıya ilişkin öngörülen riskleri sebebi ile 
gıda zincirinin sürdürülebilirliğini tehdit edebileceği endişesine neden olmaktadır. 
Tüketicilerin yaptığı tercihlerin sürdürülebilir duruma gelmesi, gelişmenin sürdürülebilir 
olması öncelikli şart şeklinde kabul görmektedir. Dolayısı ile genel anlamda tüketim 
eylemleri, özel olarak beslenme tercihleri insan ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade, 
insan ve toplum üzerinde çok yönlü ve kalıcı etkileri olan insan faaliyetleri şeklinde 
algılanmaktadır.  

Bu yönden, günümüzün tüketim anlayışının sosyal yaşamda giderek artan bir yer edindiği 
ve tüketici davranışlarının, ekonomiyi ve politik anlayışı değişime uğratacak gücü elde ettiği 
vurgulanmaktadır. Bu sebeple, gıda güvenliğinin temin edilebilmesi, dolayısıyla beslenme 
şeklinin sürdürülebilir duruma getirilmesi, insanların genel anlamda GDO’ları tanımaları ve 
bilinçli olacak şekilde tercihte bulunmalarına bağlıdır. Bu bakımdan, insanların GDO’lar ile 
ilgili sergiledikleri tutumların ortaya çıkarılması özel bir önem taşımaktadır. Buradan 
hareketle, bu araştırmada dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan tüketicilerin GDO’ları hangi 
derecede tanıdığı ve kanıksadıkları, böylece tüketici kitlesinin bu konuya yönelik profilleri 
genel bir literatür taraması yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

I. GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR 

A. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Tanım ve İçerik 

Çeşitli teknikler kullanılarak yapılan müdahaleler ile genetik değişikliğe uğratılan 
organizmalar, “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” kısaltılmış adıyla GDO olarak ifade 
edilmektedir.  

Uygulanan söz konusu teknikler; rekombinant DNA veya rekombinant DNA teknolojisi 
olarak bilinirler. Rekombinant DNA teknolojisi sayesinde DNA molekülleri tüpte (In vitro), 
yani canlı organizmaların veya hücrelerin dışında, yeni bir tür ortaya çıkarmak üzere 
molekül içinde bir araya getirilebilmektedir. Bu DNA da bir organizmaya aktarıldığında 
değiştirilmiş özellikleri veya kendine has özelliklere sahip olan bir canlının meydana 
gelmesini sağlamaktadır (tr.wikipedia.org, Erişim Tarihi: 08.10.2016). 

GDO’lara yönelik organik tarım ile uğraşanlar, çevreci örgütler, tüketici örgütleri, politika 
ile uğraşanların bir kısmı, tarım üreticileri örgütleri, küreselleşme karşıtları ve akademisyen 
gruplarının bazıları olumsuz görüşlere sahipken, bazı üretici firmaları, tarımsal üretici 
grupları, bilimsel kurumlar, uzman kamu kuruluşları ise destek olmuşlardır (Tiryaki, 2007). 

B. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Üretim Amacı ve Etkileri 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rekombinant_DNA


152 
 
 

Açlığa çare olması bahane edilerek gıdalar üzerinde genetik çalışmalar yapılarak verimde 
artışın sağlandığına yönelik anlayışın savunulduğu günümüzde, bu düşüncenin büyük 
ölçüde ticari kaygılardan kaynaklandığını ve GDO’lu ürünlerin gıda güvenliğini olumsuz 
yönde etkilediği savunulmaktadır. Ekonomik alanda kalkınma çabası içerisinde olan ülkeler 
bakımından iki etken önemli görülmektedir. İlk olarak tarımsal üretim açısından kendi 
kendine yeterli olmak, ikinci olarak ise sanayinin gereksinim duyduğu hammadde 
kaynakları açısından dışa bağımlı durumda olmamaktır. Avrupa Birliği’ndeki 
uygulamaların aksine, ülkemizde satılan ithal ürünlerin üzerinde bulunan etiketler, 
tüketicilerin anladığı şekilde değildir ve yeterince açıklamalara sahip değildir. Söz konusu 
ürünlere yönelik yeterince denetim yapılmamaktadır. Gıda maddeleri ve katkı maddelerinin 
çıkış yerleri ve üretim oranları tam olarak bilinmemektedir (Ağırnaslıgil, 2009). 

Genetik özellikleri değiştirilmiş GDO’lu ürünlerin, özellikle kendi yabani akrabalarının 
(genetik kaynakların) bulunduğu yerlerde genetik değişikliklere sebep olduğu ve genetik 
kaynaklar için zararlı olduğu dile getirilmektedir. Dünya genelinde Birleşmiş Milletlere 
bağlı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreler genetiği değiştirilmiş 
ürünlere karşı hassas tutum göstermekte, gelişmiş devletlerin hükümetleri de gen 
kaynaklarını korumak amacıyla GDO’lu ürünlerin üretimine sınırlamalar getirmekte veya 
izin vermemektedirler (Topal ve Atay, 2008, 320-349). 

Dünyanın her yerinde olduğu şekilde Türkiye için de, GDO’ların sağlık yönünden insanlara 
olabilecek olumsuz etkileri de göz önüne alınarak, kullanımında ve doğaya karıştığında 
oluşacak tehlikelerin kontrol edilmesi, yönetilmesi ve düzenlenmesiyle bu ürünlerin 
kullanıldığı gıdaların denetlenmesi için bir sistem kurma ve bu faaliyetlerin sürdürülmesi 
gerekliliği söz konusudur. Üretildiği veya ihraç edildiği ülkelerde GDO’ların yaygınlaşması 
durumunda oluşturabilecek istila, gen kaçışı, suni seleksiyon, toksik metabolitlerin üretimi 
gibi tehlikeler, geleneksel çeşitlerin ortadan kaybolması, genetik erozyon, arazilerin 
yapısının bozulması, alıcı ortamlara dış girdilerin artması ve sosyo ekonomik yapının 
bozulması gibi sonuçlar oluşturabileceği yönünde endişeler vardır. GDO’ların üretiminde 
en fazla ilgiyi ve yatırımı büyük sermayeli çok uluslu şirketler daha çok verim elde etmek ve 
yüksek miktarda kar amacıyla yapmaktalar ( Ağırnaslıgil, 2009). 

II. TOPLUMLARIN GDO’LARA YÖNELİK GÖSTERDİĞİ TUTUMLAR VE 
YAKLAŞIMLAR 

A. Toplumların GDO’lar Hakkında Haberdar Olma Durumu 

Diğer ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin genel anlamda 
biyoteknoloji uygulamalarına, özel olarak GDO’lara yönelik bilgi seviyelerinin önemli 
ölçüde birbirlerinden farklı olduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketiciler 
üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde, tüketicilerin büyük kısmının tarımsal alanda ve 
gıda üretiminde biyoteknolojinin kullanımı ile ilgili çok az bilgiye sahip olduğu 
görülmektedir (Zimmerman, Kendall, Stone, Hoban, 1994, 73-77). Genel olarak GDO’lar 
hakkında sahip oldukları bilgi seviyesinin düşük olduğu, organik gıdaları tercih eden 
tüketicilerin ise GDO teknolojisi ve GDO’ların sonuçları hakkında daha fazla bilgiye sahip 
oldukları görülmektedir (Angulo ve Gil, 2007, 50-63). 

GDO’ların üretiminde ve tüketiminin en yaygın olarak yapıldığı ülke olan ABD’de, 
tüketicilerin büyük kısmının bu alanda yapılan biyoteknoloji çalışmaları hakkında fazla 
bilgiye sahip olmadıkları dikkat çekmektedir.  

Avrupa Birliği devletlerinde yapılan araştırmalar neticesinde, Danimarkalı tüketicilerin 
%57’sinin biyoteknoloji kelimesini daha önce duyduğu, %37’sinin dört değişik tanım 
arasından biyoteknolojinin doğru tanımını seçebildiği görülmüştür (Hamstra, 1993, 4-9) 
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Belçikalı tüketicilerin çoğunluğunun GDO’lardan haberdar olduğu belirlenmiştir (Verdurme 
ve Viaene, 2003, 91-113). İrlandalıların biyoteknoloji alanına ilgilerinin epey düşük düzeyde 
olduğu ve çok az sayıda katılımcının biyoteknoloji kelimesinin tanımını doğru şekilde 
yaptığı görülmüştür (Morris ve Adley, 2001, 43-48). 

Yunanlı tüketicilerin ise %27’si’nin GDO’lu gıdaların farkındalığına sahip olduğu tespit 
edilmiştir. (International Journal of Food Science & Technology, 343-360) İspanyol 
tüketicilerin ise GDO’lar ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu, organik gıdaları seçen 
tüketicilerin ise GDO teknolojisi ve sonuçları hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğu 
görülmüştür (Göktan, 2002). İngiltere’de birtakım tüketici üzerinde biyoteknoloji ile ilgili 
bilgilendirmeye yönelik araştırma neticesinde, katılımcıların biyoteknoloji ve uygulama 
alanları ile ilgili bilgi seviyelerinin arttığı tespit edilmiştir (Frewer, Shepherd ve Spark, 1994, 
26-33). 

Bu bilgilerde elde edilen bulgulara göre, Avrupa’lı tüketicilerin, ABD’lil tüketiciler gibi 
genel olarak biyoteknoloji uygulamaları ve GDO’lara yönelik haberdar olma durumu ve 
bilgi seviyelerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir.  

Dünya’nın diğer yerlerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, Güney Afrika’daki 
tüketicilerin çoğunluğunun genetiği değiştirilmiş gıdayı tam anlamıyla tanımlayamadığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca bu kavramı hiç duymayanların olduğu, marketlerde genetiği 
değiştirilmiş gıdaların satılıp satılmadığı, genetiği değiştirilmiş gıdaların avantaj ve 
dezavantajları hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıkları da tespit edilmiştir (Kempen, 
Scholtz ve Jerling, 2003). 

Türkiye’de yapılan çalışmalar sonucunda, tüketicilerin genel anlamda biyoteknoloji 
uygulamalarına yönelik haberdar olma durumlarının ve bilgi seviyelerinin düşük düzeyde 
olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, lise ve üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir 
araştırmaya göre, öğrencilerin biyoteknoloji hakkında kendilerini yetersiz görmelerine 
karşın, biyoteknolojiyi tanımlayabildikleri ve bu konu hakkında yorum yapabildikleri, 
%46’sının biyoteknoloji ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir (Göktan, 2002). 

Türkiye’deki tüketiciler günümüze dek GDO’lu ürünlerle ilgili fazla bilgi sahibi değilken 
çeşitli örgütler, çiftçi grupları, gönüllü kuruluşlar, üniversiteler, yerel ve ulusal basın 
organları aracılığı ile GDO’lu gıdaları Türkiye’nin gündemine taşımaktadırlar. Böylelikle 
gerek çevre, ekoloji ve sağlık riskleri ile gerekse getireceği olumlu tarafıyla üreticisi ve 
tüketicisi ile beraber milyonlarca insanın GDO kavramıyla tanışmasını sağlamışlardır 
(Tiryaki, 2007). 

Yapılan başka bir araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin %36,2’sinin genetik 
modifikasyon terimini daha önce hiç duymadıkları, %65,3’ünün gıda ambalajları üzerinde 
bulunan bilgileri ikna edici bulmadıkları tespit edilmiştir (Başaran, Kılıç, Soyyiğit, ve 
Şengül, 2004: 25-28). 

Üniversite mezunu tüketicilerin biyoteknolojik uygulama ve ürünler ile ilgili bilgi 
seviyelerinin az olduğu, belirlenmiştir (Özgen, Emiroğlu, Yıldız, Tas, Purutçuoğlu, 2007). 

B. Toplumların GDO’lara Yönelik Tutumları 

ABD’li tüketiciler yapılan araştırmalara göre, GDO’lara yönelik genel olarak olumlu 
davranış sergilemektedirler. Bu kapsamda, Amerikalıların yaklaşık olarak yarısının 
biyoteknolojinin tarımsal uygulamaları destekledikleri belirlenmiştir (Zimmerman, Kendall, 
Stone ve Hoban, 1994, 73-77). ABD’deki üniversite öğrencilerinin çoğunun gıda kalitesinin 
geliştirilmesi ve diğer talep edilen yararları sebebiyle gıda ve tarım alanında genetik 
uygulamaları onayladıkları görülmüştür (Zhao ve Widdows, 2001, 1-8). 
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1991 tarihinden bu yana Avrupa genelinde periyodik olarak yapılan “Eurobarameter” 
sonuçlarına göre, Avrupa Birliği vatandaşlarının gıda üretimi amaçlı biyoteknolojik 
çalışmalara ilişkin genel olarak karamsar davranış gösterdikleri, buna paralel olarak diğer 
teknolojik çalışmalara göre bu tür biyoteknolojik uygulamaları daha az kabullendikleri 
belirlenmiştir (Gaskell, Allum ve Stares, 2003). Yunanistan, İrlanda ve Fransa vatandaşları 
GDO’lu gıdalara en fazla karşı çıkarken, İngiltere, Avusturya ve Finlandiya vatandaşları en 
az karşı çıkmaktadır. Tüketici gruplarının %38-56’sı bu tip gıdaları ne sebeple olursa olsun 
satın almak ve yemek istememektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği vatandaşlarının yaklaşık yarısı 
nanoteknoloji, farmoteknoloji ve gen terapisine yönelik olumlu tavır sergilerken, sadece 
%25’si GDO’lu gıdaları desteklemektedir (Moses, 1999, 647-678). 

Avrupa Birliği vatandaşlarının biyoteknolojik tekniklerle üretilen ürünleri geleneksel 
yöntemlerle üretilen ürünlere göre daha az kabullendikleri anlaşılmaktadır (Frewer, 
Howard ve Shepherd, 1996, 61-67). 

Yurt dışında yapılan araştırmalar, tüketicilerin insan sağlığı, çevre sağlığı, sosyoekonomik 
yapı ve etik anlayış bakımından genetik uygulamalara ve teknolojiye ilişkin olumsuz tavra 
sahip olduklarını belirtmektedir. Danimarka, Almanya, İtalya ve İngiltere’de yaşayan 
tüketicilerin GDO’lu gıdaları zararlı bulduklarını, GDO’lu gıdaların tabiata ilişkin olumsuz 
sonuçlara sebep olabileceğini düşündüklerini belirtmiştir. Ayrıca GDO’lu gıdaları sağlıksız, 
güvenilmez ve ahlaki yönden olumsuz olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir (Grunert, 
Söderlund, Pajunen, Hansen, Balderjahn ve Frewer, 1999). 

Yurt içinde yapılan araştırmalar göz önüne alındığında, Türkiye’deki tüketicilerin, bilim ve 
teknolojiye ilişkin davranışlarının olumlu olduğu, en fazla tıbbi biyoteknolojik uygulamaları 
destekledikleri tespit edilmiştir. Ancak, tüketicilerin biyoteknolojik uygulamaların ve 
ürünlerin yaygın hale gelmesinden insan ve çevre sağlığına ilişkin riskleri, sosyo-ekonomik 
yapıya ilişkin olumsuz etkileri ve etik yönden çekinceler bakımından endişeli oldukları 
belirlenmiştir. Bahsedilen endişelerin ortadan kalmasına ilişkin biyogüvenlik 
düzenlemelerinin uygulamaya geçirilmesini güçlü şekilde destekledikleri ortaya 
konulmuştur (Özgen, Emiroğlu, Yıldız, Tas ve Purutçuoğlu, 2007). 

C. Toplumların GDO’lu Ürünleri Satın Alma Eğilimleri 

ABD’de gıda biyoteknolojisi ile ilgili yüz yüze eğitim alan tüketicilerin çoğunluğu genetiği 
değiştirilmiş gıdaları tüketeceklerini, aileleri için satın alacaklarını ve gelece 5 yıl içinde 
genetiği değiştirilmiş gıdalardan faydalanacaklarını düşündükleri belirlenmiştir (Santerre ve 
Machtmes, 2002, 174-177). 

Yapılan başka araştırmalara göre, ABD’deki üniversite öğrencilerinin biyoteknolojik 
teknikler sayesinde üretilmiş gıda ve tarım ürünlerini satın almak istedikleri belirlenmiştir 
(Zhao, Widdows, 2001: 1-8) Ayrıca ABD’lilerin de %74,5’inin GDO’lu gıdaları satın aldıkları 
belirlenmiştir (Spence ve Townsend, 2006, 657-670). 

Avrupa Birliği vatandaşlarının ise Amerikan vatandaşlarına göre GDO’lara yönelik 
davranışsal niyetlerinin daha olumsuz olduğu gözlenmektedir. Öte yandan, GDO’lu 
gıdalara karşı olan Avrupalı tüketicilerin oranının 2007 yılından itibaren %70’den  % 40,4’e 
düştüğü belirlenmiştir (Çelik ve Balık, 2007: 13-23). GDO’lu gıdaları deneyen İngiliz 
katılımcıların %48’i bu tip gıdaları satın almaya istekli olduklarını ifade etmişlerdir 
(Townsend ve Campbell, 2004, 1385-1393). 

Türkiye’de yaşayan tüketicilerin çoğu genetiği değiştirilmiş ürünleri satın alma isteklerinin 
düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gelecek yıllarda genel anlamda gen 
teknolojisinin yaygın hale gelmesinden yana oldukları da belirtmektedirler (Özgen, 
Emiroğlu, Yıldız, Tas, Purutçuoğlu, 2007). Yurt içinde yapılan diğer araştırma sonuçlarına 
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göre tüketicilerin büyük kısmının GDO’lara yaklaşımının olumsuz olduğu ve satın alma 
isteklerinin düşük seviyede olduğu görülmektedir (Demir ve Pala, 2007, 33-43). 

Araştırmalar neticesinde, genetik yönden yapılan müdahalelerin ürün miktarını arttırarak 
fakir insanları doyurmak, açlığa engel olmak gibi insancıl amaçlar doğrultusunda yapıldığı 
ifade edildiğinde toplumların bakış açısının yumuşadığı belirlenmiştir. Genetik alanında 
yapılan uygulamaların ürünün dayanma süresinin ve içeriğinin değiştirilmesi sebebiyle 
yapılması durumunda mevcut bakış açısının olumsuz yönde olduğu vurgulanmaktadır. 
Yapılan başka bir araştırma sonucunda ise araştırmaya katılanların katılımcıların yaklaşık 
yarısı GDO’lar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı, %69’unun ise bu tip gıdalar ile ilgili 
güvenirlik bakımından endişeli oldukları belirlenmiştir (Mehmetoğlu, 2007, 74-8). 

D. Toplumların GDO’lu Ürünlere Duydukları Endişeler ve Aldıkları Önlemler 

Kendilerini vejetaryen oldukları yönünde ifade eden tüketicilerin GDO’lu gıdaların etik 
boyutuna ilişkin daha kaygılı oldukları belirlenmiştir (Subrahmanyan ve Cheng, 2000, 269-
273). 

Brezilyalı tüketicilerin genetiği değiştirilmiş gıdalara ilişkin olumsuz yaklaşımlarının devam 
ettiği, tüketici sağlığı ve çevresel riskler bakımından endişeli oldukları tespit edilmiştir (De 
Matos, 2006). 

ABD’de yapılan araştırma neticesinde, tüketicilerin GDO’ların bilinmeyen ve 
öngörülemeyen sağlık risklerine ilişkin yeterli düzeyde korumanın olmadığını düşündükleri 
ortaya konmuştur (Zimmerman, Kendall, Stone ve Hoban, 1994, 73-77). 

İrlanda’da yapılan araştırma sonucunda, bilim adamlarının genetiği değiştirilmiş gıdalara 
ilişkin endişeleri ile birlikte bahsi geçen ürünlerin insan sağlığına ve çevre sağlığına ilişkin 
olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekilmektedir (Morris ve Adley, 2000, 669-677). 

Aynı araştırmada, gıda güvenliği bakımından endişeli olmayanların, mevcut yasaların 
insanları GDO’ların sağlık risklerine karşı koruduğuna inandıklarını ortaya çıkarmıştır. 
Yapılan bir başka araştırma sonucunda ise, kadınların erkeklere göre biyoteknolojinin sahip 
olacağı riskleri konusunda daha endişeli tutum gösterdikleri ortaya konmuştur (Heffernan 
ve Hillers, 2002, 85-89). 

Tüketicilerin GDO’ların insan ve çevre sağlığına ilişkin olabilecek olumsuz etkileri sebebiyle 
genel anlamda endişeli oldukları söylenebilir. Ayrıca bu duruma karşın birtakım yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesinden yana oldukları da ifade edilebilir.  

SONUÇ 

Genetiği değiştirilmiş gıdalara yönelik toplumun farklı kesimleri değişken tutumlar 
göstermektedir. Bazı kesimler karşı çıkarken, bazı kesimler ise bu tür gelişmelere karşı 
olumlu yaklaşımlar sergilemektedir. Karşı çıkanların ileri sürdüğü sebepler arasında, 
genetiği değiştirilmiş organizmaların insanların sağlığına olumsuz etki yapması, çevrenin 
biyolojik işleyişini olumsuz yönde etkileyebileceği, dışa bağımlılığı artırabileceği düşüncesi 
söz konusudur. Ayrıca ülkelerin tarım sektörü tekelci şirketlerin eline teslim edilen ürün 
olmaları, piyasada çıkar çatışmaları oluşturmaları bulunmaktadır. Olumlu bakanlara göre 
ise üretici firmaların daha fazla ürün satarak daha fazla kazanç elde etme hedefine sahip 
olduğu görülmektedir. Tarımsal üretim yapanların verimi ve dolayısı ile kendi gelirlerini 
artırma isteğinin olduğunu, bilimsel kurumların karşılaştırmalı risk analizlerinde alternatif 
yolların daha üstün durumda olmadığını değerlendirmeleri, tüketicilerin bilime ve 
teknolojiye güvenmeleri şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. 
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Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere GDO hakkındaki görüşlerin belirli bir nedene sahip 
olmaması, takip edilen farklı politikalar ve çeşitli kültürlerin de etkisi ile birlikte genetiği 
değiştirilmiş organizmalara yönelik farklı anlayışları oluşturmuştur. Toplumların psikolojik 
ve kültürel yapısı insanların GDO’lara ilişkin tutumunda oldukça önemli bir etkiye sahiptir. 

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan hareketle 
tüketicilerin biyoteknolojik uygulamalar ve GDO’lar hakkında yeterince bilgi sahibi 
olmadıkları, buna karşın biyoteknolojik faaliyetleri genel anlamda benimsedikleri, genetik 
modifikasyon sonucunda elde edilen GDO’lardan oldukça endişe duydukları ve bu tip 
ürünlere yönelik olumsuz yaklaşım sergiledikleri görülmektedir. Ayrıca tüketicilerin 
biyoteknolojik faaliyetlere ve GDO’lara ilişkin bilgi, algı, tutum ve davranışsal niyetleri 
arasında bir ilişkinin olduğu da görülmektedir. Demografik değişkenlere göre farklılıklar 
görüldüğü de söylenebilir. Bu durum, tüketicilerin genel olarak ürünler hakkında haberdar 
olma durumu, bilgi sahibi olmaları, ürünlerle ilgili algıları, ürünlere yönelik tutumlarının 
birbiri ile ilişkili olduğu ve tüketici davranışı modeli ile benzer özelliklere sahiptir. 
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KIŞ SPORLARINA BAŞLIYAN 8-14 YAŞ ERKEK ÖĞRENCİLER DE 
BİYOMOTORİK ÖZELİKLERİN İNCELENMESİ 

Doç.Dr. Murat TAŞ45 

Öğr. Abdullah YIKILGAN46 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı; 8-14 yaş arası kış sporlarına başlayan erkeklerin sezon öncesi ve üç 
aylık eğitim sonrası testlerinin değerlendirilerek kış sporlarının çocukların biyomotorik 
özelliklerine etkisinin incelenmesidir. Bu çalışmanın deney grubuna 8- 14 yaş arası Erzurum 
Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kış sporlarına (Kayak, Buz 
Hokeyi, Curlıng, Buz Pateni) başlayan 31 gönüllü erkek çocuğu katılmıştır. 
Çalışmaya katılan çocukların biyomotorik gelişimlerini takip için Bruininks-Oseretsky test 
of motor proficiency, Second Edition Kısa Form (BOT 2 Brıef )testi uygulanmıştır. BOT 2 kısa 
form olarak; İnce Motor Becerisi, İnce Motor Uyum, El Becerisi, İkili Koordinasyon, Denge, 
Hız ve Çeviklik, Üst Ekstremite Koordinasyon, Güç ve Toplam puan ölçülmüştür. Tüm 
ölçümler ilk test son test yöntemi uygulanarak değişim izlenmiştir. Verilerin 
çözümlenmesinde Windows için SPSS 17 istatistik paket programı kullanılmıştır. Gruplar 
arası verilerin karşılaştırılmasında Bağımsız Grup  (Independent-Sample t test) 
kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 ve p<0.001 olarak alınmıştır. 
Yapılan çalışmada farklı branşlarda uygulanan kış sporları eğitiminin erkek çocukların ince 
motor becerisi, ince motor uyum, ikili koordinasyon, hız ve çeviklik, üst ekstremite 
koordinasyonu, güç ve toplam puanlarına anlamlı derecede katkısı olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kış Sporları, Erkek Çocuğu, Motorik Özellikler 
Jel Kodu: ZO. 

ANALYSIS OF BIOMOTORIC FEATURES OF MALE STUDENTS AGED 8-14 TO 
START THE WINTER SPORTS 

ABSTRACT 
The aim of this study is to evaluate tha before and the after Three months training tests of 
the boys between the age of 8-14 years old boys who started the winter sports.At the same 
time the aim is that to examine the winter sports‘effects on the children’s biomotoric 
gualities. This experiment group of the boys who are between the age of 8-14 years old are 
included the winter sports that had organized by the ErzurumYoung Services and City 
Sports Manager (ski, ice hockey, curling, ice skating) the 31 volunteer boys have included in 
this activity. 
To follow the biomotoric developments of these boys who included in this activity the 
Bruininks Oseretsky Test of motor profiency, second edition BOT2 Brief Tests were made 
BOT 2 in short form: Fine Motor Precision,Fine Motor Integration,Manual Dexterity,Bilateral 
Coordination Closed, Balance, Speed and Agility,Upper-Limb Coordination, Strengthand 
total scores were measured. All measurements were observed changes in the first test by 
applying the latest testing methods.For Windows SPSS 17.0 statistical package program was 
used to analyze the data with Independent-Sample t test to be able to find the differences 
between the groups. Statical meaningful levels are resulted as; p< 0.05 and p< 0.001. 
Different researches were shown that the boys who go on the winter sports courses had 
gained an extremely assistance in the fine motor integration, fine motor precision, bilateral 
coordination, speed and the final point. 
Key Words: Winter Sports, Boys, Motoric Features. 
Jel Code: ZO. 
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AĞRI İLİNDEKİ SPORCULARIN ATLETİZM, KAYAK VE TENİS 
SPOR DALLARINA YÖNELMESİNE NEDEN OLAN 
MOTİVASYONEL ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Murat AKYÜZ47 
Muharrem AĞAR48 

Doç.Dr.Öznur AKYÜZ49 
Yeliz DOĞRU50 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Ağrı ilinde sporcuların atletizm, kayak ve tenis branşlarına 
katılmasına neden olan motivasyonel etkenlerin araştırılmasıdır. Araştırmanın amacı için 
literatür taraması yapılmış ve böylece araştırmanın problemine ilişkin bilgilere yer 
verilmiştir. Araştırma kapsamında spor branşları ile ilgili H. Sunay’ın 1996’da geliştirmiş 
olduğu anket uygulanmış ve anketten elde edilen bulgularla araştırmanın problemine 
çözüm aranmıştır. Elde edilen veriler SPSS anket programına girilmiştir. Girilen veriler SPSS 
17 programında değerlendirilerek çizelgeler halinde gösterilmiştir. Verilerin 
çözümlenmesinde kişisel bilgi değişkenleri (yaş, cinsiyet) frekans ve yüzde dağılımları 
bulunarak tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Ki-Kare (X2) değerleri hesaplanarak ilişkinin 
anlamlı olup olmadığı istatistiksel olarak test edilmiştir. Yapılan testlerde alfa anlamlılık 
düzeyi (α = 0,05) olarak alınmıştır.  
Araştırma sonucunda Ağrı’da kız ve erkek sporcuların uğraştıkları spor branşı ile ilgili 
beklentilerine ilişkin görüşleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Buna göre, kız 
sporcuların antrenör ve beden eğitimi öğretmeni olma beklentileriyle spor yaptıkları 
görülmüştür. Erkek sporcuların ise çevresiyle spor yapan popüler bir insan olarak ilişkilerini 
sürdürmek ve daha iyi maddi olanaklara kavuşma beklentilerinin yüksek olduğu 
saptanmıştır. Dışsal motivasyon faktörlerinden çevre koşulları, okul spor salonu-tesisleri, 
televizyon yayınları ve gazete- dergilerin etkilerinin az olduğu görülmektedir. Erkek ve kız 
sporcuların spor branşlarını seçme nedenleri önem sırasıyla; beden eğitimi öğretmeni olmak, 
başarı kazanmaktan zevk duymak, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak, çevre koşulları, 
sporun olumlu katkıları, spor branşını sevmeleri, ilgili spor branşıyla uğraşarak sağlıklı 
olma ve üniversite düzeyinde eğitim görme şeklindedir. 
Anahtar Kelimeler: Spor, Spora Katılma, Motivasyon, Atletizm, Kayak, Tenis. 
Jel Kodu: J0 

THE INVESTIGATION OF MOTIVATIONAL FACTORS THAT PLAY ROLE ON THE 
SPORTSMEN’ PARTICIPATION IN ATHLETICS, SKI AND TENNIS BRANCHES IN 

AĞRI 

ABSTRACT 
The aim of the study is to determine tne motivational factors that play role on the 
sportsmen’ participation in athletics, ski and tennis branches in Ağrı. For the aim of the 
study, a literature work has been done and this literature work has tried to give information 
abot the issue of the research. For the content of the study, a survey, which is designed by H. 
Sunay in(1996)forthe sports branches, has been made and with the help of this survey, a 
solution has been sought. The data has been transferred into the SPSS survey programme. 
The data has been analyzed in the SPSS programme and these datas have been shown in 
graphics. Personal information variables (age, gender, etc), frequency and percentage 

                                                      
47 Manisa Celal Bayar University School of Physical Education and Sports, Manisa. 
48 Ağrı İbrahim Çeçen University Institute of Social Sciences, Ağrı. 
49 Manisa Celal Bayar University School of Physical Education and Sports, Manisa. 
50 Ege University Institute of Health Sciences, İzmir. 



162 
 
 

distribution have been found out in order to analyze the data. In order to understand 
whether the relation is meaningful or not, the Chi-square(X2) values have been calculated. 
The significance level has been defined as (α = 0,05) in the tests. 
At the end of the study, it has been found out that there are some differences between the 
expectations of the girls and boys about sports branches. Girls deal with sports due to the 
their expectations in order to be a physical education teacher and coach. On the other hand, 
boys do sports to be a popular person around their environment and get money by dealing 
with sports. It has been found out that boy sportmen’ expectations about being popular and 
getting money are more than girls. This study has showed that the effects of the 
motivational factors such as environmental conditions, school sports facilities, television 
programmes and newspapers-magazines are less than the others. 
The reasons for girl and boy sportmen’ to choose sports brances are, in order of importance, 
pyhsical education teacher, the joy of success, being healthy, environmental conditions, 
positive effects of sports, enjoying the sports branch itself and study sports at university. 
Key Words: Sport, Sport Participation, Motivation, Athletics, Ski, Tennis 
Jel Code: J0. 
INTRODUCTION 

The term exercise in general is used to express different phenomenon. Aim of exercise in 
broad context today is defined to express the training towards increasing the physical, 
psychological, mental or mechanical efficiency of individual which is organized in any 
manner (Karabina, 2013). Physical training with specific qualifications in different areas 
results in seeking different aims in sports training. In accordance with the aims specified, 
sports exercise of physical training in all areas is not only for increasing sportive 
productivity but also for struggling with decreasing productivity potential, which is a result 
of ageing; hence increasing productivity or in the worst form, protecting motivation together 
with mental and physical productivity (Dündar, 2007).  

 In many ways, athletics is a sport that integrates the motto of the Olympic games, “Citius, 
Altius, Fortius” (Faster, Higher, Stronger).  Based completely on the principle of being able 
to run faster, jump higher and throw further than rivals, the sport of athletics started as a 
merely ordinary and simple running race in the Antique Games in Olympia.  Today, the 
sport of athletics has without question been able to become the most popular type of sport in 
Olympic games.  Containing numerous categories within from 100 m sprint to 42.915 km 
marathon, and from hammer throw to high jump, this sport gathers the most challenging 
and competitive contests and competitors of the Olympic games.  The first Turkish athlete is 
Celal İbrahim of Galatasaray, who fell martyr in the Battle of Gallipoli and was also a 
footballer. The first Turkish Championship competitions in the history of Turkish athletics 
were organized in September 5, 1924 in Eskişehir. Silver medal won by Semih Türkdoğan, 
who was a runner-up with a rank of 11.1 seconds in the Balkan Games organized in Atina in 
1930, is the first medal won by Turkey in the branch of athletics in international 
competitions.  Our first female athletes are Neriman Tahsin, Emine Abdullah and Mübeccel 
Hüsamettin, who competed in the branch of 50 meters held in 1926. In 90s, Serap Aktaş 
became our first athlete to have won a gold medal in competitions organized at international 
level in the branch of marathon. Elvan Abeylegesse also led the way and broke the world 
record in 5000 m and 10000 m in 2004.   

Siberia, Mongolia and Altays are the first regions where the sport of ski first appeared and 
was practised.  Ski competitions were organized for the first time in Cristina in 1866 after it 
developed and was adopted as a sport in time.  The first ski club in the world was 
established in 1877 under the name of “Ski Club de Cristina” in Norway with the attempts 
of Fridtjof Nansen, and this was followed by the ski clubs founded in Germany in 1890, in 
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Austria in 1894, in France in 1901, and in England in 1903.  Following the establishment of 
the International Ski Federation (Federation International de Ski) (FIS) headquartered in 
Bern in 1924, the sport of ski was included in the winter Olympic games program at the 
same year.  “Alpine Disciplines” competitions, which was organized by the FIS in 1925 for 
the first time and in 1931, is still organized every four years at different locations and 
separately from each other. Ski Federation opens ski coaching and teaching courses as well 
as ski camps for minors every year in order to develop the sport of ski in our country.  Ski 
courses covering the age of groups of 7-15 are organized in order to develop the sport of ski 
in our country by Provincial Directorates of Youth and Sports in semester breaks every year 
in provinces where ski is performed. In addition, “The Snowman Ski Races”, the largest 
exhibitive winter sports organization of Turkey, has been organized in Uludağ since 1983 
(Çoban, 2012). 

Tennis is a racket game, in which couples or singles compete with each other and which is 
played for the purpose of passing the ball to the opposite pitch over a net. Game is played at 
a field called court which is divided into two equal parts from the middle by a net. The aim 
of players in tennis is to make the ball fall in the opponent’s pitch over the net and bounce 
on the ground such that the opponent can neither counter nor send it back.  Today tennis is 
one of the leading and interested sports of the Olympic games both in the category of males 
and females. Tennis was introduced through British diplomats in 1900s in Turkey and an 
awareness was created. Turks played tennis for the first time in 1915. Tennis started to be 
played actively in American colleges from that date. The first tennis club was founded by 
Fuat Hüsnü Kayacan in Fenerbahçe. Sedat Erkoğlu-Vahram Şirinyan won the first place in 
doubles in the Balkan Champions of 1930 in which our tennis players participated at 
international level for the first time.  Championships of Tevfika Celaloğlu in women’s 
singles, Tevfika Celaloğlu- Emel Erdem couple in women’s doubles, and Tevfika Celaloğlu 
and Kemal Amba couple in mixed doubles in the Islamic Games held in Izmir in 1980 have 
become one of the most significant successes of the Turkish tennis. Turkish Displacement 
Tennis League competitions are organized at two stages. At the first stage, two first two 
clubs in their groups compete for championships in play-off. In men’s first league 8 teams 
compete as group A and group B. There are five players in each team in men’s league, and 
four players in women’s league. 5 singles and 2 doubles matches in men, and 4 singles and 1 
double matches are played in women. Each team has the right to play one foreign tennis 
player (Çoban, 2012: 180). 

Root of the word motivation comes from Latin. English form of the word motivation derives 
from the word “motive”, and this word is used in Latin as “movere”, i.e. “to move”. This 
word in essence means moving (Adair, 2006:9). 

Numerous studies have been made and books and articles have been published on 
motivation. The one which has drawn the most attention among those is Abraham Maslow’s 
study of “the Hierarchy of Needs”. According to the theory he presented, it is not possible to 
motivate every person in the same way. The most important thing to do to be able to 
motivate people is to determine their needs. Abraham Maslow separates needs into five 
categories: These are: 

1-Physiological Need: Needs required for people to sustain their lives successfully. These are 
compulsory needs such as eating, sleeping and breathing.  

2- Safety Need: This subject includes all kinds of safety needs. E.g. guarantee for future, 
guarantee for job and protection from disease. Maslow states that the safety need will 
appear immediately after satisfaction of physiological needs to a certain extent. These can be 
grouped as many factors such as the following: self-protection, stability, trust, avoiding from 
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fear, anxiety and chaos; organization, order, rule and limit need, and continuation of the 
need of protecting what is possessed.   

3- Social Needs: Social needs step in for the individual after complete satisfaction of 
physiological needs and safety need. Needs such as belonging to a group, unity, 
togetherness and belonging are examples of social needs.  

4- Esteem: Needs related to the esteem and value given to individuals by others as well as 
the self-esteem and self-importance of people are examples of need for esteem.  

5- Self-realization: The capability of individual to fully realise and use the capabilities he 
possesses from birth.  (Işıksaçan, 2008:10). A person must do whatever he knows, and stay 
loyal to his own nature while doing it. This need is called as the individual’s self-realization 
(Maslow,1970: 35-46). 

Motivating people finds source from the needs and values they own. If motivation is desired 
to be strong, every individual must definitely feel the emotion of success individually and 
believe that he provides recognizable contribution to the aims of the group.  He must be 
aware of the fact that the job is hard and achieving it requires the best performance, and 
must feel that reaching his capacity requires responsibility. By appreciating what people do, 
you make them feel they are important; now they will be ready to develop themselves and 
increase their performance to the highest level (İmrek, 2011:244). 

According to Maslow, when one reaches the self-esteem, which constitutes a part of the 
fourth step of the hierarchy of needs, and the self-realization at the last step of the hierarchy, 
no factor can be found that could limit their production skills and the talent to leave their 
mark in life.  Mevlana and Confucius give us the best examples of it. No one can prevent 
their inner motivation any more since they are located at the highest step of the Maslow’s 
hierarchy of needs, that is to say self-realization step without giving up despite all 
hardships.  When we look at the society; it is seen that the most significant difference 
between successful people and unsuccessful people is that while unsuccessful people are 
motivated only by external motivational factors and lack creativity and production skills 
completely in their absence, the single motivating factor for successful people, namely the 
people who add something from themselves in the skills of producing and creating, comes 
from their ability to self-motivate.  (Işıksaçan, 2008: 12). 

Aim of this study is to investigate the motivational factors causing athletes to tend towards 
the branches of athletics, ski and tennis in the province of Ağrı.  

I.MATERIALS AND METHOD 

Two methods were used for creating research data. These methods are the survey method 
and source inspection. Studies such as local and foreign books, journals, articles and theses 
related to the research were examined in order to achieve the targets determined for the 
research.   

For the research, this survey was applied on the professional and amateur athletes in the 
branches of athletics, ski and tennis in athlete educational courses within Ağrı Provincial 
Directorate of Youth and Sports and preparation courses of BESYO (School of Physical 
Education and Sports). A solution for the problem of the research was sought through the 
data obtained from this survey.  The survey used in the research was developed by Sunay et 
al., and validity and reliability of the survey was accepted.  Internal reliability coefficient of 
the survey is (Cronbach's α) α = 0.84 (Sunay and Saracaloğlu, 1996:44). Accordingly, it can be 
accepted that the survey applied is a reliable tool. Permission was taken in order to use this 
survey conducted in 1996 in our study. 
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After these data were subjected to final evaluations by the researcher, they were analysed 
and shown as diagrams in SPSS 17.0 package program. Descriptive statistics were prepared 
by finding personal information variables (age, sex) and frequency and percentage 
distributions in data analysis.  By calculating Chi-square (X2) values, it was statistically 
tested whether the relation is significant. Alpha significance level was taken as (α = 0,05) in 
the tests conducted. 

II. FINDINGS 

Age distribution of the athletes participating in the research is as 15 and below (n=24), 16-18 
(n=95), 19-21 (n=80), and 22 and above (n=11). The youngest athlete participating in the 
research is 15, while the oldest is 23 years old. 15 and below age group consists 11.4% of the 
research. 16-18 age group consists 45%, 19-21 age group consists 38%, and 22 and above 
group consists 5.2% of the research.  

Athletes participating in the research is composed of 134 male athletes and 76 female 
athletes.  Age median of the male athletes participating in the research is 2.41, while of the 
female athletes is 2.30. Age median of all female and male athletes participating in the 
research is 2.37. 

Athletics branch is composed of 2 males and 7 females at the age of 15 and below, 23 males 
and 14 females at the age of 16-18, 18 males and 7 females at the age of 19-21, and 1 male and 
2 females at the age of 22 and above.  Among the athletes participating in the survey, total 
number of athletes who have tend towards the branch of athletics is 74. Ski branch is 
composed of 4 males and 3 females at the age of 15 and below, 15 males and 8 females at the 
age of 16-18, 21 males and 11 females at the age of 19-21, and 2 males and 2 females at the 
age of 22 and above. A total of 66 athletes participated in the branch of ski. Tennis branch is 
composed of 5 males and 3 females at the age of 15 and below, 25 males and 10 females at 
the age of 16-18, 15 males and 8 females at the age of 19-21, and 3 males and 1 female at the 
age of 22 and above. A total of 70 athletes participated in this branch. 

 When “the influence of mother-father and sibling in directing to sports branch” was 
examined P value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant 
difference could be found statistically in terms of the influence examined between female 
and male athletes.  

It was seen that mother-father and sibling had a high level influence by 9.5% and a medium 
level influence by 8.1% on female athletes in selection of athletics, ski and tennis branches. 
On the other hand, influence of mother-father and sibling in tending of male athletes 
towards sports branches was detected to be at medium level by 21.4 and a very high level by 
13.%.  Athletes were detected to be influenced at the same level by their families in sports 
branches they choose by their gender. 

When “the influence of coach in directing to sports branch” was examined by genders, P 
value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be 
found statistically between female and male athletes in terms of selecting sports branches. 

It was detected that influence of coach in selection of a sports branch was at an excessively 
high level by 13% and at very high level by 10.0% in female athletes, and at an excessively 
high level by 23.8% and at very high level by 14.3% in male athletes.  It was observed that 
athletes were influenced at similar level by coaches by their gender; however, the influence 
of coach was higher in male athletes. 
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 When “the influence of friends and peer group in directing to sports” was examined, P 
value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be 
found statistically between female and male athletes. 

Influence of friends and peer group in selection of the branches of athletics, ski and tennis 
was detected to be at an excessively high level by 11.4% and at a high level by 10.5% in 
female athletes. Influence of friends and peer group was detected to be at an excessively 
high level by 19.5% and at medium and very high level by 14.8%.  When selections of 
athletes by their gender were examined, no significant difference in female and male athletes 
were observed; however, it was detected that the level of being influenced by friends and 
peer group was higher in males. 

When “the influence of physical education teacher in directing to sports branch” was 
examined, P value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant 
difference could be found statistically between female and male athletes. 

Influence of physical education teacher in selection of the branches of athletics, ski and 
tennis was detected to be at an excessively high level by 16.7% and at a high level by 8.6% in 
female athletes. The same influence was detected to be at an excessively high level by 18.6% 
and at high level by 16.2%. When genders of the athletes are taken into consideration, it is 
seen that their levels of being influenced by physical educational teacher are similar.  

When the influence of friends and peer group in directing to sports branch” was examined, 
P value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could 
be found statistically between female and male athletes. 

The influence of environmental conditions (e.g. neighbourhood) in selection of the branches 
of athletics, ski and tennis was detected to be at an excessively high level by 17.1% and at 
low and medium level by 12.9% in male athletes. The same influence was detected to be at 
an excessively high level by 10.0% and at zero level by 8.6% in female athletes. When we 
evaluated athletes by their genders, it was detected that environmental conditions (e.g. 
neighbourhood) had similar level of influence in directing to sports. 

 When “the influence of school sports halls and facilities in directing to sports branch” was 
examined, P value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant 
difference could be found statistically between female and male athletes. 

Influence of friends and peer group in selection of the branches of athletics, ski and tennis 
was detected to be at zero level by 13.8% and at a low level by 6.7% in female athletes. The 
same influence was detected to be at zero level by 18.1% and at medium level by 15.7% in 
male athletes. Athletes were detected to be influenced at similar level in participation sport 
by school sports halls and facilities by their gender. 

 When “the influence of television channels in participation in and directing to sports 
branch” was examined, P value was detected to be smaller than p<0,05. Accordingly, a 
significant difference was found statistically between female and male athletes. 

It was detected that the influence of television channels in participation in sports and 
selecting the branches of athletics, ski and tennis for female and male athletes was detected 
to be at zero level by 12.9% and at medium level by 6.7% for female athletes. The same 
influence was detected to be at an excessively high level by 17.6% and at medium level by 
13.8%. It was seen that television channels had the same level of influence in participation of 
athletes in sport by their gender.  
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 When “the influence of media organs in participation in and directing to sports branch” was 
examined, P value was detected to be smaller than p>0.05. Accordingly, a significant 
difference was found statistically between female and male athletes. 

Influence of media organs in participation in sports and selecting the branches of athletics, 
ski and tennis was detected to be at zero level by 16.7% and at medium level by 7.6% in 
female athletes. The same influence was detected to be at zero level by 14.3% and at medium 
level by 18.1% in male athletes. Athletes were detected to be influenced at the same level by 
media organs in participation in sports by their gender. 

 When the answers given to the item “I love the related sports branch” were examined, 
“Chi-square test” was applied to detect the difference between genders and more than 20% 
of the cells were found to be larger than 5. Therefore, Fischer’s exact test values are 
examined. No significant difference could be found in terms of genders when these values 
were examined. 99% of the athletes participating in the research stated that they loved the 
sports branch they were interested in.  

 When the answers given to the item “I get pleasure from achieving success” were 
examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders and more 
than 20% of the cells were found to be larger than 5. Therefore, Fischer’s exact test values are 
examined. No significant difference could be found in terms of both genders when these 
values were examined. 99% of the participant athletes stated that they got pleasure from 
achieving success. 

 When the answers given to the item “I want to be healthy by dealing with the relevant 
sports branch” were examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference 
between genders and more than 20% of the cells were found to be larger than 5. Therefore, 
Fischer’s exact test values are examined. No significant difference could be found when 
these values were examined. 98.1% of the participant athletes expressed the view “I want to 
be healthy by dealing with the relevant sports branch”. 

 When the answers given to the item “I want to make use of my spare time by doing sport” 
were examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders and 
more than 20% of the cells were found to be larger than 5. Therefore, Fischer’s exact test 
values are examined. No significant difference could be found between genders when these 
values were examined. 94.8% of the participant athletes expressed the view “I want to make 
use of my spare time by doing sport”. 

 When the answers given to the item “I want to be aware of the positive contributions of 
sport” were examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between 
genders and more than 20% of the cells were found to be larger than 5. Therefore, Fischer’s 
exact test values are examined. No significant difference could be found between female and 
male athletes when these values were examined. 96.7% of the participant athletes expressed 
the view “I want to be aware of the positive contributions of sport”. 

 When the answers given to the item “I want to act in a team spirit with my friends” were 
examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders P value 
was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be found 
statistically between female and male athletes in the question “I want to act in a team spirit 
with my friends”. There is no significant difference between female and male athletes 
according to these values. 92.9% of the participant athletes evaluated the item “I want to act 
in a team spirit with my friends” positively. In light of the data here, it was determined that 
athletes dealing with individual sports are interested in acting in team spirit. 
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 When the answers given to the item “I want to be recognized, loved and respected among 
my friends as an athlete” were examined, “Chi-square test” was applied to detect the 
difference between genders P value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no 
significant difference could be found statistically between female and male athletes when 
the item “I want to be recognized, loved and respected among my friends as an athlete” was 
examined. There is no significant difference when these values are examined. 93.3% of the 
athletes expressed their views as “I agree” for the item “I want to be recognized, loved and 
respected among my friends as an athlete”. 

 When the answers given to the item “I want to be a member of a friends group easily” were 
examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders. P value 
was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be found 
statistically between female and male athletes in the item “I want to be a member of a 
friends group easily”. There is no significant difference when these values are examined. 
76.7% of the participant athletes provided positive view for the item “I want to be a member 
of a friends group easily”.  

 When the answers given to the item “I want to increase my financial income” were 
examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders. P value 
was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be found 
statistically between female and male athletes in the question “I want to increase my 
financial income”. There is no significant difference when these values are examined. 81.9% 
of the athletes evaluated the item “I want to increase my financial income” positively. 

When the answers given to the item “I want to be healthy and protect my health” were 
examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders and more 
than 20% of the cells were found to be larger than 5. Therefore, Fischer’s exact test values are 
examined. No significant difference could be found when these values were examined. 
99.5% of the athletes stated that they participated in sports for the purpose “I want to be 
healthy and protect my health”.  

 When the answers given to the item “I want to be selected to the national team and become 
a national athlete” was examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference 
between genders. P value was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant 
difference could be found statistically between female and male athletes in the question “I 
want to be selected to the national team and become a national athlete”. There is no 
significant difference when these values are examined. 84.8% of the athletes evaluated the 
item “I want to be selected to the national team and become a national athlete” positively. 

When the answers given to the item “I want to have a good physical appearance” were 
examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders. P value 
was detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be found 
statistically between female and male athletes in the item “I want to have a good physical 
appearance”. There is no significant difference when these values are examined. 96.2% of the 
athletes stated that they participated in sports to have a good physical appearance and 
evaluated this item positively. 

When the answers given to the item “I want to become a coach” were examined, “Chi-
square test” was applied to detect the difference between genders. P value was detected to 
be larger than p<0.05. Accordingly, no significant difference could be found statistically 
between female and male athletes in the question “I want to become a coach”. 65.2% of the 
athletes expressed view as “I agree” for the article “I want to become a coach”. 
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 When the answers given to the item “I want to get education at university level on sports in 
future” were examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between 
genders and more than 20% of the cells were found to be larger than 5. Therefore, Fischer’s 
exact test values are examined. No significant difference could be found when these values 
were examined. 97.1% of the participant athletes expressed the view “I want to get 
education at university level on sports in future”. 

When the answers given to the item “I want to continue my relations with the people 
around as popular person doing sport” were examined, “Chi-square test” was applied to 
detect the difference between genders. P value was detected to be larger than p>0.05. 
Accordingly, no significant difference could be found statistically in the item “I want to 
continue my relations with the people around as popular person doing sport”. There is no 
significant difference when these values are examined.  91.9% of the athletes expressed their 
views as “I agree” for the question “I want to continue my relations with the people around 
as popular person doing sport”. 

 When the answers given to the item “I want to become a good athlete and make a living 
doing sports” were examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference 
between genders. P value was detected to be p=0.05. Accordingly, no significant difference 
could be found statistically between female and male athletes in the item “I want to become 
a good athlete and make a living doing sports”. 95.2% of the athletes expressed their views 
as “I agree” for the question “I want to become a good athlete and make a living doing 
sports”. 

 When the answers given to the item “I want to attain financial means” were examined, 
“Chi-square test” was applied to detect the difference between genders. P value was 
detected to be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be found 
statistically between female and male athletes in the question “I want to attain financial 
means”. There is no significant difference when these values are examined. 91.0% of the 
participant athletes expressed view as “I want to attain financial means”. 

 When the answers given to the item “I want to become a physical education teacher” were 
examined, “Chi-square test” was applied to detect the difference between genders and more 
than 20% of the cells were found to be larger than 5. Therefore, Fischer’s exact test values are 
examined. No significant difference could be found when these values were examined. 
97.6% of the athletes answered the question as “I want to become a physical education 
teacher in future”. 

When the answers given to the item “I want to become a referee” were examined, “Chi-
square test” was applied to detect the difference between genders. P value was detected to 
be larger than p>0.05. Accordingly, no significant difference could be found statistically 
between female and male athletes in the question “I want to become a referee”. 51.0% of the 
athletes provided positive view for the question “I want to become a referee” by saying “I 
agree”. 

III.DISCUSSION 

There are many factors directing individuals to sports. These factors are ranked as coach, 
physical education teacher, family, peer group and media.  In studies conducted by 
detecting that motivational factors that encourage individuals for sports, it is revealed to 
what extent the individuals are influenced by such factors. The general aim of this study is 
to determine the reasons for the athletes, who have preferred the branches of athletics, ski 
and tennis in the province of AĞRI, tending towards these branches of sport as well as their 
expectations. For that purpose, we examined the related literature and tried to provide 
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information on the problem of research. Studies examined related to athletics, ski and tennis 
were compared within the scope of the research. 

In the research of Şimşek and Gökdemir (2006) named “The Reasons of Students Doing 
Athletics in Secondary School Tending to Athletics and Their Expectations”, it was tried to 
detect why the students doing athletics in Turkey have tended to athletics branch as well as 
their expectations. In this study, a survey was applied on the athletes participating in the 
athletics branch and reasons directing them to this sports branch were tried to be detected 
according to the result of this survey.  At the end of the study it was found that physical 
education teachers are primary persons who direct students to athletics. Students stated 
their reason for tending to athletics as getting pleasure from achieving success, desire to be 
recognized as a popular person among peer group, and their like for the athletics branch. 
Expectations of the students in the athletics branch concentrated on selecting to the national 
team, becoming a physical education teacher and receiving higher education at university 
level. Result of this research shows parallelism with our research (Şimşek and Gökdemir, 
2006). 

In the study named “Determination of Motivational Factors That Play Role in Participation 
of Athletes in Football, Basketball and Athletics in the Region of Kahramanmaraş” 
conducted by Demir (2007), it was determined that several factors were present in selection 
of sports branches by athletes such as physical education teacher, friends and friends 
environment, coach, television casting, family (mother, father or sibling), environmental 
conditions, newspapers-journals and school sports halls.  Findings obtained in this research 
shows parallelism with our research. (Demir,2007:4). 

In the study named “Several Motivational Factors Directing Volleyball Players to 
Volleyball” conducted by Korkmaz (2003), physical education teachers were detected to 
have influence on directing female and male athletes to volleyball. Result of this research 
shows parallelism with our research. (Korkmaz, 2003:40). 

The study conducted by Yılmaz and Akcan (2002) revealed that female athletes participated 
in sport for fun, while on the contrary, male athletes participated in sport for certain gains 
(reward or medal). Data obtained in this research show parallelism with our research. 
(Yılmaz and Akcan, 2002:28). 

In the study conducted by Alibaz et al. (2006), environmental conditions (e.g. 
neighbourhood) had little influence in directing athletes to sport. In this study the main 
encouraging factor in directing athletes to sport is coach. Newspapers and journals were 
detected to have low influence in selection of athletics, ski and tennis branches. Expectations 
of athletes from sports branches for future were detected as selection to the national team 
and becoming a national athlete. Findings obtained in this research show parallelism with 
our research (Alibaz, 2006:85-101). 

In the study conducted by Kılcıgil (1998) in the region of Ankara, media organs were 
detected to have low influence. In this study friend environment were detected to be 
efficient in directing to sports branches. Becoming referee was detected to rank last as the 
reason of the athletes’ expectations related to their relevant sports branch. Expectations of 
athletes related to sports branches were explained as gaining social status in society and 
using this social status outside the sportive areas. Result of this research shows parallelism 
with our research (Kılcıgil, 98: 79-153). 

In the study conducted by Şimşek and Gökdemir (2006), desire of athletes to become coach 
as the reason of their expectations related to their relevant sports branches was detected to 
be low. This research does not show parallelism with our research in this regard. They 
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detected that media organs had low influence in directing athletes to sports. School sports 
halls and facilities were detected to have low influence in selection of athletics, ski and 
tennis branches. In the research participated by athlete students from the province of Ankara 
conducted related to the influence of friends and friend groups in directing individuals to 
sport, they detected that friends and friend groups had influence in tending to sport. They 
detected in the research that male athletes had an expectation to become popular. Selection 
to the national team and becoming a national athlete were detected as the reason of the 
athletes’ expectations related to their sports branch.  Data obtained in this research show 
parallelism with our research. (Şimşek and Gökdemir, 2006: 79-153). 

In the research conducted by Ramazanoğlu (2004), athletes, who participated in the subject 
of what to do for dissemination of sports, adopted a quite logical approach. Because all the 
views they expressed support the results that were detected in scientific researches 
(Ramazanoğlu,2004:84-85). 

In the study named “Research of the motivational factors directing footballers of the region 
of Muş to this sport” conducted by Arslan and Demir in 2004, participant footballers stated 
that they tended to football because they wanted to protect their health and loved doing 
sport. This result obtained show parallelism with our research (Arslan and Demir: 2004: 62). 

In the study of Yıldırım and Sunay (2009) named “Reasons of Performance Tennis Players in 
Turkey for Starting Tennis and Their Expectations”, the following view was expressed: In 
addition to being healthy, athletes will manage to increase their reputation among the 
society and continue their sport lives more positively by attaining a good physical 
appearance. These data obtained in the research show parallelism with our research 
(Yıldırım and Sunay, 2009:108). 

CONCLUSION 

It is seen that external motivational factors; namely coaches, physical education teachers and 
friends-friend environments have an important influence in athletes preferring sports 
branches in Ağrı. Television broadcast, family (mother, father or sibling) and environmental 
conditions were detected to have low influence in selection of a sports branch.  Newspapers-
journals and school sports halls were detected to have very low influence. It is understood 
that school sports halls and facilities are at insufficient level for athletes.  

Again it was detected that athletes are influenced by different external motivational factors 
in selecting sports branches. It was found that coach has a significant influence in selection 
of athletics, ski and tennis branches. It was seen that coach has greater influence than 
physical education teacher in selection of athletics, ski and tennis branches. It was seen that 
friends and friend environments have also greater influence than physical education teacher. 
Distribution of coach by branch basis and others are reported respectively. Coach has the 
following influence in tending to sports branches: 

 Ranks first with 14.3% in ski branch, 
 Ranks second with 12.4% in tennis branch, and 
 Ranks third with 10.5% in athletics branch. 

The fact that friends and friend environments have greater influence than physical 
education teachers in selection of these sports branches is a different problem which requires 
research.  When athletics, ski and tennis branches are observed, friends and friend 
environments have the highest rate of influence in tennis. Influence of friends and friend 
environments ranks first with 12.4% in tennis, second with 11.4% in athletics, and third with 
9.0% in ski. Physical education teacher has an important influence in selection of athletics, 
ski and tennis branches. This influence ranks first with 29% in ski branch, second with 26% 
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in athletics and third with 9% in tennis by rank of importance.  Coaches, physical education 
teachers and families need to give even more importance to the branches of athletics, ski and 
tennis in order to make sure that athletes grow who will represent our country in these 
branches in international sports competitions.  

The influence of environmental conditions in selection of athletics, ski and tennis branches is 
11.4% in athletics, 10.5% in tennis and 8.6% in ski. It is seen that environmental conditions 
have low influence in selection of athletics, ski and tennis branches. It was detected that 
while school sports hall and facilities have an important influence in selection of athletics, 
ski and tennis branches with 11.4% in tennis and 9.5% in ski, they have zero level of 
influence with 11.0% in selection of the athletics branch. Television broadcast have an 
influence by 8.1% in selection of the ski branch. It is seen that environmental conditions are 
an important factor with an influence rate of 9.0% in selection of the tennis branch, they have 
no influence in selection of the athletics branch by 10.5%. It is seen that media organs such as 
newspapers and journals have zero influence in athletics with 13.3% and 9.5% in ski, while 
have zero influence with 8.6% in tennis branch and again an important influence at medium 
level with 8.6%. 

It was seen in this research that female and male athletes in Ağrı are influenced by the same 
factors in selecting sports branches. External motivational sources were detected to be 
efficient in selection of sports branches by male and female athletes. Of these factors; 
environmental conditions, school sports halls and facilities, television broadcast and 
newspapers-journals are seen to have low influences. Female and male athletes were 
influenced at the same level by factors such as physical education teacher, friends and friend 
group, and family (mother-father and siblings) in selection of a sports branch. 

As per reasons of the participant female and male athletes for selecting sports branches, “I 
love the related sports branch” and “I want to be successful” are at the same rates by 99.0%. 

Internal motivational factors are also effective in selection of sports branches by the athletes 
in Ağrı. No significant difference is seen by branches in reasons of the athletes for selecting 
their sports branches.  In athletics, ski and tennis branches, it was seen that athletes love the 
related sports branch and get pleasure from achieving success. It is clear that internal 
motivational factors are effective in athletes’ selecting the branches of athletics, ski and 
tennis. The most important reason of the athletes for doing sport continues as follows: 

209 persons out of a total of 210 selected the item “I want to be healthy and protect my 
health”. 74 athletes in athletics, 66 athletes in ski and 69 athletes in tennis participate in 
sports since they want to be healthy and protect their health by dealing with their sports 
branches. Following that, 208 athletes agreed with the positive answer given for the item “I 
love the related sports branch”.  The number of positive answers given for the item “I get 
pleasure from achieving success” is again 208. The number of positive answers given for the 
item “I want to become a physical education teacher” is 205. 

A portion of the other items which can be considered important is as follows: 204 athletes 
selected the item “I want to receive education at university level”, 203 athletes selected the 
item “I want to be aware of the positive contribution of sport”, and 202 athletes selected the 
item “I want to have a good physical appearance”.  Number of positive answers given for 
the item “I want to become a good athlete and make living doing sports” is 200. Order of 
importance of the remaining items decreases gradually.  
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YAŞLILIKTA FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZİN ÖNEMİ 
Öğr. Gör Kenan TOZAK51 

ÖZET 
Yaşlanma her canlı için kaçınılmaz bir süreçtir. Sağlıklı yaşlanma, yaşlılık dönemini sağlıklı 
ve mutlu geçirebilmek kadar güzel bir şey olmasa gerek. Yaşlanmayla birlikte vücudun 
bütün sistemlerinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Yaşlılıkla birlikte hareketsiz bir yaşam 
tercih edilmekte,  yaşlılık ve hareketsizliğe bağlı olarak sıkıntılar yaşamımızı 
zorlaştırmaktadır. Hareketsizlikle birlikte, kuvvette azalma, denge bozukluğu, fiziksel 
uygunlukta değişmeler, algılamada kayıplar meydana gelmektedir. Ayrıca hareketsiz bir 
yaşam bireylerde obeziteyi, kadiyovasküler hastalıkları, diyabeti, hipertansiyonu, kemik 
erimesi gibi kronik rahatsızlıkların da tetiklenmesine ortam hazırlamaktadır. Sağlıklı bir 
yaşlılık dönemi geçirebilmek için fiziksel aktivitelerin önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır. Fiziksel aktivitelerin faydalı olması için düzenli yapılması şarttır. Fiziksel 
aktivitelerin gençlik döneminden itibaren hayatımıza dahil edilip, yaşamın her safhasına 
yaymak gerekmektedir. Yaşlıların toplumun aktif bir parçası olmaları için her türlü caba 
gösterilmelidir. Yaşlı bireyler ihtiyaçtan dolayı fiziksel egzersiz yapmak zorunda kalmadan, 
egzersizin önemini kavrayıp yaşamının bir parçası haline getirmesi sağlıklı ve mutlu yaşlılık 
için önemlidir. 
Anahtar sözcükler: Yaşlılık, Egzersiz, Fiziksel aktivite 
Jel Kodları: I10, I12 

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE IN OLD AGE 

ABSTRACT 
Aging is the natural rule of life. Every individual will be born , grow up and get older. The 
main aim in this process is to be healthy and satisified with life. Together with aging , there 
will be seen many changes in the functions of human body. People prefer a sedentary life in 
older ages, and aging will cause some problems and illnesses especially because of 
sedentariness.  Weakness in strength, balance disorder, physical changes and loses in 
perception are all the results of a sedentary life. It can also be known that a sedentary life can 
be seen as the main reason of obesity, cardiovasculer diseases, diabetes, hypertension and 
osteoporosis. To have a healthy life in old ages,  people need physical exercises more and 
more every other day . The main rule in physical exercises is the regularity. It is a must that 
pysical exercises be in our lives from the early ages to the older ones. Every kind of effort is 
appreciated to help the elderlies into the life. It is also urgent that elderlies must be aware of 
the importance of exercises before they have to do it because of an ilness. 
Key Words: Aging, Exercise, Physical Activity 
Jel Codes: I10, I12 

GİRİŞ 

İnsanoğlu yaşlılıkla birlikte hiç beklemediği sağlık problemleriyle yüz yüze gelmektedir. 
Yaşlılık döneminin mutlu ve sağlıklı geçirilmesi birey tarafından hedeflenmelidir. Bunun 
içinde dengeli beslenme ve fiziksel aktiviteye önem verilmeli, sağlığımızı tehdit eden zararlı 
alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. 

İlerleyen yaşlarda fizik kapasitede azalmalar meydana gelmekte, günlük hayatımızda 
kullandığımız hareketler zorlaşmakta, hatta oturup kalkmalar dahi olumsuz olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan sağlık problemleri kişinin yaşamını 
zorlaştırmakta, hareketsizliğe mahkum edebilmektedir. İnsanın yaşamının son dönemlerini 
kötü geçirmesine neden olan bu tür durumlarla karşılaşmamanın yolu düzenli egzersiz 
yapmaktan geçmektedir. 

                                                      
51 Celal Bayar Üniversitesi, Öğretim Görevlisi 
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Günümüzde insanların çoğunluğu uzun yaşamaktan ziyade sağlıklı yaşamayı tercih 
etmektedir. Başkalarına muhtaç olmadan günlük işlerini yapabilmek yaşlılar için önem arz 
etmektedir. 

I. YAŞLILIK VE EGZERSİZ 

Yaşlanan dünyamızla birlikte yaşlı nüfusun da hızla arttığı görülmektedir. Nüfusun 
yaşlanmasında doğum oranlarının azalması, Tıp’ta sürekli ilerleme kaydedilmesiyle insan 
ömrünün uzamasında en önemli etken olarak düşünülebilir. Sanayileşme ile birlikte insan 
yaşamını kolaylaştıran birçok materyal hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmektedir. 

İlerleyen yaşlarda bilhassa 65 yaş üstü bireylerde hayati fonksiyonlarda yavaşlamalar 
kaçınılmazdır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte tek başına hayata tutunmak zorlaşmakta, mutlaka 
bir yardımcıya ihtiyaç duyulacak hale gelinmektedir. Yaşlılıkta sağlıklı ve aktif olabilmeyi 
sağlayabilmek için egzersiz yapmanın önemi yadsınamaz. Egzersizle sağlığın korunması 
bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Gittikçe artan araştırmaların ortaya 
koyduğu sonuçlara göre düzenli yapılan egzersizler yaşlılarda, yaşlılığa bağlı olarak ortaya 
çıkan birçok problemi önlediği görülmektedir. Ayrıca performans kapasitesini de arttırarak 
yaşlıların kimseye muhtaç olmadan yaşamalarına fırsat tanımakta ve yaşamaktan mutlu 
olmalarına yardımcı olmaktadır (Akgün, 1992). 

II. YAŞLILIK NEDİR 

Yaşlılık doğumla başlayan yaşam sürecidir. Yetişkinlikten sonraki dönemde ruhsal, fiziksel 
değişimlerin görüldüğü dönem olarak belirtilmektedir. Dünya sağlık örgütü yaşlılığı 
çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlamıştır (GEBAM). 

 Gelişmiş ülkelerde yaşlanmanın başlangıcı olarak 65 yaş baz alınmıştır. Bu yaş aynı 
zamanda emeklilik yaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı 65 
olarak kabul edilmiş, ülkemizde de 65 yaş emeklilik yaşı olarak uygulanmaktadır. 

III. YAŞLILIĞIN SINIFLANDIRILMASI 

Takvim yaşı - kronolojik yaşlılık: Doğumdan başlayıp yaşadığımız ana kadar olan zaman 
dilimidir. 

Biyolojik yaşlılık: Anne karnında başlayarak yaşam süreci içinde vücudumuzda meydana 
gelen değişiklikleri kapsar. 

Sosyal yaşlılık: Yaşadığımız toplum içinde konum ve rollerin değişmesidir. 

Ekonomik yaşlılık: Emekli olmakla başlayan evredir. Emekli olma yaşı, ülkelerin sosyal 
yapılarına göre değişmektedir.  

Fizyolojik yaşlılık: Fizyolojik olarak yeterliliğin beklenenden erken yaşlarda azalmasıdır. 

Psikolojik yaşlılık: Uyum problemlerinden dolayı anılarda yaşama, geçmişten kopamama, 
geleceğe güvensi olmak. 

Toplumsal yaşlılık: Bireyden tolum içindeki yaşamında, çalışma ve sosyal iletişiminde güç 
ve yeteneğinin kaybolmasıdır (Tümerdem, 2006).                                              

1-Yaşlılığın kronolojik olarak sınıflandırılması. 

Dünya Sağlık Örgütüne göre                                                                                               

40 – 65 yaş arası orta yaşlılık dönemi, 65 - 75 yaş arası yaşlılık dönemi, 75 - 85 yaş arası ileri 
yaşlılık dönemi, 85 yaş üzeri çok ileri yaşlılık dönemi (Engelli ve Yaşlı Hiz. Gen. Md). 

IV. YAŞLANMAYI AKTİF HALE GETİRMEK 
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Aktif yaşlanma: Aktif yaşlanmayı Dünya Sağlık Örgütü; İnsanların yaşlandıkça yaşam 
kalitesini güçlendirmek amacıyla, sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst 
seviyeye çıkarıldığı süreç olarak tanımlamaktadır (EC, 2010). 

İlerleyen yaşlarda yardıma ve yardımcıya ihtiyaç duyma kaçınılmaz hale gelmektedir. 
Kendine güveni güçlü tutma, günlük ihtiyaçlarını kendi başına giderebilme, toplum 
yaşamından kopmama, ortak faaliyetlerde yer alabilme, ihtiyaç duyulduğunda koruma, 
güvenlik ve bakım hizmetlerinden faydalanabilme aktif yaşlılık açısından önemlidir.  

Avrupa’da yaşlıların toplum içerisinde varlıklarını aktif olarak sürdürmelerini sağlamak için 
çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 6 Eylül 
2010 tarihinde aldığı kararla 2012 yılını “Avrupa Aktif Yaşlanma ve Nesiller arası 
Dayanışma Yılı” olarak önermiştir.  

 Gökbunar ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada; Gelişmiş ülkelerde son yıllarda 
yaşlanmanın ön plana çıkmasıyla sosyal bakım ve sağlık hizmetleri için yapılan 
harcamalarda da önemli artış tespit edilmiş, sağlık harcamalarının azaltılması konusunda 
çok yönlü çalışmaların yapıldığı belirtilmiştir. 1980 yılından günümüze ileri yaş grubunda 
sağlıklı insanların artan sayılarıyla birlikte bakım ihtiyaçlarında azalmalar ortaya çıkmış, 
dolayısıyla bakım maliyetlerinin de önemli oranda azaldığı görülmüştür. Yaşlıların kolay 
faydalanabileceği bakım merkezleri bünyesinde yaşam alanlarının yapılmasının sağlıklı 
aktif yaşlılık açısından önem arz ettiği vurgulanmıştır. (Gökbunar ve Diğerleri, 2016). 

             Türkiye’de de yaşlı nüfus hızla oluşmaktadır. Yaşlı nüfusun yaşam şartlarını 
iyileştirmek için maddi destek sağlayıcı önlemler alınmakta, sağlık ve bakım hizmetleri 
konusunda yeterli olmasa da destek verilebilmekte, özel girimciler de bu alanda yatırımlara 
yönelmektedir. 

V. YAŞLILIKTA FİZİKSEL AKTİVİTE 

Fiziksel aktivite:  Artan enerji tüketimiyle sonuçlanan, iskelet kasları tarafından üretilen 
istemli hareketler olarak tanımlanmaktadır. İleri yaşlarda fiziksel olarak aktif bir yaşam 
sürmenin, düşme ve kırık riskinin azalması, kemik mineral yoğunluğundaki yaşa bağlı 
düşmelerin önlenmesi, kardiyovaskler dayanıklılığın ve kassal kuvvetin sürdürülebilmesi 
gibi konular ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Karan ve Diğerleri, 2004). 

Bireylerin sağlıklı aktif yaşlanmasında planlı ve düzenli egzersizler yapması son derece 
önemlidir. Yapılan fiziksel aktivitelerin, insanın yaşam sürecinde vücut fonksiyonlarının 
gelişmesinde etkili olduğu bilinmektedir. 

Düzenli egzersizin getirdiği iyi sonuçlar, yaşam kalitesinin iyi kalmasını da beraberinde 
getirmektedir. Fizik kapasitesi yükselmiş olan kişinin sakatlanma rizikosunun daha az 
olacağı da düşünülmelidir (Durusoy,1992). Yaşlılarda yapılan düzenli fiziksel aktivitelerle, 
sağlığımızı tehdit eden birçok hastalıkların bertaraf edilmesi bilimsel çalışmalarla ortaya 
konmuştur. Türkiye’de yaşayan vatandaşların fiziksel aktiviteye yönlendirilmeleri 
konusunda eksiklikler çoktur. Özellikle spor bilimcileri ve Halk sağlığı uzmanlarının bu 
konuya eğilmeleri, çaba göstermeleri toplumumuzun sağlıklı geleceği açısından önemlidir. 

Fizik aktivitelerinin hedefi; 

- Günlük yaşamı devam ettirmede gerekli enerji, güven ve moral motivasyonu 
yakalamak, 

- Kas gücü ve dayanıklılığını arttırmak, 

- Dengeyi geliştirmek, 



177 
 
 

- Solunum ve dolaşım sistemine destek olmak, 

- Düşme ve kazaların önüne geçmek, 

- Kemik mineral yoğunluğunun azalmasını engellemek, 

- Sosyal ortamların oluşturulması ve bireyin mutlu olmasını desteklemek. 

VI. YAŞLILARDA EGZERSİZ UYGULAMALARI 

Yaşlıların egzersize başlatılmaları oldukça önemlidir. Zira yaşlıların egzersiz veya herhangi 
bir aktiviteye katılmama konusunda oldukça fazla bahaneleri bulunmaktadır. Bunların 
aşılması anlaşılır şekilde egzersiz yapmanın yararları anlatılarak sağlanabilir. 

İstanbul’da huzur evlerinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlar üzerinde bir çalışma 
gerçekleştirilmiş. Çalışmanın neticesinde 65 yaş üstü vatandaşların fiziksel olarak aktif 
olmadıkları tespit edilmiştir. Öncelikli olarak fiziksel aktiviteye teşvik etmek için 
bilgilendirici çalışmalar tavsiye edilmektedir (Karan ve Diğerleri, 2004).   

Egzersize başlamadan evvel mutlaka birey sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Muayene 
kalp- dolaşım sistemini, iskelet kas sistemini içermeli, nörolojik inceleme de yapılmalıdır. 
Böylece kişinin herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı tespit edilmeli, egzersiz 
yapmaya engel oluşturacak durumlar belirlenmelidir. Elde edilecek bulgular uygulanacak 
olan egzersiz programının da temelini oluşturacaktır (AKGÜN, 1992). 

VII. FİZİKSEL AKTİVİTENİN EVRELERİ 

Isınma: Fiziksel aktivitelerin önemli bir parçasıdır. Fiziksel aktiviteye başlamadan önce 
mutlaka ısınma evresini verimli uygulaması tavsiye edilir. Isınma egzersizleriyle eklem ve 
kaslarımızı, solunum, dolaşım sistemini aktif egzersizlere hazır duruma getiririz. 

Yüklenme: Fiziksel aktivitenin esas evresini oluşturur. Yüklenme evresinde solunum, 
dolaşım ve hareket sistemi hızlanır. 

Soğuma: yüklenme döneminde artmış olan kalp hızının yavaş yavaş normal durumuna 
getirildiği dönemdir. Soğuma evresini aktif olarak düşük şiddette ezersizlerle 
tamamlamalıyız (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014). 

VIII. YAŞLILARA HANGİ EGZERSİZLER VERİLMELİ 

Fiziksel aktiviteye katılacak yaşlılara; Açma- germe egzersizleri, kas kuvvetini arttırıcı 
egzersizler, denge egzersizleri, orta şiddette uygulanacak egzersizler tavsiye edilmektedir 
(Karan ve Eskiyurt, 2004). 

Germe egzersizleri: Eklemlerin esnekliğini sağlar. Düşme yaralanmalardan korunmaya 
destek olur. Germe ve gevşeme şeklinde uygulanır. Germe egzersizleri ayakta, otururken ve 
yatar vaziyette yapılabilir. Rahat pozisyonda uygulamaya özen gösterilir. Yaş ve 
hareketsizlikle vücut hareket kabiliyetinde yavaşlama olur. Esnekliğini kaybeden kaslar 
daha gergin ve zayıf hale gelir. Düzenli bir programla esnekliği kazanmak ve korumak 
mümkündür (Anderson, , çev. Yaman ve diğerleri, 1993; 104). 

Kuvvetlendirme egzersizleri: Dirençli egzersizler kuvveti ve dayanıklılığı arttırır. 
Hareketliliği ve dengeyi geliştirir. Kuvvetlendirme egzersizleri, omuzlar, kollar, bel, kalça ve 
bacaklar gibi geniş kas gruplarını kapsamalıdır (Cindaş, 2001). 

Denge ezersizleri: Yapılan araştırmalarda denge egzersizlerinin yaşlı kadın ve erkeklerde 
düşmeyi %50 azalttığı bilinmektedir. Denge egzersizleri haftada 3 defa ve kuvvetlendirme 
egzersizlerinden sonra tavsiye edilir. Tek ayak üzerinde durma, tek çizgi üzerinde yürüme 
denge egzersizleri için önerilir (Eskiyurt ve Karan, 2004, 49-53) 
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SONUÇ 

Bütün ülkeler yaşlıların sağlıklı bir yaşlılık geçirmeleri için çözümler üretmekte, bilim 
insanları çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalardan yaşlılık dönemimde yapılacak fiziksel 
aktivitelerle sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık geçirileceği anlaşılmaktadır. 

Fiziksel aktiviteyi yaşamın vazgeçilme bir parçası haline getirip, düzenli olarak yapmak 
alışkanlık haline getirilmelidir. Düzenli şekilde yapılan fiziksel aktivite faaliyetleri kişinin 
serbest zamanlarını verimli değerlendirmesine, yaşamını aktif hale getirmesine katkı 
sağlayacaktır. 

Türkiye’de yaşlı nüfusun toplum içindeki varlığının giderek artması, yaşlılık dönemini 
problemsiz geçirilmesi açısından önlemlerin geciktirilmeden tespit edilip uygulamaya 
konulması gerekmektedir. Bilhassa aktif yaşlanma konusunda bireyler bilgilendirme ve 
uygulamaya yönelik çalışmalar yapılıp yaygınlaştırılmalıdır. 

Yaşlıların rahatlıkla faydalanabileceği fiziksel aktivite alanları oluşturulmalı, özendirici 
çalışmalarla yaşlılar bu alanlara çekilmelidir. Fiziksel aktivitelerle yaşlılık döneminde 
yaşanabilecek birçok sağlık probleminin bertaraf edileceği, her bireyin bir gün yaşlılıkla yüz 
yüze geleceği unutulmamalıdır. 
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TÜKETİCİLERİN YAŞ VE CİNSİYET ÖZELLİKLERİNİN MARKA 
VE LOGOLARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: SEKTÖR 

BAZLI BİR ARAŞTIRMA* 
Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ52 

Prof. Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU53 

ÖZET 
Globalleşme ile birlikte dünya küçük bir köye dönüşmüştür ve markalar tüketim toplumu 
kavramını ortaya çıkarmıştır. Markaların logoları her an her yerde görsel veri 
bombardımanı gibi zihnimize hücum etmektedir. Görsel veriler zihnimiz ile sürekli bir 
iletişim halindedir. Bazı görsel verileri kabul ederek bağ kurarız, bazılarından hoşlanmayıp 
reddederiz, bazılarını ise görmezden geliriz. Beğenip kabul ettiğimiz görsel veriler kendi 
imajımıza uyan veya arzuladığımız imajı bize verebildiğine inandığımız markalar ve 
bunların görsel sembolleridir. Her markanın kendine özgü kimliği bulunmaktadır. 
Markanın sahip olduğu kimlik ve imajı yansıtabilen bir logonun tasarımı, markalar için 
önem arz etmektedir. İmaj etkisi görsel işaretin başarısıyla doğru orantılıdır. Markaların 
nihai hedefi, tüketici zihnine yerleşerek marka sadakati yaratmaktır. Bu nedenle işletmeler 
ve markalar görsel işaret, amblem ve hepsini içine alan logodan faydalanmaktadır. 
Tüketicilerin yaş ve cinsiyet özelliklerine göre marka ve logo algısı farklılıklar 
göstermektedir. Bu durum marka yönetimi çabalarının tüketici yapısını saptama 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, tüketicilerin yaş ve cinsiyet özelliklerine göre 
markalara ve markaların logolarına yönelik tutumlarını,  Aaker’in tüketici temelli marka 
değeri modelini temel alan bir alan araştırmasıyla karşılaştırarak incelemeyi 
amaçlamaktadır. Çalışma, alan araştırması sonucunda yaş ve cinsiyet özelliklerinin, 
tüketicilerin  marka ve logo algısına yönelik etkileri hakkında veriler öne sürmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Değeri, Tüketici Algısı, Logolar, Görsel İletişim. 

Jel Kodları: M30, M31, M37 

THE EFFECTS OF CONSUMERS AGE AND GENDER CHARACTERİSTİCS ON 
ATTİTUDES TOWARDS BRANDS AND LOGOS : A RESEARCH ON SECTORAL 

BASIS 

ABSTRACT 

Due to globilazitaion, the world has become a village and brands came up with the concept 
of consumerist society. Logos of the brands rush on our minds with a visual bombardement 
everywhere all the time. Visual data continuously comunicate with our minds. While we 
accept some visual data and interact with them, we simply avoid the rest. What we like and 
accept are those brands and their logos that we think it is compatible with either our own 
image or the image that we desire to have. Each brand has its own indigenous identity. 
Design of a logo that can reflect the identity or image the brands has, is crucial for the 
brands. Image effects is directly proportional with visual sign. The ultimate goal of the 
brands is to nest into consumer and to form brand loyalty. Hence the businesses and brands 
take advantage of logo that consist all visual signs, emblems. Brand and logo perception 
may vary according to consumers age and gender characteristics. This requires for brand 
managemnt to know about consumers characteristics. This study aims to analyze consumers 
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attitudes towards brands and logos according to consumers age and gender characteristics, 
by comparing a field study of  consumers based brand value model of Aaker. The study 
suggests donnee on effects of demographic characteristics towards consumers brand and 
logo perceptions. 

Keywords: Brand, Brand Value, Consumers Perception, Logos, Visual Communication. 

Jel Codes: M30, M31, M37 

GİRİŞ 

Tüketicilerin marka ve marka değerinin temelini oluşturması, gerek araştırmacılar gerekse 
reklamcılar tarafından yoğun bir şekilde incelenmelerine neden olmaktadır. Tüketicilerin 
neleri olumlu neleri olumsuz bulduğu, markadan ne beklediği, markayı nasıl algıladığı ve 
nasıl değerli olarak nitelendirdiğini anlamak için sayısız araştırma yapılmıştır ve 
yapılacaktır. Yapılan araştırmaların yaygın olarak vardığı sonuçlardan biri de marka 
değerini arttırabilmek amacıyla ürün/hizmet kalitesini yükseltmek kadar görsel tasarımın 
da önem taşıdığıdır. Görsel tasarımlar markanın bir vücut bulmasına olanak tanımaktadır. 
Marka, görsel tasarımlar sayesinde soyut durumdan somut duruma geçmektedir.  

Markayı yansıtan en önemli görsel tasarım öğelerinden biri logolardır. Logolar marka ismini 
ve marka imajını sembolize etmektedir. Markayı tanıtan, çağrıştıran, hedef kitle algısına 
yönelik mesajlar ileten ve estetik olarak markaya değer katması beklenen logolar, genellikle 
marka isminin, tipografik ve vektörel öğeler kullanılarak tasarlanmasıyla oluşturulmaktadır. 

Bu düşünceden hareketle marka ve logo algısının tüketicinin demografik özelliklerine bağlı 
olarak nasıl şekillendiğini saptamak amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Çalışmada 
önce teorik bilgilere değinilecek, ikinci aşamada ise araştırma bulgu ve yorumlarına yer 
verilecektir. 

I. MARKANIN ÖZELLİKLERİ VE TÜKETİCİLERE YÖNELİK FAYDALARI 

Marka bir firmanın en değerli parçası olarak kabul edilmektedir. Firmanın sahip olduğu 
marka, onun benzer ürünler üreten firmalar arasından kolayca fark edilmesini 
sağlamaktadır. Marka; firmaların ürünleri için spesifik imajlar geliştirmesine yardımcı 
olurken, rakipler tarafından taklit edilmemesine de yardımcı olmaktadır. Marka açısından 
fark yaratma, duyulara açıklık, özel kalite, tarz ve çekicilik, üstünlük, fark edilirlik ve 
mükemmeliyet gibi nitelikler öncelikli önem taşımaktadır (Knapp, 2000). 

Tüketicilerin ürün veya hizmet özelliklerine ekledikleri kişisel değerler marka yararlarını 
temsil etmektedir. Tüketicilerin temel motivasyonlarına göre markalardan algıladıkları 
faydalar; fonksiyonel, deneyimsel ve sembolik faydalar olmak üzere üç ayrı kategoride 
incelenebilmektedir. Fonksiyonel faydanın asıl amacı ürün ve hizmetin niteliklerine uygun 
olan tüketici beklentilerini karşılamaktır. Fonksiyonel fayda genellikle tüketicinin psikolojik 
ve güvenlik ihtiyaçları için problem çözücü olan temel motivasyonları kapsamaktadır. 
Deneyimsel fayda ise tüketicinin duyusal memnuniyeti, ürünün çeşitliliği ve bilişsel uyarım 
gibi deneyimleri sonucunda elde ettiği tatmin olarak tanımlanabilmektedir. Sembolik 
faydalar diğerlerine oranla, daha fazla dışsal avantajlar sağlamaktadır. Genellikle ürünün 
veya hizmetin sağladığı doğrudan faydalar yerine, sosyal aitlik, prestij ve itibar gibi ikincil 
faydaları içermektedir (Park, Jaworski, Macinnis, 1986, s. 135-145). 

Tüketiciler için marka, ürünün etiketi, ambalajı, rengi, dizaynı, kalitesi ve tüketiciye 
sunduğu yararların bileşkesini vermektedir. Marka ürünün nerede, hangi bölgede 
üretildiğini göstermektedir, ayrıca kalite güvencesi ve ürün garantisini de içermektedir. 
Tüketiciler açısından, sahip oldukları ve sürekli satın aldıkları ürün markaları prestij 
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sağlamaktadır. Birçok insan için; Benetton giymek, BMW marka otomobile binmek, Rolex 
saat takmak bir ayrıcalık sağlamaktadır (Ar, 2004, s. 7).  

Marka isimleri alıcıya ürünün kalitesi hakkında fikir ve güvence verir, markalı malın iadesi 
kolay olur. Alışverişte etkinliği arttırır, tanıma ve seçme kolaylığı olur. Tüketicilere yararlı 
olabilecek yeni ürünlere dikkati çeker. Markanın alıcıya sağladığı yararlar şu şekilde 
özetlenebilmektedir ; 

 Marka, tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirmektedir ve malın tanınmasını 
sağlamaktadır. 

 Marka, tüketicinin kalite garantisi görevini üstlenmektedir. 

 Marka, ürünün tanınmasına yardımcı olurken diğer ürünlerle de karıştırılmasını 
engellemektedir. 

 Marka, tüketiciye ürünle ilgili özellikler konusunda güvence vermektedir. 

 Eğer tüketicinin aldığı ürün markalıysa, tüketici sahip olduğu ürünün satış garantisi 
hizmetlerinin, ürüne sahip olduktan sonra da devam edeceğini bilmektedir. (Selvi, 2007, s. 
86). 
II. MARKA VE LOGO İLİŞKİSİ 

İşletmeler tüketiciye ait demografik yapının değişmesi, nüfusun gençleşmesi ya da 
tüketicinin marka ile ilgili algılamasındaki farklılaşma nedeniyle markalarına ait görsel 
kimlik unsurlarında değişiklik yapma ihtiyacı duyabilmektedir. Sektöre yeni bir markanın 
girmesi köklü bir marka üzerinde dahi olumsuz etkiler yaratarak kurum kimliğini 
değiştirmeye yöneltebilmektedir. Görsel kimlikte yapılan güncellemeler kurum kimliğine 
aykırı olmadığı sürece istenilen imajı yakalamakta faydalı olabilmektedir. Görsel kimlik, 
markaların görünen yüzü olan marka bileşenleridir. Görsel kimliğin temel unsurları logolar, 
semboller, renkler ve yazı karakterleridir. Bir markanın en önemli kısmını görsel kimlik 
öğeleri oluşturmaktadır. Çünkü görsel unsurların tüketiciyi etkileme olasılığı sözel 
unsurlara oranla çok daha yüksektir (Clifton, 2014, s.154). Logolar, kurumsal kimliğin ve 
markanın ilk oluşturulma aşamasından, olgunluk evrelerine kadar görsel kimlikte en önemli 
yapıtaşı özelliğini göstermektedir. Bu nedenle, tasarım aşamasında ve sonrasında yapılan 
değişimlerde, logoların tüketici algısı üzerinde sahip olunmak istenen imajı canlandırması 
beklenmektedir. 

III. ARAŞTIRMA 

Rekabet ortamının son derece zorlu olduğu günümüzde benzer ürünleri piyasa süren birçok 
farklı marka bulunmaktadır. Markaların başarısı veya başarısızlığı rastlantısal değildir. 
Firmaların rekabet gücünü arttırmak için, markasını doğru tanıtmalı, konumlandırmalı, 
sadık müşteriler edinmeli ve marka kimliğini oluştururken etkileyici adımlar atmalıdır. Bu 
araştırmanın amacı tüketicilerin marka ve logo algısının demografik ve sosyo-kültürel 
özelliklere göre nasıl şekillendiğini saptamak ve analiz etmektir. 

Araştırmada, tüketicilerin demografik ve sosyo-kültürel özelliklerinin marka ve logo algısı 
üzerinde etkide bulunabileceği fikrinden yola çıkılarak Ege Bölgesinde ikamet eden banka 
müşterileri üzerinde yapılan alan çalışması kapsamında yüz yüze görüşme yöntemiyle 
anketler uygulanmıştır. Ege Bölgesinde yaşayan tüm banka müşterilerinden veri elde 
etmenin yaratacağı zaman, işgücü ve maliyet nedeniyle temsili bir tüketici grubu ile çalışma 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  

A. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için öncelikle literatür taraması 
yapılmıştır ve anket formunun geliştirilmesinde literatürdeki eserlerden yararlanılmıştır. 
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Temel ölçek olarak Aaker (1991) ‘in geliştirdiği tüketici temelli marka değeri modelinden 
yararlanılmıştır.  

Tablo 1. Marka Değeri Modeli  

 

B. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırma kapsamında Ege Bölgesindeki banka müşterilerine yönelik bir anket 
düzenlenmiştir. Uygulanan anketten elde edilen veriler, Statistical Package For The Social 
Sciences (SPSS) for Windows 15.0 programında, analitik istatistik yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.  

Ölçeğin iç tutarlılığın saptanması amacıyla hesaplanan croanbach alfa katsayısı 0,87 
bulunmuştur ve ölçek güvenilir kabul edilmiştir. 

  Araştırma kapsamına alınan bireylerin demografik özellikleri frekans tablosu ile 
gösterilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelerken, bağımsız 
değişkenin iki olması durumunda “Student t testi” ikiden fazla değişken olması durumunda 
‘Varyans Analizi” kullanılmıştır. 

Araştırmanın kantitatif ayağındaki ana kitle bu altı bankadan birinde mevduat hesabı 
bulunan müşterilerdir. Anket Ege Bölgesini temsilen İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli 
illerinde yapılmıştır. Anket bu kitle üzerinde 388 katılımcı cevaplandırmıştır. Örneklem 
büyüklüğü Ege Bölgesi 2012 nüfus sayısına göre belirlenmiştir. 

C. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde 
araştırmaya katılan bireylerin %46.13’ünün kadın, %53.87’sinin erkek olduğu saptanmıştır. 
Bireylerin yaş gruplarına bakıldığında, %32.47’nin 24 yaş ve altı yaş grubunda yer aldığı, % 
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33.51’in 25-34 yaş grubunda olduğu ve %34.02’sinin 35 yaş ve üzeri yaş grubunda yer aldığı 
tespit edilmiştir. 

a. Bireylerin Cinsiyetlerine Göre Marka ve Logo İlişkisine Yönelik Görüşlerinin 
Karşılaştırılması 

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre “Markanın logosu dikkatimi çeker” 
ifadesine vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
saptanmıştır (p>0.05). Hem kadın hem erkek bireylerin ilgili soruya verdiği yanıtlar aynıdır.  

Araştırma kapsamına alınan bireylerin cinsiyetlerine göre “Markanın logosu o marka 
hakkında fikir edinmeme yardımcı olur.” ifadesine vermiş oldukları yanıtlar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kadın bireyler ilgili ifadeye 
erkek bireylere göre daha fazla katılmaktadır.  

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre “Logo ürünün faydalarını/kullanışlılığını 
temsil eder” ifadesine vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kadın bireyler ilgili ifadeye erkek bireylere göre daha fazla 
katılmaktadır.  

Araştırma kapsamına alınan bireylerin cinsiyetlerine göre “Kullandığım markanın müşterisi 
kalmak için ekstra çaba sarf etmekten çekinmem.” ifadesine vermiş oldukları yanıtlar 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). Kadın bireyler ilgili 
ifadeye erkek bireylere göre daha fazla katılmaktadır. 

b. Bireylerin Yaş Gruplarına Göre Marka ve Logo İlişkisine Yönelik Görüşlerinin 
Karşılaştırılması 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş gruplarına göre “Markanın logosu dikkatimi 
çeker” (Soru 1) ifadesine vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). 25-34 yaş grubunda bulunan bireyler ilgili ifadeye 24 yaş 
ve altı, 35 yaş ve üstü yaş grubundaki katılımcılara oranla daha fazla katılmaktadır. 24 yaş 
ve altı yaş grubundaki katılımcıların en az katılım payına sahip oldukları saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan bireylerin yaş gruplarına göre “Markanın logosu o marka hakkında 
fikir edinmeme yardımcı olur.” ifadesine vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). “24 yaş ve altı” yaş grubunda bulunan 
bireyler ilgili ifadeye “25-34 yaş grubu” ve “35 yaş ve üstü” yaş grubundaki katılımcılara 
oranla daha fazla katılmaktadır. 35 yaş ve üstü yaş grubundaki katılımcıların en az katılım 
payına sahip oldukları saptanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş gruplarına göre “Markanın logosu benim için 
önemsizdir.” (Soru 3) ifadesine vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmaktadır (p<0.05). 24 yaş ve altı yaş grubundaki katılımcılar ilgili ifadeye “25-
34 yaş grubu ve “35 yaş ve üstü” yaş grubundaki katılımcılara oranla daha fazla 
katılmaktadır. 25-34 yaş grubundaki katılımcıların en az katılım oranı gösterdikleri 
görülmektedir. 

Katılımcıların yaş gruplarına göre yapılan dağılımda “Kişisel değerlerimi logolar aracılığıyla 
ifade edemeyeceğimi düşünüyorum” (Soru 12) ifadesine verilen yanıtlar arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunduğu saptanmıştır (p<0.05). 35 yaş ve üstü yaş 
grubundaki katılımcıların diğer yaş gruplarına oranla ilgili ifadeye daha fazla katıldıkları 
görülmektedir. En az katılım payına sahip olan yaş grubunun 25-34 yaş grubuna ait olduğu 
saptanmıştır. 
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Araştırmaya katılan bireylerin yaş gruplarına göre “Kullandığım markalara sadığımdır.” 
(Soru 13) İfadesine verilen yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). 25-34 yaş grubundaki katılımcılar diğer yaş gruplarına oranla ilgili 
ifadeye en fazla katılımı göstermiştir. En az katılım payına 24 yaş ve altı yaş grubu sahiptir. 

SONUÇ 

Tüketici marka ve logo algısına etki eden temel faktörlerden olan yaş ve cinsiyet faktörleri, 
incelenmesi gereken demografik özelliklerin başında gelmektedir. Yapılan bir çok araştırma 
sonucunda, tüketicilerin yaş ve cinsiyetlerine göre farklı satın alma davranışları gösterdiği, 
bir marka ve logoya yönelik farklı tutumlar gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada 
Aaker’in tüketici temelli marka değeri modeli temel alınarak oluşturulan anket sonucunda 
elde edilen verilere dayanılarak “bireylerin cinsiyetlerine ve yaşlarına, göre marka ve logo 
ilişkisine yönelik görüşleri” karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yaş ve cinsiyet 
özelliklerinin marka ve logo ilişkisi üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğu 
gözlemlenmiştir.  

Tüketicilerin yaş ve cinsiyet özelliklerinin marka ve logolarına yönelik tutumlarına etkisini 
ölçmek üzere hazırlanmış olan araştırma neticesinde elde edilen bulgular şu şekildedir; 
Kadın tüketiciler marka hakkında fikir edinebilmek açısından, logoları faydalı bulmaktadır. 
Aynı zamanda kadın tüketiciler logoların ürün hakkında fikir edinme konusunda da faydalı 
olduğu konusunda olumlu yanıtlar vermiştir. Araştırma kapsamına alınan kadın 
tüketicilerin erkek tüketicilere oranla marka ve logoya daha fazla önem verdiği açıkça 
görülmektedir. Kadın tüketiciler markaların logolarından yola çıkarak marka hakkında fikir 
edinmektedir. Ayrıca kadın tüketicilerin marka sadakatinin erkek tüketicilere oranla daha 
yüksek olduğu da elde edilen diğer önemli bulgular arasındadır.  

Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş gruplarına göre marka ve logosu hakkındaki 
tutumları ise şu şekildedir; 25-34 yaş grubunda yer alan genç yetişkinlerin diğer yaş 
gruplarına göre marka ve logolarını daha dikkat çekici bulduğunu, logoları önemsediğini, 
kişisel değerlerini logolarla ifade edebildiklerini ve kullandıkları markalara sadık 
kaldıklarını belirttikleri görülmektedir. 24 yaş ve altı yaş grubundaki bireyler tarafından 
logoların fazla önemsenmediği, yalnızca markaları tanımlamak için yararlı bulunduğu ifade 
edilmektedir. Ayrıca bu yaş grubundaki gençlerin markalara sadık davranmadıkları da elde 
edilen bulgular arasında yer almaktadır. Bu veriler ışığında yaş grubu ve cinsiyet gibi 
faktörlerin tüketicilerin marka ve logolarına yönelik tutumlarını etkileyebildiği hipotezi 
desteklenmektedir.  

Marka ve logo ilişkisine yönelik ifadelerden elde edilen verilere göre; tüketicilerin yaş ve 
cinsiyet özelliklerinin, logonun dikkat çekiciliği, marka ve logo ilişkisi, marka sadakati, 
fonksiyonel fayda, marka çağrışımları, satın alma kararları ve marka çekiciliği gibi marka 
değeri bileşenleri üzerinde anlamlı farklılıklar yaratabildiği görülmektedir. 

Yapılan araştırma sonucunda marka ve logoların yapılandırma aşamasında, tüketicinin yaş 
ve cinsiyet özelliklerinin dikkate alınmasının gerekli olduğu görüşü desteklenmektedir.  
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TÜRKİYE’DE 2000 YILI SONRASINDAKİ GENEL SEÇİMLERDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROPAGANDA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE 

BİR İNCELEME 
Yrd.Doç.Dr. Mikail BAT54 

Aliosman KESKİN55 

ÖZET 
Türkiye, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan problemli geçen ve postmodern darbe olarak da 
adlandırılan 28 Şubat sürecini barındıran 90’lı yıllar sonrasında, siyasi olarak yeni bir 
döneme girmiştir. 2000’li yıllar, siyasi ve sosyal anlamda köklü birçok değişimin başlangıcı 
olmuştur. 2002 Genel Seçimleri’nden itibaren Türkiye, tek partinin yönetimde olduğu bir 
siyasi sistem içerisine girmiştir. Tek partili döneme geçmenin bir ülke için hem ekonomik 
hem de siyasi açıdan dezavantajlarının yanında birçok avantajı da olabilmektedir. Ancak bu 
durum yalnızca belli bir kitlenin haklarının savunulduğu anlamına gelmemektedir. Mecliste 
bulunan milletvekilleri, ideolojilerini yansıttığı kitlelerin politik platformdaki sesleri 
olmaktadırlar. Milletvekillerinin temsil hakkını elde etmeleri, bağlı oldukları partilerin 
gerçekleştirdiği, birçok farklı propaganda faaliyetini barındıran kapsamlı ve detaylı seçim 
kampanyaları vasıtası ile gerçekleşmektedir. Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, bu 
çalışmanın temel amacı, 2002 Milletvekili Genel Seçimleri’nden, 2015 Milletvekili Genel 
Seçimleri’ne kadar geçen sürede gerçekleşen tüm seçimlere propaganda faaliyetleri 
açısından yaklaşmak ve partilerin bu süreçte yaptıkları tüm çalışmaları, propaganda 
faaliyetleri aşamaları çerçevesinde incelemektir.Çalışma kapsamında EMERALD, 
EBSCOHOST, EBRARY, Google Scholar, Acarindex ve Ege Üniversitesi Kütüphanesi 
veritabanlarını incelenmiştir. Seçilen veri kaynaklarının ele alınma nedenleri, konu ile ilgili 
beklentilerle uyuşması, içeriklerinin güncel olması ve ulaşılabilirliğinin yüksek olmasıdır. 
Kaynakları seçmedeki temel ölçüt, istenen çalışmalar ile alakalı net verilere sahip olmak ve 
bu verilerin çalışmada kullanılabilir ölçüde olmasıdır. Bu araştırmalar sonucunda 35 
akademik çalışma ile karşılaşılmıştır. 
Özetle, AKP, CHP ve MHP’nin politik iletişim kampanyalarında görünürdeki devamlılık; 
değişim, propaganda, siyaset ve sosyoloji zemininde ele alındığında bazı farklılıklarla 
karşılaşılmaktadır. AKP’deki süreklilik, başarılı olmuş kampanyayı tekrarlamak yerine 
yenilemek olarak görülmektedir. CHP ve MHP’nin ise siyasal iletişimlerindeki propaganda 
metotlarında farklılaşma köklü bir değişiklik yerine var olan değişikliklerin 
“tekrar”lanmasıyla ortaya çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Propaganda, Seçim Kampanyaları, AKP, CHP, MHP. 
Jel Kod: D83, Z00 

AN ANALYSIS OF THE PROPAGANDA USED IN TURKISH GENERAL ELECTIONS 
POST 2000 

ABSTRACT 
Turkey entered a new era in the 1990’s which involved the 28 February process. This era 
included the ‘postmodern coup’ where a number of significant political, economic and social 
events occurred which caused and contributed to a number of subsequent important 
political and social changes. One such change involved the holding of free and fair elections 
in 2002 where the people could elect a deputy representing a particular ideology to 
parliament as their voice in the political process. Following the election, a one party 
government was formed.  In these elections, the deputies put forward, in their election 
campaign, a lot of different propaganda covering a range of subjects reflecting, in part, the 

                                                      
54 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bornova/İzmir, 
mikail.bat@ege.edu.tr 
55 Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, aliosmankesgin@hotmail.com 
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ideology of their party. This study considers the propaganda used by the main parties in 
each deputy general election from 2002 to 2015 and analyzes them in terms of propaganda 
phases. To this end, some databases like ‘Emerald’, ‘Ebscohost’, ‘Ebrary’, ‘Google Scholar’, 
‘Acarindex’ and ‘Ege University Library database’ were searched. These databases were 
chosen because of their up to date content, the relevancy of their content to the subject area 
and the fact that each database is freely accessible by anyone. In addition, these databases 
have clear and useable information. At the end of this search, 35 academic studies were 
identified as relevant to this field of study and were subsequently used in this study.    
In summary, AKP, CHP and MHP have some differences in their political communication 
campaigns for example, different styles, propaganda and how they communicated with the 
public. AKP clearly revised their campaign strategy to include new strategies whereas CHP 
and MHP chose to repeat their previous campaigns making only very small changes.    
Key words: Propaganda, Election Campaigns, AKP, CHP, MHP. 
Jel Code: D83, Z00 

GİRİŞ 

Yirminci yüzyıldan günümüze siyasal anlamda propagandanın önemi artmış ve farklı 
alanlarda yönetimi ele geçirmek isteyenler tarafından kullanılan en etkili araçlardan biri 
haline gelmiştir. Propaganda sürecinde kullanılan çok çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bu 
araçların etkileri araçların niteliklerine ve propagandanın hedef kitlesi olan seçmenlerin 
niteliklerine göre değişmektedir (Baltacı ve Eke, 2012, s.116). Hedef kişilerle teke tek 
görüşme, kapı-kapı dolaşma, söz alma, kitap, gazete, dergi, afiş ve bildiri yayınlama, 
hoparlör ve radyodan yararlanma bunların bir kısmıdır. Tiyatro, sinema televizyon ve son 
olarak da internet, propagandanın en etkin ortam ve araçlarıarasında yerlerini almışlardır 
(Özkan, 2007, s.16). Siyasi partiler tarafından kullanılan propaganda araçları, beş ana 
başlıkta aşağıda açıklanmaktadır (Baltacı ve Eke, 2012, s.116). 

Seçim kampanyaları: Kampanya en genel tanımıyla, belli bir amaçla kişi, grup, kurum veya 
kuruluşlar tarafından yapılan, farklı ve önceden bilinen aşamaları içinde barındıran, bütçesi, 
zamanlaması belirlenmiş/düşünülmüş siyasi, sosyal kültürel ve ekonomik uygulamalardır.  

Kamuoyu araştırmaları: Kamuoyu araştırmaları alt bir küme veya daha büyük bir kümeyi 
genelleştirmek için kullanılan örneklemden veya örneklemin elde edildiği nüfus kesiminden 
sistematik, tarafsız ve bilimsel bilgi toplama işlevi olarak açıklanabilmektedir (Kalender, 
2005, s.95). 

Yüz yüze oy toplama teknikleri: Yüz yüze oy toplama tekniklerinde, siyasal partilerin önceden 
belirledikleri adaylar önceden belirlenen bölgelerde haneleri dolaşarak, sokaklar, marketler 
veya kahvehaneler gibi alanlarda insanlarla birebir iletişime geçerek, telefon vasıtası ile 
kendilerini seçmenlere tanıtarak veya seçmenleri hanelerinde ziyaret ederek propaganda 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Kitle iletişim araçları: Siyasal propaganda faaliyetlerinin en önemlilerinden biri görülen kitle 
iletişim araçları ise seçim öncesi ve sonrasında olmak üzere seçim döneminde, siyasi partiler 
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçları genel olarak yazılı, görsel ve sözlü 
araçlar olmak üzere üç başlıkta sınıflandırılabilmektedir.  

Parti toplantıları: Siyasi partiler, çoğunlukla seçim süreçlerinde yapılan mitingler (açık hava 
toplantıları) ve kapalı alanlarda gerçekleştirilen toplantılar aracılığı ile seçmenleri etkileyip, 
ikna etme çalışmalarında bulunmaktadır (Baltacı ve Eke, 2012, s.116). Yukarıda açıklanan 
siyasi partilerin kullandıkları propaganda araçları ve bu araçların kullanım aşamaları 
aşağıdaki tablo ile özetlenmektedir.  
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Bu çalışmada, propaganda ve siyasal propaganda kavramı, tarihsel gelişimi ve günümüze 
kadar gelen süreci, kullanılan ve kullanılmakta olan kitle iletişim araçları çerçevesinde 
incelenmiştir. Bu kavramların incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler ve veriler ışığında 
2002 seçimlerinden günümüze kadar olan süreç, tüm bahsedilen seçimlere iştirak etmiş 
partiler açısından seçmen karar eğilimleri ve seçmenlerin partilerine bağlılığı çerçevesinde 
incelenmiş ve propaganda olgusunun gerçekleştirilen seçimlerde nasıl ve ne şekillerde 
kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

I.YÖNTEM 

A.Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada2002 seçiminden günümüze kadar olan propaganda çalışmalarının 
incelenmesi için betimsel (literatür) tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada, seçim 
sonuçları ve seçmen karar eğilimlerindeki değişmelerinin incelenmesi amaçlanmıştır ve bu 
amaç doğrultusunda belgesel (literatür) tarama yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. 

B.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, siyasi algı yönetimi,propaganda ve 2002 yılından günümüze Türkiye 
Genel Seçimleri üzerine yapılan araştırma ve çalışmalardır. Araştırmanın örneklemi ise 3 
Kasım 2002 tarihinden günümüze kadar seçimler ve seçmen karar eğilimleri üzerine 
yapılmış olan veya geçmişte hazırlanmış olup soruna ışık tutabilecek anket çalışmaları, 
makaleler, köşe yazıları ve akademik analizlerdir. Çalışmada AKP, CHP ve MHP* 
partilerinin seçim kampanyaları değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu üç parti siyasal 
kimliğe sahip olması nedeniyle ele alınmış, HDP ise 2015 öncesi bir parti kimliğiyle 
seçimlere katılmaması nedeniyle çalışma dışı bırakılmıştır. Araştırmada, EMERALD, 
EBSCOHOST, EBRARY, Google Scholar, Acarindex ve Ege Üniversitesi Kütüphanesi 
veritabanları taranmıştır. Veri kaynaklarının kapsamının, konu kapsamı ile ilgili beklentileri 
karşılaması, içeriklerinin güncel olması ve ulaşılabilirliklerinin yüksek olması seçilmelerinde 
ana faktörü oluşturmuştur. Kaynakları seçmedeki temel ölçüt,istenen çalışmalar ile ilişkili 
açık verilere sahip olmak ve bu verilerin çalışmada kullanılabilir ölçüde olmasıdır.Bu 
araştırmalar sonucunda 35 akademik çalışma ile karşılaşılmıştır.Propaganda kavramının 
seçim sonuçlarına ve seçmen kararlarına eğilimlerine etkisi alanında yeterli çalışma 
olmaması, bu çalışmanın evreni temsil edebilme oranını yükseltmektedir. 

II.VERİLERİN ANALİZİ 

Propaganda alanında ortaya konulan kaynaklardan,2002 Türkiye Genel Seçimi’nden 
günümüze kadar gerçekleştirilen genel seçimler ile ilgili akademik analiz ve anket sonuçları, 
grafikler ve yüzde dağılımları betimsel analiz kullanılarak özetlenmiş ve yorumlanmıştır. 

A) 3 Kasım 2002 Seçimlerinde Siyasal Partiler Ve Propagandaları 

AKP Seçim Hazırlık Aşamaları: 2002 genel seçimde, seçime ilk kez katılan AKP, Erol Olçak 
yönetimindeki Arter Ajans ile çalışmıştır.  Kendisini seçmenine tanıtmak için afişler, 
mitinglerde yapılan konuşmalar ve yerel olarak yaptığı etkinliklerden yararlanma yolunu 
seçmiştir. Özellikle hiçbir şekilde gazete siyasal reklamlarından yararlanılmamıştır(Tokgöz, 
2010, s.493). 

                                                      
*Ele alınan partilerin, farklı akademik kaynaklarda, farklı kısaltmalarına rastlanmış, bu çalışmanın 
bilimselliği ve bütünselliği açısından kısaltmalarda tüm parti isimlerinin ilk harfleri kullanılmıştır.  
Çalışmada AKP, CHP ve MHP partilerinin seçim kampanyaları değerlendirmeye alınmıştır. Söz 
konusu üç parti siyasal kimliğe sahip olması nedeniyle ele alınmıştır.  
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AKP Oy Toplama Teknikleri: AKP kurumsal kimlik kitabı hazırlamış ve parti örgütlerinin 
isteklerine göre bayrak, afiş, el ilanı bastırma dönemi kapatılmış, kâğıt hediye poşetlerin 
enini boyunu dahi standart hale getirmiştir (www.tasam.org, 18 Ocak 2016). Seçimlerde 
AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurdu 2 tır, 4 son teknolojik aletlerle donatılmış 
otobüs, 8 minibus, basın aracı, canlı yayın aracı, halkla ilişkiler aracı ve ambülanslardan 
oluşan 20 araçlık filoyla dolaşmıştır (Bilir, 2011, s.154). 

AKP Parti Toplantıları: AKP 2002 seçim kampanyası döneminde 40 günde 68 miting 
yapmıştır. Bir günde dört açık hava toplantısı yaparak miting sayısını arttırdığı da olmuştur 
(Aktaş, 2014, s.86). Bu mitinglerde Recep Tayyip Erdoğan’ın mimikleri ön plana 
çıkartabilmek amacıyla dünyada 4 adet bulunan 36 m2 ekrana sahip 2 Tır Türkiye’ye 
getirilerek mitinglerde kullanılmıştır (Bilir, 2011, s.154). 

AKP Yüzyüze İletişim Araçları: AKP, 3 Kasım 2002 seçimlerinde mecra olarak, yerel basını, 
gazetelerde çıkan haber ve yorumları, mitinglerde yüz yüze iletişimi, televizyon ve ev 
ziyaretlerini kullanmış, ayrıca yerel yönetimlerin gücünden yararlanmıştır (Bilir, 2011, 
s.154). 

AKP Kamuoyu Araştırmaları: Radyo Ak isimli radyo kurmuş, ilanlar gazetelerin baskı 
merkezlerine göre değiştirilmiş, sabah miting yapılan ilde akşam konser verilmiştir (Akar, 
2004, s.25). Ayrıca partinin durumunu belirlemek için sık sık kamuoyu yoklamaları 
yapılmıştır.  

CHP Seçim Hazırlık Aşamaları: CHP Kanguru ve İRA olmak üzere iki reklam ajansı ile 
birlikte çalışırken, miting görüntülerini bütün televizyonlara ücretsiz olarak gönderme 
kararı almıştır.  

CHP Oy toplama teknikleri: 3 Kasım 2002 erken genel seçimlerinde CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal kendi imzasıyla beş milyon seçmene, mektup göndererek desteklerini 
istemiştir. CHP 3 Kasım 2002 genel seçiminde siyasal kampanyasında yer alan gazete siyasal 
reklamlarının belirli bir ağırlığa sahip olduğunu, farklı temaları işlediğini söylemek gerekir. 
Seçim kampanyası boyunca 12 tane siyasal reklamı çeşitli gazetelerde yayınlatmıştır (Balcı, 
2007, s.157). 

CHP Parti toplantıları: CHP bölgesel farklılıklara göre seçim kampanyası düzenlemiştir ve 
mitingler yapmıştır. Örneğin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 19 il için farklı olan bir 
seçim kampanyası düzenlemiştir.  

CHP Kamuoyu Araştırmaları: CHP ayrıca, seçim kampanyası sürecinde mitinglere ek olarak 
vatandaşlara ulaşabilmek için, yeni iletişim yöntem ve teknikleri belirleyip kullanmaya 
çalışmıştır. Günlük gazetelerde 20 ve 27 Ekim ayları arasında dağıtılmak üzere ek hazırlayan 
CHP, 21 internet sitesine reklam vererek interneti de aktif kullanmıştır (Çetinkaya, 2008, 
s.315). 

CHP Yüzyüze İletişim Araçları: CHP’nin bu dönemde yüzyüze iletişim çalışmaları ile ilgili 
bir veriye ulaşılamamıştır.  

MHP Seçim Hazırlık Aşamaları: MHP, Advise Reklam Ajansı ile seçimlere hazırlanmış; 
‘dürüstlük’ ve ‘siyasette ilkeli olma’ söylemlerini ön planda kullanmıştır. Kampanya 
süresince ‘ belli bir kesime değil, herkesime seslenme’ ilkesiyle hareket eden MHP, yoğun 
olarak billboardları ve gazete ilanlarını kullanmıştır (Engin, 2006, s.83). 

MHP Oy Toplama Teknikleri: MHP iktidar ortağı olduğu dönemdeki icraatlarını siyasal 
reklamlarında kullanırken, mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileriyle pozitif reklamlarla 
seçmenin karşısına çıkmayı uygun görmüştür. MHP reklamlarında, MHP lideri Devlet 
Bahçeli’nin tek başına öne çıkmasına özen gösterilmiştir. 
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MHP Kamuoyu Araştırmaları: MHP, internet mecrasını çok az kullanmış, kısa mesaj 
servislerinden de kampanya döneminde hiç yararlanmamıştır. MHP, seçim kampanyası 
döneminde, seçmen tarafından iyi karşılanmayacağını düşünerek kısa mesaj servisini de 
kullanmamıştır (Bilir, 2011, s.164). 

MHP Parti Toplantıları: MHP’nin 2002 seçim kampanyaları sırasında çeşitli mitingler yaptığı 
bilinmektedir. Mitinglerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ziyade diğer 
bölgelere odaklayan MHP, birçok miting ve açık hava toplantısı yapmıştır. 

MHP Yüzyüze İletişim Araçları: MHP’nin bu dönemde yüzyüze iletişim çalışmaları ile ilgili 
bir veriye ulaşılamamıştır. 

B)2007 Seçimlerinde Siyasal Partiler Ve Propagandaları 

AKP Seçim Hazırlık Aşamaları: AKP, 2007 seçim kampanyasında 2002 yılında çalıştığı Arter 
Ajansla çalışmaya devam ederken,siyasal iletişim aracı olarak kullandığı; mitinglerde, el 
ilanlarında, broşürlerde, bayrak ve afişlerde, şarkılarda, parti tanıtım filmlerinde, açıkhava, 
gazete vb. siyasal reklamlarda, seçim bildirgesinde bütüncül bir yaklaşım sergilemiştir. 
Seçim kampanyasında AKP, iktidar olduğu dönemde ülke için olumlu, faydalı icraatlarda 
bulunduğunu ve bunun devamının gelmesi için tekrar seçilmesi gerektiğini sürekli olarak 
vurgulamıştır (Tokat, 2009, s.65). 

AKP Oy Toplama Teknikleri: 22 Temmuz 2007 kampanyasının ana mesajı “Durmak Yok 
Yola Devam” aynı zamanda kampanyanın bütünleştirici şemsiye mesajını oluşturmaktadır. 
AKP’nin seçim stratejisini tanımlayan unsurlardan biri de açıkhava reklamlarıdır. "Durmak 
yok yola devam" sloganın işlendiği billboard, afiş ve posterlerde, çoğunlukla Tayyip 
Erdoğan'ın fotoğrafları kullanılmıştır. 3800 kadar duvar özellikle kullanılmış, her ilde o il 
için yapılan icraatlar dev duvar giydirmelerde anlatılmıştır. 48 saat içinde Türkiye’de aynı 
anda bütün duvarlar AKP’nin seçim mesajları ile kaplanmıştır. Bu Türk siyasi yaşamında ilk 
kez denenen bir uygulamadır. Yol panolarında ise; ulaşıma ilişkin yapılan icraatlar 
anlatılmıştır (Tokat, 2009, s.58). AKP’de siyasi reklamlarında yazılı basın, internet, açık hava 
reklamları, el ilanları, broşürler, şarkılarve tanıtıcı filmler kullanmıştır. 2007 Genel 
Seçimleri’nde Arter Ajans ile çalışan AKP siyasal kampanyalara 94 milyon TL bütçe 
ayırmıştır (Niray vd., 2007, s.245). 

AKP Parti Toplantıları: 22 Temmuz sürecinde AKP tarafından 54 açık hava mitingi 
düzenlenmiştir (Şahin, 2014, s.1011). 

AKP Yüzyüze İletişim Araçları: AKP kampanya dâhilinde hazırladıkları yazılı belgeler; 
seçim bildirgesi, broşür, el ilanları ile seçmene doğrudan postalama yöntemi, CD ve internet 
gibi teknolojik uygulamaları kullanarak ulaşmaya çalışmıştır. Parti seçim öncesi 750 kişilik 
bisikletli tanıtım ekibi oluşturmuştur. “AK Elçiler” adı verilen bisikletliler Başbakan 
Erdoğan'ın mektubunu vatandaşlara ulaştırmakla görevlendirilmişlerdir 
(http://arsiv.ntv.com.tr, 20 Ocak 2016). 

Parti, bu seçimde 18 bin Avro değerinde AKrobot isimli bir robot kiralayarak Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ilk uygulamayı yapmıştır (www.haber3.com, 20 Ocak 2016). 

CHP Seçim Hazırlık Aşamaları: Güzel Sanatlar Saatchi & Saatchi ajansları ile çalışan CHP, 
parti söylemi olarak kendisini “aydınlık geleceğin garantisi” vaadi üzerine 
konumlandırmıştır. Bu konumlandırma seçim şarkısında da vurgulanmış, ayrıaca CHP’nin 
reklam stratejisi, AKP'nin politik eylemlerinin eleştirilmesi ve CHP'nin iktidara geldiği 
takdirde yapacak olduğu faaliyetler üzerine kurulmuştur. CHP reklamlarının yüzde 51,5’i 
olumsuz, yüzde 48,5’i olumludur. CHP gazetelerdeki olumsuz reklamlarında dönemin 
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başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel niteliklerini eleştiren bir üslup kullanmıştır (Balcı 
ve Bal, 2008, s.13-14). 

CHP Oy Toplama Teknikleri: 2007 yılı seçim sürecinde, CHP’nin 21 farklı reklamı ulusal 
gazetelerde yayınlanmıştır. CHP 2007 yılı seçim sürecinde, bu sayı ile en fazla reklam veren 
siyasal parti konumundadır. 

CHP Parti Toplantıları: Alt gelir grubuna dahil olanlar, çiftçiler, ve esnaflar CHP 
reklamlarında doğrudan seslenilen kitle olarak görülmektedir. Açık hava mitingleri 
CHP’nin yoğunlukla başvurduğu toplantılar olmuştur.  

CHP Yüzyüze İletişim Araçları: Yüzyüze iletişim araçları ile ilgili herhangi bir veriye 
rastlanmamıştır. 

CHP Kamuoyu Araştırmaları: CHP, internet reklamlarına büyük önem vermiş, bu mecraya 
yönelik yoğun çalışma gerçekleştirmiştir. 18--28 Mart 2009 tarihlerini kapsayan 10 günlük 
sürede 47 farklı web sitesinde, CHP reklamları 103 milyon kez görülmüştür. Bu reklamlar 
sayesinde, 126.700 kişi, CHP seçim bildirgesini okuma fırsatına sahip olmuştur. 12 Şubat 
2009 - 28 Mart 2009 tarihleri arasındaki süreçte “Pusula E-Posta” projesi kapsamında yerel 
seçim bildirgesi ve parti programı 561.043 kişiye e-posta içeriğiyle gönderilmiştir. Belirlenen 
11 farklı kitleye, 34 farklı e-posta gönderilmiş, toplamda ise 9.172.153 adet e-posta bu proje 
kapsamında seçmenlere ulaştırılmıştır (Alemdar ve Köker, 2011, s.61). 

MHP Seçim Hazırlık Aşamaları: 22 Temmuz Seçimlerine Kömen Ajans ile hazırlanan ve 
kendisine slogan olarak “Tek Başına MHP”yi belirleyen parti, kampanya temasını 
yoğunlukla terör ve milli bütünlük kavramları üzerine kurgulamıştır. 

MHP Oy Toplama Teknikleri: MHP seçim kampanyasının afiş ve reklamlarında kullanılan 
slogan ve mesajlar, partinin kuruluş felsefesini taşıyan milliyetçi ideoloji ile aynı 
doğrultudadır. Öteki deyişle; “biz” bilinci ve aidiyet bağı üzerinden ülkedeki tüm 
vatandaşlar hedef kitle olarak ele alınmaktadır (Şahin, 2014, s.1015). 

MHP Parti Toplantıları: Bu seçim döneminde, MHP tarafından 21 açık hava mitingi 
gerçekleştirilmiştir.  

MHP Yüzyüze İletişim Araçları: MHP’nin bu dönemde yüzyüze iletişim çalışmaları ile ilgili 
bir veriye ulaşılamamıştır.  

MHP Kamuoyu Araştırmaları: MHP’nin bu dönemde kamuoyu araştırmalarıçalışmaları ile 
ilgili bir veriye ulaşılamamıştır.  

C)2011 Seçimlerinde Siyasal Partiler Ve Propagandaları 

AKP Seçim Hazırlık Aşamaları: Tekrar Arter Ajans ile çalışmayı uygun gören AKP, 12 
Haziran Genel Seçimleri’nde seçim kampanyasına en geç başlayan parti olmuştur.‘Hedef 
2023 Türkiye hazır!’, “İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün” gibi geleceğe dönük sloganlar 
kullanan AKP, genel seçim kampanyasında parti amblemini kullanmıştır.  

AKP Oy Toplama Teknikleri: AKP’nin tanıtım faaliyetleri arasında televizyon reklam 
filmleri, basın ilanları, internet reklamları, sosyal medya, açık hava reklamları, broşürler, 
kitapçıklar (icraatlar kitapçığı vb.), el ilanları, bez afişler, tanıtım malzemeleri (t-shirt, araç 
kokusu vb.), cep telefonu mesajları, elektronik posta, sabit hattan arama, mitingler ve seçim 
şarkıları (radyo, televizyon ve seçim otobüsleri aracılığıyla) yer almıştır (Öztamur, 2013, 
ss.44-45). 

AKP Parti Toplantıları: 72 il ve ilçeye yaptığı gezilerle AKP, en çok seçim gezisi yapan ikinci 
parti olmuştur (http://siyasaliletisim.org, 23 Ocak 2016). 
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AKP Yüzyüze İletişim Araçları: Seçim koordinasyon merkezi çalışmaları ve mitingler 
yüzyüze iletişimde öne çıkmaktadır.  

AKP Kamuoyu Araştırmaları: AKP kampanyası sanal dünyada da aktif olarak 
uygulanmıştır. Bu doğrultuda; www.akparti.org.tr, www.ililakicraatlar.com.tr, 
www.akhedefler.com, www.akkanal.com, www.akadaylar.com, www.akicraatlar.com.tr, 
gibi resmi AKP web sitelerinin yanı sıra www.buyuyenturkiye.com gibi resmi olmayan 
siteler, kampanya başlamadan önce uygulamaya koymak için hazır hale getirilmiştir 
(Öztamur, 2013, s.47). 

CHP Seçim Hazırlık Aşamaları: Grey İstanbul ajansı ile çalışan CHP, slogan olarak “Herkes 
İçin CHP”yi kullanmıştır. Bu slogandan da anlaşıldığı üzere CHP, 2011 seçimlerinde bütün 
vatandaşların oyunun önemli olduğunu ve bu oyları kendileri için kullanmalarını 
belirtmiştir. 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan genel seçimde, CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla kampanyanın merkezinde konumlandırılmış ve 
kampanya Kılıçdaroğlu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kampanya dahilinde, tüm sistem bir 
lider imajı oluşturmak ve bu imajın güçlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. 

CHP Oy Toplama Teknikleri: Tanıtım faaliyetleri olarak; seçim koordinasyon merkezi 
çalışmalarının yanı sıra, televizyon reklam filmleri, internet sitesi ve internet reklamları, 
eletronik posta, sabit hattan arama, cep telefonu mesajları, sosyal medya, açık hava ve raket 
reklamları, basın ilanları, broşürler, kitapçıklar, tanıtım filmleri, seçim şarkıları (radyo, 
televizyon ve seçim otobüsleri aracılığıyla), pankartlar ve mitingler kullanılmıştır. CHP, 
televizyon reklamlarına iktidar partisinden daha önce başlamıştır. CHP, hazine yardımı 
olarak aldığı 83.600.000 Türk Lira'sının 36.000.000 Türk Lira'lık bölümünü televizyon 
reklamları için harcamıştır (www.radikal.com.tr, 23 Ocak 2016). Kampanya çerçevesinde 7 
reklam filmi yayınlanmış televizyon reklamlarında Kılıçdaroğlu, partiden daha önde ko-
numlandırılmıştır. CHP online platformu aktif biçimde kullanmış ve kampanya sürecinde 
partinin web sitesi sürekli olarak güncellenmiştir (Çağlar ve Özkır, 2015, s.67). 

CHP Parti Toplantıları: Seçim kampanyası çerçevesinde ilk mitingini 24 Nisan 2011 
tarihinde gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, süreç dahilinde tüm yurdu gezerek 81 ilin 
tamamında miting yapmıştır. Yaklaşık 200 ilçeyi de miting maratonu kapsamında ziyaret 
eden Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasına Samsun'dan başlamıştır. (Çağlar ve Özkır, 2015, 
s.65). 

CHP Yüzyüze İletişim Araçları: Tanıtım faaliyetleri olarak; seçim koordinasyon merkezi 
çalışmaları, televizyon reklam filmleri, internet sitesi ve internet reklamları, eletronik posta, 
sabit hattan arama, cep telefonu mesajları, sosyal medya, açık hava ve raket reklamları, basın 
ilanları, broşürler, kitapçıklar, tanıtım filmleri, seçim şarkıları (radyo, televizyon ve seçim 
otobüsleri aracılığıyla), pankartlar ve mitingler kullanılmıştır. 

CHP Kamuoyu Araştırmaları:  2011 seçim döneminde Kılıçdaroğlu’nun Facebook hesabı 
1.179.183 kullanıcı tarafından beğenilirken, Twitter hesabı 159.140 kullanıcı tarafından takip 
edilmiştir. Aynı dönemde Kılıçdaroğlu adına açılan sosyal medya hesapları, güncel 
tutulmuştur. Yeni medyada, CHP'nin web sitesine ek olarak kampanya çerçevesinde açılan  
“www.seffafsayfa.com” ve “www.herkesicinchp.com” siteleri vasıtası ile seçmenler ile 
iletişime geçmiştir. Parti içersinde “CHP Sosyal Medya” adıyla bir birim oluşturularak 
sosyal medya hesapları kontrol edilmiştir (http://necatiozkan.blogspot.com.tr, 23 Ocak 
2016). 

MHP Seçim Hazırlık Aşamaları: MHP, bu süreçte parti simgesi olan üç hilalli bayrak ile  
“Ses Ver Türkiye” şeklindeki temel seçim sloganını birlikte kullanmıştır. Bu yolla MHP  

http://www.seffafsayfa.com/
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mesajların en kısa yoldan ve en anlaşılır şekilde seçmenlere ulaştırılmasında parti 
ambleminin ve seçtiği sloganın birlikteliğinden faydalanmaya çalışmıştır. 

MHP Oy Toplama Teknikleri: Bu süreçte MHP, reklam ve afişlerinde bant üzerinde slogan 
ve logonun bulunduğu tasarımlara ağırlık vermiştir. MHP seçim çalışmalarının hedefinde 
özellikle gençlerin ilk oyları vardır (Öztamur, 2013, s.55). İktidar hedefi olan diğer partilere 
nazaran televizyon ekranlarında daha az görünen MHP’nin, televizyon reklamlarında 
verilere dayalı somut vaatler yerine “temiz toplum, temiz siyaset ve temiz yönetim” gibi 
soyut mesajlara yoğunlaştığı görülmektedir(Çağlar ve Özkır, 2015, s.94). 

MHP Parti Toplantıları: MHP’nin tanıtım faaliyetleri; seçim koordinasyon merkezi 
çalışmaları, seçim şarkıları (radyo, televizyon ve seçim otobüsleri aracılığıyla), pankartlar ve 
mitinglerden oluşmuştur.  

MHP Yüzyüze İletişim Araçları: MHP’nin bu dönemde yüzyüze iletişim araçları çalışmaları 
ile ilgili bir veriye ulaşılamamıştır. 

MHP Kamuoyu Araştırmaları: MHP, Facebook, Twitter gibi sosyal ağların yanı sıra partinin 
kurumsal web sitesini ve bunlara ek olarak Alptürk TV’yi de kullanmıştır. Yönergelerin 
verilmesi için önerilen tasarılar, seçim beyannamesi ve basın açıklamaları, bu platformlar 
vasıtası ile seçmenlere iletilmeye çalışılmıştır. MHP’nin yeni medya kullanımı arayışında  
yenilikçi olmaya çalıştığı, ancak bu ortamlara has stratejilerin geliştirilmesi ve kaynakların 
optimal kullanılması konusunda kesin bir odağa sahip olmadığı söylenebilir (Doğu vd., 
2013, s.123). 

D) 1 Kasım 2015 Seçimlerinde Siyasal Partilerin Propagandaları 

AKP Seçim Hazırlık Aşamaları: Arter Ajans’la çalışmaya devam eden AKP, bu dönem 
içerisinde 1 Kasım’a giden süreçte daha çok siyasal sistem vaadinive 13 yıllık iktidar 
dönemindeki reformlarını ön plana çıkarmış ve seçim beyannamesini bu kavramlar üzerine 
oluşturmuştur.  

AKP Oy Toplama Teknikleri: AKP, 2015 Kasım seçimlerinde oy toplama tekniği olarak, 
geçmiş iktidar dönemindeki faaliyetlerini kullanmış ve reklamlarını hizmetleri üzerinden 
şekillendirmiştir. 

AKP Parti Toplantıları: AKP tarafından kısıtlı sürede birçok miting düzenlenmiştir. AKP, 7 
Haziran seçim sürecinde kullandığı seçim ve propaganda araçlarını kullanmaya ek olarak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu açılışları çerçevesinde yapmış olduğu 
propagandaları lehine çevirmeyi başarabilmiştir.  

AKP Yüzyüze İletişim Araçları: AKP’nin bu dönemde yüzyüze iletişim araçları çalışmaları 
ile ilgili bir veriye ulaşılamamıştır. 

AKP Kamuoyu Araştırmaları: AKP, seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber sonuçlar 
üzerine geniş çaplı değerlendirme yapmıştır. 3 Kasım 2002 seçimleriyle başlayan ve aşağı 
yukarı 13 yıldır aralıksız bir şekilde devam eden AKP iktidarlarının oluşturduğu istikrar 
döneminin nasıl ve niçin sona erdiği, hangi faktörler dolayısıyla seçmen davranışının köklü 
olarak değiştiğini analiz etme durumuna geçmiştir (Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2015, s.7). 

CHP Seçim Hazırlık Aşamaları: CHP, 7 Haziran seçim süreci için 85 seçim bölgesinin 
55’inde adaylarını parti üyelerinin iştiraki ile ön seçim ile, 45 ilde hakim denetiminde, 10 ilde 
parti denetiminde, bütün üyelerin katılımıyla belirlemiştir. Geriye kalan 30 seçim 
bölgesinden oluşan şehirlerde ise (17’si CHP’nin yüzde 10’un altında oy aldığı yerlerden 
oluşmaktadır) parti tüzüğü gereği merkez yoklaması yapılmıştır. 13 ilde ise bölgesel denge 
ve hassasiyetler gözetilerek merkez yoklaması yoluna gidilmiştir. 



196 
 
 

CHP Oy Toplama Teknikleri: CHP, söylemlerinde liberal sol bir görüşe yer verip, ekonomik 
vaatlerin ön plana çıktığı bir reklam ve bildirge üzerinden seçmene ulaşmaya çalışmıştır. 

CHP Parti Toplantıları: Bu kısa dönem içerisinde birçok miting yapan CHP, mitinglerinde 
özellikle alınan ön seçim kararı ve seçim bildirgesinde belirtilen toplum ve ekonomiye 
ilişkin maddeler ile partinin yönetime aday olma arayışından vazgeçmediğini 
belirtmektedir.  

CHP Yüzyüze İletişim Araçları: CHP’nin bu dönemde yüzyüze iletişim araçları çalışmaları 
ile ilgili bir veriye ulaşılamamıştır.  

CHP Kamuoyu Araştırmaları: Bu dar kampanya sürecinde, yeni medyaya büyük önem 
veren CHP, yeni medyayı oldukça aktif olarak kullanmış ve kampanya sürecinde partinin 
web sitesini devamlı güncellemiştir. 1 Haziran öncesinde Türkiye’nin en çok hit alan sosyal 
medya sitelerinden ekşisözlük’ün (www.alexa.com/siteinfo/eksisozluk.com, 23 Ocak 2016)  
yazarları ile buluşan Kemal Kılıçdaroğlu aynı buluşmayı 1 Kasım seçimleri öncesinde de 
yaparak sosyal medyadan etkin bir şekilde yararlanmıştır. 

MHP Seçim Hazırlık Aşamaları: 7 Haziran’dan sonra 1 Kasım seçimlerine bakıldığında 
MHP’de propaganda ve adaylar bazında, büyük bir değişiklik olmadığını söylemek 
mümkündür.  

MHP Oy Toplama Teknikleri: Beyannamesi ile 7 Haziran Seçimlerine oldukça benzer bir 
taktik anlayşla hazırlanan MHP, koalisyona hazır olduğunu beyan eden bir dil kullanmış ve 
işbirliğine açık olduğu mesajını vermeye çalışmıştır. 

MHP Parti Toplantıları: 1 Kasım’a kadar sadece 2 miting yapan MHP, bu konuda ciddi 
eleştiriler almıştır.Programı dâhilinde 3 büyük ilde miting planı olan MHP’nin İzmir Mitingi 
Ankara’daki intihar saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir (www.karar.com, 23 Ocak 2016). Bu 
durum MHP’nin toplam 2 mitingle bir seçim sürecini kapatmasına sebep olmuştur. 

MHP Yüzyüze İletişim Araçları: MHP’nin bu dönemde yüzyüze iletişim araçları çalışmaları 
ile ilgili bir veriye ulaşılamamıştır. 

MHP Kamuoyu Araştırmaları: Sosyal medya ve diğer dijital ortamlardan yeteri kadar 
yararlanamayan MHP, twitter ve resmi sitesi üzerinden internet kullanıcıları ile buluşmaya 
çalışsada bu konsept MHP’nin sosyal medyada yeteri kadar yer almasını sağlayamamıştır. 

E)2002 Genel Seçimlerinin Propaganda Açısından Değerlendirilmesi 

AKP seçim kampanyasında gazete reklamı kullanmamış, onun yerine açıkhava reklamlarına 
önem vermiş, işlevsel  bir internet sitesi kullanmıştır (Akar, 2014, s.25). Toplumda 3 Kasım 
2002 seçimleri öncesinde mevcut iktidara olan kızgınlık ve tepkiyi, seçim sürecinde iyi 
gözlemleyen ve partiyi bir “umut” olarak aktaran AKP, izlediği stratejiyle kararsız 
seçmenlerin çoğundan oy almıştır. Uygulanan başarılı yüzyüze iletişim taktikleriyle birlikte, 
eski fakat etkin bir teknik olan ve teknolojiyle bütünleştirilmiş mitingler, ve AKP’nin farklı 
ve yenilikçi yapısını çok iyi ortaya koyabilen internet sitesi yararlı olmuştur (Altan, 2015, 
s.174).CHP bu seçimde yeni teknoloji kullanımı açısından dönem içerisinde AKP’ye göre 
geride görünmektedir. Seçim sonuçları açıklandığında CHP % 19.5 oranında oy oranıyla 
meclise giren ikinci parti olmuştur (Aktaş, 2014, s.90).CHP kampanyasını en büyük rakibi 
olarak gördüğü AKP üstünden yürütmüştür. İncelenen reklâmlar, CHP’nin üç boyutlu bir 
seçim kampanyası yürüttüğünü göstermektedir.MHP reklamlarında, gerek kurumsal 
düzeyde gerekse lideri Devlet Bahçeli’nin özellikleriyle Türkiye’nin çıkarlarını koruyan tek 
parti ve lider imajı yaratmaya özen göstermiştir (Akar, 2004, s.25). MHP’nin çalışmalarına 
bakıldığında dört çeşit reklâmla karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri ‘merkez partisi’ 
konumlandırmasının yapıldığı reklâmlardır. İkinci olarak partinin ekonomik programıyla 
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ilgili bilgiler içeren renksiz reklâmlara; üçüncü olarak liderin bir liman, tersane ya da sanayi 
tesisiyle birlikte görüntülendiği reklâmlara ve son olarak da dikey bir zemine yerleştirilen 
aynı türden reklâmlara rastlanmaktadır.Öte yandan MHP’nin seçim kampanyası, diğer 
partilerle karşılaştırıldığında küçük farklılıklar içermektedir. İlk farklılık reklam 
ajansındadır. MHP’nin seçim kampanyasını yürüten Advise Ajans diğer partilerin ajansları 
gibi İstanbul’da değil İzmir’de bulunmaktadır. Advise Ajans diğer partilerin aksine seçim 
kampanyasında seçmene ulaşmak için interneti kullanmamıştır. Reklamları yoğun olarak 
açıkhava ve yazılı basında yer alması ilkesine dayanan kampanya sürecinde bir ilk 
yaşanmıştır. 

F)2007 Genel Seçimlerinin Propaganda Açısından Değerlendirilmesi 

AKP’nin; partiye yönelik milli menfaatleri gözetmeyen ve ABD'nin aldığı kararlar 
çerçevesinde davranan bir parti olduğu şeklinde yapılan eleştirileri nihayete erdrimek, 
laiklik olgusunun tehdit altında olduğu önyargısını yıkmak ve muhafazakar/milliyetçi sağ 
oyları kendine çekmek gibi amaçlarla kampanya sürecinde giderek milliyetçiliğe yöneldiği 
söylenebilmektedir (http://www.21yyte.org/tr, 20 Ocak 2016). CHP’nin ise AKP’nin 
iktidarı aldığı 2002 yılından beri cumhuriyet ve laiklik kavramları ile özdeşliğini arttıran bir 
parti görünümüne geldiği söylenebilir. Özellikle cumhuriyete sahip çıkma psikolojisi 
nedeniyle CHP'nin “ulusalcı” yönünün ön plana çıktığı da söylenebilir (http://t24.com.tr, 
20 Ocak 2016). 2007 genel seçimiyle görülmüştür ki; milliyetçilik popülerleştikçe farklı 
partiler de milliyetçilikle ilgili mesajlar verebilmekte ve buna benzer ortamda MHP’nin 
savunduğu “milliyetçilik” ideolojisi seçmene ulaşma noktasında çok fazla etkili 
olamamaktadır (Şahin, 2014, s.1018). 

G)2011 Genelseçimlerinin Propaganda Açısından Değerlendirilmesi 

AKP iktidar gücünü oldukça iyi değerlendirmiş, devamlı icraatlarına vurgu yapmış ve 
“siyasal istikrar” olgusu üzerinde durmuştur. Slogan olarak belirlediği “Hedef 2023” ile 
sonraki seçimlerle alakalı bir kaygısının olmadığını, devamlı istikrara bağlı bir süreç ile 2023 
yılı için dahi planları olduğunu belirtmeyi hedeflemiştir. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, 
partisinin yeni yapılanmasını ve kendini anlatabilmek adına aktif bir dönem geçirmiştir. 
Parti içi muhalefet ile zaman zaman fikir ayrılıklarına düşmüş olsalar da “Herkes için CHP” 
sloganı ile sosyal medyada kendine önemli sayıda destekçi edinerek verimli bir kampanya 
süreci geçirmiştir. “Püskevit” olayı ve Bahçeli’nin konuşması sırasında yaptığı 
doğaçlamanın yarattığı olumlu hava hem gençler üzerinde olumlu bir etki bırakmış, hem de 
sürece mizah girmesi ile kampanyayı bir miktar yumuşatmıştır (www.haber7.com, 23 Ocak 
2016). 

H)2015 1 Kasım Milletvekili Seçimlerinin Propaganda Açısından Değerlendirilmesi 

1 Kasım’da AKP, bütün seçim bölgelerinde oylarını artırmayı başarmıştır. Bu da 
kampanyasının başarısı olarak gösterilebilir. 7 Haziran’da, yüzde 24,9 olan CHP oy oranı 1 
Kasım’da 25,3’e yükselmiştir. CHP’nin seçim performanslarında, 7 Haziran’dan 1 Kasım’a 
kadar, kayda değer bir değişime rastlanmamaktadır (www.yurtgazetesi.com.tr, 23 Ocak 
2016).1 Kasım’da tablo MHP için tersine dönmüştür. MHP, küçük bir oranda oyunu artırdığı 
Ardahan dışında bütün seçim bölgelerinde oy kaybetmiştir.MHP Güneydoğu Anadolu’da, 
tıpkı CHP gibi, ülkenin diğer bölgelerine nazaran çok daha kötü bir performans 
sergilemiştir (https://tr.wikipedia.org, 23 Ocak 2016). 

SONUÇ VE SONSÖZ 

AKP’nin 2002-2015 yılları arasındaki beş genel seçimden oluşan maratondaki siyasal iletişim 
uygulamaları ve propaganda faaliyetlerine bakıldığında, karşılaşılan belirgin unsur 
süreklilik olmaktadır. Bu süreklilik kendini AKP kanadında, kurulduğu günden, günümüze 
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kadar katıldığı tüm seçimlerde Arter Ajans’la çalışması şeklinde gösterirken, içerik 
boyutunda ise dönemsel teknik ve söylemsel farklılıklara rağmen tüm iletişim süreçlerinde 
sürekli yinelenen bir mesaj olgusu çerçevesinde belirmektedir.  

Bu periyotta, muhalefet kanadında bulunmuş partilerden en yüksek oy oranına sahip parti 
olan CHP’nin siyasal iletişim stratejileri incelendiğinde, AKP’nin aksine “devamlılık” değil, 
“değişim” ön plana çıkmaktadır. 2007 seçim sürecinde, kampanyasını laiklik-irtica korkusu 
çerçevesinde kurgulayan CHP, partiyi “Aydınlık Geleceğin Garantisi” olarak vatandaşa 
sunmuş ve seçim süreci boyunca lçağdaş toplum dinamiklerine, laikliğe ve Atatürk tipi 
devrimciliğe göndermelerde bulunmuştur. 

10.Yıl Marşı’nın CHP'nin kampanya müzikleri arasında sık sık kendisine yer bulması, 2011 
seçimlerinde CHP’nin kullandığı iletişim stratejilerindeki “değişimi” takip etmek 
bakımından açıklayıcıdır. Kampanya müzikleri arasında yer alan “Geliyor Kılıçdaroğlu” 
isimli seçim şarkısında olduğu gibi Kılıçdaroğlu’ndan bir lider imajı yaratma çabası 
gözlenirken, öteki taraftan politk yozlaşmaya ek “diktatörya” söylevi, partinin bu sürece 
kadarki hakim muhalif söylemi olarak devamlı kullandığı “irtica”nın yerine geçmiştir. 2011 
seçim süreci ile CHP'nin sosyo-ekonomik vaatleri ve işlev odaklı siyaseti bir siyasal iletişim 
unsuru olarak gündemine almaya başlamıştır. 2015 seçimleri ile CHP’nin geldiği sürece 
bakıldığında, laiklik ve Kemalizm odaklı bir propaganda yapısından, “Merkez Türkiye” 
projesi gibi ekonomik ve kültürel anlamda kitleleri kucaklayan bir sisteme geçtiği 
görülebilmektedir.  

Bu süreçte ele alınan MHP’nin siyasal iletişim kampanyalarına ve kullandığı stratejilere 
bakıldığında CHP'nin geçirdiğine yakın bir değişim sürecini gözlemlemek mümkün 
olmaktadır. 2007 Seçim sürecinde MHP’nin siyasal iletişim stratejilerinde, terör sorunu ve 
milli birlik vurgusunun ön plana çıktığı söylenebilir. Bu vurgulara göre terör sorununa karşı 
alınamayan tedbirler ve uygulanamayan sert politikalar nedeniyle Türkiye ciddi bir iç savaş 
ve toprak bütünlüğünü yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Süreci devamlı bölünme ve 
terör olgusu üzerinden kampanya yürüterek geçiren MHP, sosyo-ekonomik projelere 
kampanyasında yeterli ağırlığı vermemiştir.  

2011 Milletvekili Genel Seçimi ise CHP açısından olduğu gibi MHP açısından da siyasal 
iletişim stratejileri çerçevesinde bir kırılma noktası niteliğindedir. Bu süreçte MHP’nin 
politika ve söylemleri, bölünme korkusu ve terör olgusu çerçevesinden, sağlık, ekonomi ve 
güvenlik gibi alanlarda vaatlere doğru net bir kayma göstermiştir. MHP’nin reklamlarını 
yayınladığı gazeteler incelendiğinde daha önceden kampanyalarında yer vermediği Zaman, 
Yeni Şafak, Sabah’ın da reklam verilen gazetelere eklenmiş olduğu anlaşılmaktadır.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında, AKP, CHP ve MHP’nin siyasal iletişim kampanyalarına 
bakıldığında; AKP’deki “süreklilik”, sonuç vermekte, kampanyanın yinelenmek yerine 
“yeni”lenmek olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. CHP ve MHP’nin politik 
iletişimlerindeki propaganda metotlarında, değişim büyük bir farklılaşmaktan ziyade var 
olan değişikliklerin  “tekrar”lanmasıyla ortaya çıkmaktadır. 
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İÇERİK MARKALARININ BENİMSENME DÜZEYİ İLE 
MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE 
DAİR MOBİL İŞLETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

Doç. Dr. Sabiha KILIÇ56 
Arş. Gör. Kübra Müge ÇAKARÖZ57 

ABSTRACT 
Today, comsumer’s interests are increasingly focusing in branded products. Consumers are 
interesting not only in branded product but also in ingredient branding. In this context, 
ingredient branding has become a branding strategy that attracts the attention of marketers. 
There are many advantages of ingredient brand in the final product. One of these 
advantages is that it causes an increase in sales by creating brand loyalty. The aim of the 
study is to evaluate the relationship of level of ingredient branding adoption and brand 
royalty. The basic assumption of the study is the more the level of ingredient brands 
adoption increase the more brand loyalty will increase. In the study aimed to investigate the 
relationship between the smartsphone operating system as an ingredient brand, which has 
become an indespansable piece of today’s,  and final product loyalty. The main mass of the 
study is mobile phone users who are more than 18 years. 
Keywords: İçerik Markalaştırması, Yeniliğin Benimsenmesi, Marka Bağlılığı, Mobil İşletim 
Sistemi 
Jel Code: M31 
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STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ TEKNİKLERİNDEN MARKA 
DEĞERLEME VE BİR UYGULAMA 

Arş. Gör. Burak KAYIHAN58 

ÖZET 
Stratejik Yönetim Muhasebesi, işletmelere sektörlerinde rekabet avantajı sağlamak adına 
alınacak stratejik kararlarda yol gösteren önemli bir kavramdır. Marka değerlemesi de 
stratejik yönetim muhasebesi tekniklerinden biri olarak stratejik karar alma kategorisinde 
yer alarak işletmelere ek getiri sağlayan ve finansal tablolarda ayrı olarak raporlanmayan 
markanın parasal değerini ortaya koymaktadır. Marka, bir işletmeye içinde bulunduğu 
sektörde itici güç sağlayarak rakiplerine göre farklılık yaratır. Marka; soyut anlamda 
firmaya yer aldığı sektörde prestijli bir konum ve buna bağlı olarak kabul edilirlik sağlarken 
somut anlamda ise, işletmelere ek getiri sağlayabilecek en önemli araçlardan biridir. Bu 
bağlamda markanın değerini ölçmek, önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka 
değerini ölçmek için davranışsal, finansal ve karma yöntemler söz konusudur. 
Çalışmamızda ise finansal yöntemler içerisinde yer alan Hirose Yöntemi kullanılmıştır. Bu 
çalışma, işletmelerin marka değerlerini en doğru olacak şekilde saptamak amacıyla 
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören 
işletmelerin finansal tabloları aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini BİST Taş ve 
Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe yer alan 28 tane işletme oluşturmaktadır. Verileri analize 
uygun olan 25 tane işletme değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Trakya 
Cam, marka değeri en yüksek olan işletme olarak tespit edilmiştir. Diğer sonuçlarda ise, 
Anadolu Cam en yüksek ikinci marka değerine, İzocam da en yüksek üçüncü marka 
değerine sahipken; Batı Çimento’nun da en düşük marka değerine sahip olduğu 
saptanmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Stratejik Yönetim Muhasebesi, Marka Değerleme, Hirose Yöntemi 
Jel Sınıflandırması: M41, M39  

 
BRAND VALUATION FROM STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING 

TECHNIQUES AND A PRACTICE 

ABSTRACT 
Strategic Management Accounting is an important concept guiding the strategic decisions to 
be taken on behalf of the company to provide competitive advantage in their sector. Brand 
valuation as well as one of the strategic management accounting techniques by taking part 
in strategic decision-making category, providing additional return to firms and reveals the 
monetary value of the brand are not reported separately in the financial statements. Brand, 
providing the driving force in the sector in which a company makes the difference compared 
to its competitors. Brand; In an abstract sense provide prestigious in the sector where the 
company and consequently acceptability while In concrete terms, it is one of the most 
important tools that can provide additional returns to firms. To measure the value of the 
brand in this context, there appears to be an important issue. To measure the brand value of 
behavioral, financial and mixed methods is concerned. In our study, Hirose Method is used 
located in financial methods. The purpose of this study is to determine the brand values of 
the firms to be the most accurate. Data used in the study is obtained via BIST companies’ 
financial statements. The research sample is composed of 28 companies in the BIST Non-
Metallic Mineral Products Sector. 25 companies those date is available to analyze are 
evaluated. The findings show that there is Trakya Cam has been identified as the company 
with the highest brand value. In other results, Anadolu Cam has the second highest brand 
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value, while the Izocam the third highest brand value; Batı Çimento was found to have the 
lowest brand value. 
Key Words: Strategic Management Accounting, Brand Valuation, Hirose Method 
Jel Classification:  M41, M39 

GİRİŞ 

İşletmelerin muhasebe bölümlerindeki bilgilerin önemli yönetim kararlarında kullanılmasını 
konu alan yönetim muhasebesinin son yıllarda ön plana çıkan stratejik yönetim kavramı 
açısından da ele alınmasıyla birlikte stratejik yönetim muhasebesi kavramı da ön plana 
çıkmıştır. Stratejik yönetim muhasebesinde çeşitli teknikler söz konusudur ve marka 
değerleme tekniği de bu tekniklerin içerisinde yer alır. 

Günümüzde işletmelerin finansal tablolarda belirtilen değerlerinin çok üzerinde bir değere 
sahip olmalarının en önemli nedenlerinden birinin sahip oldukları maddi olmayan varlıklar 
ve bu varlıkların sağladığı getiriler olduğu söylenebilir. Bu varlıklardan bir tanesi de 
işletmeye ait ve rakiplerden ayırt edici bir özellik taşıyan markalardır. Bu noktadan 
hareketle de markanın parasal değerini bilmek işletmelere kendi sektörlerinde avantaj 
sağlayabilir. Markanın parasal değerini ölçebilmek için stratejik yönetim muhasebesi 
tekniklerinden marka değerleme tekniği kullanılabilir. Marka değerleme tekniğinin 
kullanımı için çeşitli yöntemler söz konusudur. 

Çalışmanın temel amacı, işletmelere önemli rekabet avantajı sağlayacak olan marka 
değerlerini en doğru olacak şekilde saptamaya çalışmaktır. Bu amaçla yapılan çalışmanın 
bundan sonraki kısımlarında stratejik yönetim muhasebesi kavramı ve teknikleri, marka 
değerleme kavramı ile yöntemleri ve son bölümde de konuyla ilgili örnek bir uygulamaya 
yer verilmiştir. 

I.STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ KAVRAMI VE TEKNİKLERİ 

Yönetim muhasebesinin zaman içerisinde gösterdiği gelişim özellikle son yıllarda stratejik 
yönetim anlayışına paralel olarak, stratejik yönetim bilgilerinin de kullanılmasını zorunlu 
hale getirdiğinden, doksanlı yıllarda ortaya atılıp uygulamaya konulan, stratejik yönetim 
muhasebesinin doğmasına neden olmuştur (Şener ve Dirlik, 2012). Muhasebe literatürü 
incelendiğinde stratejik yönetim muhasebesi hakkında ortak bir tanımın oluşmadığı 
görülebilecektir (Said, Hui & Othman, 2010, s. 13). “Stratejik yönetim muhasebesi” terimi ilk 
kez 1981 yılında Simmonds tarafından kullanılmıştır (Cadez ve Guilding, 2008, s. 836). 
Simmonds’a göre stratejik yönetim muhasebesi, işletme stratejisi geliştirme ve izlemede 
kullanılmak üzere işletme ve rakipler hakkında yönetim muhasebesi verilerinin sağlanması 
ve analizi şeklinde tanımlanmaktadır (Şener ve Dirlik, 2012). Bir başka tanıma göre de 
stratejik yönetim muhasebesi, bir işletmenin sürekli değişen dış çevreye uyum 
sağlayabilmesi için yönetim plan ve programlarının muhasebe araçlarıyla uyarlanmasıdır 
(Yüzbaşıoğlu, 2004, s. 394). 

Literatür incelemeleri, stratejik yönetim muhasebesinin iki perspektiften ele alınmasını 
önermektedir. Birincisi, stratejik yönetim muhasebesi stratejik olarak yönlenmiş bir 
muhasebe teknikleri grubundan ibaret olarak ele alınabilir. İkinci olarak ise, stratejik 
yönetim muhasebesi işletmelerin karar verme süreçlerine muhasebecilerin dâhil edilmesiyle 
ilgilidir (Cadez ve Guilding, 2008, s. 838).  Stratejik yönetim muhasebesi ürün maliyetleme, 
planlama ve bütçeleme yoluyla kontrol ve karar alma gibi tüm alanların iyileştirilmesini ve 
geliştirilmesini zorunlu kılar. Bu anlayış, stratejiye önem veren ve değişime açık olan bir 
işletmede söz konusu olabilir (Yüzbaşıoğlu, 2004, s. 394). 
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Gelişen üretim teknolojileri ile birlikte etkin bir maliyet yönetiminin sağlanması için 
işletmelerin yeni üretim tekniklerine uyum sağlaması zorunluluğu doğmuştur. Bunun 
sonucunda da çeşitli maliyetleme yöntemleri ortaya konmuştur. Bu yöntemlerin ortak 
noktası, işletmeye maliyetler hakkında daha gerçekçi bilgiler sağlayarak, işletme 
yöneticilerinin ve diğer ilgililerin alacakları gerek yatırım, gerekse de diğer kararlara ışık 
tutmak ve işletmenin rekabet gücünü arttıracak kararlar alınmasını sağlamaktır. Bu 
yöntemler, stratejik yönetim muhasebesi teknikleri olarak isimlendirilmektedirler (Terzi, 
2006, s.51-52).  

Gulding ve arkadaşları, stratejik yönetim muhasebesi tekniklerinin orijinal bir 
rafinasyonunu yapmış ve belirli bir yönetim muhasebesi tekniğini “stratejik” olarak 
niteleyebilmek için bir kriter önermişlerdir. Geleneksel yönetim muhasebesi tekniklerinin 
çoğunda bir yıllık bir çerçeve öngörüldüğünü ve bu içe dönüklüğün, baskın olma eğiliminde 
olduğunu işaret etmişlerdir. Bu da klasik yönetim muhasebesinde çoğunlukla stratejik 
olmayan bir yönleniş olduğunu göstermektedir. Çünkü strateji, uzun vadeli geleceğe 
yönelik zaman ölçeği ve dışa odaklanmış bir perspektif anlamına gelir. Sonuç olarak bir 
teknik çevresel (dışa dönük) ve/veya uzun vadeli (ileriye bakan) bir yönelişi yansıtıyorsa, 
stratejik yönetim muhasebesi tekniği olarak sınıflandırılabilir (Şener ve Dirlik, 2012). Bu 
kriterlere göre ve yapılan literatür taramalarının ilavesiyle, stratejik yönetim muhasebesi 
teknikleri, beş kategoride on altı teknik şeklinde aşağıdaki gibi bir tabloda sunulmuştur 
(Cadez ve Guilding, 2008, s. 839) : 

Tablo 1. Stratejik Yönelim Gösteren Yönetim Muhasebesi Teknikleri 

SYM Teknikleri 
Kategorisi 

SYM Tekniği 

Maliyet (Costing) 
1. Öznitelik Tabanlı Maliyetlendirme (Attribute Costing) 
2. Yaşam Süresi (çevrimi) Maliyetlemesi (Life-Cycle Costing) 
3. Kalite Maliyetleme (Quality Costing) 
4. Hedef Maliyetleme (Target Costing) 
5. Değer Zinciri Maliyetlemesi (Value-Chain Costing) 

Planlama, Kontrol ve 
Performans 
Ölçümleri (Planning, 
Control and 
Performance 
Measurement) 

1. Kıyaslama (Benchmarking) 
2. Entegre (Bütünleşik) Performans Ölçümü (Integrated 
Performance Measurement) 

Rakip 
Muhasebelemesi 
(Competitor 
Accounting) 

1. Rakip Maliyet Değerlendirmesi (Competitor Cost 
Assessment) 
2. Rekabetçi Pozisyon İzleme (Competitive Position 
Monitoring) 
3. Rakip performans Değerlendirmesi (Competitor 
Performance Appraisal) 

Müşteri 
Muhasebelemesi 
(Customer 
Accounting) 

1. Müşteri Karlılık Analizi (Customer Profitability Analysis) 
2. Yaşam Boyu Müşteri Karlılık Analizi (Lifetime Customer 
Profitability Analysis) 
3. Müşterilerin Varlık Olarak Değerlemesi (Valuation Of 
Customers As  Assets) 

Stratejik Karar Alma 
(Strategic Decision-

1. Stratejik Maliyetleme (Strategic Costing) 
2. Stratejik Fiyatlama (Strategic Pricing) 
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Makin) 3. Marka Değerleme (Brand Valuation) 

Kaynak: CADEZ, S. ve  GUILDING, C, a.g.m., s. 839. 

Çalışmamızda işletmelerin marka değerlerinin hesaplanması amaçlandığı için tablodaki 
tekniklerden Marka Değerleme (Brand Valuation) tekniği ayrıntılarıyla ele alınacaktır. 

II. MARKA DEĞERLEME TEKNİĞİ VE YÖNTEMLERİ 

Marka değerleme tekniği, planlanmış marka kazançlarıyla (muhasebe odaklı bir ölçümle 
hesaplanan) marka pazarının doğası, markanın pazardaki konumu ve markanın pazarlama 
desteğinin seviyesi gibi markanın gücünden sağlanan stratejik faktörlerin bir araya 
getirilmesini içerir. Bu teknik, pazarlama ile muhasebe fonksiyonları arasındaki ilişkiyi 
arttırır ve teşvik eder (Guilding, Cravens & Tayles, 2000, s. 118). Bu doğrultuda stratejik 
yönetim muhasebesi kapsamında marka değerleme tekniği; liderlik, istikrar, pazar, 
uluslararalılaşma, eğilimler, destek ve koruma gibi marka gücünü değerlendiren faktörler 
aracılığıyla markanın finansal olarak değerlendirilmesidir (Cadez ve Guilding, 2008, s. 857). 
Marka değerleme tekniği, işletmelere tutarlı bir marka imajı taşımalarına imkân sağlar. Eğer 
tüm işletme marka değerinin nasıl hesaplandığını anlar ise birbirlerini inkâr etmek veya 
genel marka stratejisine müdahale gibi eylemlerin önlenmesi kolaylaşacaktır. İşletmelerin 
markalarının kimliğini oluşturan önemli tüketicilerde marka imajından oluşan kafa 
karışıklığının önlenmesi için tanıtım kampanyaları düzenlenebilir. Eğer kampanyanın genel 
etkisi markanın kapsamlı değeri açısından değerlendirilirse önemli tüketiciler açısından 
olumsuz etkiler belirlenebilir. Benzer analizler marka değerlemesi olmadan da mümkündür 
fakat; marka değerlemesi uzun vadeli etkilerin ölçümüne yardımcı olur (Cravens ve 
Guilding, 1999, s. 56). 

Güçlü bir marka değeri, ürünün tekrar satın alınmasını olduğu kadar, yeni ürün ve 
hizmetlerin oluşturulmasını da teşvik eder. Bunların yanında tüketici değeri, tüketicilerin 
satın alma niyetleri ve işletmelerin pazar performansları da arttırılabilmektedir. Böylece 
işletmeler açısından güçlü bir marka değeri önemli bir rekabet üstünlüğü oluşturmaktadır 
(Marangoz, 2007, s. 462). Bu nedenlerden ötürü de stratejik yönetim muhasebesi 
tekniklerinden marka değerleme, işletmeler açısından büyük öneme sahiptir. 

1980’li yıllardan günümüze kadar marka değerinin ölçülmesi tartışılan bir konu olmuştur. 
Literatürde genel olarak kabul edilen tek bir yöntem olmadığı için çeşitli araştırmacılar ve 
danışman şirketleri tarafından marka değerini ölçen birçok marka değerleme yöntemi 
ortaya konmuştur. Öncelikle markanın parasal değeri hesaplanmak istenmiş ve marka 
değerleme yöntemleri finans alanının konusu olmuştur. Daha sonra tüketicilerin markayla 
ilgili duygularının da bu hesaplamalara dâhil olması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmış ve 
literatürde tüketici temelli davranışsal yöntemlere de yer verilmiştir. Son olarak ise finansal 
ve davranışsal yöntemlerin bir bileşimi olan karma yöntemler literatürde kabul görmüştür.   

Çalışmamızda marka değerinin ölçümü için kullanılan finansal yöntemler, marka değerini 
belirlemeye yönelik ilk yöntemlerdir. Bu yöntemler finansal verilerden yararlanarak marka 
değerini parasal olarak ölçmeye dayalıdır ve tüketicilerin marka ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini dikkate almamaktadırlar (Sarı, 2009, s. 18). Finansal yöntemler, markanın 
gücünü oluşturan tüm unsurları kavrayamadıkları, müşteri davranışlarını ve eğilimlerini 
dikkate almadıkları gerekçesiyle eleştirilmektedir (Yüksel ve Yüksel, 2005, s. 124). Bu 
eleştirilere rağmen özellikle ilk marka değeri tespit sürecinde finansal yöntemlerin 
kullanıldığı ve değerin parasal olarak sunulması düşünüldüğünde bu yöntem çeşitlerinin 
önemi daha da artmaktadır (Başcı, 2009, s. 54). Ayrıca finansal yöntemlerde kullanılan 
verilerin işletmelerin finansal tablolarından kolayca elde edilmesi de bu yöntemlerin parasal 
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değer ortaya koymasının yanında diğer bir avantajını oluşturmaktadır. Finansal Yöntemler, 
Maliyete Dayalı Marka Değerleme Yöntemi, Piyasa Değerine Göre Marka Değerleme 
Yöntemi ve birçok yöntemi kapsayan Gelir Temelli Marka Değerleme Yöntemleri başlıkları 
altında toplanmaktadır. Çalışmamızda, işletmelerin marka değerini ölçmek için kullanılan 
Hirose Yöntemi de gelir temelli marka değerleme yöntemlerinden birisidir. Söz konusu 
yöntem, uygulama bölümünde ayrıntılarıyla ele alınmıştır. 

III. İŞLETMELERİN MARKA DEĞERLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BORSA 
İSTANBUL'DA TAŞ VE TOPRAĞA DAYALİ SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR 
UYGULAMA 

A. Uygulamanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetim muhasebesi tekniklerinden stratejik karar alma 
kategorisinde yer alan marka değerleme tekniğinin uygulanması sonucu işletmelerin marka 
değerlerini en doğru olacak şekilde tespit ederek söz konusu işletmelerin marka değerleriyle 
kendi sektörlerinde avantaj sağlayacak bir planlama yapmasına katkı sağlamaktır. 

B. Uygulamada Kullanılan Veriler 

Uygulamada analiz için kullanılacak olan veriler, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve 
işletmelerin kendi resmi internet sitelerinden resmi alınmıştır. Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mali tabloları ve bağımsız denetim raporlarındaki 
veriler, marka değeri ve mali performans ölçüm yöntemleri içerisinde kullanılmıştır. 

C. Uygulamanın Kapsamı 

Araştırmanın kapsamına Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve hisse 
senetleri BİST'de işlem gören işletmeler dâhil edilmiştir. Bu işletmeleri sıralayacak olursak: 

Tablo 2. BİST’de Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe İşlem Gören İşletmeler  

NO BİST KODU İŞLETME ADI 

1 ADANA Adana Çimento 

2 AFYON Afyon Çimento 

3 AKCNS Akçansa 

4 ANACM Anadolu Cam 

5 ASLAN Aslan Çimento 

6 BASCM Baştaş Başkent Çimento 

7 BTCIM Batı Çimento 

8 BSOKE Batısöke Çimento 

9 BOLUC Bolu Çimento 

10 BUCIM Bursa Çimento 

11 CMBTN Çimbeton 
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12 CMENT Çimentaş 

13 CIMSA Çimsa 

14 DENCM Denizli Cam 

15 DOGUB Doğusan 

16 EGSER Ege Seramik 

17 GOLTS Göltaş Çimento 

18 HZNDR Haznedar Refrakter 

19 IZOCAM İzocam 

20 KONYA Konya Çimento 

21 KUTPO Kütahya Porselen 

22 MRDIN Mardin Çimento 

23 NIBAS Niğbaş Niğde Beton 

24 NUHCM Nuh Çimento 

25 TRKCM Trakya Cam 

26 USAK Uşak Seramik 

27 UNYEC Ünye Çimento 

28 YBTAS Yibitaş İnşaat Malzemeleri 

Bu işletmeler arasından Baştaş Başkent Çimento ve Yibitaş İnşaat Malzemeleri araştırma 
kapsamına dâhil edilmemiştir. Söz konusu işletmeler, finansal tablolarını 2012 yılından 
itibaren KAP’a bildirmişlerdir. Araştırmamızda ise marka değeri ölçümü; 2011, 2012, 2013, 
2014 ve 2015 yıllarındaki finansal tablolarda yer alan verilere göre yapılmıştır. 

D. Uygulamanın Yöntemsel Modeli 

Çalışmamızın araştırma aşamasında BİST’de Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin marka değerleri Hirose Yöntemi (Hirose Method – Japan 
Method) ile saptanmıştır. Çünkü bu yöntem diğer marka değeri ölçme yöntemlerine kıyasla 
en objektif verileri kullanarak bunu gerçekleştirmesi, hem uygulanabilirliği hem de verilerin 
kolay bulunup hesaplanabilmesi ve marka değerini tutar cinsinden hesaplayıp Türkiye 
ölçeğine uygun olması nedenlerinden ötürü tercih edilmiştir (Hirose, 2002, s. 22-24), 
(Bursalı, 2007, s. 62), (Başcı, 2009, s. 76), (Dımbıloğlu, 2014, s. 68). İkinci bölümde 
ayrıntılarıyla ele alınan Hirose Yöntemi’nin hesaplamalarının nasıl yapıldığı pratik olarak 
aşağıdaki Tablo 3’te gösterilmiştir: 

Tablo 3. Hirose Yöntemi Hesaplamaları 
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MARKA DEĞERİ = f (PD, SD, GD, rf) 

MARKA DEĞERİ= (PD/rf) x SD x GD 

PD: Prestij Değişkeni, SD: Sadakat Değişkeni, GD: Genişleme Değişkeni,  

rf: Risksiz Faiz Oranı (Iskonto Oranı) 

PD = Aşırı Kar Oranı x Marka Yatırım Oranı x Satılan Malın Maliyeti  

 

C*: Karşılaştırma yapılan firmanın satılan malın maliyeti 

A: Reklam ve promosyon giderleri 

OE: Faaliyet giderleri 

C0: Cari dönem satılan malın maliyeti 

S: Satışlar 

S*: Karşılaştırma yapılan firmanın satışları 

C: Satılan malın maliyeti 

1/5 : 5 yıllık verilerin temel alındığını  ifade etmektedir. 
 

SD = (Son 5 Yıldaki Satılan Malın Maliyetlerinin Ortalaması - Son 5 
Yıldaki Satılan Malın Maliyetlerinin Standart Sapması)  /  Son 5 Yıldaki 
Satılan Malın Maliyetlerinin Ortalaması 

 

               

                       

 

 

 

 

 

 

 

1/2: 2 yıllık verilerin temel alındığını ifade etmektedir. (Büyüme 
hesaplaması için 3 yıllık veri kullanılmaktadır) 

E. Verilerin Analizi ve Yorumu 

Çalışmamızda BİST’de Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin marka değerlerinin hesaplanması daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi 
Hirose Yöntemi ile yapılmıştır. Hirose Yöntemi, Prestij Değişkeni, Sadakat Değişkeni ve 
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Genişleme Değişkeni olmak üç tane temel parametre üzerinden hesaplanmaktadır.  Hirose 
Yöntemi kapsamında bu üç parametre üzerinde aşamalı olarak hesaplanıp sonuçlar 
saptanmıştır. 

Prestij Değişkeni (PD), önceki bölümde değinildiği gibi marka tarafından sağlanan fiyat 
avantajıdır ve markanın malı satabilme gücü ile ilgilidir. Prestij Değişkeninde bu fiyat 
avantajının sağladığı nakit akımı, birim maliyet ve miktar olmak üzere iki ana faktör 
tarafından saptanmaktadır. Güçlü bir markanın nakit akımı da fazla olmakta ve haliyle 
güçlü markaya sahip olan işletmeler genelde daha kaliteli ürünü daha düşük birim maliyetle 
ve daha yüksek fiyattan satma imkânına kavuşmaktadır. PD formülüne göre yapılan 
hesaplamalar sonucu işletmelerin PD değerleri Tablo 4’deki gibidir. 

Tablo 4. İşletmelerin Formüle Göre Hesaplanan Prestij Değişkeni Değerleri 

İŞLETME ADI 
PRESTİJ DEĞİŞKENİ 
(TL) 

Adana Çimento 49.921.151,42 

Akçansa 52.505.531,47 

Anadolu Cam 103.441.350,1 

Aslan Çimento 16.212.883,79 

Batı Çimento 1.857.420,103 

Batısöke Çimento 8.937.796,092 

Bolu Çimento 25.177.426,43 

Bursa Çimento 51.819.557,74 

Çimentaş 21.423.825,76 

Çimsa 22.090.617,08 

Denizli Cam 4.226.113,839 

Ege Seramik 28.004.522,8 

Göltaş Çimento 59.686.065,28 

Haznedar Refrakter 5.351.848,013 

İzocam 62.594.169,37 

Konya Çimento 12.419.729,81 

Kütahya Porselen 45.635.649,53 

Mardin Çimento 16.581.576,54 
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Nuh Çimento 64.375.239,51 

Trakya Cam 288.958.891,3 

Uşak Seramik 14.762.674,8 

Ünye Çimento 20.134.285,18 

PD hesaplamalarında Çimbeton, Doğusan, Afyon Çimento işletmeleri sektörün 
karşılaştırma yapılacak işletmeleri oldukları için Tablo 4’de yer almamıştır. Prestij değişkeni 
ile yapılan hesaplamalarda, geçmiş verilerin de önemli olduğu göz önüne alınarak formülde 
de yer aldığı üzere geçmiş 5 yılın verileri kullanılmaktadır. 

Sadakat Değişkeni (SD) marka değerinin hesaplanmasında kullanılan ikinci parametredir. 
Sadakat Değişkeni, markaya sadakati yüksek olan müşteriler sayesinde markanın uzun 
vadede istikrarlı satış yapabilme kapasitesini ifade etmektedir. Bu değişken de Prestij 
Değişkenine benzer şekilde marka ile müşteri ilişkisinin miktar ve fiyat etkisiyle nakit 
akışına yansımasını incelemektedir. Pazar payındaki rakamsal büyüklüğün istikrarının 
temel alınması nedeniyle son 5 yıldaki satılan malın maliyetlerindeki istikrar, sadakat 
değişkeni olarak hesaplanmaktadır. SD formülüne göre yapılan hesaplamalar sonucu 
işletmelerin SD değerleri Tablo 5’deki gibidir. 

Tablo 5. İşletmelerin Formüle Göre Hesaplanan Sadakat Değişkeni Değerleri 

İŞLETME ADI 
ORTALAMA 
SMM 

SMM 

STANDART 
SAPMA 

SADAKAT DEĞİŞKENİ 

(ORT. SMM – SMM 
STD SAPMA)  / ORT. 
SMM 

Adana Çimento 244.755.218,4 33.257.343,44 0,864119982 

Akçansa 935.473.246,6 95.308.199,01 0,898117665 

Anadolu Cam 1.171.593.329 147.341.484,8 0,874238372 

Aslan Çimento 125.219.938,8 33.402.271,01 0,733251179 

Batı Çimento 371.087.872,6 53.882.196,1 0,854799361 

Batısöke Çimento 80.576.977,2 10.210.698,89 0,873280194 

Bolu Çimento 184.124.341 45.161.111,35 0,754724926 

Bursa Çimento 438.820.627,8 34.587.114,61 0,921181657 

Çimentaş 531.796.200 57.614.776,1 0,891660046 

Çimsa 706.054.552,2 86.123.967,43 0,878020803 

Denizli Cam 48.475.808,6 9.936.029,916 0,795031167 
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Ege Seramik 182.546.291,4 31.136.086,32 0,829434572 

Göltaş Çimento 216.051.692,2 36.485.122,26 0,831127811 

Haznedar Refrakter 61.471.649,4 3.526.145,913 0,942637851 

İzocam 252.012.869,8 31.471.349,51 0,87512007 

Konya Çimento 215.704.069,4 37.508.967,73 0,826109133 

Kütahya Porselen 156.219.035 29.462.681,12 0,811401465 

Mardin Çimento 125.614.883 16.950.107,75 0,865062902 

Nuh Çimento 688.043.464,2 43.931.586,56 0,936149983 

Trakya Cam 1.129.827.309 360.786.095,2 0,680671469 

Uşak Seramik 114.737.439,6 30.010.592,74 0,73844115 

Ünye Çimento 152.125.262,4 51.601.49,608 0,966079601 

Genişleme Değişkeni (GD), ikinci bölümde de belirtildiği gibi markanın tanınırlığı üzerinde 
durarak söz konusu markanın kendi sektörü dışında farklı alanlarda ve farklı coğrafi 
bölgelerde ne kadar etkin olduğunu inceleyip genişleme kapasitesini ölçmektedir. 
Genişleme Değişkeni hesaplamalarında işletmenin yurt dışı satışlarından elde ettiği 
gelirdeki artış ve ana faaliyet konusu dışından elde ettiği gelirlerindeki artış bir değişken 
olarak dikkate alınmaktadır. Ana faaliyet konusu dışındaki gelirler için gelir tablosundan 
elde edilen Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler verisi kullanılmıştır. Türkiye Muhasebe 
Standartları öncesi hazırlanan gelir tablolarında bu veri, Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 
olarak yer alıyordu ancak standartlara göre hazırlanan gelir tablolarında Esas Faaliyetlerden 
Diğer Gelirler olarak adlandırılmıştır. Hesaplamalar son iki yıla odaklanmaktadır. Ancak 
son iki yılın hesaplamasını yapabilmek için son 3 yıllık veri kullanılmıştır. GD formülüne 
göre yapılan hesaplamalar sonucu işletmelerin GD değerleri Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6. İşletmelerin Formüle Göre Hesaplanan Genişleme Değişkeni Değerleri 

İŞLETME ADI 
YURTDIŞI 
SATIŞLAR 
ORTALAMASI 

ESAS FAALİYET. 
DİĞER 
GELİRLER 
ORTALAMASI 

GENİŞLEME 
DEĞİŞKENİ 

(Y.DIŞI SAT. ORT + 
ESAS F. DİĞ. GEL. 
ORT.)  / 2 

Adana Çimento 1,1105861 0,908688928 1,009637514 

Akçansa 1,011938368 1,274935135 1,143436752 

Anadolu Cam 1 1,163175247 1,081587624 

Aslan Çimento 1 1,000649636 1,000324818 
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Batı Çimento 1,309311734 1,47560821 1,392459972 

Batısöke Çimento 1,064824698 1,699843959 1,382334329 

Bolu Çimento 1,63048668 1,234413955 1,432450317 

Bursa Çimento 0,951914395 1,236353689 1,094134042 

Çimentaş 1,149878686 1,061889645 1,105884166 

Çimsa 1,216857903 1,401820158 1,30933903 

Denizli Cam 1 1,127947477 1,063973739 

Ege Seramik 1,114595288 1,572274086 1,343434687 

Göltaş Çimento 0,994352702 1,141086007 1,067719354 

Haznedar Refrakter 0,210490782 1,587248485 0,898869633 

İzocam 1,03315523 1,267084373 1,150119801 

Konya Çimento 0,5 0,817831639 0,658915819 

Kütahya Porselen 1,855999099 1,192713643 1,524356371 

Mardin Çimento 0,403887659 0,697230806 0,550559232 

Nuh Çimento 0,989768547 0,803916562 0,896842554 

Trakya Cam 1 1,172892212 1,086446106 

Uşak Seramik 1 1,43575956 1,21787978 

Ünye Çimento 0,874767796 0,906252067 0,890509932 

 GD’si 1’den büyük olan işletmelerin genişleme kapasitesine sahip olduğu söylenebilir. 
GD’si 1’den küçük olan işletmelerin ise yer aldıkları sektörde büyüme konusunda sorunlar 
yaşadığı, bu konudaki fırsatların sonuna geldiği, büyüme olanağı kalmadığı gibi yorumlar 
yapılabilir. 

Araştırmamızda Hirose yöntemine göre Prestij Değişkeni, Sadakat Değişkeni ve Genişleme 
Değişkeni olmak üzere üç temel parametre hesaplanarak marka değerinin saptanması için 
son aşamaya ulaşılmıştır.  Yönteme göre bu üç temel parametrenin bir fonksiyonu olarak 
marka değeri hesaplanmaktadır. Bu fonksiyona göre Marka Değeri aşağıdaki şekilde 
hesaplanabilir: 

MARKA DEĞERİ = f (PD, SD, GD, rf) 

MARKA DEĞERİ= (PD/rf) x SD x GD 

PD: Prestij Değişkeni, SD: Sadakat Değişkeni, GD: Genişleme Değişkeni,  

rf: Risksiz Faiz Oranı (Iskonto Oranı) 
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Formüle göre para değeri (TL) olarak ifade edilen Prestij Değişkeni, rf (Risksiz Faiz Oranı) 
ile iskonto edilip oran(%) olarak ifade edilen Sadakat Değişkeni ve Genişleme Değişkeni ile 
çarpılarak marka değeri hesaplanmaktadır. Araştırmamızda rf (Risksiz Faiz Oranı) olarak 
31.12.2015 tarihli Gösterge Tahvilin Bileşik faizi olan %10,88 oranı kullanılmıştır59. 
İşletmelerin Hirose yöntemine göre hesaplanan 2015 yılındaki marka değerleri Tablo 7’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 7. İşletmelerin Hirose Yöntemi’ne Göre Hesaplanan Marka Değerleri 

İŞLETME ADI 
(1) PRESTİJ 
DEĞİŞKEN(TL) 
/ rf  

(2) SADAKAT 
DEĞİŞKENİ(%) 

(3) 
GENİŞLEME 
DEĞİŞKENİ(%) 

MARKA 
DEĞERİ(TL) 

(1*2*3) 

Adana Çimento 458.834.112 0,864119982 1,009637514 400.308.881 

Akçansa 482.587.605 0,898117665 1,143436752 495.588.875 

Anadolu Cam 950.747.703 0,874238372 1,081587624 898.994.135 

Aslan Çimento 149.015.476 0,733251179 1,000324818 109.301.265 

Batı Çimento 17.071.876 0,854799361 1,392459972 20.320.208 

Batısöke 
Çimento 

82.148.861 0,873280194 1,382334329 99.167.246 

Bolu Çimento 231.410.169 0,754724926 1,432450317 250.178.913 

Bursa Çimento 476.282.700 0,921181657 1,094134042 480.043.528 

Çimentaş 196.910.163 0,891660046 1,105884166 194.167.741 

Çimsa 203.038.760 0,878020803 1,30933903 233.418.821 

Denizli Cam 38.842.958 0,795031167 1,063973739 32.856.958 

Ege Seramik 257.394.511 0,829434572 1,343434687 286.812.432 

Göltaş Çimento 548.585.159 0,831127811 1,067719354 486.820.641 

Haznedar 
Refrakter 

49.189.780 0,942637851 0,898869633 41.678.920 

İzocam 575.314.057 0,87512007 1,150119801 579.049.525 

Konya Çimento 114.151.928 0,826109133 0,658915819 62.137.047 

Kütahya 419.445.308 0,811401465 1,524356371 518.797.218 

                                                      
59 Halkbank Günlük Bülten, 
https://www.halkbank.com.tr/images/articles/reports/1/2015/aralik/31_12_15_gb.pdf  (Erişim 
Tarihi: 28.07.2016) 



215 
 
 

Porselen 

Mardin Çimento 152.404.196 0,865062902 0,550559232 72.585.298 

Nuh Çimento 591.684.187 0,936149983 0,896842554 496.765.702 

Trakya Cam 2.655.872.163 0,680671469 1,086446106 1.964.051.636 

Uşak Seramik 135.686.349 0,73844115 1,21787978 122.027.150 

Ünye Çimento 185.057.768 0,966079601 0,890509932 159.205.842 

Yukarıdaki Tablo 7’de BİST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe 2011 ile 2015 yılları 
arasında sürekli faaliyet gösteren işletmelerin Hirose modeline göre Marka Değerleri TL 
tutarı olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre 2015 yılı için en yüksek marka 
değerine 1.964.051.636 TL ile Trakya Cam sahiptir. En yüksek ikinci marka değeri ise 
898.994.135 TL ile Anadolu Cam ve en yüksek üçüncü marka değeri de 579.049.525 TL ile 
İzocam’a aittir. Batı Çimento’nun da 20.320.208 TL ile en düşük marka değerine sahip 
olduğu saptanmıştır. Marka değeri hesaplamalarına Prestij Değişken hesaplamalarında 
kıyas alınan işletmeler olmaları nedeniyle Çimbeton, Doğusan, Afyon Çimento dâhil 
edilmemiştir.  

SONUÇ 

Küreselleşme ile birlikte rekabetin artması ve bununla birlikte yeni üretim teknolojilerinin 
ortaya çıkması, maliyet bilgilerinin daha doğru olarak tespit edilmesi ve işletmenin 
varlığının devam ettirilebilmesi için stratejilerin belirlenmesinin zorunlu olması sonucunda 
stratejik yönetim muhasebesi anlayışı ortaya çıkmıştır. Stratejik yönetim muhasebesi 
anlayışına gereksinim duyulmasının en önemli nedeni, geleneksel yönetim muhasebesinde 
karar aşamasında, işletmenin dış çevresindeki koşullar üzerine çok fazla odaklanamamış 
olmasıdır (Terzi, 2006, s. 32). İşletmeler, stratejik yönetim muhasebesi teknikleri aracılığıyla 
kendi sektörlerinde rekabet avantajı sağlamaya çalışırlar. Çalışmada ele alınan Marka 
Değerleme tekniği de SYM tekniklerinden biridir. 

Marka değeri son yıllarda önemi gittikçe artan bir kavramdır. Marka değerinin bu kadar 
önemli ve üzerinde durulan bir konu olmasının temel nedeni işletmelerin marka değerine 
göre sıralanmaya başlamaları ve marka değeri yüksek olan işletmelerin daha başarılı 
olmalarıdır. Marka değeri, güçlü bir marka isminin ve sembolünün tüketicinin zihninde 
yarattığı olumlu izlenimlerin ürün ve tüketiciye kattığı ek değerdir. Söz konusu değer, 
olumlu izlenimler nedeniyle ürünün ve işletmenin pazardaki değerini işletmenin 
aktiflerinden daha kıymetli bir duruma getirmektir (Özgüven, 2010, s. 141-142). Buradan 
hareketle SYM tekniklerinden Marka Değerleme tekniği ile işletmelerin marka değerlerini 
doğru şekilde ölçebilmek hayati bir öneme sahip olmuştur. Çalışmamızda Hirose Yöntemi 
kullanılarak BİST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe yer alan işletmelerin marka 
değeri parasal değer olarak ölçülmüştür. 

Çalışmamızdaki marka değeri ölçüm sonuçlarına göre en yüksek marka değerine Trakya 
Cam, en düşük marka değerine ise Batı Çimento’nun sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Yüksek marka değerine sahip olan işletmeler böylelikle kendi sektörlerinde önemli 
kazanımlar elde edeceklerdir. Örneğin marka değerinin finansal tablolarda yer alması ile 
işletmede yer alan varlıkların gerçek değeri ortaya konmuş olacak ve bu da işletmenin hisse 
senetlerini doğrudan etkileyecek ve işletmeye rekabet avantajı sağlayacaktır. İşletmelerin 
güçlü bir marka değerine sahip olduğu algısı sadece tüketiciler nezdinde değil, yatırımcılar, 
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perakendeciler ve işletmeyle ilişkisi olan diğer kişi ve kuruluşlar (örneğin kredi veren 
bankalar) açısından da önemli olup işletmelere sektörlerinde sağlam bir pozisyonda 
olmalarını sağlamaktadır. Marka değeri düşük olan işletmeler de bu tip önemli avantajları 
elde etmek adına markalarının değerini arttırmayı öncelik haline getirerek, stratejik anlamda 
stratejik yönetim muhasebesi teknikleri aracılığıyla planlarını hayata geçirecek tedbirler 
alabilirler. 
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FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNLERİ YETERİNCE 
GÜVENİLİR Mİ? 

Yrd. Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ 60 
Yrd. Doç. Dr. Fatma İzmirli ATA 61 

ÖZET 
Çalışmada, finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan yöntemlerin geçerliliği 
Türkiye’deki firmalar üzerinde test edilmiştir. Bu amaçla 4 yıl üst üste zarar etmiş 5. yılda 
kara geçmiş firmalara değişik yöntemlerle elde edilmiş finansal başarısızlık fonksiyonları 
uygulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde, 5. yılında kara geçerek iflas etmemiş 
firmalara uygulanan finansal başarısızlık fonksiyonlarından diskriminant fonksiyonu % 93, 
regresyon fonksiyonu, % 79, logit fonksiyonu % 93, ve faktör analizi ve diskriminant 
analizinin birlikte kullanılması ile elde edilmiş fonksiyon da % 36 oranında iflas 
öngörüsünde bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar finansal başarısızlık tahmin modellerinin 
tekrar sorgulanması gerektiği görüşünü desteklemektedir.  
Anahtar kelimeler; Finansal Başarısızlık Tahminlemesi, Oran Analizi 
Jel Kodları: G17, C53, C40 

ARE FINANCIAL FAILURE PREDICTIONS CONFIDENTIAL ENOUGH? 

ABSTRACT 
In this study , the validity of the methods used in the financial failure prediction has been 
tested on the firms in Turkey . For this purpose, financial failure functions which have been 
obtained by different methods were applied to the firms which have made loss four 
consecutive years but ın the fifth year made a profit. As a result of our study, for making 
bankruptcy prediction, the discriminant function from the financial failure functions that 
have applied to the firms which have made a profit not bankruptcy in the fifth year is %93, 
regression function is %79, logit function is %93 and function which has obtained by the 
combined use of discriminant analysıs and factor analysis is %36. These results support the 
view that the financial failure prediction models should be questioned again . 
Key Words;Financial Failure Prediction, Ratio Analysis,  
Jel Codes: G17, C53, C40 

GİRİŞ 

Global dünyada ticari sınırların ortadan kalkmış olması nedeniyle firmalar dünya 
genelindeki yatırımcı, müşteri ve rakiplerle yoğun etkileşim yaşamaktadırlar (Selimoğlu ve 
Orhan, 2015; 22). Firmaların çevreleri ile olan ilişkileri onları, sadece sahiplerine karşı değil, 
vergi ödedikleri devlete, çalıştırdıkları işçilere, birlikte iş yaptıkları diğer firmalara ve tüm 
kamuoyuna karşı çok daha duyarlı hale getirmiştir. Bunlarla birlikte gittikçe gelişen finansal 
piyasalar yatırımcı profilinde değişime neden olmuş, salt birkaç büyük yatırımcı yerine 
mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli birçok yatırımcı türünün ortaya çıkmasına katkı 
sağlamıştır. Günümüzde gerek vergi kazancı elde eden devletler gerekse yatırımları 
karşısında gelir elde etme niyetindeki yatırımcılar ve diğer ilgili gruplar, firmaların 
güvenilirlikleri, taşıdıkları riskler ve gelecekle ilgili beklentileri hususlarında çok daha net 
ve somut bilgiler elde etmeye çalışmaktadırlar(Geyikçi ve Karaa, 2016; 390). Firmalar ise 
sergiledikleri performans, elde ettikleri karlar, sahip oldukları aktifler ve taşıdıkları riskler 
ile ilişkide oldukları tüm taraflara karşı güven verici bir profil çizmek istemektedirler. 
Finansal başarısızlıklar firma içi ve firma dışı pek çok çıkar grubunu yakından 
ilgilendirmektedir (Kurtaran Çelik, 2010; 129). Bu nedenle muhasebe kayıtlarına dayalı 
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analizler çok daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Bunun temel nedeni de firmalar ile ilgili 
en somut verilerin muhasebe kayıtlarına dayanan finansal veriler olmasıdır.  

Firmaların gelecekte oluşabilecek risklerini ve finansal başarısızlıklarını tespit edebilmek 
amacıyla finansal oranlar çeşitli istatistiksel metotlar ile test edilmiş, mümkün olan en az 
sayıdaki oran ile firmanın finansal başarısızlık riskini mümkün olduğunca önceden ve en 
doğru şekilde tahmin edebilmesi ile ilgili literatürdeki ilk çalışmaları Fitzpatrick (1932),  
Smith ve Winakor (1935) ve Merwin (1942) tarafından gerçekleştirmiştir. Fitzpatrick (1932) 
Net gelir den Öz sermayeye ve Öz sermayeden Borçlara doğru finansal oranların gösterdiği 
eğilimlerin firmaların iflas risklerini öngörebildiğini belirtmiştir. Smith ve Winakor (1935), 
gerçekleştirdikleri çalışmada iflasın yaklaştığını gösteren en iyi oranın Çalışma 
Sermayesi/Toplam Varlıklar olduğuna değinmiş, Merwin (1942) ise üç önemli oran olan 
Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar, Öz Sermaye/Toplam Borçlar ve Dönen 
Varlıklar/Kısa Vadeli Borçların firmaların iflaslarını 6 yıl önceden tahminleyebildiklerini 
belirtmiştir. Daha sonra Beaver (1966)’da Nakit Akışı/Toplam Borçlar, Net Gelir/Toplam 
Varlıklar ve Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar oranlarının ayrı ayrı kesim noktaları 
hesaplanması sonucu elde edilecek tahmin güçlerinin yüksek ayırım kapasitesine sahip 
olduklarını belirtmiştir. Sonrasında ise günümüzde kullanılan yöntemlerin atası kabul 
edilen Altman (1968)’de yayımladığı makalesiyle, firmaların iflaslarını 5 yıl geriye giderek 
yüksek tutarlılıkla öngörebildiğini belirtmiştir. Altman (1968)’ın çalışmasından sonra Blum 
(1974)’de gerçekleştirdiği çalışmasında 12 oran kullanarak finansal başarısızlığın %94 
oranında doğru tahmin edilebildiğini belirtmiştir. Blum’un başarısızlık tahmininde 
kullandığı oranlar, Piyasa Faiz Oranı, Likidite Oranı, Nakit Akışı/Toplam Borçlar, Öz 
Varlığın Adil Piyasa Değeri, Net Varlıklar/Stoklar, Öz Varlığın Defter Değeri/Toplam 
Borçlar, Gelirin Standart Sapması, Likit varlıkların Standart Sapması/Stoklar, Gelirin 
Eğilimi, Net Likit Varlıkları Eğilimi/Stoklar, Gelirin Trend Kırılması (Trend Break), Likit 
Varlıkların Trend Kırılması (Trend Break) /Stoklar oranlarıdır.  Odom ve Sharda (1990) ise 
Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar, Dağıtılmamış Karlar / Toplam Varlıklar, FVÖK 
/ Toplam Varlıklar, Öz Kaynaklar / Toplam Borcun Defter Değeri,  Satışlar/Toplam 
Varlıklar oranlarını kullanarak yapay sinir ağı modeli ile diskriminant analizi yöntemini 
karşılaştırmış ve yapay sinir ağı modelinin daha başarılı sonuçlar verdiğini ortaya 
koymuştur. Vatansever ve Aydın (2014) Cari Oran, Kısa Vadeli 
Yükümlülükler/Yükümlülükler, Varlık Dönme Çabukluğu, Alacak Dönme Çabukluğu ve 
Faaliyet Kar Marjı oranlarını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmasında, finansal olarak 
başarısız firmaları doğru sınıflama oranı % 50 olarak gerçekleşmiştir.  

I.ÇALIŞMANIN AMACI 

Çalışmanın amacı, 1968 yılında Altman tarafından başlatılan, finansal başarısızlık ve 
iflasların önceden tahminlenmesinde uygulanan yöntemlerin geçerliliğinin farklı bir bakış 
açısıyla irdelenmesidir. Altman (1968)’nın çalışmasından bu yana, farklı istatistiksel ve 
ekonometrik metotlar kullanılarak finansal oranlar aracılığıyla, firmaların durumları 
hakkında geleceğe dönük öngörüde bulunabilmek amaçlanmıştır. Günümüzde de halen bu 
amaca dönük çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili literatür tarandığında karşılaşılan 
çalışmaların ortak noktası büyük bölümünün finansal oran analizine dayanmasıdır. 
Temelde firmalara ait likidite, finansal yapı, faaliyet ve devir hızı rasyoları diskriminant, 
regresyon, yapay sinir ağı, logit ve probit modeller ile faktör analizleri gibi metotlar 
yardımıyla analize tabi tutularak az sayıdaki güçlü rasyonun yüksek tutarlılıkla firmanın 
geleceği hususunda öngörüde bulunabildiği ifade edilmektedir. 

Bu çalışmada Türk yazınında konu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalardan farklı istatistiksel 
tekniklere dayanan öngörülerin geçerliliği test edilmiştir. Bu amaçla en çok atıf alan 
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çalışmalardan olan Ramazan Aktaş (2003) çalışmasında ortaya koyduğu regresyon, 
diskriminant ve logit model ve Taşpınar Cengiz vd. (2015)’in çalışmasında sunulan faktör 
analizi ve diskriminant analizinin birlikte kullanıldığı yöntemler irdelenmiştir. Finansal 
başarısızlık veya iflas tahminine ilişkin önerilen rasyo analizleri, iflas ettiği bilinen firmaların 
oranlarından yola çıkılarak oluşturulmuştur. İflas etmiş firma verilerine dayanan analizlerin 
gerçekleştirilmesinde ve sonuçların elde edilmesinde istenmeden de olsa sübjektiflik 
olabileceği öngörüsüyle, uzun yıllar üst üste zarar etmiş ancak sonrasında kara geçerek 
halen varlığını başarılı şeklide devam ettirmekte olan firmaların, sözü edilen mali 
başarısızlık yöntemleri ile iflas edecekmiş gibi algılanıp algılanmadıklarını ortaya koymak 
için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

II.METODOLOJİ 

Çalışma Borsa İstanbul A.Ş.’de faaliyet çoğunluğu imalat sektöründe faaliyet gösteren, üst 
üste 4 yıl zarar etmiş ve 5. yıl kara geçmiş 14 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Firmaların 
bu şeklide seçilmesindeki amaç ise Aktaş vd, (2003)’nin firmaların üç yıl üst üste zarar 
etmeleri halinde üçüncü yılda iflas kriterine tam uygunluk gösterdiklerini belirtilmiş 
olmasıdır. Diğer yandan incelenen firmalara ait verilerden 3. zarar yılı iflas yılı ve 2. zarar 
yılı da iflastan önceki yıl olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Bunun temel nedeni de 
firmaların iflas yılı kabul edilen 3. yıldan sonraki yılda kara geçmiş olmalarının sonuçlar 
üzerinde olumsuz bir etki yaratmasının önüne geçmektir. Diğer yandan da eldeki veri setine 
çalışma esnasında, Altman (1968)’nın önerdiği yöntem uygulanarak, Z Skor testine göre 
kullanılan verilerin finansal başarısızlık kriterlerini sağlayıp sağlamadığı test edilmiştir 
Çalışmanın devamında mümkün olduğunca Türk yapısına uygun ve değişik istatistiksel 
tekniklerle oluşturulmuş fonksiyonların test edilebilmesi amacıyla çalışmalarında her bir 
fonksiyon için kesim noktalarını (cut points) vermiş olan Aktaş (2003)’ın kullandığı 
Regresyon, Diskriminant ve Logit modeller üzerinde durulmuş ve ardından da Taşpınar 
Cengiz vd. (2015) tarafından kullanılan faktör analizi ve diskriminant analizi sonucu elde 
edilen fonksiyon çalışmaya dahil edilmiştir.  

III.UYGULAMA 

Altman (1968)’ın geliştirmiş olduğu Z skor testi 33 iflas etmiş ve 33 iflas etmemiş firmaya ait 
rasyoları diskriminant analizi ile test ederek finansal başarısızlığın önceden tespit edilip 
edilemeyeceği sınamıştır. Gerçekleştirilen analiz neticesinde 5 rasyodan oluşan bir 
fonksiyon oluşturulmuş ve bu fonksiyonun finansal başarısızlığı yüksek oranda doğrulukla 
öngörebildiği belirtilmiştir. Z skor testinden kullanılan fonksiyon şu şekildedir;  

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5 

X1: Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar 

X2: Dağıtılmamış Karlar / Toplam Varlıklar 

X3: FVÖK / Toplam Varlıklar 

X4: Öz Kaynaklar / Toplam Borcun Defter Değeri 

X5: Satışlar/Toplam Varlıklar. 

Verilerin fonksiyon sonucunda elde edilen skoru üç kademeye ayrılmıştır. Elde edilen skor 
2,99’da daha büyük olursa firma “güvenli bölgede” olarak kabul edilmiştir. Skor 1,81 – 2,99 
arasında ise “gri bölgede” ve finansal başarısızlığa yakın kabul edilmiş, skoru 1,81’in altında 
yer alan firmalar ise finansal başarısızlık riski yüksek kabul edilmiştir.  

Borsa İstanbul AŞ’de faaliyet gösteren firmalardan elde edilmiş olan veri setine bu yöntem 
uygulandığında elde elden sonuç Tablo 1.’de gösterilmiştir. 4 yıl üst üste zarar etmiş 



221 
 
 

firmaların zararlarının 2. ve 3. yıllarında uygulanan Altman Z Skor testine göre iflas yılı 
kabul edilen zararın 3. yılında firmaların %71’si iflas kriterlerini sağlarken, %14’ü gri 
bölgede yer alıp iflasa çok yakın kabul edilmiştir. İflastan bir önceki yıl kabul edilen zararın 
2. yılı ise firmaların %79’u 1,81’in altında kalırken, %7’lik kısmı gri bölgede yer almıştır. 
Aktaş (2003)’ın belirtmiş olduğu 3 yıl üst üste zarar eden firmaların 3. yılda iflas kriterine 
uyduğu 2. Yılın ise iflastan önceki yıl olduğu yönündeki açıklaması da inceleme 
kapsamındaki veri seti açısından Altman’ın Z Skor testi ile desteklenmiştir.  

Tablo 1. Veri Setine Altman Z Skor Modeli Uygulanması 

 

Zararın 3. Yılı 

  

Zararın 2. Yılı 

 

Sayı Yüzde 

  

Sayı Yüzde 

2,99'dan büyük 2 14% 

 

2,99'dan büyük 2 14% 

1,81 - 2,99 arası 2 14% 

 

1,81 - 2,99 arası 1 7% 

1,81'den küçük 10 71% 

 

1,81'den küçük 11 79% 

Aktaş (2003)’de Diskriminant, Regresyon ve Logit modeller uygulanmıştır. Sırasıyla bu 
modeller elimizdeki veri setine uygulanacaktır. Aktaş (2003)’ın uyguladığı gibi, aşağıda 
uygulanan her üç modelde de kesim noktası (cut point)=0,5 olarak uygulanmıştır. Bunun 
anlamı, veri setine aşağıda belirtilen fonksiyonun uygulanması sonucunda elde edilen 
skorun 0,5’in altında kalması finansal olarak başarısızlık ihtimali çok yüksek, 0,5’in üzerinde 
olması ise finansal olarak başarısızlık ihtimali çok düşük firmaları ifade etmektedir. 

Regresyon Modeli;  

Z = 0,412 + 0,227X2 - 0,0683X5 - 0,719X9 + 0,392X23 

Sabit değer : 0,412 

X2: Likidite oranı 

X5:Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Öz Kaynaklar 

X9:Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar 

X23:Öz Sermayenin Amortismanı Oranı (Dönem Karı / Öz Kaynaklar) 

Tablo 2’de Aktaş (2003)’ın önerilmiş olduğu Regresyon fonksiyonunun veri setine 
uygulanması sonucu elde edilmiş olan sonuçlar gösterilmektedir. Aktaş’ın Regresyon 
modeline göre çalışma kapsamındaki veri setinde yer alan firmalardan % 79’u iflas yılında 
(zararlarının 3. yılında) finansal olarak başarısız olacakları yönünde değerlendirilirken, 
%71’lik kısmı da iflastan bir önceki yılda (zararlarının 2. yılında) finansal olarak başarısız 
görülmektedirler. Oysa firmaların hiçbiri finansal başarısızlığa uğramamış, tamamı takip 
eden 2. yılda kara geçmişlerdir. Aktaş (2003)’ın, finansal başarısızlığa uğramış firmalar için 
modelin deney grubunda % 89 oranında, kontrol grubunda ise % 78 oranında doğru 
tahminde bulunduğu belirtilmiştir. 

Tablo 2. Regresyon Modeli 

 

İflas Yılı 

  

İflastan  Önceki Yıl 

 

Sayı Yüzde 

  

Sayı Yüzde 
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Finansal Başarısız 11 79% 

 

Finansal Başarısız 10 71% 

Finansal Başarılı 3 21% 

 

Finansal Başarılı 4 29% 

Diskriminant Modeli 

Z = -0,346 + 0,896 X2 - 0,27 X5 - 2,839 X9 + 1,548 X23 

Tablo 3’de Aktaş (2003)’ın önermiş olduğu Diskriminant fonksiyonunun veri setine 
uygulanması sonucu elde edilmiş olan sonuçlar gösterilmektedir. Aktaş’ın Diskriminant 
modeline göre çalışma kapsamındaki veri setinde yer alan firmalardan % 93’ü iflas yılında 
(zararlarının 3. yılında) finansal olarak başarısız olacakları yönünde değerlendirilirken, 
%86’lık kısmı da iflastan bir önceki yılda (zararlarının 2. yılında) finansal olarak başarısız 
görülmektedirler. Oysa bu firmaların hiçbiri finansal başarısızlığa uğramamış, tamamı takip 
eden 2. yılda kara geçmişlerdir. Aktaş (2003)’ın finansal başarısızlığa uğramış firmalar için 
modelin deney grubunda % 88,6 oranında, kontrol grubunda ise % 78 oranında doğru 
tahminde bulunduğu belirtilmiştir. 

Tablo 3. Diskriminant Modeli 

 

İflas Yılı 

  

İflastan  Önceki Yıl 

 

Sayı Yüzde 

  

Sayı Yüzde 

Finansal Başarısız 13 93% 

 

Finansal Başarısız 12 86% 

Finansal Başarılı 1 7% 

 

Finansal Başarılı 2 14% 

Logit Model 

Z = -0,5288 + 1,8835 X2 - 1,0205 X5 - 8,2964 X9 + 6,6678 X23 

Tablo 4’de Aktaş (2003)’ın önermiş olduğu Logit Model fonksiyonunun veri setine 
uygulanması sonucu elde edilmiş olan sonuçlar sunulmaktadır. Aktaş’ın Logit modeline 
göre çalışma kapsamındaki firmalardan % 93’ü iflas yılında (zararlarının 3. yılında) finansal 
olarak başarısız olacakları yönünde değerlendirilirken, %79’lık kısmı da iflastan bir önceki 
yılda (zararlarının 2. yılında) finansal olarak başarısız görülmektedirler. Ancak firmaların 
hiçbiri finansal başarısızlığa uğramamış, tamamı takip eden 2. yılda kara geçmişlerdir. Aktaş 
(2003)’ın finansal başarısızlığa uğramış firmaları için modelin deney grubunda % 88,6 
oranında, kontrol grubunda ise % 89 oranında doğru tahminde bulunduğu belirtilmiştir. 

Tablo 4. Logit Model 

 

İflas Yılı 

  

İflastan  Önceki Yıl 

 

Sayı Yüzde 

  

Sayı Yüzde 

Finansal Başarısız 13 93% 

 

Finansal Başarısız 11 79% 

Finansal Başarılı 1 7% 

 

Finansal Başarılı 3 21% 

 

Taşpınar Cengiz vd. (2015)’nin, 24 oran faktör analizine tabi tutulmuş, analiz neticesinde 6 
faktör elde edilmiştir. Bu 6 faktörün firmaların finansal başarısızlık üzerindeki etkisi 
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diskriminant analizi vasıtasıyla test edilmiştir. Diskriminant analizi neticesinde bunlardan 
yalnız ilk 4 faktörün anlamlı olduğu dikkate alınmış ve 4 faktörlü bir diskriminant 
fonksiyonu oluşturulmuştur. Ardından daha doğru bir sınıflama elde edebilmek maksadıyla 
bu faktörler tek bir endekse dönüştürülmeye çalışılmış ve bunların öz değerleri ile ağırlıklı 
ortalamaları alınarak genel bir faktör oluşturulmuştur. Elde edilen genel faktör; 

[7,609Faktör1(i)+3,913Faktör2(i)+2,368Faktör3(i)+2,308Faktör4(i)]/[7,609+3,913+2,368+2,308] 
olarak bulunmuştur. 

Elde Edilmiş olan fonksiyona ait kesim noktası (cut point) = 0,467 olarak bulunmuştur. 

Tablo 5. Taşpınar Cengiz vd.’nin Elde Ettiği Fonksiyon Katsayıları Tablosu 

  
Faktör  

Katsa
yı 

Faktör 1 Toplam borc/Toplam aktif -0,726 

Faktör 1 Özkaynak/Toplam aktif 0,716 

Faktör 1 KVYK/Pasif toplamı -0,644 

Faktör 1 (VÖK+Fin.Gid)/Kaynak toplamı 0,918 

Faktör 1 Vergi Sonrası Kar / Toplam Varlık 0,935 

Faktör 1 Faal. Kar/(Varlık topl-Mali duran 
varlık) 0,804 

Faktör 1 Faaliyet katı/net satış 0,952 

Faktör 1 brüt satış karı/net satış 0,548 

Faktör 1 Net kar/net satış 0,832 

Faktör 1 Net kar/öz serm 0,511 

Faktör 2 UVYK/Pasif toplamı -0,939 

Faktör 2 UVYK/Devamlı sermaye -0,922 

Faktör 2 KVYK/Toplam Borç 0,846 

Faktör 3 KVYK/Aktif Toplamı 0,642 

Faktör 3 Net satışlar/mdv 0,621 

Faktör 3 Net satışlar/öz kaynaklar 0,837 

Faktör 3 Net satışlar/varlık toplamı 0,817 

Faktör 4 Cari Oran 0,721 
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Faktör 4 Asit Test Oranı 0,783 

Faktör 4 Nakit Oranı 0,732 

Yukarıdaki tablodaki değerler çarpılıp 1., 2., 3. ve 4. faktör değerleri toplanarak genel 
faktörde belirtilen fonksiyondaki katsayılarla çarpılması sonucunda elde edilmiş sonuçlar 
Tablo 6’da belirtilmiştir.  

Tablo 6’da Taşpınar Cengiz vd. (2015)’nin önerilmiş olan fonksiyonunun veri setine 
uygulanması sonucu elde edilmiş olan sonuçlar gösterilmektedir. Taşpınar Cengiz vd. 
modeline göre dört yıl üst üste zarar edip 5. yıl kara geçmiş firmalardan % 36’sı iflas yılında 
(zararlarının 3. yılında) finansal olarak başarısız olacakları yönünde değerlendirilirken, 
%79’lık kısmı da iflastan bir önceki yılda (zararlarının 2. yılında) finansal olarak başarısız 
görülmektedirler. Ancak bu firmaların hiçbiri finansal başarısızlığa uğramamış, tamamı 
takip eden 2. yılda kara geçmişlerdir. Taşpınar Cengiz vd. (2015)’nin finansal başarısızlığa 
uğramış firmalar için modelin % 90,3 oranında doğru tahminde bulunduğu belirtilmiştir, bu 
sonuçlar bu çalışmada kullanılan veri seti açısından geçerli bulunmamıştır.  

Tablo 6. Faktör Analizi Sonrası Diskriminant Modeli 

 

İflas Yılı 

  

İflastan  Önceki Yıl 

 

Sayı Yüzde 

  

Sayı Yüzde 

Finansal 
Başarısız 5 36% 

 

Finansal 
Başarısız 11 79% 

Finansal 
Başarılı 9 64% 

 

Finansal 
Başarılı 3 21% 

Tablo 7’de gerçekleştirilen çalışma neticesinde, inceleme kapsamındaki araştırmalara ait 
finansal başarısızlık tahmin fonksiyonlarının, eldeki iflas etmemiş sadece zarar etmiş firma 
verilerinden oluşan veri setine uygulanması sonucu oluşan tahmin sayı ve oranları yer 
almaktadır. Tablo 7’de incelenen regresyon modelinin 4 yıl üstü üste zarar edip 5. yılda kara 
geçmiş  firmalardan iflas kriterlerini tam olarak sağladıkları düşünülen 3. zarar yılında %79 
oranında finansal başarısızlık yaşayacakları öngörülmüştür. Aynı şekilde diskriminant 
modelinde %93 oranında, Logit modelde %93 oranında, faktör analizi ve diskriminant 
analizinin birlikte uygulandığı modelde de %36 oranında firmanın finansal başarısızlığa 
uğrayacağı öngörülmüştür. Günümüzde varlıklarını devam ettiren bu firmaların bu şeklide 
sınıflandırılmış olmasının finansal başarısızlık tahmin modellerinin sorgulanması 
gerektiğini göstermektedir. 

Tablo 7. Zararın 3. Yılı İçin Topu Sonuçlar Tablosu 

 

Regresyon Diskriminant Logit Model 
Faktör Analizi + 
Diskriminant 

         

 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Finansal 
Başarısız 11 79% 13 93% 13 93% 5 36% 
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Finansal 
Başarılı 3 21% 1 7% 1 7% 9 64% 

Tablo 8’de üst üste zararın 2. yılı için gerçekleştirilen hesaplamalar yer almaktadır. Burada 
da Tablo 7’dekine benzer sonuçlar çıkmaktadır. İnceleme kapsamındaki firmaların 
zararlarının 2. yılında uygulanan regresyon analizinde firmaların %71’inin, diskriminant 
analizinde %86’sının, logit modelde %79’unun ve faktör analizi ve diskriminant analizinin 
birlikte uygulandığı fonksiyonda da %79’unun finansal başarısızlığa uğrayacağı 
öngörülmüştür. Tablo 7’de olduğu gibi Tablo 8’in sonuçlarına göre de finansal başarısızlık 
tahmin modelleri sorgulanmalıdır. 

Tablo 8. Zararın 2. Yılı İçin Topu Sonuçlar Tablosu 

 

Regresyon Diskriminant Logit Model 
Faktör Analizi + 
Diskriminant 

         

 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Finansal 
Başarısız 10 71% 12 86% 11 79% 11 79% 

Finansal 
Başarılı 4 29% 2 14% 3 21% 3 21% 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Altman (2000)’nın belirttiği gibi, tek bir finansal başarısızlık yönteminin tüm ülkeler ve tüm 
endüstri tipleri için geçerli olması mümkün değildir. Bunun yerine daha spesifik, ilgili 
ülkenin ve endüstrinin özelliklerini göz önünde bulunduran tekniklerin geliştirilmesi 
öngörü kabiliyetini artırıcı etki yaratacaktır. 

Bu çalışma, iflas etmiş firmaların veri setleri üzerinden yapılan çalışmaların mevcut 
firmaların değerlendirmelerinde yetersiz kaldığı düşüncesini desteklemektedir. Menkul 
kıymet piyasalarının hızla büyüdüğü, globalleşmenin tüm kesimler tarafından yoğun 
şeklide hissedildiği günümüzde, sadece birkaç finansal orana dayalı değerlendirmeler tekrar 
gözden geçirilmesi gereken önemli bir husustur.  

Bu tür değerlendirmelerin göreli etkileri gelecekte de artarak devam edecektir.  Gerek 
Basel’in getirdiği derecelendirme yaklaşımı ve bunun sonucunda riskli görülen firmaların 
finansmana ulaşım olanaklarının kısıtlanması ve kredi maliyetlerinin pahallılaşması, gerekse 
bu tür çalışmalar neticesinde, firmaların mevcut risklerinin olduğundan çok fazla görülmesi, 
ulusal ve finansal piyasaları etkileyebilecek önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Firmalara ilişkin finansal başarısızlık tahminleri tabi ki yapılmaya devam edilecektir. Ancak 
gerçekleştirilecek çalışmalarda salt finansal oranların kullanımı yerine onlarla birlikte, 
firmanın pazar payı, sektörün genel durumu, sektörel finansman yapısı, firmanın sicili, 
ortakları, yaşam süresi gibi nitel faktörlerinde göz önünde bulundurulması gerektiği 
düşünülmektedir.   

İncelenen 14 adet 4 yıl üst üste zarar etmiş firma, 2016 yılında Borsa İstanbul A.Ş’ye kote 
durumdadırlar ve halen faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürmektedirler. Ancak elde edilen 
sonuçlar, tamamı faaliyetine devam etmekte olan firmaların büyük bölümünün iflas etmiş 
olacağını öngördüğü için güvenilirlikleri tartışmalı hale getirmiştir. Diğer yanda sadece 
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kısıtlı sayıda araştırma ve az sayıda teknik ile elde edilmiş finansal başarısızlık 
fonksiyonunun test edilmiş olması nedeniyle, daha fazla sayıda çalışma üzerinde bu tür 
incelemelerin artarak devam etmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmanın, literatürde yoğun bir yer tutan finansal başarısızlık tahminlerinin 
güvenilirliğinin artırılması ve salt finansal oranların yanında nitel verilerin de göz önünde 
bulundurularak daha tutarlı tahminler yapılabilmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.  
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EK I 

Çalışmamıza konu olan firmalar listesi aşağıda verilmiştir. 

Firma İlk dönem ikinci dönem 
üçüncü 
dönem 

dördüncü 
dönem 

YYAPI 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 

MEGAP 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 

KARSN 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 

ALYAG 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 

ATEKS 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 

TBORG 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 

HURGZ 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 

DEVA 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 

GEREL 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 

BRKO 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 

ARSAN 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 

DITAS 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 

TIRE 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 

TUKAS 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 
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EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, İNOVASYON VE REFAH İLİŞKİSİ: 
BRICT ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER62 
Arş. Gör. Ömer Faruk BİÇEN63 

ÖZET 
İnovasyon, 20. yüzyılın başında J. Schumpeter tarafından da ifade edildiği gibi, 
ekonomilerin uzun vadeli büyümesinin temel kaynağıdır ve bu durum 1980’li yıllarla 
birlikte İçsel Büyüme Modelleri tarafından teorik ve ampirik olarak da kanıtlanmıştır. 
Günümüzde inovasyona yönelik faaliyetlerin büyük bir bölümü gelişmiş ülkeler tarafından 
yürütülmektedir. İnovasyon faaliyetlerinin gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmasının en önemli 
nedeni ise, ekonomik gelişmişliklerinin yanında bu ülkelerin Ekonomik Özgürlük düzeyinin 
de yüksek olmasıdır. Ancak son yıllarda, gelişmekte olan ülkeler de inovasyona yönelik 
faaliyetlere yönelmişlerdir. Bu çalışmada,  gelişmekte olan ülkeler arasında daha iyi bir 
konumda bulunan ve BRIC ülkeleri olarak tanımlanan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile 
birlikte Türkiye’de ekonomik özgürlük ve inovasyonun refah üzerindeki etkileri analiz 
edilmektedir. 2000-2013 dönemini kapsayan yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada, 
değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde Arellano ve Bond tarafından geliştirilen 
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, analize dahil edilen 
beş ülkede inovasyon ve refah düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını, ancak 
ekonomik özgürlük düzeyi arttığında refah düzeyinin de artacağını göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlük, İnovasyon, Refah, Genelleştirilmiş Momentler 
Yöntemi 
JEL Kodları: C33, O11, O31  

 
ECONOMIC FREEDOM, INNOVATION AND WELFARE RELATIONSHIP: THE CASE 

OF BRICT 

ABSTRACT 
Innovation, as stated by J. Schumpeter at the beginning of the 20th century, is the base 
resource of long-term growth of the economies. This situation was also proved as theoretical 
and empirically by Endogenous Growth Models in 1980’s. Nowadays, in large part of the 
innovation activities are run by developed countries. The main reason of concentration of 
the innovation activities in the developed countries is that these countries have high 
economic freedom level as well as economic development. But in recent years, developing 
countries also go towards to innovation oriented activities. In this paper, it is analyzed that 
effects of economic freedom and innovation on welfare in Brazil, Russia, India and China 
that are in a better position among developing countries and are defined as BRIC countries 
and Turkey. In this study, annual data is used for 2000-2013 period, it is used Generalized 
Method of Moments, which is improved by Arellano and Bond, for investigating the 
relationship among variables. The empirical results show that there is not a significant 
relationship between innovation and welfare level, but when economic freedom increase, 
welfare level also increase for five countries in this analysis. 
Key Words: Economic Freedom, Innovation, Welfare, Generalized Method of Moments 
JEL Codes: C33, O11, O31 
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Ekonomik kalkınma ve büyüme ülkelerin refah düzeyindeki farklılıkların temel belirleyicisi 
konumundadır. Refah düzeyi genel olarak kişi başına düşen milli gelir seviyesiyle 
ölçülmekle birlikte, kişi başına düşen milli gelirin yanında daha iyi sağlık koşulları, temiz su 
kaynaklarına ulaşım, doğumda yaşam beklentisi, ortalama eğitim düzeyi vb. pek çok faktör 
refah düzeyinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.  

Büyüme, reel gayri safi yurtiçi hasıla düzeyinde görülen yıllık artışlar şeklinde 
tanımlanmakta ve bu şekilde meydana gelen üretim artışlarının uzun bir süreci kapsaması 
bir ülkede yaşayan bireylerin yaşam koşullarını ve refah düzeyini de iyileştirmektedir. 
Büyüme teorisi kapsamında çok sayıda faktör büyümenin temel kaynağı olarak 
incelenmiştir. Büyümenin gerçekleşmesinde yatırımlar önemli bir yer tutmakta, ancak R. 
Solow’a göre bu yatırımlar büyümeyi sadece belirli bir dönemde etkilemektedir. Solow’a 
göre büyümenin temel kaynağı kendisi tarafından ortaya konulan model çerçevesinde 
açıklanamayan teknolojik ilerlemeler ve inovasyondur (Jones, 2007, s.35; Meier, 1995, s.91).  

İnovasyon; yeni geliştirilen ürünlerin, üretim süreçlerinin, üretim ile ilgili sistem, fikir veya 
modellerin ticari alanda başarıya ulaşmasıdır (Freeman ve Soete, 2004, s.7). İnovasyonun 
büyümenin temel kaynağı olduğu tezi ilk olarak J. Schumpeter tarafından ortaya atılmış, 
1980’li yıllarla birlikte İçsel Büyüme Modelleri ile teorik olarak ta kanıtlanmıştır. İçsel 
Büyüme Modelleri içerisinde yer alan bazı görüşler (Rebelo (1990), Arrow (1962), Shesinski 
(1967), Romer (1986)) teknolojik gelişme veya inovasyonun fiziki sermaye yatırımları 
sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç olduğunu ifade ederken, AR-GE modelleri 
ise (Romer (1990), Grosman ve Helpman (1989, 1993), Aghion ve Howitt (1990)) 
inovasyonun bilinçli bir sürecin sonunda ortaya çıkacağını savunmaktadır.  

İnovasyonun büyüme ve dolayısıyla refah üzerinde olumlu etkileri bulunmakla birlikte, 
ülkelerin sahip oldukları ekonomik özgürlük düzeyinin de refah üzerinde doğrudan ve 
dolaylı etkileri bulunmaktadır. Ekonomilerde kurumsal yapının gelişmiş olmasının yanında 
girişim, çalışma, yatırım yapma gibi bir takım özgürlüklerin de bulunması hem ülke 
vatandaşlarının hem de dış yatırımcıların teşebbüs imkanlarını arttırmakta ve ülke iktisadi 
açıdan büyürken, ilgili ülkede yaşayan bireyler de refah artışından artan ölçüde pay 
almaktadırlar.  

Çalışmanın temel amacı, 2000-2013 yılları arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 
Türkiye’de ekonomik özgürlükler ve inovasyonun refah üzerindeki etkilerini analiz 
etmektir. Bu kapsamda ele alınan çalışma giriş bölümü de dahil olmak üzere dört bölümden 
oluşmaktadır. Giriş bölümünü izleyen ikinci bölüm, BRICT olarak ifade edilen Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye’de 2000 yılından başlayarak ekonomik özgürlüklerin, 
inovasyon göstergesi olarak Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) harcamalarının ve refah 
düzeyinin gelişimini göstermektedir. Aynı zamanda yine bu bölümde, konuyla ilgili olan 
çalışmaların sonuçları da özetlenmektedir. Üçüncü bölüm de, değişkenler arasındaki 
ilişkilerin incelenmesinde yararlanılan veri seti tanıtılmakta ve ampirik modele ilişkin 
açıklamalara yer verilmektedir. Dördüncü ve son bölümde ise, ampirik modelden elde 
edilen bulgular değerlendirilmiştir.        

I. BRICT ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, İNOVASYON VE REFAH DÜZEYİ  

İnovasyon, giriş bölümünde de bahsedildiği gibi iktisadi büyümenin ve dolaylı olarak ta 
refah düzeyinin önemli bir belirleyicisidir. Bu alana ilişkin yapılan ampirik çalışmalar, 
inovasyonun göstergesi olarak AR-GE harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 
içerisindeki payı, patent sayısı, yüksek teknolojili ürün ihracatı gibi değişkenleri 
kullanmışlardır. Çalışmamızda inovasyon göstergesi olarak AR-GE harcamalarının GSYH 
içerisindeki payı kullanılmaktadır. Şekil 1’de, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye’de 
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AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payındaki değişim 2000-2013 dönemi için 
özetlenmiştir.  

Şekil 1. BRICT Ülkelerinde 2000-2013 Döneminde GSYH İçerisinde AR-GE 
Harcamalarının Payında Meydana Gelen Değişim 

 

Kaynak: World Bank (2016a), World Development Indicators,  Research and Development 
Expenditure (% of GDP), (Erişim: 28.09.2016), http://databank.worldbank.org/data.   
 
Şekil 1 incelendiğinde, 2000-2013 döneminde AR-GE harcamalarının payında en ciddi 
gelişimin yaşandığı ülke Çin olmuştur. Çin, 1990’lı yıllarla birlikte ekonomik olarak 
gerçekleştirdiği atılımı, 2000’li yıllarla birlikte AR-GE harcamalarında da sürdürmektedir. 
2013 yılı itibariyle Çin’de GSYH’den AR-GE harcamalarına ayrılan pay % 2,01’dir. Çin’den 
sonra en ciddi gelişimin yaşandığı ülke ise Türkiye’dir. Türkiye’de 2000 yılında GSYH’den 
AR-GE harcamalarına ayrılan pay % 0,47 iken, 2013 yılına gelindiğinde bu pay % 0,94 olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak, % 0,94’lük pay yine de 2013 yılında Güney Kore ve İsrail (% 4,1) ile 
OECD ortalamasının (% 2,5) oldukça gerisindedir (World Bank, 2016a). Rusya’da AR-GE 
alanında 2000’li yılların başında belirli bir hareketlilik yaşansa da, Hindistan ve Brezilya ile 
birlikte Rusya’da da 2000-2013 yılları arasında GSYH içerisinde AR-GE’ye ayrılan payın 
sabit kaldığı görülmektedir.  
Şekil 2. BRICT Ülkelerinde 2000-2013 Döneminde Ekonomik Özgürlük Düzeyinde 
Meydana Gelen Değişim 
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Kaynak: Fraser Institute, Economic Freedom of the World 2013 Annual Report, 2013 
Dataset, (Erişim: 28.09.2016), www.freetheworld.com/release.html,  
 

Ekonomik özgürlükler de iktisadi büyüme ve refah düzeyini etkileyen önemli 
göstergelerden birisidir. Nicel değişkenlerin aksine ölçülmesi kolay olmayan ekonomik 
özgürlüklere ilişkin Haritege Foundation ve Fraser Institute gibi kurumlar tarafından 
ekonomik özgürlükle ilgili endeksler yayınlanmakta ve ülkeler ekonomik özgürlük 
düzeylerine göre sıralamaya tabi tutulmaktadırlar. Heritage Foundation tarafından 
hazırlanan endeksler 1995 yılından itibaren yıllık bazda yayınlanmaktadır. Fraser Insitute 
tarafından hazırlanan ekonomik özgürlük endeksleri ise, 1970 yılından 2000 yılına kadar 
beşer yıllık, 2000 yılından itibaren de yıllık olarak yayınlanmaktadır. Fraser Institute 
tarafından hazırlanan Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi (EFW), uluslararası ticaret, 
sermaye akımları, vergileme, para politikası, enflasyon, regülasyonlar başta olmak üzere 
toplam on yedi alt endeksten oluşmaktadır (Tunçsiper ve Biçen, 2014, s.29). Ülkeler 
ekonomik özgürlük derecelerine göre 10 tam puan üzerinden sıralanmaktadırlar. Bir 
ülkenin ekonomik özgürlüğe ilişkin puanının 10’a yaklaşması, ilgili ülkenin ekonomik 
özgürlük derecesinin yükseldiğini göstermektedir.       

Şekil 2, BRICT ülkelerinin ekonomik özgürlük düzeylerinde meydana gelen değişimi 
göstermektedir. Şekilde de görüldüğü gibi, 2000’li yılların başında Rusya’nın ekonomik 
özgürlük düzeyi diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük seviyededir. Bu durumun en önemli 
sebebi Rusya’nın 1998 yılında yaşamış olduğu ekonomik krizin etkisidir. Rusya’nın 
ekonomik özgürlük düzeyi 2003 yılından itibaren yükselmeye başlamıştır. Benzer şekilde 
2000 ve 2001 yıllarında art arda ekonomik krizler yaşayan Türkiye’de de ekonomik özgürlük 
düzeyi oldukça düşük düzeylerde iken, 2007 yılından sonra Türkiye BRICT ülkeleri 
arasında en yüksek ekonomik özgürlük derecesine sahip ülke konumuna yükselmiştir. Çin, 
Hindistan ve Brezilya’da ise ilgili dönemde ekonomik özgürlükler çerçevesinde önemli bir 
değişim göze çarpmamaktadır.    

Şekil 3. BRICT Ülkelerinde Kişi Başına Düşen Reel GSYH’nin 2000-2013 Yılları 
Arasındaki Gelişimi 
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Kaynak: World Bank (2016b), GDP Per Capita (Constant 2010 US$), (Erişim: 28.09.2016), 
http://databank.worldbank.org/data.   
 

Son olarak ise şekil 3’te, BRICT ülkelerinin refah düzeylerini temsil eden kişi başına düşen 
reel GSYH düzeyleri üzerinde durulmaktadır. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan 
Çin, nüfus miktarının yüksek olmasına bağlı olarak kişi başına düşen GSYH bazında 
dünyada alt sıralarda yer almaktadır. Fakat, 2000’li yılların başından itibaren kişi başına 
düşen GSYH büyüklüğü bakımından en ciddi gelişimi gösteren iki ülke Çin ve Rusya 
olmuştur. Çin’de 2000 yılında 2000 $’ın altında bulunan kişi başına düşen GSYH, 2013 
yılında 5652 $ olarak gerçekleşmiştir. Rusya’da ise 2000 yılında kişi başına düşen reel GSYH 
6491 $’dır. 2013 yılına gelindiğinde bu rakam 11615 $ seviyesine yükselmiştir. Türkiye ve 
Brezilya’da benzer bir değişim yaşanmıştır. Şekil incelendiğinde, Rusya, Brezilya ve 
Türkiye’nin 2008 Krizinden de etkilendikleri görülmektedir. Çin ve Hindistan ise, bu 
krizden refah azalışı anlamında etkilenmemişlerdir. Fakat, Hindistan 2000-2013 döneminde 
BRICT ülkeleri arasında refah artışının en yavaş gerçekleştiği ülke olmuştur.   

Literatürde, ekonomik özgürlük, inovasyon ve iktisadi büyüme veya refah düzeyi 
arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli ülke ve ülke gruplarını kapsayan çalışmalar yapılmıştır. 
İnovasyon ve büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar arasında Hasan ve Tucci 
(2010), Güloğlu ve Tekin (2012), Stephens, Partridge ve Faggion (2013) ve Bujari ve Martinez 
(2016) tarafından yapılan çalışmalarda gelişmiş ve gelişmekte olan çeşitli ülke gruplarında 
inovasyon ile büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Goel ve Ram (1994) tarafından yapılan çalışmada ise, 18 gelişmiş ve 34 gelişmekte olan 
ülkenin tümü analiz edildiğinde inovasyon ile büyüme arasında pozitif bir ilişki bulunduğu, 
fakat yalnızca gelişmekte olan ülkeler incelendiğinde ise inovasyon ve büyüme arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Ekonomik özgürlük ve büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda da iki değişken 
arasında farklı sonuçlara ulaşan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında; 
Gwartney, Lawson ve Holcombe (1999), De Haan ve Sturm (2000), Doucouliagos ve 
Ulubaşoğlu (2006), Beşkaya ve Manan (2009) ve Paakkönen (2010) ekonomik özgürlüklerin 
büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışladır. Ancak, ekonomik özgürlüğe 
ilişkin bazı alt endeksler çerçevesinde incelendiğinde ekonomik özgürlüklerle büyüme 
arasında negatif veya anlamsız ilişki bulan çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalar ise, De 
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Haan ve Sierman (1998), Noyan Yalman, Sandalcılar ve Demirkoparan (2011) ve Tunçsiper 
ve Biçen (2014) tarafından yapılan çalışmalardır.  

II. VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

Çalışmanın bu bölümünde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye (BRICT) için 2000-
2013 yılları arasında ekonomik özgürlük, inovasyon ve iktisadi refah düzeyi arasındaki 
ilişkiler analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ampirik ilişkinin tahmininde Dinamik 
Panel Veri Modeli kullanılmıştır. Çalışmada tahmini gerçekleştirilecek olan model Denklem 
1’de gösterilmiş ve bu modelin tahmininde Stata 11 paket programından yararlanılmıştır.  

WELFit = β0 + β1WELF(-1)it + β2INOit + β3ECFit + εit                              (1)  

                                       (i=1,…….,N; t=1,……..,T) 

Denklem 1’de i ülkesinin t dönemindeki refah düzeyinin göstergesi (WELF) olarak kişi 
başına düşen reel GSYH büyüme hızının logaritmalı değeri bağımlı değişkeni temsil 
etmektedir. Modelde üç bağımsız değişken bulunmaktadır. Modelin bağımsız 
değişkenlerinden birincisi dinamik panel veri modelleri için gerekli olan bağımlı değişkenin 
bir dönem gecikmeli halidir. Diğer bağımsız değişkenler ise sırasıyla inovasyonu (INO) 
temsil eden AR-GE harcamalarının GSYH’deki payı ile ekonomik özgürlük düzeylerini 
(ECF) temsil eden ekonomik özgürlük endeks puanlarıdır. Hata terimi ise εit ile temsil 
edilmiştir. Veriler Dünya Bankası ve Fraser Institute veri tabanı yardımıyla oluşturulmuştur.  

Denklem 1’de de görüldüğü gibi, bağımlı değişkenin gecikmeli değer veya değerlerinin 
modelde bağımsız değişken olarak yer alması durumunda, bu değişken ile hata terimi 
arasında ortaya çıkabilecek korelasyon durumu içsellik problemi olarak ifade edilmektedir 
(Baltagi, 2005, s.136). İçsellik problemi nedeniyle elde edilen tahminler sapmalı olmakta ve 
bu sorunun çözümünde “araç değişken” kullanımı önerilmektedir. Bu çerçevede çalışmada 
Arellano ve Bond (1991) tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) 
kullanılmıştır.  

III. DİNAMİK PANEL VERİ GMM TAHMİN SONUÇLARI 

Arellano ve Bond (1991) tarafından geliştirilen GMM yöntemine ilişkin sonuçlar Tablo 1, 
Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde üç farklı 
model kullanılmıştır. Tablo 1’de sonuçları yer alan ilk modelde inovasyonun refah düzeyi 
üzerindeki etkisi, Tablo 2’de ekonomik özgürlüklerin refah üzerindeki etkisi ve son olarak 
Tablo 3’te de ekonomik özgürlük ve inovasyonun refah üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. 
GMM yönteminde modellerin istatistiksel boyutuyla ilgili bazı kriterler bulunmaktadır. 
Modellerin geçerliliğinin belirlenmesinde kullanılan en önemli test Wald testi olup, her üç 
modelde de Wald testinin % 1 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bunun yanında 
dinamik panel veri modellerinde ikinci mertebeden otokorelasyon bulunmaması 
gerekmektedir. Yine her üç modelde de “otokorelasyon bulunmamaktadır” şeklindeki temel 
hipotez reddedilememiştir. Son olarak, içsellik probleminin çözümünde kullanılan araç 
değişkenlerin geçerliliğine yönelik Sargan testi sonuçları da önemlidir. Tablolarda 
görüldüğü gibi, araçların geçerli olduğunu ifade eden temel hipotez reddedilememiştir. 
Yani kullanılan araç değişkenler geçerlidir.   

Tablo 1. İnovasyon ve Refah İlişkisine Yönelik Olarak Arellano ve Bond (1991) 
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Çerçevesinde Elde Edilen Sonuçlar 

WELF Katsayı Z İstatistiği Prob.  

WELF(-1) 1,019 33,95 0,000* 
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INO -0,288 -1,56 0,119 

Gözlem Sayısı 60 Wald χ2 Testi 3259,28 (0,000) 

Arellano-Bond AR(1) -1,933 (0,053) Arellano-Bond AR(2) -1,281 (0,199) 

Sargan χ2 Testi 60,215 (0,130)     

*% 1, **% 5 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Parantez içindeki değerler olasılık 
(Prob.) değerlerini göstermektedir.  

Öncelikle Tablo 1’de daha önce de bahsedildiği gibi, inovasyonu ifade eden AR-GE 
harcamalarının GSYH içerisindeki payı ile kişi başına düşen reel GSYH düzeyi arasındaki 
ilişki incelenmektedir. Bağımlı değişkenin bir gecikmeli değeri modelde bağımsız değişken 
olarak yer almaktadır. Bu katsayı pozitif işaretli ve istatistiksel olarak ta anlamlıdır. Fakat, 
AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payında meydana gelen değişim kişi başına 
düşen reel GSYH düzeyi üzerinde anlamlı bir etki doğurmamaktadır.  

Tablo 2. Ekonomik Özgürlük ve Refah İlişkisine Yönelik Olarak Arellano ve Bond (1991) 
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Çerçevesinde Elde Edilen Sonuçlar 

WELF Katsayı Z İstatistiği Prob.  

WELF(-1) 0,947 39,08 0,000* 

ECF 0,013 1,96 0,050** 

Gözlem Sayısı 60 Wald χ2 Testi 3365,54 (0,000) 

Arellano-Bond AR(1) -2,052 (0,040) Arellano-Bond AR(2) -1,408 (0,158) 

Sargan χ2 Testi 61,299 (0,111)     

*% 1, **% 5 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Parantez içindeki değerler olasılık 
(Prob.) değerlerini göstermektedir.  

Tablo 2’de ise, ekonomik özgürlük düzeyi ve kişi başına düşen reel GSYH arasındaki ilişki 
üzerinde durulmaktadır. Burada hem bağımlı değişkenin bir gecikmeli değerini ifade eden 
bağımsız değişkenin katsayısı hem de ekonomik özgürlüğü temsil eden katsayı istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Buna göre, BRICT ülkelerinde ekonomik özgürlüğe ilişkin endeks değeri 
bir puan yükseldiğinde kişi başına düşen reel GSYH düzeyi % 0,01 artmaktadır. 

Tablo 3. Ekonomik Özgürlük, İnovasyon ve Refah İlişkisine Yönelik Olarak Arellano ve 
Bond (1991) Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Çerçevesinde Elde Edilen Sonuçlar 

WELF Katsayı Z İstatistiği Prob.  

WELF(-1) 0,990 30,19 0,000* 

INO -0,029 -1,63 0,103 

ECF 0,013 1,92 0,055** 
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Gözlem Sayısı 60 Wald χ2 Testi 3478,51 (0,000) 

Arellano-Bond AR(1) -2,022 (0,043) Arellano-Bond AR(2) -1,482 (0,138) 

Sargan χ2 Testi 59,416 (0,146)     

*% 1, **% 5 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Parantez içindeki değerler olasılık 
(Prob.) değerlerini göstermektedir.  

Son olarak Tablo 3, ekonomik özgürlük ve AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payı 
ile kişi başına düşen reel GSYH arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Burada da bağımlı 
değişkenin bir gecikmeli değerini ifade eden bağımsız değişkenin katsayısı ve ekonomik 
özgürlüğü ifade eden değişkenin katsayısı anlamlı iken, inovasyonu ifade eden değişkenin 
katsayısı anlamsızdır. Tablo 2’de gösterildiği gibi Tablo 3’te de, BRICT ülkelerinde 
ekonomik özgürlüğe ilişkin endeks değeri bir puan yükseldiğinde kişi başına reel GSYH 
düzeyi % 0,01 artmaktadır.  

SONUÇ 

Ekonomik özgürlük ve inovasyonun iktisadi büyüme/kalkınma ve dolayısıyla da refah 
üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Refah düzeyi iktisadi, sosyal, siyasal ve kurumsal 
değişkenler başta olmak üzere çok farklı değişkenlerin bileşkesidir. Ancak, iktisat 
literatüründe refah göstergesi olarak çoğunlukla iktisadi bir gösterge olan kişi başına düşen 
reel GSYH düzeyi kullanılmaktadır.  

Çalışmada, 2000-2013 yılları arasında BRIC ülkeleri olarak tanımlanan Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Çin ile birlikte Türkiye’de ekonomik özgürlük seviyesindeki gelişme ve AR-
GE harcamalarının payındaki değişme ile kişi başına düşen reel GSYH düzeyi, yani refah 
düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade etmek üzere üç 
model oluşturulmuştur. Arellano ve Bond tarafından geliştirilen GMM yöntemine göre elde 
edilen sonuçlar, ekonomik özgürlükler ile refah düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
bulunduğunu, AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payı ile refah düzeyi arasındaki 
ilişkinin ise anlamlı olmadığını göstermektedir.  

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde görüldüğü gibi, AR-GE harcamalarının payındaki 
artışın iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkiler doğurması beklenmektedir. Ancak bu 
çalışmanın sonuçlarında da gösterildiği gibi, AR-GE harcamalarının payındaki değişimin 
kişi başına düşen GSYH düzeyi yani refah üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. BRICT 
ülkeleri dünyanın en büyük yirmi ekonomisi arasında yer almalarına rağmen kişi başına 
düşen reel GSYH bazında dünya ekonomileri arasında orta sıralarda yer almaktadırlar. 
GSYH içerisinde AR-GE harcamalarının payının da düşük olduğu bu ülkelerde, inovasyona 
yönelik faaliyetlerin toplumun geneline refah artışı şeklinde yayılmadığı görülmektedir.  

Ekonomik özgürlük ile refah arasındaki ilişkiye bakıldığında da, iki değişken arasındaki 
ilişkinin beklentilerle aynı yönde olduğu görülmektedir. Ekonomik özgürlük düzeyi 
arttığında refah düzeyi artmakta, fakat bu artış rakamlarla ifade edildiğinde oldukça düşük 
düzeylerde kalmaktadır. BRICT ülkelerinin gelişme potansiyeli yüksek olması nedeniyle, 
ekonomik özgürlük konusunda meydana gelecek ilerlemeler ve AR-GE harcamalarına 
yönelik yatırımların artması uzun vadede refah düzeyi üzerinde de etkisini gösterecektir.  
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TÜRKİYE’DE DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ VE 
POLİTİKA ÖNERİLERİ 
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER64 

Arş. Gör. Kumru TÜRKÖZ65 

ÖZET 
Düşük karbon ekonomisi kavramı; son dönemlerin en önemli sorunlarından biri haline 
gelen iklim değişikliğine karşı önlem almak amacıyla ortaya çıkmıştır. Düşük karbon 
ekonomisi ülkelerin atmosfere mümkün olan en az miktarda sera gazı salınımı yapmasını 
ifade etmektedir. Bu kapsamda ortaya atılan düşük karbon ekonomisi aslında çevresel 
sürdürülebilirlik endişesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakların hızla 
tükenmeye başlaması, karbon-yoğun üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu karbondioksit 
salınımlarında meydana gelen önlenemeyen artışlar ve yenilenebilir enerji yerine yaygın 
olarak fosil yakıt kullanımı gibi uygulamalar düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini 
hızlandırmıştır. Bu bağlamda küresel alanda ülkeler mevcut ekonomik yapılarına göre 
politikalar benimseyerek söz konusu sistemin içerisine dâhil olmaya başlamışlardır. Küresel 
alanda bütün ülkelerin tek tek dahil olmaya başladığı bu sistemin dışında kalmak pek 
mümkün görünmemektedir. Bu çalışmanın temel amacı; düşük karbon ekonomisi 
kavramının, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin ve uluslararası alandaki gelişmeler 
kapsamında Türkiye’deki mevcut durumun değerlendirilmesidir. Ayrıca çalışmada düşük 
karbon ekonomisine geçişte uygulanabilecek politikalar hakkında önerilerde de bulunmak 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda; karbon piyasaları, karbon vergisi, yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaştırılması ve buna yönelik kurumsal yapının oluşturulmasının düşük karbon 
ekonomisine geçişte uygulanabilecek en etkin politikalar olduğu üzerine odaklanılmıştır. 
Türkiye açısından değerlendirildiğinde; mevcut politikalardan hiçbirinin tam olarak hayata 
geçirilemediği fakat düşük karbon ekonomisi için gönüllü karbon piyasaları, yenilenebilir 
enerjinin yaygınlaştırılması ve buna yönelik kurumsal yapının oluşturulması için birtakım 
girişimlerde bulunduğu gözlemlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                     
Anahtar Kelimeler: Düşük Karbon Ekonomisi, Türkiye’de Düşük Karbon Ekonomisine 
Geçiş, Karbon Piyasaları, Karbon Vergisi, Yenilenebilir Enerji, Kurumsal Yapılanma. 
Jel Kodu: Q2, Q5, O2. 
TRANSITION TO LOW CARBON ECONOMY AND POLICY RECOMMENDATIONS 

IN TURKEY 

ABSTRACT 
The term of low carbon economy has emerged as a precaution against climate change which 
is one of the most important issues in the recent time. Low carbon economy implies that 
countries have to give least possible amount of greenhouse gas emissions into the 
atmosphere. In this context the low carbon economy has emerged as a result of 
environmental sustainability concerns. Starting to depletion of natural resources rapid, 
increases in corbondioxide emissions which has occurring in the result of carbon-intensive 
production and consumption activities and using fossil fuel instead of renewable energy is 
accelerating the transition to a low-carbon economy. In this context, countries in the global 
arena have begun to be included into the system by adopting policies based on the current 
economic structure. In the global arena, including all the countries were becoming 
individual is unlikely to stay out of the system. The main aim of this study assess the term of 
low carbon economy, transition to a low carbon economy and current situation in Turkey 

                                                      
64 Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim 
Dalı, tbedriye1@hotmail.com, 0266 249 04 64 / 165 
65 Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim 
Dalı, kumru.turkoz@balikesir.edu.tr, 0266 249 04 64 / 167 

mailto:tbedriye1@hotmail.com
mailto:kumru.turkoz@balikesir.edu.tr


239 
 
 

context of developments in the international area. In addition in the study is aimed at 
providing advice on policies which can be applied in the transition to a low carbon 
economy. In this context, carbon markets, carbon tax, to promote the use of renewable 
energy and the creation of corporate structures have focused the most effective policies for 
the transition to a low carbon economy. In terms of Turkey, none of the existing policies has 
not fully implemented but attempts have been made through voluntary carbon market, 
dissemination of renewable energy and creation of corporate structure for these aims. 
Key Words: Low Carbon Economy, Transition to Low Carbon Economy, Carbon Markets, 
Carbon Tax, Renewable Energy, Corporate Structure. 

GİRİŞ 

İklim değişikliği olgusunun son dönemlerde ciddi olarak hissedilmesinin ardından gerek 
uluslararası alanda gerekse de ulusal alanda düşük karbonlu ekonomiye geçiş için adımlar 
atılmaya başlanmıştır. Fosil yakıt kullanımı gibi karbonun yoğun olarak bulunduğu üretim 
ve tüketim davranışları sera etkisine neden olarak çevresel problemleri daha belirgin hale 
getirmeye başlamıştır. Bunun üzerine ortaya çıkan düşük karbon ekonomisine geçiş 
hedefinin arka planında iklim değişikliği ve çevresel endişeler yer almaktadır. 

Düşük karbon ekonomisi (DKE); bütün ülkelerin atmosfere mümkün olan en düşük 
miktarda karbon emisyonu salınımı yapması üzerine oluşturulmuş bir yapıdır. Bu yapıda 
temel hedef; enerji tasarrufu ve içerisindeki karbon oranının düşük olduğu yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılabileceği enerji teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.  

Düşük karbonlu ekonomi modeli (Yeşil Büyüme); çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki 
baskıyı en aza indirirken, üretimde yenilenebilir enerjiden en üst düzeyde faydanın elde 
edilmesini öngören, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltılarak kontrol altına 
alınmasını sağlayan, küresel finansman kaynakları ve teşvik mekanizmaları oluşturarak 
yoksulluk ile mücadele eden, tüketim modellerinde ve ürünlerdeki ekolojik verimliliği 
yükselten ekonomik bir modeldir (Tanlay, 2010). 

Düşük karbon ekonomisine geçiş pek çok sektörü, kurumu ve kamu politikasını ilgilendiren 
çok boyutlu bir süreçtir. Ülkeler uluslararası alanda adımlar atarak tek tek bu sistem 
içerisine dâhil olmaya başlarken, küreselleşmenin etkisiyle söz konusu bu sürecin dışında 
kalmak pek mümkün görünmemektedir. Diğer yandan son dönemlerde ortaya çıkan 
dünyanın ortalama sıcaklığının 2°C’den yukarı çıkmasını önleme hedefinde, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması için dünyanın her yerinde devletlerin, politikacıların, iş 
dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu yararı güden vakıfların hep birlikte 
işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. 

Bu çalışmada; son dönemlerin en tartışmalı konularından biri olarak ele alınan düşük 
karbon ekonomisi kavramını, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini ve bu süreçte 
uygulanabilecek politikaların değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada; düşük karbon 
ekonomisine geçiş için uygulanabilecek politikalar arasında karbon piyasaları, karbon 
vergisi, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve kurumsal yapının oluşturulmasının yer 
aldığı belirtilmiş ve buna yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca çalışmada; söz 
konusu politikalardan hangilerinin Türkiye’de uygulandığına ve uygulanabilir olduğuna 
dair değerlendirmelerde de bulunulmuştur.  

I.DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİ KAVRAMININ GENEL ÇERÇEVESİ VE ÖNEMİ 

Düşük Karbon Ekonomisi; üretim yapılan herhangi bir sektörün, atmosfere mümkün olan 
en az miktarda sera gazı salımı vermesi ile oluşturduğu ekonomik bir yapıdır. Son 
dönemlerde, karbonun alınıp satılması sonucu finansal değerinin oluşmasıyla birlikte düşük 
karbon teknolojilerine doğru bir yönelim başlamıştır. Bu kapsamda uluslararası alanda da 
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ülkeler ve firmalar ‘’Yeşil Ekonomi’’ adı altında daha çevreci bir yapılanma anlayışı ile 
beraber fosil yakıtın yoğun olarak kullanıldığı bir yaşamdan düşük karbon içeren enerji 
kaynaklı bir yaşama doğru geçiş yapmaya başlamışlardır (Akboğa ve Sav, 2012, s.46). 

Flavin (2008)’e göre bir ekonominin düşük karbonlu bir ekonomi olabilmesi için şu üç 
unsurun bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir: 

 Yeni teknolojiler ve değişen yaşam biçimleri sayesinde enerji tüketimini azaltmak ve 
mevcut enerjiden maksimum verim elde etmek. 

 Karbonsuz, sıfır emisyonlu enerji teknolojilerini kullanmak. 

 Fosil yakıtlardaki karbonu tutmak ve depolamak. 

Bu kapsamda düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için; üretimden tüketime kadar gerekli 
olan tüm enerjinin fosil yakıtlar yerine yeni teknolojilerden ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlanması gerekmektedir. Deniz ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir 
kaynaklardan faydalanmak, karbonun yoğun olduğu üretim ve tüketim kalıplarından 
uzaklaşarak hidrojen yakıt hücreleri gibi diğer düşük karbon teknolojilerine yönelmek 
düşük karbon ekonomisine geçişte yapılması gereken uygulamalar arasında yer almaktadır 
(Delay, 2007, s.53). 

Düşük karbon ekonomisinin temeli; ekonomik aktivitelerde düşük karbon enerjisi yaymak 
ve fosil enerji için temiz ve verimli teknolojiler yaratmaya dayanmaktadır. Düşük karbon 
teknolojileri; elektrik, taşımacılık, yenilenebilir enerji, yeni enerji, kömür için temiz ve 
verimli enerjiler, sera gazı emisyonlarını azaltmak için karbon tutma ve depolama, enerji 
tasarrufu teknolojilerini kapsamaktadır (Xie, 2009, s.1593). 

Düşük karbon ekonomisinin önemi; özellikle 2008 küresel krizinin ardından ülkeler 
tarafından daha fazla hissedilmiştir. Ülkeler krizden çıkmak için açıkladıkları önlem 
paketlerinde düşük karbon ekonomisine yönelik bir büyüme gerçekleştirebilmek amacıyla 
belli paylar ayırmışlardır. Tablo-1’de 2008 küresel krizi sonrasında G-20 ülkelerinin 
açıkladıkları krizle mücadele paketlerinde düşük karbon ekonomisine geçiş için ayırdıkları 
paylar kriz paketinin yüzdesi olarak gösterilmektedir. 

Tablo I: G-20 Ülkelerinin Kriz Paketi İçindeki Düşük Karbonlu Ekonomi    
Çözümlerinin Payı 

 

Krizde Paket Açıklayan Ülke 

 

Kriz Paketi İçinde Düşük Karbonlu 
Ekonomi Çözümlerinin Payı (%) 

Güney Kore 79 

Çin 34 

Avustralya 21 

Fransa 18 

İngiltere 17 

Almanya 13 

ABD 12 

Güney Afrika 11 
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Meksika 10 

Kanada 8 

İspanya 6 

Japonya 6 

İtalya 1 

Kaynak: UNEP, 2009. 

G20 ülkeleri dünya nüfusunun %66’sına ev sahipliği yapmakta, dünya GSYİH’sının %90’ını 
oluşturmakta ve de küresel sera gazı emisyonlarının % 80’ine neden olmaktadır (United 
Nations Environmental Programme [UNEP], 2009, s.1). Söz konusu bu kadar piyasa 
büyüklüğüne sahip bu ülkelerin düşük karbon ekonomisine yönelmeleri ve kriz paketleri 
içerisinde karbon emisyonlarına ciddi paylar ayırmaları, düşük karbonlu bir ekonomik 
büyüme gerçekleştirmenin önemini kavramış olduklarını göstermektedir. Bu durum aynı 
zamanda, dünya ölçeğinde de düşük karbon ekonomisine olan önemin büyük ölçüde 
arttığını ve ekonomik büyüme adımlarında düşük karbona öncelik verildiğini 
göstermektedir. 

Türkiye ise 2010 yılında iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel 
çabalara kendi özel şartları ve imkânları çerçevesinde katkıda bulunmak maksadıyla 
“Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi”ni hazırlamıştır. 2010-2023 dönemini kapsayan bu strateji 
planında Türkiye; küresel iklim değişikliği ile mu ̈cadeleye katkıda bulunmayı amaçlayarak 
ulusal azaltım, uyum, teknoloji, finansman ve kapasite oluşturma politikalarını ortaya 
koymayı hedeflemiştir. Ancak Türkiye; sera gazı emisyon profili, kişi başına düşen emisyon 
miktarları, kişi başı GSYH ve kişi başı enerji tüketim göstergeleri açısından bakıldığında 
‘’orta gelirli gelişmekte olan ülkeler’’ kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin 
söz konusu mücadelede diğer gelişmekte olan ülkelere yönelik olan finansman imkânları ve 
mekanizmalardan faydalanmasına olanak tanınması gerekmektedir (Ulusal İklim 
Değişikliği Stratejisi Belgesi, 2010). 

II. DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİ İÇİN ÖNERİLEN POLİTİKALAR 

İklim değişikliği olgusunun tüm dünyayı tehdit eden boyutlara ulaşmasının ardından 
ortaya çıkan düşük karbon ekonomisine geçiş için bir takım düzenleyici politikalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

İklim değişikliğiyle mücadelenin başarıya ulaşması için her ülkenin 2°C hedefi ve 
gelişmişlik düzeyi çerçevesinde üzerine düşen payı tespit etmesi ve o yönde harekete 
geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, tarihsel sorumluluğu yüksek olan ABD, Avustralya, 
Japonya ve AB gibi gelişmiş ülkeler kadar son dönemdeki emisyon artışlarıyla dikkat çeken 
Çin, Hindistan, Meksika, Türkiye, Güney Kore gibi gelişen ülke ekonomilerinin de ortaya 
koyduğu ve koyacağı hedef ve taahhütler önem taşımaktadır. Paris (2015) ‘teki iklim 
zirvesinden önce bazı ülkelerin açıkladığı emisyon azaltım hedefleri Tablo-II’de 
gösterilmiştir (Yeldan ve Voyvoda, 2015, s.17-19): 

Tablo II: Paris İklim Konferansı (2015-COP21) Öncesi Bazı Ülkelere ait Emisyon Azaltım 
Hedefleri  

 

Ülke 

 

Küresel 
Emisyonlardaki 

 

Küresel 
Emisyonlardaki 

 

Kişi Başına 
Düşen Yıllık 

 

Emisyon Azaltım 
Hedefleri 
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Pay 

(2012) (%) 

Pay 

(1850-2011) (%) 

Sera Gazı 
Emisyonları 
(Ton) 

ABD % 16,4 %27 19,9 2025 yılında 2005’e göre 
%26-28 arası azaltım 

Çin %24,5 %11 8,1 2030 yılında 2005’e göre 
%30 azaltım 

Avrupa 
Birliği 

%9,82 %25 8,8 2030 yılında 1990’a göre 
%40 azaltım 

Rusya %5,18 %8 16,2 2030 yılında 1990’a göre 
%25-30 arası azaltım 

Japonya %3,1 %4 10,5 2030 yılında 2013’e göre 
%26 azaltım 

Meksika %1,6 %1 6 2030 yılında 2005’e göre 
%25 azaltım 

Güney Kore %1,55 <%1 13,9 2030 yılında mevcut 
politikalar senaryosuna 
göre azaltım 

Avustralya %1,45 <%1 28,5 2030 yılında 2005’e göre 
%26-28 arası azaltım 

Kaynak: Yeldan ve Voyvoda, 2015. 

Türkiye’nin ise Kyoto Protokolü kabul edildiğinde sözleşmeye taraf olmadığı için ilk 
yükümlülük (2008-2012) döneminde uluslararası alanda sayısallaştırılmış sera gazı emisyon 
azaltım veya sınırlama yükümlülüğü bulunmamakta ancak uluslararası iklim rejimine 
yönelik adımlar atmaktadır (Sarıkaya, 2010, s.6). Diğer taraftan, Düşük Kalkınma 
Ekonomisi’ne geçiş; iklim değişikliği yanında sürdürülebilirlik, enerji güvenliği, etkin 
yatırım kararları ve artan talebi makul fiyatlarla karşılama gibi hedeflere hizmet etmekte 
olduğundan hiçbir ekonomi Düşük Kalkınma Ekonomisi’ne geçişten bağımsız değildir. 
Hükümetler sera gazlarını azaltmak istediklerinde azaltma hedefinde karara vardıktan 
sonra karbon piyasaları, karbon vergisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması 
ve kurumsal yapılanma gibi vasıtaları kullanabilirler (Tokgöz, 2015, s.67). 

A.Karbon Piyasaları 

Karbon piyasaları karbon emisyonu azaltımı karşılığında elde edilen karbon kredilerinin el 
değiştirdiği piyasalar olarak tanımlanabilir. 2005 yılında Kyoto protokolünün yürürlüğe 
girmesiyle karbon piyasaları hızlı bir büyüme göstermiştir. Kyoto protokolü ile bazı gelişmiş 
ülkeler için emisyon üst sınırları belirlenmiştir. Bu ülkelerin yükümlülüklerini yerine 
getirmelerini kolaylaştırmak için esneklik mekanizmaları geliştirilmiştir. Bu mekanizmalar 
yardımıyla azaltılan karbon emisyonları karşılığında işletmeler karbon sertifikaları 
kazanmışlar ve bu sertifikaların alınıp satıldığı zorunlu piyasalar oluşmuştur. Bunun yanı 
sıra Türkiye gibi yükümlülüğü bulunmayan ülkelerde de gönüllü olarak karbon 
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emisyonlarını azaltacak projeler geliştirilerek gönüllü karbon piyasaları ortaya çıkmıştır 
(Öker ve Adıgüzel, 2013, s.20). 

Bu zorunlu ve gönüllü piyasalar aracılığıyla gelişmiş ülkeler diğer ülkelerde bazı projeler 
gerçekleştirerek, küresel sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlarken, bu projelerden 
sağlanan sera gazı salım azaltım kotaları ile de yükümlülüklerini yerine getirmektedirler. 
Diğer taraftan bu faaliyetler gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru finansal bir 
akışı sağlamakta ve gelişmekte olan ülkelerde de temiz enerji projelerinin gelişmesinin önü 
açılmaktadır (Turkish Yatırım, 2012, s.2). 

Söz konusu bu mekanizmaların işlemediği durumda, OECD ülkelerinin düşük karbonlu 
ekonomiye geçmelerinin temel yolu; üretim ve tüketim kalıplarını değiştirmelerinden 
geçmektedir ki bu durum ülkelerin reel gelirlerinde ve verimliliklerinde azalmaya sebep 
olabilecektir (Böhringer ve Vogt, 2003, s.476). Bu nedenle karbon piyasaları ülkelere 
emisyonlarını sınırlama zorunluluğu getirirken, uluslararası alanda da sera gazlarının 
sınırlandırılmasını düzenlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

B.Karbon Vergisi 

Karbon vergisi, fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz gibi) yanmasından kaynaklanan 
karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla alınan bir vergi türüdür (Helm, 2005, s. 205). 

 Karbon vergileri, çevresel zarara neden olan emisyon birimlerinin üzerine konulan spesifik 
bir vergidir. Spesifik bir vergi olmasının nedeni, verginin değer üzerinden değil faaliyet 
sonucunda ortaya çıkan zarara göre alınmasıdır (Pearce, 1991, s.938). Diğer bir deyişle 
çevreyi kirletmek hem üreticilere hem de tüketicilere çevreye verdikleri zarar 
doğrultusunda bir maliyet yükleyerek vergiye konu olmaktadır. Bu durum ise; karar 
birimleri açısından içerisinde yoğun sera gazı barındıran ürünleri kullanmanın maliyetini 
artırmakta ve karbonun yoğun olduğu üretim kalıplarının terk edilerek düşük sera gazlı 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerini teşvik etmektedir. 

Karbon vergisi, çevreyi kirletenin ödemekle yükümlü kılındığı bir vergi türüdür. Alınacak 
karbon vergisinin oranının nasıl belirleneceği tartışma konusu yaratmakla birlikte Baranzini, 
Goldemberg ve Speck (2000) çalışmalarında karbon vergisinin ya havaya bırakılan her bir 
ton karbon emisyonu üzerinden ya da belli bir enerji birimi başına alınabileceğini 
belirtmişlerdir. 

İklim değişikliğiyle mücadele araçlarından biri olarak karbon vergisi yeni gibi görünse de 
aslında birçok ülke tarafından uygulanmakta ve kökü 1990’lara dayanmaktadır. 1990’ların 
başlarında birçok AB üyesi ülke sera gazı emisyonunu azaltma politikasının bir parçası 
olarak karbon vergisi uygulamaya başlamıştır. 1990’lı yılların hemen başında İskandinav 
ülkeleri (Finlandiya, İsveç Norveç ve Danimarka) ve ardından Hollanda karbon vergisi 
uygulayan ilk AB üyesi ülkeler olmuştur. AB’deki genel eğilim ortak bir karbon vergisi 
politikası belirlemektir. Ancak şu an için bu konuda tam bir mutabakat sağlanmış değildir 
(Çelikkaya, 2011, s.105). 

C.Yenilenebilir Enerjinin Yaygınlaştırılması 

İnsan faaliyetleri içerisinde fosil yakıt tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan sera gazı 
salınımlarının çok büyük paya sahip olması nedeniyle düşük karbon ekonomisine geçişte 
enerji politikaları giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda uygulanacak enerji 
politikaları arasında; sınırlı olan enerji kaynaklarından optimum ölçüde faydalanılması, 
toplam enerji maliyetinin azaltılması, çevre üzerindeki etkilerin minimuma indirilmesi, arz 
teknolojisinin ispatlanmış ve güvenilir olması gibi uygulamalar yer almaktadır (Bayraç, 
2010, s.248).  
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Yenilenebilir enerji kaynaklarını düşük karbon ekonomisine geçiş amacıyla yaygınlaştırma 
girişimleri, dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Türkiye’nin de dâhil 
olduğu 29 üye ülkeyi içerisinde bulunduran Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy 
Agency- IEA) (2015) raporuna göre; söz konusu ülkeler arasında yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payının 2030 yılına kadar %60 oranında artacağı beklenmektedir. 

Yenilenebilir enerji arzının, düşük karbon ekonomisine geçişteki önemi enerji verimliliği 
yüksek yenilenebilir enerji kaynaklarının aşamalı olarak devreye sokulması ve 
sürdürülebilir olmayan fosil yakıtlar ve nükleer enerji teknolojilerinin aşamalı olarak 
durdurulmasını gerektirmektedir. Bu da kısa dönem hedeflerde yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki payının belirlenmesini gerektirmiştir. Bu kapsamda Avrupa 
Birliği ülkeleri, Avustralya ve Türkiye dâhil birçok ülke 2020 yılında %20 yenilenebilir enerji 
payı hedefini gerçekleştirmek üzere hükümet politikaları geliştirmiştir (Öztürk ve Kalaycı, 
2012, s.2). 

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Eylem Planı 2050 yılı hedeflerinde düşük karbon 
ekonomisine ulaşabilmek için fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisinin kullanılması, elektriğin 
ise ya rüzgar, güneş, biyokütle, hidroelektrik gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi 
ya da karbon yakalama ve depolama teknolojileri ile uyumlu fosil yakıt ve nükleer enerji 
santralleri gibi düşük emisyon içeren kaynaklardan elde edilmesi gerektiği üzerine 
odaklanılmıştır.  

D.Kurumsal Yapılanma 

İklim değişikliği, disiplinler arası bir konu olup, birçok sektörü yakından ilgilendiren, 
oldukça ciddi riskleri içeren bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle bu alanda 
oluşturulacak kurumsal yapının da başta farklı bakanlıklar olmak üzere birçok paydaşı 
içerecek  şekilde yapılanması gerekmektedir (Atamer, 2010, s.34).  

Düşük karbon ekonomisine geçiş için önerilen politikalar arasında aslında ilk yapılması 
gereken sağlam bir kurumsal yapının oluşturulmasıdır. Çünkü mevcut bir altyapı sistemi 
olmadığında hızlı nüfus artışı ve tüketime paralel olarak artan enerji fiyatları karşısında 
kamu ve özel sektör herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadığı için karbon piyasaları, 
karbon vergisi ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması gibi uygulamalara uzak 
durmaktadır.  

Oluşturulacak kurumsal yapı içerisinde iklim değişikliği ile mücadele eden tüm kurumlar 
ve sektör içerisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar yer almalı ve birbirleri ile bilgi akışının 
sağlandığı bütün kurumların iletişim halinde olduğu, açık, hesap verilebilir bir mekanizma 
oluşturulmalıdır. Bu kurumlar arasında yatay ve dikey (yukarıdan-aşağıya/aşağıdan-
yukarıya) olarak iletişim sağlanmalıdır. Kısa, orta ve uzun vade için stratejik planlar 
geliştirilmeli ve bu doğrultuda gerekli hukuki altyapı kurulmalıdır (Tokgöz, 2015, s.69).  

Düşük karbon ekonomisine geçişte bütün ülkeler için ortak olarak önerilen politikalar dört 
başlık altında ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de ise düşük karbon 
ekonomisine geçişte önerilen politika araçlarının uygulanma durumu ve kapsamı Tablo-
III’de verilmiştir. 

Tablo III: DKE’ye Geçiş için Politika Önerileri ve Türkiye’de Uygulanma Durumu 

Politika Önerileri Türkiye’de Uygulanma Durumu 

Karbon Piyasaları İlk yükümlülük (2008-2012) dönemi için karbondioksit 
salınımı azaltma yükümlülüğü olmayan Türkiye, zorunlu 
karbon piyasalarında yer almamış ancak 2005 yılından 
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itibaren gönüllü piyasalar aracılığıyla sisteme dâhil olmaya 
başlamıştır. 

Karbon Vergisi Türkiye’de ekolojik sistemin bozulmaması, çevre kirliliğinin 
ve doğal kaynakların sınırsızca kullanımının önlenmesi 
amacıyla alınan bir vergi türü mevcut bulunmamaktadır. 
Türkiye’de çevre ile ilgili doğrudan tek düzenleme 
01.08.1993 tarihinden itibaren uygulanan Çevre Temizlik 
Vergisi’dir. Söz konusu verginin konusu ise katı atık 
toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmadır. 

Yenilenebilir Enerjinin 
Yaygınlaştırılması  

Türkiye güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle, hidroenerji gibi 
yenilenebilir kaynaklar açısından zengin olmasına karşın, 
yenilenebilir enerjiler için resmi hedefleri yeni yeni 
oluşturmaya başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye Ulusal 
Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda (2014) temel hedef; 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin payını 
2023 yılı itibariyle en az % 20 seviyesine çıkartmaktır. 

Kurumsal Yapılanma Düşük karbon ekonomisine geçiş için Türkiye’de Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılanma 
başlamış ancak kamu kuruluşları, özel sektör ve 
akademisyenler arasında mevcut kurumsal bir yapı henüz 
oluşturulamamıştır.  

SONUÇ 

Karbon-yoğun ekonomik yapılanmanın yarattığı çevresel problemlerdeki hissedilir artışlar 
uluslararası alanda yeni bir model arayışını gündeme getirmiştir. Bu arayışların sonucunda 
ortaya çıkan düşük karbonlu ekonomi modeli sürdürülebilir bir çevre endişesinin sonucu 
olarak oluşturulmuştur. Yeşil büyüme adı da verilen düşük karbon ekonomisi çevresel 
tahribatı önlemeye yönelik olmasıyla sürdürülebilir, enerji tasarrufu sağlayacak 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi amacıyla da rasyonel bir büyüme stratejisi 
hedeflemektedir.  

Bugüne kadar uluslararası platformda iklim değişikliği ile mücadele kapsamında birçok 
adım atılmıştır. Ancak edinilen tecrübelerde düşük karbon ekonomisine geçişte fosil yakıt 
yerine yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, zorunlu ya da gönüllü karbon 
piyasaları aracılığıyla karbondioksit salınımlarının azaltılması ve karbon vergisi 
uygulanması gibi politikalar üzerine odaklanılmıştır. Fakat DKE’ye geçişte uygulanmasına 
karar verilen politika ya da politikaların birbirleri ile etkileşimlerinin hesap edilmesi ve 
öncelikli olarak buna yönelik bir kurumsal yapı oluşturulması gerektiği son derece önem 
taşımaktadır. 

Bu süreçte Türkiye’nin içinde bulunduğu durum değerlendirildiğinde; düşük karbonlu 
ekonomi modelinde söz konusu politika araçlarından hiçbirisini tam anlamıyla uygulamaya 
geçiremediği söylenebilir. Ancak Türkiye 2001 yılında başlayan enerji piyasalarında 
serbestleşme ile birlikte fosil yakıt yerine yenilenebilir enerjiye dayalı kalkınma politikasına 
geçme yükümlülüğü altına girerek DKE’ye geçişten bağımsız olmadığını ve buna yönelik 
adımlar atmaya başladığını göstermiştir. Burada Türkiye’de öncelikli olarak yapılması 
gereken; ilgili tüm kurumları içerisine alan bütüncül ve uzun dönemli hedefleri olan güçlü 
bir kurumsal yapının oluşturulmasıdır. Mevcut kurumsal yapı altında enerji yönetimi 
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politikaları çerçevesinde uygulanacak politikaların toplumsal refahı artırarak daha etkin 
sonuç vereceği düşünülmektedir. 
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BİYO YAKIT KULLANIMINDA SON GELİŞMELER VE 
TÜRKİYE’NİN TEMİZ ENERJİ POLİTİKALARI 

Prof. Dr. Altay Uğur GÜL66 
Yrd. Doç. Dr. Fatma Funda GENÇLER67 

ÖZET 
Biyo yakıtlar; sınırlı rezerve sahip fosil yakıtlara alternatif olması ve temiz enerji kaynakları 
arasında yer almaları nedeniyle son 30 yıldır üretilerek kullanılmaya başlamışlardır. 
Biyoyakıtlar, biyo kütlelerin farklı işlemlerden geçirilerek etanol, biyodizel, metanol ve 
biyobütanol elde edilmesi ile oluşmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde çevreci ve temiz 
yakıt elde etmeye yönelik çalışmalar biyoyakıtlar üzerinde yoğunlaşmakta ve bu ülkelerde 
gün geçtikçe biyoyakıtlar fosil yakıtlara karıştırılarak kullanılmaktadır. Tüm dünyada yılda 
1 milyon galon üretilen biyodizelin %3 Almanya’da tüketilmekte, 22 milyon galon üretilen 
etanolün% 70’i İse Brezilya’da kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde 
biyoyakıt kullanımının giderek artırılmasına yönelik uygulamalar mevcuttur. Bununla 
birlikte geçmiş yıllarda yenebilir bitkilerin gıda yerine özellikle etanol üretiminde 
kullanılması gıda fiyatlarının artmasına ve biyokütle elde etmek için kullanılan ağaçlar ise 
yağmur ormanlarının tahrip olmasına neden olmuştur. Bu nedenle biyoyakıt kullanımına 
yönelik uygulamalar hassas bir dengeyi gözetmeyi gerektirmektedir. 
Bu çalışmada biyoyakıtlarla ilgili genel bilgilerin yanısıra özellikle etanol ve biyodizel 
üretimi ve ekonomisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca konu Türkiye açısından da ele alınarak, 
mevcut potansiyel doğrultusunda değerlendirilecek ve temiz enerji politikaları için bir yol 
haritası oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Biyoyakıt, Etanol, Biyodizel, Temiz Enerji, Türkiye. 
Jel Kodu: Q4, Q420,Q470 
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NANOTECHNOLOGY in INDUSTRY: 1D ZnO NANORODS From 
CHEMISTRY to MATERIALS 

Dr. Osman Arslan68,  
Prof.Dr.Sanjay Mathur69,  

Prof.Dr.Yüksel Abalı70 

ABSTRACT 
In the last 50 years,  nanotechnologic methods and theories led to a remarkable increase in 
scientific findings especially in the material chemistry. This is due to its unique and 
unpredictable efficiency observed by different  applications such as catalysis, solar energy, 
batteries or surface applications. It  is widely known that these results emerge from the high 
surface/volume character of the nanoscopic structures. As one of the very prominent 
examples, ZnO nanomaterials and nanorods played a huge role in the nanotechnology story 
directing us to the ZnO based solar cells, quantum dots, piezoelectric materials, sensors, 
antibacterial nanomaterials and coatings. Therefore it is very important to investigate the 
steps of the ZnO nanomaterial fabrication process since it gives us the opportunity of 
modifying our final material for tailored applications.   

Keywords: Nanotechnology, 1 D nanostructures, ZnO nano/micro structures, HMTA. 

INTRODUCTION 

It is widely known that meaning of the nanotechnology actually deals with the small things, 
molecules or atoms which will be processed for the desirable materials.1-2 Nano prefix 
comes from the Greek ‘dwarf’ and describes the newest state of the materials. Therefore, 
well controlled synthesis of nanomaterials is achieved by nanotechnologic methods. They 
basically can be classified into two different methods (Figure 1)  which describe their  
precursor state until they  reach the final form of the nanostructures. 

 

Figure 1: Bottom Up and Top down methods for nanostructure fabrication (3)  

These methods are ; 2 

a) Bottom-up method: this method generally starts from a well designed and 
investigated molecular complex of the material itself  

b) Top-down method uses a miniaturization process with well designed technique to 
fabricate the novel nanostructures 
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The most important feature of the nanomaterials is their quantization due to the magnitudes 
of its dimensional units. For example if we are mentioning about a zero (0) dimensional 
material, this means that the nanomaterial was quantized within 3 different dimension 
entrapping the nanomaterial into an imaginary box. Quantum dots and nanoparticles are 
the remarkable examples of this nanomaterial. If one of the dimensions from x,y or z gets 
bigger and bigger than the quantization of the nanomaterial changes. For example 1 
dimensional nanostructures mean that nanomaterial is quantized within 2 dimensions and 
this rule maintain its state till huge molecules and 3 dimensional are seen.  Mathematical 
equations and density of states graphs of the 0,1,2 and 3 dimensional nanomaterials are 
shown in Figure 2.    

 

Figure 2: DOS calculations of the quantized nanomaterials  

Among different metal oxide structures ZnO is being used very widely and its wide spread 
applications are seen due to its structural and surface properties4-5. Industrial applications 
of the different ZnO nanostructures  require established synthesis strategies for scaled up 
production and detailed investigations due to the dangerous side effects and control 
necessity.   

II. IMPORTANCE of the ZnO NANOSTRUCTURES 

Literature results showed that metal oxide nanomaterials need special attention due to the 
quantum confinement effects and surface reactivity because of their use by an 
interdisciplinary (the chemical, physical,biological, material science) society.  Among these 
metal oxide nanostructures, zinc oxide is a direct, wide bandgap semiconductor and has 
promising features  for optoelectronics, sensor applications, piezoelectronics. ZnO 
nanomaterials are generally used for sunscreens, catalysts, paint pigment and as transparent 
conducting electrodes.4 Since it is a semiconductor, it has a band gap of  3.37 eV makes it 
transparent in visible light and operates in the UV to blue wavelengths. Since its exciton 
binding energy is around 60 meV its luminescence efficiency is high. Generally ZnO grows 
within hexagonal wurtzite crystal structure, with lattice parameters a=3.25Å and c=5.12 Å. 
The Zn atoms are tetrahedrally coordinated  (Figure 3) with four O atoms , where the Zn d-
electrons hybridize with the O p-electrons. The bonding between the Zn atoms and O atoms 
is highly ionic, due to the large difference in their electronegative values (1.65 for Zn and 
3.44 for O).6  
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Figure 3: Würtzite crystal structure of ZnO  

III. 1 D ZnO SYNTHESIS METHODS AND ARRESTED GROWTH TECHNIQUE 

As described previously, 1D nanostructures can be synthesized by different techniques as in 
Figure 4 shown. Among these routes arrested growth of the well designed precursor 
provides large scale and well characterized ZnO 1D nanostructures. For the synthesis of the 
elongated  1D ZnO structures, same concentrations of the  Zn(NO3)2.6H2O and  HMTA 
stock solution were  prepared and stored. For the synthesis, required amount of the solution 
from both of these stock solutions in 1/1 proportion were taken and diluted in the Teflon 
beaker.  For the prevention of the water evaporation aluminium foils covered the surface. 
Solution has been ultrasonicated for 5 minutes and placed into an oil bath which has been 
heated previously to the required temperature.  After required time period solution has been 
removed from the oil bath and obtained  solid structures have been centrifuged and washed 
with EtOH and aceton 2 times. All samples have been dried in oven at 110 °C before the 
measurements. IN order to investigate the concentration effect, different concentrations 
were choosen (0.05 M, 0.025 M and 0.0125 M)for both reactants. Effect of the temperature on 
the formation of the ZnO nanorods was also investigated  with two different (95°C and 
85°C) temperatures at the 0.0125 M, Zn2+/HMTA  (1/1) concentrations. Reaction bath 
temperature arranged finely (±1 C) and fabricated  nanostructures were analyzed.7   

 

Figure 4: 1 D nanomaterial synthesis techniques (2) 

IV. GENERAL POINTS on the FORMATION of the 1D ZnO NR FABRICATION 



253 
 
 

Zn precursors, if they are soluble in water, easily form soluble zinc complexes by  Zn2+ 
cations by solvation via water molecules but these conditions differ when dilute solutions 
are prepared. Because zinc(II) can exist as hydroxyl species as  ZnOH+(aq), Zn(OH)2(aq), 
Zn(OH)3-(aq) and Zn(OH)42-(aq). It is known that if solutions become saturated and solid 
ZnO nuclei are formed by the dehydration, small crystals grow more and more by the 
condensation of the surface hydroxyl groups. This is simply process for the formation of the 
nanoparticles. In this stage utilization of the surface directing agents such as HMTA or some 
other amines, hydrolysis and condensation reactions of zinc salts result in one-dimensional 
ZnO nano crystals. Different examinations revealed that wire shaped structures have been 
formed at pH > 9 and this process does not even require extra additives means the basic 
environment is proper for the elongated nanostructures. Since divalent metal cations do not 
readily hydrolyze in acidic media basic conditions are important. According to the theory, 
additives like HMTA decomposes during the reaction in the basic environment  and 
increases the pH to above 9 at the crystal surface. This is vitally important because this 
molecules acts as promoter for nucleation and growth. It was observed that, nitrate anions 
resulted as nanowires but at the same time twinned structures, nanorods, nanoparticles 
were also observed.9-11  

HMTA is a nonionic cyclic tertiary amine and acts as a Lewis base which capable of 
bidentate complex formation with two zinc(II) ions in solution. Additionally its hydrolysis 
produces suitable conditions and formaldehyde and ammonia in the necessary pH  range.12 
It is also known that HMTA and ammonia can kinetically control species in aqueous 
solution by the help of coordinated zinc(II). Figures for the reaction, decomposition and 
formation of the elongated nanostructures were given in Figure 5.  
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HMTA + 6 H2O                  NH3+ 6 HCOH 

NH3+ H2O                      NH4+ + OH- 

Zn2+ + 4NH3                   [Zn(NH3)4]2+ 

Zn2+ + 2 OH-                  Zn(OH)2 

Zn(OH)2                         ZnO + H2O 

Figure 5: HMTA effect on the ZnO growth 

V.RESULTS AND ANALYSIS OF THE PERFORMED EXPERIMENTS 

 

Figure 6: XRD and SEM investigation for the fabricated ZnO Nanorods 

Effect of the temperature on the growth of the ZnO nano-micro structures has been analyzed 
by XRD and SEM investigation. XRD results showed that fabricated structures follow the 
würtzite crystal structure with  decreasing concentrations. It can be observed that if 
concentration decreases, appeared peaks are less intense and (001) to (002) ratio decreases 
too.  All the obtained XRD diffraction patterns showed no different peaks from the  JCPDS 
card number 80-0075. The peaks in the XRD spectrum could be assigned to the (100), (002), 
(101), (102), (110), (103), (112), and (004) crystal planes of ZnO nanorods with wurtzite 
crystal structure respectively. Nanorods showed conical shape and they are well-ordered 
but (002) crystal plane peak is not the most highest which  shows that the growth pattern is 
not exactly along the c-axis direction. Analysis of the SEM images provides wide 
information about the obtained nanorods at different concentrations. SEM images of the 
highest 1:1 concentration (0.005M) reveals cone shape of the elongated nano-micro ZnO 
structure. Different size and  diameter distribution is visible which may form due to the 
small regional concentration fluctuations. Results showed that decreasing concentration 
slightly increases the diameter and length of the rods obtained. In higher concentrations of 
the precursor,  ZnO nanorods formed urchin like branched morphology and as the 
concentration decreased longer and less branched ZnO cones are observed. Generally cone 
structures becomes clearer and branches disappear. 



255 
 
 

 

 

Figure 7:  XPS and TEM  investigation for the fabricated ZnO Nanorods 

XPS has been used to investigate the surface composition of the obtained ZnO nanorods. 
Since results from all parameters are relatively in the same range, 0.00125 M was selected as 
model nanocrystal. Figure 7 shows the XPS survey and high resolution O 1s and Zn 2p 
spectra. According to the XPS survey spectra, results showed that peaks can be ascribed to 
Zn, O, and C elements. The deconvolutions of the XPS photopeaks for the O1s core level line 
from washed/dried ZnO 1D nanorods are shown. In  this figure the deconvolutions show 
the presence of two different O1s peaks in the fabricated ZnO nanorods. The peak centered 
at 531.4 eV (O1) is associated to the O2- ion in the wurzite nanostructure surrounded by the 
Zn metal atoms with their full complement of nearest-neighbor O2- ions.  Additionally peak 
at 533.6 eV is attributed to the presence of OH bonds, i.e. ZnO(OH). High resolution XPS 
spectra of the Zn atom has been also shown. The deconvolutions of the XPS spectra for the 
core level showed that Zn 2p3/2  and Zn 2p1/2  photopeaks are placed on 1021.2 and 1044.6 
eV respectivelyIt can be speculated that almost same zinc species exist on the surface of the 
ZnO nanorods. The observed peak with binding energy of 1021.2 eV is associated to Zn 
species in ZnO but very small fluctuation around the binding energy of 1022 eV could 
corresponds to Zn species in ZnO(OH) but there is no agreement. TEM and HR-TEM images 
of the ZnO structures were given at 7b. From  these images we see  can see the diameter is 
around 2 micrometer and crystallinity is high. In HR-TEM, we can see the [002] d-d spacing 
as 0.26 nm. Scaling bar is 2 nm. Images reveal that 1D ZnO structures have a single crystal 
hexagonal orientation. As interplanar spacing also confirmed ZnO growth and crystallinity 
are consistent with the speculated experimental results. 

CONCLUSION 
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We have shown that nanotechnology offers a broad range new and novel techniques 
together with final nanomaterials. As one of these examples ZnO 1D nanostructures were 
synthesized and analysed morphologically. Results showed that a great crystallinity, well 
ordered shape arrangements and surface clarity were obtained as analytical results revealed. 
Since ZnO nanostructures are used in different applications, these results can open a new 
window for the well designed ZnO nanostructures for a better efficiency and novel 
situations.  

Since ZnO can be used in solar cells, piezoelectrical materials, photocatalysis, UV shielding 
applications, theranostics, antibacterial applications, new and novel methods providing 
morphological and optical applications lead new and useful nanomaterials which will be 
used widely in the near future.     
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARI 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAŞTAN71 

ÖZET 
Yaşadığımız bu teknoloji çağında ihtiyaçlarımızın karşılanmasında enerjinin yeri şüphesiz 
çok önemlidir.  Ülkelerin uluslararası gelişiminin en önemli yolu özellikle sanayi, konut ve 
ulaştırma gibi sektörlerde gerekli olan enerjinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 
Günümüzde enerji, ülkelerin kalkınmasında önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirtilirken ürettikleri ve tükettikleri enerji 
miktarları da göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye gelirinin büyük bir bölümünü enerji 
ithalatına harcamaktadır. Türkiye, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri 
içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke 
durumundadır. Gelecek 10 yılda da enerji talebimizin 2 katına çıkması beklenmektedir. 
Hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye’nin, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, 
enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Ülkemiz mevcut haliyle toplam enerji talebinin 
yaklaşık %25’sini yerli kaynaklardan karşılanırken, kalan bölümünü farklı ithal 
kaynaklardan karşılanmaktadır. Ülkemizde, harcanan enerjinin önemli bir bölümü elektrik 
üretimi için kullanılmaktadır. 2015 yılında elektrik üretimimizin, %37,9'u doğal gazdan, 
%29,1'i kömürden, %25,6'sı hidrolikten, %4,5'i rüzgardan, %1,3'ü jeotermalden ve %1,6’sı 
diğer kaynaklardan elde edilmiştir. Türkiye’nin öncelikle, enerjide dışa bağımlılığını 
azaltması, yerel kaynaklarının kullanımını da azami seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir. 
iklim değişikliğiyle yapılan mücadeleleri de dikkate alarak, ulusal enerji kaynaklarında 
yenilenebilir enerjinin (Rüzgar, güneş, jeotermal vb.) payını yükseltmelidir. Enerjinin 
verimli kullanımı en az enerji üretimi kadar önemlidir. Bu açıdan verimliliği yüksek 
cihazların üretimi ve kullanımın da devlet teşviklerinin arttırılması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Enerji,  Elektrik Enerjisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları. 
JEL: A-C 

THE ENERGY VIEW OF TURKEY AND RENEWABLE ENERGY SOURCES 

ABSTRACT 
In our age of technology, energy is undoubtedly important to satisfy our needs.The 

most important way for international development of countries is to provide the 
sustainability of energy necessary for sectors such as industry, housing and transportation. 
Today energy is a vital power for development of countries.Therefore, the amount of energy 
produced and consumed by a country is taken into consideration to define its development 
level. Turkey is spending a large amount of its income on importing energy. In the last 
decade, Turkey has the biggest increase of energy demand among the countries of 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Also, our energy 
demand is predicted to be doubled in the next ten years.As a result of the rapid increase in 
energy demand, the dependence of Turkey to energy import ,especially petrol and natural 
gas, is going up. In our country while 25% of total energy demand is satisfied by local 
energy sources, the rest is satisfied by several sources of import. A significant amount of 
energy spent in our country is used for generating electric power.In the year 2015, our 
electric power generation consisted of  37,9% natural gas, 29,1% coal, 25,6% hydraulic, 4,5% 
wind, 1,3% geothermal and 1,6% other sources. Turkey should primarily decrease  energy 
dependence and increase the use of local sources at a maximum level. Considering the 
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climate change, as our national energy sources, the use of renewable energy (wind, solar, 
geothermal..) should be increased.Efficient use of energy is as important as energy 
generation.Therefore, the production and use of high efficient devices should be promoted 
more by the government. 
Key words: Energy, Electric Energy, Renewable Energy Sources 

GİRİŞ 

Üretimin en önemli faktörlerinden birisi olan enerji, ülkelerin ekonomik, siyasi, sosyal 
konumlarını ve kalkınma seviyelerini yansıtan temel göstergelerden biridir. Bu nedenle 
gelişmiş ülkeler sürekli olarak ucuz ve kesintisiz enerjiye ulaşmanın yollarını aramaktadır. 
Bunu sağlayabilmek için siyasi çatışmalara girmekten de çekinmemektedirler. Sosyal 
yaşamımızın sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir ihtiyaç olan enerji, sanayi, ulaşım, 
ticaret ve kamusal alanlar başta olmak üzere hayatımızın her aşamasında vazgeçilmez bir 
ihtiyaçtır.  

Enerji kaynakları,  birincil ve ikincil enerji kaynakları olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. 
Kömür, petrol, doğalgaz, doğal uranyum, rüzgar, hidrolik ve güneş ışığı gibi doğal enerji 
kaynakları birincil enerji kaynaklarını oluşmaktadır. Birincil enerji kaynaklarından 
dönüştürülebilen elektrik ve petrol ürünleri (benzin, mazot, lpg, petrokok vb.) gibi enerji 
kaynaklarına ikincil enerji kaynağı denir. Birincil enerji kaynakları, yenilenebilir enerji 
kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olarak iki sınıfta toplanmaktadır. Yenilenebilir 

enerji kaynakları, güneş,  rüzgar, dalga enerjisi, biyokütle, jeotermal enerji ve hidrolik gücü 
kapsamaktadır. [1]  

Günümüzde dünyada ihtiyaç duyulan enerjinin %86’sı, petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil 
yakıtlar sayesinde elde edilmektedir. Geriye kalan bölüm yenilenebilir enerji kaynaklardan 
sağlanmaktadır.  

2015 yılı küresel birincil enerji tüketim oranları (Kaynak: EPDK) 

 

Petrol, özellikle ulaştırma sektörünün temel enerji kaynağı olarak, dünya birincil enerji 
tüketimi içinde en büyük paya sahiptir. Petrolü takip eden doğal gaz ve kömür büyük 
ölçüde elektrik üretiminde kullanılmaktadır. 2015 yılı verileri itibariyle petrol, dünya enerji 
talebinin %32,8’ini, doğal gaz ise %24,2’sini karşılamıştır. Bugüne kadar, çeşitli uluslararası 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çeşitli projeksiyonlara göre, petrol ve doğal gazın 
birincil enerji tüketimi içindeki paylarını uzun dönemde de koruyacakları öngörülmektedir 
[2]. 

2015 yılında, toplam birincil enerji talebinin %42’si elektrik üretimi için kullanılmıştır. 
Elektrik üretimi için her türlü birincil enerji kaynakları kullanılmaktadır. Elektrik 



259 
 
 

üretiminde petrolün payının ise giderek azalması beklenmektedir. Petrol, daha çok taşıma 
sektörü tarafından talep edilmektedir. 2015 yılında, diğer enerji türlerine kıyasla, petrolün, 
taşıma sektöründe kullanımı %94 oranındadır. Elektrikli/hibrid araç teknolojilerinin 
gelişimi ve doğal gazın taşımacılık sektöründe kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak 
2035 yılında kadar, bu oranın %89’a düşmesi beklenmektedir.  

I.TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 

Türkiye gelişen ekonomisi ile dünyanın önemli enerji tüketicileri arasında yer almaktadır. 
2014 yılında, Türkiye’nin 123,9 milyon ton petrol eşdeğeri (tpe) olan birincil enerji talebinde 
doğal gaz %32,5 ile birinci sırada yer alırken, kömür %29,2, petrol %28,5 ile doğal gazı takip 
etmiştir. [3] 

2014 yılı Türkiye birincil enerji talebi (Kaynak: EPDK) 

 

Türkiye birincil enerji talebinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; tüketimin %30’u 
çevrim sektöründe (elektrik üretimi), %24’ü konut ve hizmet sektöründe, %23’ü sanayide ve 
%19’u ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır.  

2015 yılın Türkiye’deki birincil enerjinin kullanıldığı sektörler. (Kaynak: EPDK) 

 

Türkiye doğal gaz talebinin %99,2’si ithalatla karşılanmaktadır. Türkiye’de, 2015 yılında 48,8 
milyar m3 doğal gaz tüketilmiş ve bu rakamın %0,8’i (399 milyon m3 ) ülke içi üretim ile 
karşılanmıştır. Tüketilen doğal gazın yaklaşık %50’si ise elektrik üretimi için 
kullanılmaktadır.  
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2015 yılı Türkiye doğal gaz ithalatının ülkelere göre dağılımında Rusya %55’lik oran ile 
birinci sıradadır. Bu ülkeyi %16 ile İran, %13 ile Azerbaycan ve %8 ile Cezayir takip 
etmektedir.  

2015 yılında, Türkiye’nin ithal ettiği petrolün ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Irak 
%29’luk payla ilk sırada yer alırken, Rusya %18 ile ikinci, İran %14 ile üçüncü sırada yer 
almıştır. Ülkemizin son yıllarda yakalamış olduğu yüksek ekonomik büyüme oranlarıyla 
birlikte yıllık elektrik enerjisi tüketim artış hızımız son 14 yılda ortalama %5,4 seviyelerinde 
gerçekleşmiş ve 2002 yılında 132,6  milyar kWh olan elektrik tüketimimiz 2015 yılında 
yaklaşık 2 katına çıkarak 264,1 milyar kWh’e ulaşmıştır. Elektrik enerjisi talebindeki artış 
2013 yılında %1,6, 2014 yılında ise %4,4 iken 2015 yılında %2,7 olarak gerçekleşmiştir. 2015 
yılı itibariyle üretilen elektrik enerjisini %68,5’i termik, %25,8’i hidrolik ve %5,7’si jeotermal, 
rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilmektedir. [4]  

Türkiye’nin 2002 yılında 31.846 MW olan elektrik enerjisi kurulu gücü 2015 yılında 73.147 
MW’a, 2016 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 76.550 MW’a yükselmiştir. Mevcut kurulu 
gücümüzün %34,3’ü hidrolik, %29,2’si doğal gaz, %21,7’si kömür, %6,5’i rüzgâr, %0,9’u 
jeotermal, %0,7’si güneş ve %6,7’si ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır. [5] Türkiye, kısıtlı 
enerji kaynakları nedeniyle enerji ihtiyacının önemli bir kısmını ithal kaynaklardan 
karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı oldukça yüksek olan ülkemizde, yerli üretimin 
tüketimi karşılama oranı ise hayli düşüktür.  

2015 yılı Türkiye elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımı (Kaynak: EPDK) 

 

2015 yılı itibariyle ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin % 37,9’u doğalgaz, %18,15’i barajlı 
(hidro), %15,27’si ithal kömür, %11,97’si linyit kömür, %7,5’i doğal göl ve akarsular, %4,45’i 
rüzgar ve kalan bölümü de jeotermal, güneş, taş kömürü, asfalit gibi diğer kaynaklardan 
faydalanılarak üretilmiştir. Ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde en önemli kaynak 
şüphesiz doğal gazdır ve bu kaynağın tamamına yakını ithal edilmektedir. 

Türkiye brüt elektrik enerjisi tüketimi 2014 yılında 257,2 milyar kWh olarak gerçekleşirken 
2015 yılında bir önceki yıla göre %3,3 artarak 265,7 milyar kWh, 2015 yılına ait elektrik 
üretimimiz ise bir önceki yıla göre (252,0 milyar kWh) %3,9 oranında artarak 261,8 milyar 
kWh olarak gerçekleşmiştir. [6] 

Elektrik tüketiminin 2020 yılında yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 
milyar kWh’e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 milyar kWh’e 
ulaşması beklenmektedir. 2016 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla sisteme toplam 3.403 MW’lık 

İthal Kömür 
% 15,27 

Taşkömürü 
+ Asfaltit 

% 1,85 

Linyit 
% 11,97 

Doğal Gaz 
% 37,90 

Sıvı Yakıtlar 
% 0,85 

Barajlı 
% 18,15 

D.Göl ve 
Akarsu 
% 7,50 

Rüzgar 
% 4,45 

Diğer  
% 0,67 

Jeotermal 
% 1,31 Güneş 

% 0,07 



261 
 
 

yeni santral eklenmiş olup kurulu gücümüz 2016 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 76.550 MW 
seviyelerine ulaşmıştır. 2015 yılı, 263,82 milyar kWh elektrik tüketimi ile Türkiye'de tüm 
zamanların en çok elektrik tüketilen yılı oldu.  

Ülkemizde 2015 yılı elektrik üretiminde kamu payı % 21,3 ve özel sektör payı %78,7 olarak 
gerçekleşmiştir. 2002 yılında kamu payı %60,  2006 ve 2008 yılları arasında %50 iken her 
geçen yıl özel sektör payı giderek artmaktadır. 

Ülkemizdeki yerli ve ithal kaynak bazında elektrik enerjisi kurulu gücü incelediğinde 2002 
yılında yerli kaynak bazlı kurulu güç miktarı %60,1 ile 19.143 MW ve ithal kaynak bazlı 
santrallerin kurulu gücü ise %39,9 ile 12.703 MW olarak gerçekleşmiştir. 2016 Yılı Haziran 
Ayı sonu itibarıyla ele alındığında ise yerli kaynak bazlı kurulu güç miktarının %55,7 ile 
42.664 MW iken ithal kaynaklardan yakıt sağlayan santrallerin kurulu gücü ise %44,3 ile 
33.886 MW’dır. Ülkemizde her geçen yıl elektrik enerji ihtiyacımız artarken, talebi 
karşılamak için ithal kaynaklara olan bağımlılığımızın da beraberinde arttığı görülmektedir.  

II.TÜRKİYENİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak 
takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga 
enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir.  

2015 yılı sonu itibariyle, dünyada üretilen elektriğin yaklaşık %23,7'si yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanılarak üretilmiştir. [7]  

Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik 
kaynaklarımızın teorik potansiyeli 433 milyar kWh, değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar 
kWh ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel 140 milyar kWh/yıl dır. 

2015 yılı Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları dağılımı (Kaynak: EPDK) 

 

2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, işletmede bulunan 572 adet HES ile 26.247 MW'lık 
kurulu güce ve toplam kurulu gücün yaklaşık %34,3'üne karşılık gelmektedir. 2015 yılında 
elektrik üretimimizin, %25,6'sı hidrolikten elde edilmiştir. [8] 

Türkiye'de, 2015 yılı sonu yıllık rüzgar enerjisi üretim miktarı 11.652 GWh’dir. 2016 yılı 
Haziran ayı sonu itibarıyla işletmede olan rüzgar enerji santralleri kurulu gücü ise 4.947 
MW'dır. [9] 
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Lisanssız 
elektrik üretim santrallerinin kurulmasıyla birlikte 2016 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 
güneş enerjili santral sayısı 673 olarak görülürken bu santrallerin toplam kurulu gücü ise 
505,9MW’dır. [10] 
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Türkiye'de bulunan 25 Jeotermal Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 725,20 MW’dır. 
2015 yılında Jeotermal Enerji Santralleri ile 3.318 GWh elektrik üretimi yapılmıştır. 

Günümüzde en önemli alternatif elektrik üretme yollarından birisi olan rüzgar türbinleri 
artık su altında çalışmanın yollarını aramaktadır. [11] Yeni kullanılmaya başlanan bu 
teknoloji üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için önemsenmesi gereken bir elektrik 
enerjisi üretme yöntemidir.  

Nükleer santraller, çevre etkisi bakımından tercih edilmesi gereken bir seçenektir. Normal 
işletme koşulları altında çalışan nükleer reaktörlerin, dışarıya verebilecekleri en fazla 
radyoaktivite, normal doğal radyasyon seviyesinin %0,1-1'i ile sınırlandırılmış olup 
pratikteki durum ise bu sınırların da altındadır.  

Elektrik üretiminin sürekliliği yönünden, nükleer santraller, termik ve hidrolik santrallere 
göre daha güvenli ve sürekliliği olan bir enerjidir.[12] Ülkemizde Akkuyu ve Sinop’ta 
yapımı planlanan 2 adet nükleer santral ile 2023 yılına kadar toplamda 10 GW’a yakın ilave 
kurulu güç sağlanmış olacaktır. Bu ülkemizdeki rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü 
olan 4.947 MW’ın 2 katına karşılık gelmektedir. Sadece 2 santral ile sağlanan bu kurulu güç, 
ülkemizdeki toplam kurulu gücün % 13,7’sine karşılık gelmektedir. Binlerce rüzgar türbini 
ile sağladığımız enerjiyi sadece 2 nükleer santral ile 60 yıl boyunca sağlayabileceğiz.   

Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına 
yönelik gelişmelerin yanı sıra, nükleer enerji yatırımları da artmaya başlamıştır. Nisan 2016 
itibariyle, 31 ülkede 446 nükleer santral işletmede olup, 16 ülkede 63 adet nükleer santral de 
inşa halindedir. Fransa Enerji ihtiyacının %80’e yakınını nükleer enerji ile sağlamaktadır. 
Dünyada en fazla nükleer santral 104 santral ile Amerika da bulunmaktadır. Amerika’yı 58 
santral ile Fransa, 50 santral ile Japonya ve 33 santral ile Rusya takip etmektedir. [13] 

SONUÇ 
Dünyada hızla artan nüfus, insanların hayat standartlarını giderek arttırma istekleri, hızlı 
sanayileşme gibi nedenlerden dolayı enerji talebi sürekli olarak artmaktadır. Hali hazırda 
dünya enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü birincil enerji kaynakları ile sağlanmaktadır. 
Yakın gelecekte birincil enerji kaynaklarının tükenmesi veya sürekli artan enerji ihtiyacını 
karşılayamayacak duruma gelmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına zorunlu olarak 
yönelmemizi sağlayacaktır. Enerji talebinin yenilenebilir kaynaklar tarafından 
sağlanabilmesi için ülkemiz de ivedi olarak önemli yatırımların yapılaması gerekmektedir. 
Çevre ve doğaya zarar vermemesi şartıyla termik, nükleer, güneş, rüzgar ve biyoyakıt 
santrallerinden hatta denizlerden elde edilen dalga enerjisine kadar pek çok enerji 
kaynakları faaliyete geçirilmelidir. Ülkemize komşu Ermenistan, Bulgaristan, Ukrayna, 
Rusya, İran gibi ülkeler nükleer santrallere sahipken ülkemizde hala bu santrallerin ne 
kadar tehlikeli olabileceği tartılmaktadır.  
Şüphesiz yakın geçmişte yaşanan önemli nükleer santral kazaları, oluşabilecek tehlikenin 
büyülüğünü gözler önüne sermiştir. Fakat komşu ülkelerde kullanılan bu santrallerde zaten 
ülkemiz için önemli birer tehdit unsurudur.  
Ülkemizdeki enerji ihtiyacının çok büyük bir oranda ithal kaynaklara dayalı olarak temin 
edildiği gerçeği göz önüne alındığında, ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kapasitesinin arttırılması şüphesiz çok önemlidir. Ancak enerji ihtiyacının karşılanması 
sadece üretimin arttırılması ile değil enerjinin verimli kullanılmasıyla da sağlanabilir. 
Enerjinin verimli kullanılması, başta verimliliği yüksek cihazların üretimi ve kullanımı ile 
sağlanmalıdır. Bununla beraber sanayi ve kamusal kullanımda kayıp-kaçak oranlarının 
azaltılması için geçici değil kalıcı yöntemler bulunmalıdır. Ülkemizde 2015 yılında elektrik 
enerjisi kayıp-kaçak oranı %20’ye yakın olup, bunun yaklaşık %13’ü kaçak kullanımlardan 
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kaynaklıdır. Elektrik üretimimizin %18’ini barajlardan elde ettiğimizi düşünürsek, bu 
üretimin tamamı kayıp-kaçak olarak harcanmaktadır. 
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ÜLKEMİZİN STRATEJİK MADENLER AÇISINDAN DÜNÜ 
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

Yrd.Doç.Dr.M. Sadrettin ZEYBEK72 
Prof.Dr.Yüksel ABALI73 

Yrd.Doç.Dr.Avni ASLAN74 

ÖZET 
Dünya maden rezervleri açısından Türkiye, bor, pomza, zeolit ve selestit madenlerinde 
birinci, toryum, trona, profillit madenlerinde ikinci, feldspatta üçüncü, barit, asbest ve 
manyezitte ise dünyanın dördüncü büyük rezervlerine sahiptir. Bu madenlerin dışında, 
antimon, boksit, bakır, kurşun, linyit, mermer, krom, kil gibi madenlerde de dünya 
sıralamasında önde yer alan rezervlere sahiptir.  
Genel olarak dünyada ya da bir ülkede az bulunan, diğer taraftan bir başka ülkede ve 
coğrafyada yoğun olarak bulunan, kullanımı endüstri dalları ile doğrudan ilişkili olan, 
yerine başka bir madeni kullanma imkanı kısıtlı olan, ekonomik değeri olan, askeri 
amaçlarla kullanılması mümkün olabilen madenler ‘stratejik madenler’ olarak tanımlanır. 
Bor, toryum, uranyum, krom ve nikel madenleri ülkemiz açısından stratejik potansiyele 
sahip madenler olup, bu çalışmada bu madenlerimizin rezervleri, üretim ve tüketim 
miktarları ve kullanım alanları dikkate alınarak, dışa bağlılığımızın azaltılması, milli gelir 
içindeki payının arttırılması, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde 
değerlendirilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği irdelenmiştir.  
Günümüzde hızla tükenmekte olan yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar nedeniyle devletler 
ve şirketler arasında siyasi ve ekonomik çekişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu 
önemli yeraltı kaynaklarıyla dünya pazarında söz sahibi olabilmesi için iyi bir stratejik plan 
yapılmalıdır. Ülkemizin sanayileşme hedeflerine ulaşabilmesi için, endüstrinin ihtiyaç 
duyduğu hammadde ve enerji ihtiyaçlarını sağlayacak başta petrol ve doğalgaz olmak 
üzere, bor, toryum, uranyum, kromit, nikel gibi madenlerle ilgili yeni rezervlerin 
saptanması, işletilmesi, zenginleştirilmesi, nihai ürünlere dönüştürülmesi ve sanayide 
kullanımı ile ilgili çalışmalara hız verilmelidir. Dünya pazarında, tüvenan (ham) cevher 
ihracatının kademeli olarak azaltılması, buna karşın katma değeri yüksek olan uç ürünlerin 
pazardaki payının arttırılması gerekmektedir. Özel sektör, üniversite ve maden işletme 
kurumları arasındaki işbirliği geliştirilerek Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmelidir. 
Anahtar kelimeler: Bor, Toryum, Uranyum, Krom, Nikel, Stratejik Madenler. 
JEL Kodu: Q3, Q4, Q5. 

ABSTRACT 
In terms of world mining reserves, Turkey has the largest reserves of the world in boron, 
pumice, zeolite and selestite mines, second in thorium, trona, profillite mines, third in 
feldspat and fourth in barite, asbestos and magnesite. In addition to these mines, it has 
leading reserves in antimony, bauxite, copper, lead, lignite, marble, chrome and clay.  
‘Strategical mines’ can be classified as rarely found in the world or in one country but 
concentrated in another country or geography, whose use is related to industry branches, 
economic potential is limited and irreplaceable with other mines. Additionally they may be 
used for military purposes which transform them as very important actor in the field. Boron, 
thorium, uranium, chromium and nickel mines have strategic potentials in terms of our 
country. In this study, our reserves, production and consumption quantities and usage areas 
were taken into consideration to decrease our external commitment, increase the share in 
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national income and what needs to be done to reduce the foreign dependency was 
evaluated. 
Political and economic controversies are happening between states and companies due to 
underground and overland natural resources that are rapidly depleting nowadays. A good 
strategic plan should be developed in order to enhance our role in the world market with 
important underground resources that our country contain as mines. Related issues such as, 
finding, operating, enriching, converting them into the final product must be fasten. 
Additionally utilization of the related minerals like boron, thorium, uranium, chromite and 
nickel, especially oil and natural gas, which will provide the raw material and energy needs 
to the industry, should be evaluated deeply in order to reach the industrialization targets of 
our country. In the world market, it is necessary to gradually reduce the exports of raw ores 
while increasing the share of the end products with high values. Emphasis should be 
focused on R & D activities by developing cooperation between private sector, university 
and mining enterprises together with industrial organisations. 
Key words: Boron, thorium, uranium, chrome, nickel, strategic mines 
JEL Codes: Q3, Q4, Q5 

GİRİŞ 

Günlük yaşantımızda kullandığımız ürünlerin büyük bir kısmı madencilik ürünleridir.  
Stratejik madenler ise özel ekonomik değeri olan ve askeri amaçlarla kullanılabilen 
madenlerdir.  Ve madenlerin stratejik nitelik kazanmasında monopolleşme önemli bir 
kriterdir ve bir madenin %80’den fazlasının en fazla beş ülkede bulunması 
monopolleşmenin başlangıcı kabul edilir (Özkök, 2005). Madenlere ait stratejiler; rezerv 
durumu, kullanım alanları, ülke ekonomisine katkısı ve askeri amaçlara uygunluğu dikkate 
alınarak belirlenir (Yıldız, 2003). 

Tarihi belgelere göre, milattan 7000 yıl önce metaller ilk olarak Anadolu’da keşfedilmiş, her 
devrin medeniyetinde önemi çok büyük olan demir ise, Asya’dan Mezopotamya, Mısır, 
Kıbrıs ve Roma yolu ile Avrupa’ya geçmiştir. Osmanlı imparatorluğu döneminde krom, 
borasit ve taşkömürünün bulunması ile Anadolu madenciliği tekrar önem kazanmıştır. 
(Topkaya & Bircan, 1962). 

Cumhuriyet dönemi madenciliğimiz, 1980’li yıllardan itibaren ekonomide dışa açık gelişme 
politikaları izlenmiştir. Devletçe işletilecek madenler hakkındaki kanun iptal edilmiş ve 
daha önceden kamulaştırılan madenlerin sahiplerine iadesi kararlaştırılmıştır. Ancak, aynı 
kanun ile stratejik madenlerin devletleştirilmesi ilkesi de hükme bağlanmıştır.  1980-1997 
yılları arasında kamu yatırımları içinde madencilik yatırımları %8’den %2’ye düşmüştür. 
Özel sektörün yatırımlarında önemli bir değişiklik olmayıp %1 seviyesinde kalmıştır 
(Madencilik Politikaları, 1946-1998, 2012). 

Günümüzde ülkemiz tükettiği enerjinin %75’i dışarıdan ithal etmektedir. Enerjide dışa 
bağımlılığımız giderek artmaktadır (Türkyılmaz, 2015). Bugün dünyanın enerji talebi, 
hidrolik enerji kaynaklarının sınırlı olmasından ve fosil yakıtları ile ilgili çevre problemleri 
yüzünden yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmiştir. Yeni enerji kaynakları 
arasında nükleer enerji de bulunmaktadır. Bu enerjinin ilk yatırım maliyetleri yüksek 
olmasına rağmen rakipleri ile kıyaslandığında oldukça avantajlıdır (Yörükoğlu, 2014). 

Uranyum, nükleer enerjinin ve atom bombasının ana hammaddesi olup, stratejik bir 
madendir. Toryum günümüzde fazla önem taşımamasına rağmen nükleer enerji ve nükleer 
silahlarda kullanımı için çalışmalar sürdürülmektedir. Günümüzde metal alaşımlar içinde 
değerlendirilmektedir (Kadıoğlu) 
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Bor endüstride ve tarım başta olmak üzere birçok kullanım alanı mevcuttur. Hidrojeni 
geleceğin yakıtı olarak düşündüğümüzde, hidrojenin depolanması ve taşınmasında 
kullanıma en uygun maden bor’dur. Bu açıdan oldukça stratejik bir madendir (Kuloğlu, 
2010). 

Krom metalurji, refrakter madde üretimi ve kimya sanayinde değerlendirilmektedir. Krom 
cevherleri paslanmaz çelik üretiminde manyezitle karıştırılarak kullanılmaktadır. Türkiye 
krom üreticisi ülkeler arasında Güney Afrika Cumhuriyetinden sonra 2. sırada yer 
almaktadır. Maden ihracatımızda mermerden sonra 2. sırayı almaktadır. Önemli bir stratejik 
maden olarak dünya krom cevheri ihracaatında %15’lik bir paya sahiptir. (Akbulut, 2009). 

Tüketim alanı genişlemeye devam eden nikele talep ve doğal olarak üretim yıldan yıla hatırı 
sayılır ölçüde artmaktadır. Son dönemde oldukça önemli bir metal haline gelen nikelin 
fiyatı, arz yetersizliğine paralel olarak günden güne artmaktadır. 

Levha, toz, pelet ya da külçe halinde satılan nikel, taşıdığı kimyasal ve fiziksel niteliklere 
binaen, kullanım yelpazesi son derece geniş, genişleme süreci de sürmekte olan bir metaldir. 
Buna karşın, yaklaşık % 85’i diğer metallerle alaşımı yapılarak ve böylelikle, farklı fiziksel ve 
mekanik özellikler kazandırılarak tüketilmektedir 

Dünya maden potansiyeli içinde, ülkemizin payına bakıldığında, bor, toryum, linyit, 
mermer, manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona, barit, feldspat ve sodyum sülfat 
gibi madenlerde önemli miktarda rezerve sahip olduğumuz ve rekabet gücümüzün yüksek 
olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, bu kaynakların işlenmesi, bunlardan, önce yarı mamul, 
daha sonra mamul ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin ilgili sanayi dallarında kullanımının 
desteklenmesi gibi, uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü arttıracak yapılanmaların 
uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu ürünlerin yeni kullanım alanlarının belirlenmesine 
yönelik bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılmasına ve teşvik edilmesine de ihtiyaç 
vardır. (Madencilik Sektörü Raporu (2002-2010)) 

Bu çalışmada, ülkemizin stratejik madenlerinden bor, uranyum, toryum, krom ve nikel 
açısından oldukça önemli rezervlere sahip olduğundan madenlerimizin dünden bugüne ve 
gelecekteki durumu, kullanım alanları üretim, tüketim miktarları dünya ekonomi 
piyasasındaki durumu değerlendirilecektir.  

I.BOR 

Bor madeni tabiatta serbest halde bulunmamakta, oksijenle bağlı bir şekilde genellikle bor 
oksit olarak bileşik halde bulunmaktadır. Bor bileşiklerinin en basitleri boroksit (B2O3) ve 
borik asit (H3BO3) iken kalsiyum içeren cevherine kolemanit, kalsiyum-sodyum içeren 
cevherine üleksit ve sodyum içeren cevherine de boraks denilmektedir. Ticari öneme sahip 
olan bor mineralleri tinkal, kolemanit, kernit, üleksit, pandermit, borasit, szaybelit, 
hidroborasit gibi mineralleridir. 

Türkiye'de ilk bor minerali yataklarına Balıkesir İli-Susurluk ilçesinin Sultançayırı 
bölgesinde rastlanmıştır. Bir kalsiyum tuzu olan Pandermit cevheri uzun süre yabancı 
şirketler tarafından işletilmiştir. 1968 yılında yabancı şirketlerin imtiyazlarının devlete 
devredilmesi ile Etibank ve bir kısım küçük ölçekli yerli şirket tarafından işletilmeye 
başlanmıştır. 1978 yılında bor madenlerinin devletçe işletilmesi kararından itibaren de 
madencilik, yatırım, üretim ve pazarlama konusundaki tüm aktiviteler Etibank bugünkü Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 
Devletleştirilmesinden sonra, madencilik ve sonrasında rafine bor ürünleri üretiminde 
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bor rezervlerimizin 1978 yılında 600 milyon ton iken, 
yapılan arama çalışmaları ile bugün 3 milyar ton rezerve sahip olduğumuz tespit edilmiştir. 
Üretim kapasitemiz her geçen gün artmış ve dünya bor pazarında 1970'li yıllarda % 16 olan 
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pazar payımız bugün % 47'lere ulaşarak ABD'nin de önüne geçmiştir (Boren Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsü, 2016). 

Dünya bor madeni rezervleri açısından, ülkemiz 851 000 000 ton B2O3 eşdeğeri rezervi ile 
dünya toplam bor rezervinin yaklasik % 72'lik çok büyük ve çok önemli bir paya sahiptir.  
Önemli üretici ülkelerin bu üretimdeki payları sırasıyla, Türkiye % 33, A.B.D. % 28, Rusya % 
23 ve diger ülkeler % 16 düzeyindedir. (Sarıhan, 2006) 

Dünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahip olan, büyük bir iç tüketimin 
olmamasına rağmen A.B.D.'den sonra en fazla bor üretimini gerçekleştiren ülkemiz 
satılabilir bor madeni üretiminin % 80-85'ini, rafine bor ürünlerinin ise % 60-70'ini ihraç 
etmektedir. Ülkemiz bor üretimi, ihracata yöneliktir. Türkiye bor ürünleri ihracatı son 15 
yıllık periyot incelendiğinde günden güne artış göstermektedir (Bknz. Tablo 1.). 

Tablo 1. Eti Maden Bor Ürünleri İhracatı (milyon $) (Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, 2016) 

Yıllar İhracaat (milyon $) Yıllar İhracaat (milyon $) 

2000 215 2008 519 

2001 209 2009 435 

2002 186 2010 629 

2003 207 2011 831 

2004 252 2012 797 

2005 299 2013 801 

2006 367 2014 871 

2007 384 2015 787 

Eti Maden, katma değeri yüksek bor kimyasalları üretip satmayı temel politika olarak 
belirlemiştir. Bu politikalar neticesinde bor ihracatımızda konsantre ürünlerin payı 
azalırken, katma değeri yüksek olan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerin payı sürekli 
artmaktadır. Şekil 1’de Eti Maden’in satış miktarlarındaki konsantre bor ile bor kimyasalları 
ve eşdeğeri ürünlerinin paylarının yıllara göre (2000-2014) değişimleri verilmiştir. 

 

Şekil 1. Katma Değeri Yüksek Bor Ürünleri ve Konsantre Bor Satışlarının Yıllara Göre 
Değişimi(2000-2014) (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2015). 

Bor nihai kullanım alanı olan sektörlerde çoğunlukla bor kimyasalları şeklinde tüketildiği 
gibi konsantre bor olarak doğrudan da tüketilebilmektedir. Bor ürünleri; tarım, cam sanayi, 
kimya ve deterjan sektörü, seramik, elektronik ve iletişim sektörü, uzay ve hava araçları, 
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nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar ve polimerik malzemeler, nanoteknolojiler, 
otomotiv ve enerji sektörü, metalurji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bor, 
mevcut kullanım alanlarının yanı sıra son dönemde kaya gazı sektöründe de kullanılmaya 
başlanmıştır (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2014). 

II. URANYUM 

Tabiatta hiçbir zaman serbest olarak bulunmayan uranyum, çeşitli elementlerle birleşerek 
uranyum minerallerini meydana getirir. En kolay oksijenle birleşir. Hemen her tip kayaç 
içerisinde ve sularda eser miktarda da olsa bulunabilir (Zararsız, Sema; Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu, 2005).  

Ülkemizde 1953 yılından bu yana MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama 
çalışmaları sonucunda; Yozgat-Sorgun (3 850 ton U3O8, % 0,10 U3O8 tenörlü), Salihli-
Köprübaşı (2 852 ton U3O8, % 0,04-0,05 U3O8 tenörlü), Aydın-Demirtepe (1 729 ton U3O8, 
% 0,08 U3O8 tenörlü), Uşak-Fakılı (490 ton U3O8, % 0,05 U3O8 tenörlü), ve Aydın-
Küçükçavdar (208 ton U3O8, % 0,04 U3O8 tenörlü) sahalarında ekonomik olabilecek 
uranyum rezervleri bulunmuştur. Ayrıca Çanakkale-Ayvacık’ta yaklaşık % 0,1 U3O8 
tenörlü 250 ton U3O8 tespit edilmiştir. Türkiye’nin toplam uranyum rezervinin 10 000 ton 
U3O8’in üzerinde olduğu söylenebilir. Kırşehir-Kırıkkale bölgesinde 2005 yılında başlayan 
uranyum arama çalışmalarına devam edilmektedir (Yörükoğlu, 2014) (Ölmez, 2006). 

Dünyada şu anda bilinen toplam görünür uranyum kaynağı 3 169 238 ton, muhtemel 
uranyum kaynağı 3 673 950 ton ve mümkün uranyum kaynağı ise 7 539 300 ton U’dur. 
Görünür uranyum kaynaklarının 9 130 tonu (% 0,29’u) ülkemizde bulunmaktadır. Ancak 
nükleer tesislerin ihtiyaç duyduğu uranyum miktarındaki artışa paralel olarak dünyada 
uranyum arama çalışmalarının hızlanmasına ve uranyum üretiminin artmasına yol açmıştır. 
2005 yılı verilerine göre, dünya U3O8 üretiminde ilk sırayı % 28 üretim payı ile Kanada 
almakta, bu ülkeyi % 23 üretim oranı ile Avustralya izlemekte, daha sonra Kazakistan (% 
10), Rusya Federasyonu (%8), Namibya (%8), Nijerya (% 7) ve diğer ülkeler gelmektedir. 

Ülkelerin kurulu reaktörlerinde tükettikleri ve 2020’ye kadar kurmayı planladıkları 
reaktörlerinde uranyum gereksinim projeksiyonları Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. Dünyada Kurulu ve 2020 Yılına Kadar Kurulacak Reaktörlerin Yıllık Uranyum 
Gereksinimleri (Zararsız, Sema; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2005) 

Ülkeler 2002 2003 2005 2010 (en az) 2015 (en az) 2020 (en az) 

ABD 22700 22800 21300 18900 24500 19500 

Almanya 3150 3200 2950 2600 1500 600 

Arjantin 120 120 120 95 95 60 

Belçika 1150 1150 1150 1150 800 800 

Brezilya 450 450 1040 470 470 810 

Çin 790 1100 1570 2290 3240 3960 

Japonya 7840 8380 10850 11820 12870 12870 

Türkiye 0 0 0 0 0 240 
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Rusya 4600 5100 5300 5500 6800 7300 

Fransa 8570 8570 8570 8170 7720 7720 

İran 0 0 180 180 180 180 

Meksika 330 230 360 180 180 180 

İspanya 1470 1500 1120 1560 1560 1400 

Çek Cum. 745 745 690 700 700 345 

Hindistan 430 465 505 880 2140 2770 

Yüzyıllar boyu camlara renk verici madde olarak kullanılan uranyum, günümüzde yaygın 
olarak nükleer santrallerde temel nükleer yakıt hammaddesidir. Ayrıca zırh kaplamalarında 
ve büyük hava taşıtlarının kanatlarında ağırlık olarak da kullanımı bulunmaktadır (Zararsız, 
Sema; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2005). 

III.TORYUM 

Yer kabuğunun % 0,0007′lik kısmını oluşturur. Toryum oksit (ThO2), tüm oksitler içinde 
kaynama noktası (3300 °C) en yüksek olan oksittir. Toryum, uranyum gibi, tabiatta serbest 
halde bulunmaz ve 60 civarında mineralin yapısı içinde yer alır. Toryum üretiminde, bu 
minerallerden sadece monazit [(Ce, La, Nd, Th, Y)PO4] ve torit [(Th, U) SiO4] 
kullanılmaktadır. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleri (lantanitler, 
skandiyum ve itriyum) ile birlikte bulunurlar (Ölmez, 2006). 

1959 yılı sonlarına doğru MTA tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Eskişehir’e bağlı 
Sivrihisar ilçesinin kuzey batısında, Kızılcaören, Karkın ve Okçu Köyleri arasında yer alan 
bir sahada, toryumun yanı sıra nadir toprak elementleri, barit ve fluorit de içeren karmaşık 
yapılı yataklara rastlanmıştır. 1977 yılında MTA tarafından hazırlanan rapora göre 
bölgedeki cevherin ortalama tenörü % 0,21 ThO2 olup, toplam rezerv yaklaşık 380 000 ton 
ThO2 civarındadır. Toryum ihtiva eden Sivrihisar cevher yatağındaki, Yaylabaşı ve 
Kocayayla bölgelerinde yeterli sayıda sondaj yapılamadığından bu bölgelere ait kesin rezerv 
tespiti mevcut değildir. Bu bölgelerle birlikte, Malatya-Hekimhan-Kuluncak, Kayseri-
Felâhiye ile Sivas ve Diyarbakır il sınırları içinde rastlanan toryum yataklarında gerekli 
çalışmaların yapılması sonucunda, ülkemiz toryum rezervinin artacağı tahmin edilmektedir. 
Dünya maden potansiyeli içerisinde ülkemizin payına bakıldığında ise, toryum  madeninde 
önemli miktarda rezerve sahip olduğumuz görülmekte ve rekabet gücümüzün yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ortalama tenörün düşüklüğü (% 0,2) ve rezervin yapısının 
karmaşık olması, toryumun tek başına ekonomik olarak çıkarılabilirliğini güçleştirmektedir 
(Ölmez, 2006). 

2015 verilerine göre Dünya’da bilinen toplam toryum rezervinin yaklaşık 5,8 milyon ton 
olduğu ve ortalama %6-7 civarında toryum oksit içerdiği tahmin edilmektedir. Rezervler 
ağırlıklı olarak Hindistan, Brezilya, Avustralya, ABD ve Türkiye’de yer almaktadır (Bknz. 
Tablo 3). 

Tablo 3. Dünya Toryum Rezervi (Ünal, 2016) 

Ülke Rezerv(ton) Ülke Rezerv(ton) 

Hindistan 963000 G.Afrika 148000 
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Brezilya 632000 Norveç 132000 

Avustralya 489000 Mısır 100000 

ABD 440000 Grönland 86000 

Türkiye 380000 İsveç 50000 

Venezuela 300000 Kazakistan 50000 

Kanada 172000 Diğer Ülkeler 1725000 

Rusya 155000 Toplam 5822000 

Toryum, yüksek sıcaklıklarda magnezyumun direncini artırmak amacıyla alaşımlarda, 
elektronik cihazlarda ve aydınlatmada tungsten filamanların kaplanmasında, yüksek ısıya 
dayanıklı potaların yapımında, yüksek kaliteli kamera merceklerinde, ve nükleer teknolojide 
kullanılmaktadır (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2009). 

IV. KROM 

Yer kabuğunun doğal bileşenlerinden biri olan krom; metalürji, kimya ve refrakter 
sanayinin temel elementlerinden biridir. Kromit mineralinin doğada bilinen en yüksek 
Cr2O3 içeriği % 68'dir (Özkök, 2005). 

Krom, tarihi çok eski olmayan bir metal olup 20. Yüzyılın başlarında kullanılmaya 
başlanmıştır. Krom cevheri Anadolu’da 1848’de Harmancık Bursa yöresinde rastlanmıştır. 
Fransızlara verilen kapitülasyonlarla Fransız şirketleri ülkemizdeki kromu üretmeye 
başlamışlardır. Ülkemizde jeoloji biliminin gelişmemesi sonucu yerli üretime çok geç 
geçilmiştir. Kromun, darbeye, ısıya dayanımı ve paslanmaz özelliğinden dolayı birçok 
alanda özellikle savunma sanayinde kullanımı artmıştır. (Daş, Arık, Öztürk, & Altay, 2012). 
Bugüne kadar Türkiye dünya krom pazarlarında önemli bir paya sahip olagelmiştir. Bazı 
yıllarda üretim bakımından ilk sırada yer almış, çoğu yıllarda 3. ile 6. sıralar arasında yerini 
korumuştur. Bugüne kadar Türkiye’de 47 milyon ton kadar krom cevheri üretildiği hesap 
edilmektedir. 

Dünyada bilinen 3.5x109 tonluk rezervin % 96’sı Güney Afrika Cumhuriyeti Zimbabwe ve 
Kazakistan’da bulunmaktadır. Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti dünya rezervinin % 
73’üne sahiptir. Krom cevherini sanayide yoğun şekilde kullanan Amerika Birleşik 
Devletleri, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ülkeler krom cevheri 
ihtiyaçlarının tamamını ithalatla karşılamaktadırlar. Kazakistan, Güney Afrika, Hindistan ve 
Türkiye son yılların 4 büyük krom üreticisi ülkeleridir. 

Çoğu krom kimyasalları, kimyasal kalitedeki krom cevherinden doğrudan elde edilen 
sodyum bikromattan üretilir. Krom kimyasalları paslanmayı önleyici özellikleri nedeniyle 
uçak ve gemi sanayiinde yaygın olarak; kimya endüstrisinde de sodyum bikromat, kromik 
asit ve boya hammaddesi yapımında kullanılmaktadır. Krom kimyasalları; metal kaplama, 
deri tabaklama, boya maddeleri, seramikler, parlatıcı gereçler, katalizör, boyalar, konserve 
kutulama, su işleme, temizleme, çamuru ve diğer birçok alanda tüketilir (Özkök, 2005). 

V. NİKEL 

Yerkabuğunun % 0,008 kadarını oluşturan nikel, çekirdeğin derin kısımlarında demir, 
oksijen, silis ve magnezyumdan sonra en bol bulunan beşinci elementtir. Nikel doğada 
oksitler, sülfitler ve silikatlar halinde bulunur. Belli başlı nikel mineralleri arasında 
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pentlandit ((Ni, Fe)9S8), nikelin (NiAs), kloantit (NiAs2-3), milerit (NiS), anaberjit 
((Ni)3(AsO4)2.8H2O) ve garniyerit (Ni, Mg)3Si2O5(OH)4 sayılabilir. 

Nikelin tarihinin  M.Ö. 3500’lere kadar uzandığı bilinmektedir. Suriye’de bulunan bronz 
eserlerde %2’ye varan oranlarda nikele rastlandığı kayıtlara geçmiştir. İlk madeni para, ki 
altındır, M.Ö. 700’lerde Lidya’da kullanılmışken, saf nikelden yapılmış paralar, 1881’de 
İsviçre’de tedavüle girmiştir (TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2012). Modern anlamda 
ilk nikel üretimi 1848 yılında Norveç’te gerçekleştirilmiştir. Çelik endüstrisinde 
kullanılmaya başlanıp, 1889 senesinde, paslanmaz çelik üretimine geçilmesi ile birlikte nikel 
en önemli metallerden biri haline gelmiştir. Öyle ki, I. Dünya Savaşı öncesinde, aşağı yukarı 
20.000 t mertebesindeki üretim, 1918’de 44.000 t’u aşmıştır. Dünya ekonomik krizinin 
yaşanmaya başlandığı 1920’lerde azalan nikel üretimi, 1936’da 95.500 t’a ulaşmış, II. Dünya 
Savaşı sırasında, 1943’de 130.000 t’u geçmiştir. Bir yandan teknoloji gelişirken ve talep artışı 
yaşanırken, dünyanın farklı bölgelerinde yeni yatakların keşfi de sürmüştür. Kanada’da, 
Kuzey Manitoba’daki Thompson nikel yatağı 1956’da, Çin’in Kuzey-batısındaki Gansu 
Bölgesi’nde sülfürlü büyük Jinchuan nikel cevherleşmesi ise 1960’ların başlarında 
bulunmuştur. Öte yandan, 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlangıcı itibariyle, alaşımlarda 
nikel, özellikle çelik, ilâveten kimyasal ürünler ve piller gibi bir dizi kullanım alanlarında, 
önemli rol oynamaya devam etmektedir. Norilsk ve Rusya’nın yanı sıra, Avustralya, Yeni 
Kaledonya, Endonezya ve Çin gibi diğer üreticilerin yükselmesiyle, Kanada’nın en baştan 
beri süren egemenliği gerilemeye başlamıştır. 

Nikel, özellikle alkalilerden kaynaklanan korozyona karşı dayanıklıdır. Kolaylıkla, hem 
çözücü, hem de çözünen alaşımlar yapmaya eğilimlidir ve katalitik davranış gösterir. Oda 
sıcaklığında ferromanyetiktir. Fiziksel olarak da önemli bazı nitelikler taşır. Yumuşaktır, 
dolayısıyla, tel ve levha haline getirilebilir. Yüksek sıcaklıklarda kırılganlaşmayıp 
mukavemetini, sıfırın altındaki sıcaklıklarda ise sünekliğini ve tokluğunu korur. Soğuk ve 
sıcak olarak kolaylıkla işlenebilir. Bu nedenle, kaynak edilebilir ve tornadan geçirilebilir. 
Buna karşın, ısı ve elektrik iletkenliği görece düşüktür (TMMOB Maden Mühendisleri 
Odası, 2012) 

DEĞERLENDİRME VE YORUM 

Yer altı kaynaklarının en önemli özelliklerinden biri, yenilenemez oluşlarıdır. Sanayi 
devrimlerinden sonra dünya yer altı kaynaklarının petrol, bakır, demir, boksit, nikel, lityum 
gibi bir çok madenin önemli bir bölümü gerek ekonomik gerekse fiziki anlamda hızla 
tükenmektedir. (Çınkı, 2001). 

Bor ve borlu yakıtlar, 1950’li yılların başında ABD Savunma Programında geleceğin yakıtı 
olarak adlandırılmış ve nükleer silahlanma dışında 2. önemli stratejik malzeme olarak 
nitelendirilmiştir. 1958-1961 yılları arasında ABD ve NATO tarafından bor, stratejik bir 
maden olarak ilan edilmiş, pazarlaması kontrol altına alınmış ve COCOM olarak 
nitelendirilen tedbirler kapsamında Varşova Paktı ülkelerine ihracı yasaklanmıştır. 1963 
yılında bor NATO’nun stratejik maddeleri listesinden çıkarıldıysa da, ABD’nin bor 
alanındaki bazı stratejik çalışmaları gizlilik içinde yürüttüğü bilinmektedir (TESAM 
Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2016). 

 Hidrojenin elde edilme nakil ve depolama problem yüzünden, birçok pil, akümülatör vs. 
enerji üretim aygıtında verimliliğinin artırılması konusunda en büyük problemdir. Bu 
sorunun giderilmesi borun yakıt taşıyıcı olarak kullanılması ile mümkün olabilecektir 
(TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2016). 

Nükleer gücün uzun süreli enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi, bu santrallerde yakıt 
olarak kullanılan ve stratejik bir madde olan uranyumun yeterince sağlanabilmesine 
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bağlıdır. Dünya Nükleer Birliği verilerine göre Ocak 2014 itibariyle dünyada 434 nükleer 
santral faaliyet göstermektedir. Halen 65 nükleer santral inşaatı devam etmektedir. 2030 
yılına kadar ekonomik ömrünü doldurması beklenen 156 reaktörün kapanması ve 298 yeni 
reaktörün devreye girmesi öngörülmektedir. Gelecek 15 yıl içinde ise 312 nükleer santral 
planı bulunmaktadır. Bu planlar içinde Türkiye’nin de 4 santral planı bulunmaktadır. 
Uranyum nükleer santrallerde elektrik üretmek için ihtiyaç duyulan en önemli yakıt 
kaynağıdır. Dünya üzerinde faaliyet gösteren 434 nükleer santralin yıllık uranyum ihtiyacı 
65 bin ton seviyesinde olup, dünyanın toplam uranyum rezervi ise yaklaşık 5 milyon ton 
düzeyindedir. Araştırmalar bugün ortaya konan uranyum rezervinin talebe göre en çok 50 
yıl yeteceğini göstermiştir. Dünyada 19 tane uranyum üreticisi ülke bulunmaktadır. Bu 
ülkeler dünya uranyum üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılamaktadır. Dünyada 
uranyum fiyatlarında arzın talebi karşılayamaması nedeniyle son 10 yılda çok büyük 
dalgalanmalar meydana gelmiştir (Yörükoğlu, 2014). 

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında özellikle dışarıya bağımlılığın 
azaltılması için nükleer enerji payının artması gerekmektedir. Türkiye bu nedenle de  
uranyum madenlerine ihtiyaç duyacaktır. Uranyum hem global trendlerde hem de 
Türkiye’nin ihtiyaçları açısından stratejik bir maden konumuna gelmiştir. Bu kapsamda 
yapımı devam eden nükleer santrallerimizin ihtiyacı olan uranyum hammaddesini temin 
etmek için yurt içi ve yurt dışı maden arama stratejileri oluşturulmalıdır. Mevcut bilinen 
yataklardan sarı pasta üretimine yönelik tesis ETİ maden aracılığı ile yatırımlara başlanmalı 
ve sarı pasta üretilmelidir (Yörükoğlu, 2014). 

Son 50 yıl içinde dünyada gelişen nükleer teknolojiler ile birlikte güvenli ve yeni nükleer 
kaynaklara olan ihtiyacın bir sonucu olarak Toryum yakıtlı nükleer teknolojiler üzerinde 
durulmaktadır. Çünkü Toryum dünyada uranyuma kıyasla daha bol ve uzun ömürlü, daha 
az toksik, daha az atık hacmi bırakan ve atıklarının yarı ömrü uranyum atıklarına göre daha 
kısa olan bir nükleer yakıt olarak düşünülmektedir. 

Bir diğer önemli nokta fosil yakıtların yarattığı sera gazlarının tüm dünya üzerindeki 
olumsuz etkileridir. Bu da fosil yakıtlar haricindeki temiz, güvenli ve barışçıl nükleer 
enerjileri gerçekleştirmeyi gerekli kılmaktadır. Çünkü 2050 yılları itibarı ile yapılan 
senaryolara göre o yıllarda dünya enerji ihtiyacı bugünlerin iki katı olması halinde bunun % 
85’i mutlaka temiz teknolojilerle üretilmiş olmalı ve sera gazlarındaki artış seviyesi 2000 
yılına ait değerlerin %70 altında olmalıdır. Bu değerlere nükleer enerji kullanımı olmaksızın 
ulaşılabilmesi olası görülmemektedir (Enerji Kaynağı Olarak Toryum Strateji Raporu, 2016). 

Günümüzde toryumla çalışan ticari ölçekli bir santral bulunmamaktadır, bunun sonucu 
olarak da toryumun enerji hammaddesi olarak tüketimi yok denecek düzeydedir. Bu 
nedenle ülkemizde bulunan toryumun mamul veya maden olarak satışı bugün için söz 
konusu değildir. Ancak ülkemizde mevcut olan toryum cevherinin nadir toprak 
elementlerinden ayrılması ve yan ürün olarak kazanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına devam edilmelidir (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2009). 

Artur Kemp,” Ekmek için maya neyse modern sanayi içinde krom odur. Pek az miktarda 
gerek duyulur, fakat, onsuz da olmaz; tıpkı mayasız ekmek olamayacağı gibi” derken, diğer 
taraftan Birleşik Amerika Kara ve Deniz Orduları Cephane Dairesinin antimuan, manganez, 
civa, nikel, çinko, tungsten gibi altı madenle birlikte kromiti de stratejik değeri olan 
madenler sınıfına soktuğunu ifade etmektedir (Çınkı, 2003). 

Türkiye’de Nikel rezervlerinin ortaya konması, çıkarılması ve ticaretinin yapılması ne kadar 
önemliyse nikelin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi de bir o kadar önemlidir. 
Metal sektörüne göz atıldığında, nikel talebi oldukça azdır. Bu noktada nikel madenciliği 
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gelişimine paralel olarakta bu kolun besleyeceği endüstri dallarına da mutlaka yatırım 
yapılmalıdır (TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2012). 

Ülkemizde, madenlerini efektif biçimde üreten, nihai ürüne dönüştüren bir madencilik 
sektörü için mücadele edilmeli, görüş ve öneriler oluşturulmalıdır. Madencilikteki en önemli 
politikamız, ülkemizi hammadde üretip satan bir ülke olmaktan çıkarıp dünya pazarlarında 
katma değeri yüksek son ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmek olmalıdır 
(Madencilik Sektörü Raporu (2002-2010)) 
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OTORİTER YÖNETİMLERE ÖZGÜ UYGULAMALARIN 
ELEŞTİRİSİ: NECDET ŞEN’İN ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç.Dr. Uğur Keskin75 

ÖZET 
Çizgi roman sanatçısı Necdet Şen, yönetim bilimleri alanı ile doğrudan bir ilişki gözetmemiş 
olmasına rağmen birçok eserinde bürokratik sorunlar, yönetici-çalışan ilişkileri, çalışma 
hayatı sürecinde işgörenler üzerinde etkili olan konular, işgörenler arasında ortaya çıkan 
iletişim ve hiyerarşi kaynaklı sorunlar başta olmak üzere çok çeşitli konuları işlemiştir. Bu 
bağlamda Necdet Şen, insanları vesayet boyunduruğu altına alan uygulamaları da çeşitli 
eserinde eleştirmiştir. Bireye ve topluma yöneltilen otoriter anlayışa koşut olarak Necdet Şen 
tarafından yazılan ve çizilen eserlerdeki eleştirel yaklaşım, bu çalışmada yönetim bilimleri 
kapsamındaki kavramlar çerçevesinde açıklanarak tartışılmıştır. Necdet Şen, çizimleriyle 
hayat vermiş olduğu karakterler aracılığıyla özellikle 1980’li yıllar sonrasındaki sıkıyönetim 
uygulamalarının kaynaklık ettiği bireysel ve toplumsal sorunları betimlemiştir. Karikatür ve 
çizgi roman sanatı, genellikle var olan gerçeklikleri çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. 
Necdet Şen de eserlerini söz konusu üslup çerçevesinde kaleme almış, bunu yaparken de 
yönetim bilimleri alanına giren konulara ilişkin çarpıcı tespit ve saptamalar yapmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Necdet Şen, Yönetim, Otoriter Yönetim, Mizah. 
Jel Kodu: M0. 

CRITICS OF THE APPLICATIONS PECULIAR TO AUTHORITARIAN 
MANAGEMENT: A STUDY ON THE WORKS OF NECDET ŞEN 

ABSTRACT 
Although comic strip artist Necdet Şen does not directly address to the issues of 
management sciences, he deals with various topics in his works such as bureaucratic 
problems, manager-employee relationships; the issues affecting employees in working life, 
and communication and hierarchy related problems encountered in business life. In this 
respect, Necdet Şen criticizes the practices forcing people to subside in business world. This 
study discusses the critical approach adopted by Necdet Şen in his works through the 
concepts within the framework of management sciences in parallel with the authoritarian 
against individuals and society. Necdet Şen described individual and social problems due to 
martial law in the late 1980s through the characters he created. Caricature and comics 
generally reflect the realities of life in a striking way. Thus, Necdet Şen has created his works 
with this perspective in mind and identified significant issues related to management 
sciences accordingly. 
Key Words: Necdet Şen, Management, Authoritarian Management, Humour. 
Jel Code: M0. 

GİRİŞ 

Bireysel hak ve hürriyetler açısından ve kanuni gereklilikler bakımından hangi bireylerin 
vesayet altında bulundurulması gerektiği, anayasal olarak belirlenmiş esaslar 
doğrultusunda çeşitli hükümlere bağlanmış bulunmaktadır. “Kendini koruyamayanları 
kanunlar korur” genel anlayışı çerçevesinde; küçük yaştakiler, fiziki yetersizliği ya da 
zihinsel engeli bireylerin kanun tarafından uygun görülen vasilerin vesayetinin altında 
bulundurulması gerekmektedir. Bu durum, vesayet kavramının arzu edilen aydınlık 
yüzünü teşkil etmektedir. Vesayet kavramının aydınlık yüzü, birey haklarına yönelik olarak 
idare hukuku kapsamında, yıllar içinde giderek geliştirilerek hukuki zorunluluk ya da 
sosyal sorumluluk kapsamına alınmış olan istenilen türden vesayet uygulamalarını ifade 
etmektedir. 

                                                      
75 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi. 
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Bireyi ve toplumu çevreleyerek birer tahakküm aracı hâline dönüşmüş olan özel ve kamu 
örgütler tarafından yürürlüğe konulan uygulamalar, söz konusu nitelikleri nedeniyle, aşırı 
derecedeki otoriter ve vesayetçi anlayışın arzu edilmeyen karanlık yüzünü teşkil etmektedir 
(Morgan, 1998, s. 337). Özellikle baskıcı örgütsel yapıların (güvenlik, emniyet ve istihbarat 
birimleri), birer tahakküm aracı hâline dönüşmesine kaynaklık eden istenmeyen türden 
uygulamalar, aşırı otoriter ve vesayetçi anlayışın karanlık yüzünü ifade etmekte ve bu 
yönüyle ağır eleştirilere uğramaktadırlar.  

Çizgi roman sanatçısı Necdet Şen, eserlerinde devletin vesayet organları (güvenlik, emniyet 
ve istihbarat birimleri) aracılığıyla yürürlüğe koymuş olduğu aşırı derecedeki otoriter 
uygulamaları (cunta yönetimi, sıkıyönetim gibi), kaleme almış olduğu eserlerinde yarı 
mizahi bir üslupla eleştirmiştir. Özellikle 1980 askeri yönetimi sürecinde, kamu ve birey 
vicdanında oluşan olumsuzlukları eserlerine konu etmiştir. Çizgi roman ve karikatürlerde 
sıkça kullanılan üstü kapalı, nükteli ve kinayeli anlatım sanatları ya da tersten söyleme 
yaparak hicvetme gibi biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Yergi ya da taşlama gibi 
kavramlarla da ifade edilen bu anlatım biçimleri “methetme” kavramı ile zıt unsurlar 
içermektedir. Methetmede olduğu gibi, bu tür hicivsel anlatımlarda da abartı (mübalağa) 
unsuru sıkça ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, Necdet Şen’in eserlerinde zaman zaman 
mizah unsuru içeren bir üslupta, zaman zaman ise ciddi ve doğrudan mesajlar veren bir 
tarzda sunulan ve darbeci yönetim anlayışına yönelik eleştiriler içeren çizim ve anlatımları 
ele alınarak yönetim bilimleri çerçevesinde tartışmaya konu edilmiştir. 

I. ÇALIŞMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI 

Necdet Şen, çizimleri ve anlatımları aracılığıyla oluşturduğu eserlerinde, yönetim bilimleri 
alanına giren çeşitli konuları ele almıştır. Bu çalışmada, Necdet Şen’in tespit ve saptamaları 
açıklanarak, eserlerindeki aşırı otoriter anlayışa ve yönetimsel vesayete yönelik eleştirel 
yaklaşımları ele alınmıştır. Söz konusu bağlamda, Necdet Şen’in eserlerine konu etmiş 
olduğu ve özellikle 1980 ihtilali sonrasında oluşan yönetimsel iklimde bireyler ve toplum 
üzerinde birer vesayet organı gibi işlev gören güvenlik, emniyet ve istihbarat birimlerinin, 
kendi meşru zeminlerinde yürütmüş oldukları uygulamaların (cunta yönetimi, sıkıyönetim, 
komuta ekonomisi vb.) kaynaklık etmiş olduğu olumsuzlukların açıklanması amaçlanmıştır. 
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılarak, çeşitli gazete ve 
dergilerde tefrikalar hâlinde yayınlanmış olan ve sonradan kitaplaştırılan Necdet Şen’e ait 
toplam 36 adet eserinin 19 adedi incelenerek bireyi ve toplumu vesayet altına alan 
uygulamalara ilişkin hususlar açıklanmıştır. Bilimsel bildiri formatında yazıya dökülen bu 
çalışma, Necdet Şen’e ait 17 kitabın da incelenmesi ile yapılacak ilavelerle birlikte makale 
formatına ve hacmine dönüştürülerek, yeni bir yayın sürecine dahil edilecektir. Söz konusu 
36 kitabın, bu çalışmada açıklanan bakış açısı çerçevesinde incelenmesiyle birlikte, çizere ait 
birincil kaynak eserlerin tamamının araştırmaya konu edilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca 
bu çalışmanın kuramsal temelini açıklayan ikincil kaynak eserlerin de incelenmesi 
sonrasında çizerin darbe, dikta yönetimi, sıkıyönetim gibi konulara ilişkin yaklaşımının 
kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması mümkün olabilecektir. Ayrıca, son yıllarda ortaya 
çıkan postmodern darbeler ya da doğrudan darbe girişimlerine yönelik ilave değerlendirme 
ve çıkarsamalar da yapılabilecektir. 

Benzer türden çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da Necdet Şen’in eserlerindeki 
görsellerin, içinde bulundukları bağlam (ele alınan eserin geneli, açıklanan çizgi roman 
karesindeki görsel unsurlar) çerçevesinde bütünüyle okuyucuya aktarılabilmesi mümkün 
olamamaktadır. Görsel bir materyalin içinde yer alan sadece yazıların aktarılması durumu, 
kendine has bazı zorlukları ve sınırlamaları beraberinde getirmektedir çünkü görsel bir 
unsurun, yazı aracılığıyla aktarılması ve açıklanmaya çalışılması, görsel sanatların 
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doğasında var olan üstünlüklerin belirli ölçülerde kaybedilmesi sorununu beraberinde 
getirmektedir. 

Bilindiği üzere, çizgi roman ve karikatürlerde yazılış karakteri olarak genellikle büyük harf 
kullanımı tercih edilmektedir. Buna karşın, büyük harf kullanımı, sosyal medya gibi bazı 
mecralarda “bağırma” ve benzeri olumsuz anlamlara gelebilmektedir. Çizgi roman olmaları 
münasebetiyle, Necdet Şen’in eserlerindeki çizimlerde de büyük harfler kullanılmış olup, bu 
çalışmada da doğrudan alıntıların aslına uygun bir şekilde yapılabilmesi için büyük 
harflerin kullanılması tercih edilmiştir. 

II. OTORİTER YÖNETİMLERİN GENEL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ  

Dokuzuncu yüzyıl düşünürü İbn Abdirabbih, yönetici-çalışan ilişkilerine ilişkin olarak 
çeşitli benzetmelerde bulunmuştur. Yönetici ile astları arasındaki ilişkiyi hafif gergin bir ipe 
benzeten Abdirabbih’e göre, ip tamamen gevşeyince astlar disiplinsizlik emaresi göstermeye 
başlamakta; ip tamamen gergin ve sıkı olduğu zaman ise astlar bunalmakta, bunalım onun 
bağlılığını zayıflatmakta, hatta nefrete dönüştürmektedir. Ona göre, denge ve hafif disiplin; 
idare yaklaşımının temel kuralı olması gerekmektedir (İbn Abdirabbih, 2004, s. 12). 
Abdirabbih’in ifade ettiği bu kadim gerçekliğe karşın, tarihin her döneminde denge 
anlayışından uzaklaşarak otoriter anlayışa yönelen yöneticiler ile karşılaşılmıştır. Hatta bu 
otoriter yönetim anlayışını, baskı ve despotluğa kadar taşıyan yöneticilere bütün tarihsel 
dönemlerde rastlayabilmek olasıdır. Buna karşın, otorite kavramını bilimsel olarak literatüre 
taşıyan ilk bilim adamı Max Weber olmuştur ve otorite türlerini ve her bir otorite biçiminin 
temel dayanağını açıklamıştır. Almanya’da merkezi otoriteye önem veren baskıcı Bismarck 
dönemini de yaşamış olan Max Weber, eserlerinde güç, otorite ve egemenlik konularını ele 
almıştır (Weber, 2011). 

Weber’in tanımlamaları, matematikteki limit durumu fikrine karşılık gelen kavramsal bir 
araç olarak kendini göstermektedir (Hodgkinson, 2008, s. 112). Otorite; toplumun sosyal, 
kültürel ve hukuki yapısına uygun olarak ortaya çıkan meşru ve kurumsallaşmış güç 
kullanımıdır. Weber’e göre otorite, örgüt mensuplarının istekli ve şartsız olarak üstlerinin 
talimatlarına uymalarıdır. Weber’e göre başlıca otorite türleri aşağıda açıklanmıştır (Dalay, 
2001, ss. 108-109):  

 Geleneksel otorite: Güç kullanım biçimlerinden biri olarak güç kullanımdaki 
meşruiyeti, geleneklere bağlı olarak temellendirilmektedir. Bu anlayışta yönetimin 
meşruluğu, elde ediliş yöntemi ve nasıl değişeceği, geçmişteki uygulamalar tarafından 
belirlenmektedir. 

 Karizmatik otorite: Yönetim erkine sahip olanların kişisel niteliklerine bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu otorite kullanım biçimi, zamanla ya yasal/ussal otoriteye ya da 
geleneksel otoriteye dönüşmektedir. 

 Rasyonel (meşru) otorite: Akıl ve kurallara dayalı olarak ortaya çıkan bu otoritenin 
sınırları, örgütün oluşturduğu kurallarla belirlenmiştir. Bu kurallara göre yetkiler 
verilmekte, alınmakta ve kullandırılmaktadır. Otoritenin meşruluğu, bu kurallar 
çerçevesinde kabul edilmektedir. 

Bu çalışmada, kaynağını hangi otorite (yetke) türünden alırsa alsın, otoriter yönetim 
anlayışını, Weber’in tarif etmiş olduğu iki uç noktadan biri olan aşırı otoriter (baskıcı) 
yönetim anlayışı ele alınmıştır. Otorite unsurunu aşırı ve ölçüsüz bir şekilde kullanan 
yönetim türlerini ifade etmek için çok çeşitli kavramlar kullanılabilmektedir. Kullanılan 
kavramlardan bağımsız olarak bu tür yönetim anlayışları, “baskıcı” olma niteliğinde ve 
ortak paydasında buluşmaktadırlar. Aşağıdaki başlıklarda, otoritenin kullanımında aşırıya 
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gitme durumuna ilişkin açıklamalara ve Necdet Şen’in eserlerindeki yansımalarına sırasıyla 
yer verilmiştir.  

III. AŞIRI OTORİTER (BASKICI) YÖNETİM ANLAYIŞININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

Despotluğu da içeren baskıcı yönetim, denetim mekanizmalarıyla sınırlanmış olmayan 
yöneticilerin otoriter (astlık-üstlük ilişkilerine aşırı önem veren, insan unsuruna fazla önem 
vermeyen), totaliter (bütün kurumsal yapıları ve bireyleri güce dayalı bir denetim altında 
bulunduran), tepeden inmeci, baskı uygulayan ve başına buyruk bir anlayışı ifade 
etmektedir. Özellikle darbe ile işbaşına gelen yönetimler, genel itibariyle benzerlikler 
sergiliyor olmalarına karşın, işbaşına gelmiş oldukları zamanın, toplumun ve darbe 
yöneticileriyle uygulayıcılarının sahip bulundukları niteliklere bağlı olarak farklılık da arz 
edebilmektedirler. Baskıcı yönetim söz konusu olduğunda ilk akla gelen, darbe ile işbaşına 
gelen askeri yönetimler olduğu için, bu alt başlıkta, özellikle darbe zamanlarında kışlaların 
dışına çıkarak toplumun geneline sirayet ettirilen askeri yönetim uygulamaları üzerinde 
durulmuştur. 

Kışlanın yani tel örgülerin dışına çıkarılarak bir bakıma kamusallaştırılan askeri 
yönetimlerin en başta gelen kusuru, tıpkı kışlanın içinde olduğu gibi, dışarıda da 
tektipleştirilerek kişilikleri silikleştirilen, aynı olaylara benzer tepki veren, yani tepki 
bulanıklığı yaşayan bir toplumsal yapının ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır. Normalleşme 
sürecine girilmediği ya da geç girildiği takdirde topumun genelinde, yönetimsel 
sorunlarının çözümünde askeri yöntem ve usullere aşırı derecede önem verme ve/veya 
ordunun gücüne güvenme anlayışı yaygınlaşabilmektedir. 

Cunta yönetimi: Ülke genelindeki bütün yönetimsel yapılanmalar üzerinde baskı kurarak 
vesayet etkisi oluşturan bu yönetim türü, askeri darbe yaparak dikta yönetimi kuran 
grupları ifade etmektedir Cunta yönetimlerinin başlıca karakteristikleri; bastırma, yıldırma, 
kitlesel tutuklamalar, hapis cezaları ve benzerlerinden oluşmaktadır. 

Sıkıyönetim uygulamaları: Olağanüstü durumlarda, mülki idare yerine askeri bir idarenin 
geçmesiyle yürürlüğe konulan sıkıyönetim uygulamalarında sivil halkın eylemlerine belirli 
kısıtlamalar getirilmektedir. Sıkıyönetim dönemlerinde; askeri yönetim ilkeleri, çeşitli 
gerekçelerle sivil halka karşı uygulanmaktadır. Geçmiş yıllarda Türkiye’de genellikle ülke 
güvenliğinin tehlikede olması gerekçesiyle, insanların eylemlerine bazı kısıtlamalar 
getirilmiştir. 2016 yılında ülke genelinde yürürlüğe konulan olağanüstü hâl uygulamaları 
ise, ülke bütünlüğünü tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi amacıyla, sıkıyönetime 
benzer biçimde, bazı hak ve özgürlüklerin kullanımına yönelik sınırlamaları gündeme 
taşımış ve güvenlik güçlerinin yetkilerini artırıcı yönde düzenlemeleri beraberinde 
getirmiştir. 

Yukarıdaki tanımlara ilave olarak pek çok kavramın eklenmesi mümkündür. Örneğin; 
otokratik, totaliter, tepeden inmeci, despotik, vesayet aracı, istibdat yönetimi, dikta 
yönetimi, mutlak yönetim gibi kavramların hemen hemen hepsi benzer anlamalar taşıyor 
olmalarından dolayı her biri için ayrı birer tanım veya açıklamaya yer verilmemiştir.  

IV. CUNTA YÖNETİMİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIMI AÇISINDAN NECDET ŞEN’İN 
ESERLERİNİN İNCELENMESİ 

Bu başlık altında, Necdet Şen’in eserlerde ele aldığı darbe yönetimi uygulamalarına ilişkin 
konular, yönetim bilimleri literatüründeki kuram ve kavramlar bağlamında sırasıyla 
açıklanmıştır. Özünde “baskıcı” olma karakterini taşıyan ve Necdet Şen’in eleştirdiği 
hususlar, kendi içinde temalandırılmaya çalışılmamıştır. Örneğin, yönetici tarafından 
astlarına yöneltilen vesayetçi yaklaşım, askeri yönetimlerce geniş halk kitlelerine karşı 
yöneltilen baskıcı anlayış, kamusal kurum ve kuruluşların bireylere karşı takındıkları 
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otoriter tutum gibi ayrım ya da sınıflandırmaya gidilmemiştir. Tamamı baskıcı ve vesayetçi 
bir özde işleyen bu anlayışları, kendi içerisinde sınıflandırmaya çalışmak da zaten başlı 
başına bir sorunsalı teşkil etmektedir. 

Keloğlan adlı kitabında Necdet Şen; TÜSİAD, ordu (Şen, 1991a, s. 43) ve MİT (Şen, 1991a, s. 
50) gibi kurumların, her türlü yönetim üzerinde ciddi bir vesayet kurduğunu ifade ederek 
bu durumu çeşitli şekillerde eleştirmektedir. Söz konusu eleştirel yaklaşımı, eserlerinde 
canlandırdığı karakterler üzerinden aktaran Necdet Şen, bu durumu, Hızlı Gazeteci serisinin 
üçüncü kitabının kapak yazısında şu sözlerle ifade etmektedir: “Bazı sivri yanları vardır. 
Bunların başında, otoriter davranışlara karşı takındığı hırçın üslup gelir. İsyankar yapısı 
gereği, emir ya da ültimatom olarak algıladığı her şeye çocuksu bir hırçınlıkla başkaldırır”. 
Keloğlan adlı kitapta, otoriter davranışlara karşı gelmenin yanı sıra, “Doğan” adlı kitap 
kahramanı aracılığıyla yönetim kademelerinde hızlı bir şekilde yükselmenin, beraberinde 
getirdiği zorluklar üzerinde durulmaktadır (Şen, 1991a, s. 31). Şen, askeri yönetimin, 
sermaye kesimi ile sıkı bir ilişki içinde bulunmasını şiddetle eleştirmiştir (Şen, 1991a, s. 43). 
Aslında Necdet Şen bu yaklaşımıyla; sermaye birikiminin, nüfuzlu işadamları ile askeri 
güçlerin ittifakıyla gerçekleştiği ekonomik düzen olan “askeri kapitalizm” durumunu 
eleştirmektedir. Çünkü böylesi bir yönetimsel yapılanmanın oluştuğu piyasalarda “komuta 
ekonomisi” uygulamaları ağırlık kazanmaktadır. Bunun sonucu olarak da, piyasada rekabet 
hâlinde bulunan işletmeler, askeri yönetim ile yakınlıkları ölçüsünde, üretim kaynaklarını 
elde etme konusunda piyasa güçleri tarafından değil, yönetim erki tarafından 
yönlendirilmektedir. 

Necdet Şen, Bacı (1989) ve Deja Vu (1991b) adlı eserlerinde, askeri yönetimler tarafından 
yürütülen sıkıyönetim uygulamalarını eleştirmiş, “cunta” türü yönetimlerin, ülke 
genelindeki diğer yönetimsel yapılanmalar üzerinde oluşturduğu vesayet etkisini ele 
almıştır. Başlıca karakteristikleri; bastırma, yıldırma, kitlesel tutuklamalar, hapis cezaları 
gibi uygulamalarla ortaya çıkan cunta yönetimi, Necdet Şen’in her iki kitabının geneline 
konu edilmiştir. Cunta yönetiminin genel karakteristiklerini yansıtan unsurlar sıklıkla 
işlemiş ve bu iki kitap, söz konusu olaylar/süreçler ekseninde şekillenmiştir. “Halkın huzur 
ve güveni” söylemi doğrultusunda yürütülen otoriter uygulamalar ve bu uygulamaların 
toplum nezdindeki meşruiyetinin artırılma çabaları eleştirilmiştir. 

Özellikle darbe yönetimlerinde, cuntacı/komitecilerin meşruiyet zırhı ile korumuş oldukları 
her türlü yasal/geleneksel güce karşı; vatandaşların haklarını koruyacak, darbeciler ile 
vatandaş arasındaki güç kullanımına yönelik dengeleme mekanizmasını hayata 
geçirebilecek ara kurumların bulunmadığı bir anlayış egemen olmaktadır. Bacı (1989) adlı 
kitapta, darbeci yönetimlerin kullandıkları otoriteye karşı yasal sınırlamaların işletilmemesi 
nedeniyle otoritenin hesapsız, sorumsuz ve sınırsızca kullanımının gündeme geliyor olması 
durumu, çizer tarafından eleştiriye konu edilmektedir. Aşırı derecede otoriter bu tür 
yönetimlerde, bireylerin zor kullanılarak belirli eylemlere zorlanması ve hukuk tanımayan 
şiddetli bir baskı yönetimi söz konusu olmakta, buna karşın sınırlama ve denetimi olmayan 
bir yönetim anlayışı ortaya çıkmaktadır. Darbe yönetiminin yürürlükte olması nedeniyle 
güç kullanımı konusunda herhangi bir kişi veya denetim/yargı mekanizmasına karşı 
sorumlu olmayan küçük bir grubun (darbe yönetimi) elinde olduğu, bu nedenle de kritik 
kaynakların kontrol altında tutularak örfi ve yasal yetki gibi unsurlarla desteklendiği bir 
yönetim anlayışı tasvir edilmektedir. 

Deja Vu kitabında, darbe yönetimi sürecinde görev yapmış olan bir emekli asker karakteri 
betimlenmiştir. Bu karakter, darbe yönetimi sürecinde siyasi tutuklu olarak kötü muamelede 
bulunmuş olduğu bir vatandaş ile yıllar sonra karşılaşmakta ve ölümcül bir kriz geçirişine 
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şahit olmaktadır. Böylesi bir insani durum karşısında bile “otoriter kişilik” olarak bilinen tipik 
özellikleri yansıtan şu sözleri sarf etmektedir (Şen, 1991b, s. 73): 

“BUNLARA HİÇ GÜVENİLMEZ… SORGULAMADA DA BU NEVİ DALAVERELER 
YAPARDI BUNLAR.. GÖYA CANI ÇOK ACIMIŞ DA, BAYILMIŞ DA, ÖLMÜŞ DE.. 
MAMAFİ PİSLİK OLSUN DİYE ÖLDÜKLERİ BİLE VAKİ OLURDU.. BİZ TEYAKKUZU 
ELDEN BIRAKMAYALIM NETİCETEN” 

Otoriter kişilik (authoritarian personality), mensubu bulunduğu grubun (darbe 
yönetiminin) değerlerine aşırı bağlılık sergileyen, grup değerlerini ihlal edenlerin şiddetle 
cezalandırılmasından yana olan, otorite karşısında itaat eğilimine sahip kişilik davranışı 
olarak tanımlanmaktadır. Asker kişilerin sahip olması arzu edilen üstlerine karşı mutlak 
itaati öngören davranış biçimi, üstlere olduğu kadar astlara yönelik olarak da ölçülü 
davranmayı öngörmektedir. Bu durum “disiplin” kavramının tanımı çerçevesinde “astının 
ve üstünün hukukuna riayet” olarak açıklanmaktadır. Çoğu durumda üst konumundaki 
bireylerin hukukuna karşı gösterilen hassasiyet, ast konumundaki bireylerin hukukuna 
gösterilmemektedir. Özellikle darbe yönetimlerinin yürürlükte olduğu dönemlerde, 
sıkıyönetim yetkileriyle de donatılmış olmanın uyandırmış olduğu “minyatür büyüklük 
yanılsaması” (Frankl, 2000, s. 66) duygusuyla, bazı askeri yöneticiler, astı konumunda 
olanlara ve halka karşı saygısız, basmakalıpçı, küçümseyici, baskıcı, katı tutum sergileyen, 
güvensizlik duyguları ile hareket eden bir kişilik hâline gelebilmektedirler. Sistem 
savunuculuğuna soyunan bu tür bireyler, mensubu bulunduğu grubun değerlerine aşırı 
bağlılık anlamına gelen “kraldan çok kralcı” olmaları yönüyle, yukarıdaki örnekte de 
görüldüğü üzere, baskıcı yönetim anlayışının bile öngörmediği ölçüde katı bir tutum 
sergilemeye meyledebilmektedirler. 

Bir Ara Uçuyorum Sandım kitabında, 1980 öncesi dönemde, siyasal grupların reaksiyoner 
kanadında yer alan bireylerinin, her zaman için en büyük zararı görenler olduğunu 
vurgulamak amacıyla, söz konusu reaksiyoner grupların, “pasif kitlelere vekaleten hapis 
yattığı, öldüğü ya da işkence gördüğü” ifade edilmiştir. Kitapta, sekiz yıl hapis yattıktan 
sonra tahliye edilen bir karakter olan Fazilet, dışarıdaki hayata adapte olmakta zorlandığını, 
bu yaşama karşı yabancılaştığını ifade etmektedir (Şen, 2002, ss. 4-6). Necdet Şen, belirli bir 
siyasi görüşe sahip olan kesiminin (sağ ya da sol gibi), darbe yönetimi tarafından uğratıldığı 
haksız muameleleri resmetmeyi amaçladığını ifade etmiştir. Dolayısıyla Necdet Şen’in bu 
anlatımı, madalyonun sadece bir yüzünü yansıtmaktadır ve söz konusu tek yanlı 
vurgulamayı Necdet Şen, kitabın ilk satırlarında, açıkça dile getirmektedir (Şen, 2002, s. 2). 
Madalyonun diğer yüzünde ise karşıt siyasi görüşlere mensup kişilerin yaşamış oldukları 
haksız muameleler yer almaktadır çünkü 1980 askeri yönetimi, kendisini, siyasi olarak 
depolitize bir konumda lanse etmiş ve siyasi görüşlere uzak bir tutum benimsediğini çeşitli 
vesilelerle ifade ederek bunu eylemleriyle de ortaya koymaya çalışmıştır. Özellikle yargıya 
intikal eden siyasal suçlara ilişkin verilen cezaların ağırlıkları bakımından ve infaz edilen 
cezalarda hakkaniyet gözetildiği izlenimi, niceliksel rakamlar aracılığıyla kamuoyuna 
verilmeye çalışılmıştır. Partiler üstü bir tutum görüntüsü verilen bu anlayışta aslında 
idarenin yansızlığı izlenimi oluşturularak mevcut askeri yönetimin çıkarı gözetilmeye 
çalışılmış ve toplum nezdindeki meşruiyetinin artırılması amaçlanmıştır. Askeri yönetimler, 
işbaşına geldikten sonra genellikle “aşırı görüş” olarak belirledikleri gruplara yönelik olarak 
tasfiye faaliyetine yönelebilmektedirler. Kendi menfaat ve meşruiyetleri doğrultusunda 
giriştikleri söz konusu tasfiye faaliyetinin mahiyeti de ironik olarak “aşırı” bir nitelik 
taşıyabilmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
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Necdet Şen’in eserlerindeki yönetimsel konulara ilişkin anlatım ve çizimler, tek bir kitap 
veya belirli kitaplar altında toplanmayıp, onlarca kitaplık külliyatın içine serpiştirilmiş bir 
biçimde okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Bu durum, bilimsel olarak incelemeyi ve tahlil 
edilebilirliği zorlaştıran husus olarak gündeme gelmektedir. Yazarın eserlerinde yer vermiş 
olduğu söz konusu yönetimsel kesitlerin belirli bir bilimsel sistematik altında toplanarak 
yeniden yayınlanması ise, Necdet Şen’in eserleriyle ilgili olarak yapılacak okumakta 
olduğunuz çalışma ve benzeri türden bilimsel incelemelerin katkısıyla, Necdet Şen’in de bu 
konuda bir gereksinim hissederek, kişisel inisiyatif geliştirmesi ve böyle bir çabayı makul ve 
münasip görmesi durumunda, yapacağı geçmişe dönük çalışmaları düzenlemek ve geleceğe 
yönelik olarak da benzer temalı çalışmaları sürdürmesi ile mümkün olabilecektir. Necdet 
Şen ile yapılacak yarı yapılandırılmış görüşmeler sonrasında kendisiyle mutabık kalınması 
durumunda, yönetimsel konuların belirli bir sistematik içinde ayrı kitaplar hâlinde 
yayınlanmasının sağlanabilmesi olası gözükmektedir. Bu sayede, yönetimsel temaların 
işlendiği çizimlerin bir araya getirilerek söz konusu çizim karelerine ve yazılara ilişkin 
bilimsel anlatım ve açıklamalara da yer verilmesi mümkün olabilecektir. Hatta daha ileri 
seviye çalışmalara yönelik olarak, Necdet Şen ile eşgüdümlü olarak yürütülebilecek ortak 
bir çaba sayesinde, yönetim ile ilgili durum ve kavramları hem çizgilerle resmeden hem de 
açıklayan bir çalışma tasarlayabilmek de söz konusu olabilecektir çünkü yukarıda da ifade 
edildiği gibi, büyük bir “külliyat” olarak adlandırılabilecek Necdet Şen’in eserlerinde, 
yönetimsel konuları betimlemeye yarayan yüzlerce çizim yer almaktadır. Dolayısıyla, 
yapılacak ilave çalışmalar sonrasında, Necdet Şen’in eserlerinin, yönetim bilimleri açısından 
çok daha sistemli bir şekle getirilebilmesi doğrultusunda teorik açıdan herhangi bir engel 
görünmemektedir. 

Necdet Şen’in yönetim ile ilgili konularda yapmış olduğu yayınların toplu hâlde bir araya 
getirilmesine yönelik olarak anlamlı katkılar sağlayabilecek ilave çalışmaların yapılabilmesi 
mümkün görünmektedir. Necdet Şen ile sağlanacak görüşmede, eserleri hakkında yazılmış 
bulunan sınırlı sayıdaki bilimsel çalışmalara ilişkin görüş ve yorumlarına başvurmak ve 
kişisel külliyatı içinde yer alan çizimlerinden sadece yönetim ile ilgili olanlarını ABD’deki 
Scott Adams örneğinde olduğu gibi ayrı bir eser hâline getirilip yayınlanması konusundaki 
düşüncelerine başvurmak söz konusu olabilecektir. Yönetim ile ilgili olan konuların da 
kendi içinde belirli konular ekseninde yapılandırılması ve özellikle bu çalışmada üzerinde 
durulan cunta/darbe yönetimi konularının işlendiği yazı ve çizimlerin ayrı kitaplar hâlinde 
yayınlanabilmesi mümkün olabilecektir. 
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‘DURUMSAL MUHAFAZAKÂRLIK’ ANLAYIŞI ÜZERİNE TEORİK & 
ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Fatih DUMAN76 

ÖZET 
Bu çalışma, Batı’da ve Türkiye’de modern siyasal düşüncenin önemli bir parçasını oluşturan 
‘muhafazakârlık’ üzerine bir tartışmaya odaklanmıştır. Genel kabul gören anlayışa göre, 
muhafazakârlık Batı dünyasındaki modern siyasal ideolojilerden birisidir. Ancak bu genel 
varsayımın arka planında önemli bazı kuramsal/felsefi sorunlar/tartışmalar mevcuttur. 
Örneğin muhafazakârlığın bir siyasal ideoloji olup olmadığı ya da ne tür bir ideoloji olduğu 
noktasında farklı görüşler vardır. Ayrıca muhafazakârlığın kavram olarak ne anlama geldiği 
ve nasıl tanımlanması gerektiği çerçevesinde ciddi kuramsal tartışmalar yapılmaktadır. 
Kavram farklı perspektiflerden hareketle yeniden inşa edilmekte ve farklı kuramsal bakış 
açılarına dayanan değişik bağlamlarda anlamlandırılmakta ve işlevsellik kazanmaktadır. 
Kavramı farklı temellerde anlamlandıran bu bakış açıları doğal olarak toplumsal ve siyasal 
düzeyde de birbirinden oldukça ayrışan sonuçlar doğurmaktadır. Bu noktada 
muhafazakârlığı tanımlamada kullanılan değişik kavramlar karşımıza çıkmaktadır: 
Darwinci/Evrimci muhafazakârlık, metafizik muhafazakârlık, tarihsel/özgücü 
muhafazakârlık, gelenek(çilik) öğretisi/doktrini olarak muhafazakârlık, evrenselci 
muhafazakârlık, durumsal muhafazakârlık vb. Bu çalışmada zikrettiğimiz farklı 
muhafazakârlık kavramsallaştırmaları eleştirel bir perspektifle incelenecek ve özellikle 
‘durumsal muhafazakârlık’ olarak adlandırılan anlayışın analizi/eleştirisi yapılacaktır. 
Çalışmadaki temel argümanımıza göre, muhafazakârlığı liberalizm ve sosyalizmden ayrı 
müstakil bir siyasal ideoloji olarak kabul edebilmemiz için, durumsal muhafazakârlık 
anlayışını aşan bir perspektife ihtiyacımız vardır. Durumsal anlayışın sınırları içinde 
kaldığımız taktirde, muhafazakârlık, özü/muhtevası ya da sabit ilkeleri olmayan pragmatik 
bir anlayış olacak ve her tür ideolojik pozisyonla eklemlenebilir hâle gelecektir. 
Anahtar Kelimeler: Durumsal muhafazakârlık, muhafazakâr ideoloji, kavram olarak 
muhafazakârlık,  muhafazakârlığa farklı yaklaşımlar. 

JEL Kodu: Y800 

 A THEORETICAL & CRITICAL ANALYSIS ON THE CONCEPT OF ‘SITUATIONAL 
CONSERVATISM’ 

ABSTRACT 
This study focuses on the discussion of ‘conservatism’ which forms an important part of 
modern political thought in the West and Turkey. According to the generally accepted 
opinion, conservatism is one of the modern political ideologies in the Western world. 
However, some important theoretical/philosophical issues/discussions lie in the 
background of this general assumption. For example, there’re different opinions about 
whether conservatism is a political ideology or not, or what kind of ideology it is. In 
addition, serious theoretical discussions are made within the framework of what it means as 
a concept and how it should be defined. The concept of conservatism is reconstructed from 
different perspectives and is interpreted in different contexts based on different theoretical 
viewpoints and gains functionality. These different perspectives naturally lead to separate 
consequences at the social and political levels. At this point, we come across different 
concepts used to define conservatism: Darwinian/Evolutionary conservatism, metaphysical 
conservatism, historical/peculiar conservatism, conservatism as a doctrine of 
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tradition(alism), universal conservatism, situational conservatism, etc. In this study, 
previously mentioned different conceptualizations of conservatism will be examined with a 
critical perspective and especially analyze/criticism of ‘situational conservatism’ will be 
made. According to our main argument of this study, in order to accept conservatism as an 
ideology separate and detached from liberalism or socialism, we need a perspective that 
goes beyond the concept of ‘situational conservatism’. If we stay within the boundaries of 
situational understanding, conservatism will be very pragmatic notion without any essence 
or fixed principles and will be able to integrate with any kind of ideological position. 
Key words: Situational conservatism, conservative ideology, the concept of conservatism, 
different approaches to conservatism. 
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PARLAMENTER VE BAŞKANLIK REJİMİ TARIŞMALARINDA API 
TUTUCULARI KAVRAMI OLGUSUNA DAİR BİR TARTIŞMA 

Prof. Dr. Birol Kovancılar77 
Doç. Dr. Buğra ÖZER78 

ÖZET 
Modern anayasal demokratik sistemler kaçınılmaz olarak çeşitli hükümet görevlerini ifa 
etmek zorundadır. Bu hükümet görevlerinden belki de en önemlisi kamu politikalarını 
belirleme, oluşturma ve uygulama süreçleridir.  Bu bağlamda, ister parlamenter olsun ister 
başkanlık anayasal tasarımları olsun, kamu politikası yapımı sürecinde “kapı tutucuları” 
(veto player) kavramı ön plana çıkmaktadır. Kavramı ortaya atan Amerikalı siyaset bilimcisi 
George Tsebelis “kapı tutucusu” kavramını politika yapım süreçlerinde statükonun 
değişimine onay verecek bütün oydaş aktörlere ve toplumsal kurumlara gönderme yaparak 
tanımlamaktadır. “Kapı tutucusu” kavramı bir politikanın yapılması ve değişimi için 
mutabakata varması gereken bireylere ya da kolektif aktör gruplarına verilen bir 
adalandırmadır. Bu kapsamda çalışma kapı tutucuları kavramı bakımında parlamenter ve 
başkanlık rejimleri bakımından bir tartışma sistemsel verimlilik ve etkinlik kavramları 
bakımından tartışacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Rejimi, API. 
Jel Kodları: H.10, H11, H.30. 

A CONCEPTUAL DISCUSSION OF VETO PLAYER IN THE CONTEXT OF DEBATE 
BETWEEN PARLIAMENTARISM AND PRESIDENTIALISM 

ABSTRACT 
Modern democratic systems have to carry out many vitally important functions including 
the public policy making that is inclusive of agenda setting and implementation processes. 
In such a context the concept ‘ veto players’ comes on to the stage from the perspective of 
constitutional designs od modern liberal democratic governance. George Tsebelis, the 
inventor of the term asserts that veto player refers to the set of players that come to vote for 
the decision making and implementation processes of public policy making. By this token, it 
is all those institutions involved in the realization of public policy making. Given the 
perspective as such the effort shall to be to elucidate and shed light upon the veto players’ 
discussion on the debate of parliamentarism and presidentialism  with analysis on 
effectiveness and efficiency of modern democratic regimes. 
Keywords: Presidentialism, API. 
Jel Codes: H.10, H11, H.30. 
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SURİYE İÇ SAVAŞI BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN 
İLİŞKİLERİ: FIRSAT VE SINIRLILIKLAR 

Yrd. Doç.Dr.Zelal BAŞAK KIZILKAN 79 

ÖZET 
Suriye çatışmalarının 2011 yılında patlak vermesinden bu yana, Türkiye ABD ilişkilerini 
yeniden tanımladı. Suriye ve İran ile arasında Amerika’nın Irak’ı işgal etmesinin ardından  
kurmuş olduğu “ittifak benzeri” yapılarla Amerikan hegemonyasını dengeleme politikasını 
geride bıraktı. Arap baharının ardından örtüşen çıkar ve politikalar, Suriye çatışmanın 
hemen ardında Türkiye ve Amerika’nın Assad rejimine yönelik ortak bir pozisyon almasına 
neden oldu. Ancak Suriye çatışmasının beklenenden daha fazla uzaması aktörlerin ortak 
pozisyonlarını ve eşgüdüm faaliyetlerini sürdürmesini engelledi. Bu temelde, bu çalışmanın 
amacı Suriye iç savaşı süresince Türk-Amerikan ilişkilerindeki iniş ve çıkışları analiz 
etmektir. Söz konusu makale Türkiye ve Amerikan’ının Suriye savaşı zarfında öncelik, 
politika ve araçlarının ne zaman, nasıl ve hangi ölçüde ayrıştığını analiz etmeye 
çalışmaktadır.   
Anahtar Kelimeler: Türk-Amerikan İlişkileri, Suriye Savaşı, Türk Dış Politikası. 
Jel Kodu: F51. 

TURKISH-AMERICAN RELATIONS DURING SYRIAN CONFLICT: CHALLENGES 
AND PROSPECTS 

ABSTRACT 
Following the outbreak of the Syrian conflict in 2011, Turkey re-aligned with the US and left 
its strategy of counterbalancing the US hegemony by forming what Oktav (2009) called 
“quasi alliance” with Syria and Iran. The overlapping interests and policies of two countries 
gave rise to common positions towards to Syria at the very beginning of the Syrian conflict. 
As Syrian conflict prolongs more than it was expected, however, it become almost 
impossible to maintain such a common positions and coordinated action, as the agendas of 
the actors appeared to overlap only marginally. On this basis, the objective of this paper is to 
analyze ups and downs in Turkish American relations during Syrian conflict. The paper will 
address the question of how and to what extent Turkey diverge from the US in terms of 
priorities, policies and means of achieving them in the course of Syrian conflict.  
Key Words: Turk-American Relations, Syrian Conflict, Turkish Foreign Policy. 
Jel Code: F51. 

INTRODUCTION  

Almost six years ago, Turkish foreign policy to Middle East was highly appreciated. 
Expressed with popular phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey intended to 
develop its relations with its wider neighborhood and attempted to become dominant 
regional power. The government was the textbook example of successful use of soft power 
instruments, applauded for its domestic democratization reforms, being a model of bringing 
Islamic identify and European values together.  In the course of Syrian crisis, Turkish 
foreign policy, which centers on good neighborhood relations, has totally collapsed. In this 
paper, I will try to provide an account for Turkish-American relationship within the context 
of Syrian crisis, by making reference to conceptual framework of hegemonic stability theory.  
My paper consists of three parts. In the first part, I discuss Middle East Policy of the US 
under Bush administration and the attempts of Turkey to counterbalance the US’s 
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hegemony before Arab uprising. In the second part, I analyses Turkish-American relations 
immediately after Arab uprising. In the third part, I discuss the changing strategies of the US 
in the Middle East under Obama administration and Turkey’s responses. In the last paper 
some conclusions will be drawn with regards to Turkey’s foreign policy in the Middle East. 

I. TURKISH-AMERICAN RELATIONS DURING BUSH ADMINISTRATION 

The balance of power between the US and the Soviet Union had deterred super powers to 
dispose their own will or interfere with the interests of the other in the Cold War. The 
expansion of one super power over the periphery regions was counterbalanced by the other 
super powers. As such no actor could have absolute hegemony or power over the other. In 
the aftermath of the Cold War, however, the parameters of balance of power vanished and 
unipolar order has emerged. The US appeared to use very often its discretionary power to 
interfere unilaterally to any country when its interest is challenged. This strategy became 
more apparent particularly under Bush administration. The administration left containment 
policy—the refrainment of the use of force as long as the US or one of its allies was not 
attacked. It instead upheld a “pre-emptive” approach, which envisages taking an action 
against “rogue states and terrorist clients before they are able to threaten or use weapons of 
mass destruction.”80   This perspective did not only signal the departure from previous 
reactionary and defensive strategy, but also possible unilateral attacks of the US to any 
states, though these states don’t pose concrete threats to the US interest and security.   

The control of Middle East forms an important aspect of the new security strategy of the 
Bush administration. As the center of geopolitics, the Middle East had taken the place of 
Europe and East Asia in the aftermath of the Cold War. It hosts most of the “rogue states,” 
including Iran, Iraq, Libya and Syria —and the US allies, such as Saudi Arabia, Egypt, and 
Israel (Schwenninger, 2003, p: 29). It is one of the most important oil suppliers in the world. 
Even though America does not depend on ‘oil as a fuel,” as it diversified the countries that it 
depends on oil resources, its hegemony overwhelmingly hinges on “oil as power” (Surlis, 
2003 p: 598-599). Through controlling the access to the oil resources, the US would able to 
control its rivals such as China, Germany and Japan. Moreover, main reaction to the US’s 
hegemony arise from Muslim countries locating in the Middle East. Repression of Middle 
East would demonstrate the effectiveness of the US military power (Hinnebusch, 2007 p: 
220).  

On the basis of these tacit calculations, but referring overwhelmingly to the justifications 
that the Iraq regime was developing weapons of mass destruction that might be used 
against the US and the regime’s connection with al-Ouida, the Bush administration waged a 
“preventive” war to Iraq in 2003. It overthrew the Saddam regime, giving rise to turmoil, 
instability and conflict. But in the mean time, it gave the signals that it would target Assad 
regime next within the context of its greater Middle Eastern project. Indeed, the Bush 
administration described Syria as “rogue states” and portrayed Syria as “terrorist” other 
(Karakoç 2013). In 2003, it passed “Syrian Accountability and Lebanese Sovereignty 
Restoration Act (SALSRA) and imposed extra sanctions on Syria on the grounds that Syria 
was supporting Hezbollah in Lebanon and foreign fighters in Iraq in 2003.81   In 2005, the US 
indicted Assad regime for the assassination of the former Lebanese Prime Minister Rafiq al-
Hariri. It encouraged Israel to expand the war into Syria when the conflict between Hamas 
and Israel started (Sadat and Jones, 2009 p: 97). It made pressure on Turkey not to mediate 
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Syrian and Israel negotiations and “weighted in on debate in Israel against resuming talks 
with Syria (ibid).” In December 2007, it invited opposition leaders in Syria to White House. 
In 2008, Bush administration signed Executive Order 13440 which “address the threat to the 
national security, foreign policy and economy of the United States posed by certain conduct 
of the Government of Syria (ibid). The Washington did everything possible, which build the 
justification and setting conditions for an overthrow of the Assad regime.  

The US’s interventionists policy in the Middle East stimulated common concerns of Turkey 
and Syria over the stability and security of the regional order. Syria apprehended that 
regime change would be the ultimate goal of the US and Syria, which would drift Syria into 
a civil war. The AKP government concerned with the fact the US policies would have a 
domino effect, prompting Kurdish separatist movements both in Syria and Turkey, would 
give rise to eventual their territorial disintegration in the region. Given these considerations, 
Turkey and Syria embarked on “soft balancing” activities and undertook to counterbalance 
the US hegemony through establishing alliances with the regional actors having common 
concerns and objections over the US hegemony. As Pape (2005 p:10) argues, Turkey, Iran 
and Syria—former regional rivals and the US adversaries—made an effort to take the 
advantage of “international institutions, economic statecraft and diplomatic arrangements to 
delay, frustrate and undermine the US policies” in the Middle East. By resorting to soft 
balancing strategies, they expected to maintain “their autonomy and stability of the regional 
system against de-stabilizing external power, ” namely the US (Hinnebusch and Tür, 2014 p: 
217).  

Despite ideological and sectarian differences, but arising mainly from threat concerns, Syria 
and Turkey were able to materialize collective action against the US in the period of 2003-
2011. In 2005, Turkish former President Ahmet Necdet Sezer paid a visit to Damascus, which 
has generated an important reaction from the US. In 2008, Turkey launched indirect talks 
between Syria and Israel and conducted common military exercises with Syria. In parallel to 
these close relations with Syria, Ankara started to move away from Israel and the US. On 1 
March 2003, it denied the US’s claim to use its soil for military strike, which gave rise to 
strong frustration in Washington. In 2009, it accused Israeli government of committing war 
crimes and excluded Israel from common military operations called Anatolian Eagle. In 
2010, the AKP government adopted Tehran Declaration and vote against on sanctions 
against Iran in the U.N. Security Council. Even though Turkey-Syria-Iran rapprochement 
generated strong frictions on Turkey-US relations, soft balancing strategy lasted until the 
outbreak of the Arab uprising (Oktav, 2009 p: 193).  

Following the outbreak of the Syrian conflict, Turkey re-aligned with the US and left its 
strategy of counterbalancing the US hegemony by forming what Oktav (2009) called “quasi 
alliance” with Syria and Iran. The overlapping interests and policies of two countries gave 
rise to common positions towards to Syria at the very beginning of the Syrian conflict. There 
are several reasons underlying Turkey’s “strategy of bandwagoning” with the US’s policies 
in Syria. 

II. TURKISH AMERICAN RELATIONS AT THE BEGINNING OF THE ARAB 
UPRISING 

As it will be discussed in a great detail below, the Iraqi War of 2003 gave rise to the shifts in 
regional power equilibrium in favor of Iran and gave rise to the empowerment of Iraqi 
Kurds, which form two red lines of the AKP’s foreign policy. The AKP government has 
learned from its past Iraq experience that Turkey would not pursue its foreign policy 
objectives—which is defined as hindering the empowerment of the Kurds in the region and 
imposing its own hegemony over its regional rivals—without the US’s support in the region. 
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Former Prime Minister and current President Erdoğan stated explicitly that Turkey’s 
rejection of memorandum of 1 March 2003 on the deployment of the US’s troops in Turkey 
and Turkish troops in Iraq was a great mistake and fall Turkey out of the table in which 
regional order was designed. According to Erdoğan, if the motion were accepted, “the 
situation in Iraq would not be the same as it is today” and “Turkey would have been sitting 
on the table.” 82 Given Turkey’s own vulnerabilities, Erdoğan government did “not do the 
same mistake in Syria that was made in Iraq” and accordingly Ankara reoriented its strategy 
to Syria in line with the US’s policy83.   

Secondly, there was an overlap between Turkey’s regional hegemonic aspirations and 
Obama’s Syrian policy. Both Turkey and Obama administration shared the idea of bringing 
down Bashar al-Assad regime and replacing it with Sunni Islamist client state, which would 
satisfy regional and global aspirations of the US, Turkey and Gulf state as a viable solution 
to the Syrian crisis. By bringing a Sunni regime to power, Turkey anticipated increasing its 
economic and political influence in Syria and consequently gaining grounds against its 
regional rivals, namely Shite Iran. The US was calculating that Syrian state in the post Assad 
period would be against to Russia and Iran. This would hence enable the construction of 
pipelines in Syria so that gas from US allied Sunni Qatar and oil from Saudi Arabia might 
replace the place Russia’s oil and gas in the European market. 84 By grabbing European oil 
and gas market from Russia, the US was expected to challenge Russian economy.   

However, this position presented an important dilemma for Obama administration. On the 
one hand, Obama administration attempted to move away from former aggressive and 
interventionist Middle East policy of the Bush administration. It wanted to secure military 
de-escalation, to use its soft power instruments instead of military capabilities, to withdraw 
militaristically from Iraq and accordingly to recover tarnished image and moral standing of 
the US in the region. Consequently, it did not want to take part in another intervention that 
would take place in Syria. On the other hand, it intended to overthrow Bashar al-Assad 
regime thanks to its geostrategic calculations. Being in between  “wishful thinking” on the 
fall of Assad regime and non-interventionist foreign policy, it attempted to maintain its 
control over Syria and fill the power vacuum that emerge from the US’s non involvement by 
empowering non-state and state surrogates such as Turkey and Saudi Arabia. In this way, 
Obama planned to reduce moral and material cost of direct intervention in Syria. As several 
scholars argues Obama pursued “the good, the safe and strong” Syrian policy (Fitzgerald, 
2014), through externalizing the burden of war. That strategy overlapped with the AKP’s 
regional hegemonic aspirations. The AKP aimed to increase its leverage in its neighborhood 
region. It calculated to take the advantage of proxy role granted by global hegemon. Aiming 
to realize its vision of expansionism on the basis neo-Ottomanism and pan-Islamism, the 
AKP decided to carry the burden of war in Syria from the very beginning of the Syrian 
conflict.  

Lastly, Obama administration appeared to present Turkey as a role model to the Middle 
Eastern countries following the outbreak of the Arab uprising. Turkey’s liberal and secular 
democracy together with its moderate Islamic identity and economic model were presented 
by the US as an example of bridging the insurmountable gap between Western and Islamic 
values in the Middle East. In this way, As Karakoç (2013, p: 223), puts, the US pursued 
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“indirect orientalism” in which “western superiority” over the East is sustained through 
Turkey, which has “an anti-Iranian, Sunni oriented and Israel biased perspective.” By 
showing Turkey as a model and fueling its Islamists and neo-Ottomanist perspectives, 
Obama administrations wanted to shape the future of Middle East on the basis of moderate 
Sunni Islam and thereby to prevent the empowerment of radical jihadist groups. The US 
wanted to take the advantage of Turkey as a regional actor to maintain its Sunni based 
policy Middle East policy, which underlines the divisions between Sunnis and Shiites 
(Karakoç, 2013 p: 223).  

Briefly, owing to complexity of the Syrian conflict and the US vulnerabilities, the US relied 
on Turkey as a surrogate to exert its pressure on Bashar-Assad regime. In the mean time, 
Turkey used the US’s semi-interventionist strategy to increase its regional influence and 
hegemonic aspirations. Consequently, at the very outset of the Syrian conflict, the actors 
were able create symbiotic relationship. As Syrian conflict prolongs more than it was 
expected, however, it become almost impossible to maintain such a common positions and 
coordinated action, as the agendas of the actors appeared to overlap only marginally in the 
course of the Syrian crisis. 

III. TURKISH-AMERICAN RELATIONS DURING SYRIAN CONFLICT 

Although Turkey and the US have common strategic objective of overthrowing Assad 
regime, they differed to a great extent in terms of priorities and means of achieving them, as 
Assad regime endures more than it was expected. Firstly, the AKP government frustrated 
over the US’s passive stance towards Syrian civil war. As it is stated above, the US upheld a 
semi-interventionist approach in the face of the Syrian crisis. Rather than sending its troops 
to Syria, it provided militaristic and logistic assistance to armed Syrian opponents struggling 
to overthrow Assad regime. There are several reasons behind Obama’s position. (1) Obama 
and its inner circle concerned with the fact that direct military intervention might give rise to 
the escalation and wider conflict in the Middle East, which might include Russia and Iran.  
The administration did not want to launch a new proxy war with Russia similar to that in 
Afghanistan. Any intervention to Syria is believed to deteriorate Washington’s relations 
with Tehran and jeopardize nuclear negotiations, to which Obama gave particular 
importance (2) Obama administration apprehended that the intervention would create 
another Iraq war for the US and would contradict with the attempts of the Obama to divorce 
from interventionist perspective of Bush administration. (3) Obama administration also 
created an analogy between the cases of Syria and Libya—as Libya was a county in which 
the US had carried out military intervention. Particularly following the attack on American 
consulate in Libya by a local militia, which resulted in the death of the US ambassador to 
Benghazi in September 2013, Obama administration questioned its success of intervention.  

The US position has posed direct contrast with Turkey’s approach to Syria. Since the 
inception of Syrian conflict, the AKP government supported interventionist policy 
preferences. It attempted to convince the US to carry out direct military intervention that 
would change the balance of power in favor of Turkey. When it was not possible to do so, it 
used every instrument at its disposals to legitimize sending its own troops to Syria. 85  
Ankara claimed that intervention, if launched, would provide a solution to Turkey’s refuge 
problems and facilitate Turkey’s fight against the ISIS. In fact, however, the AKP wanted to 
send its troops to Syria to prevent the establishment of northern Kurdish enclaves adjacent 
to Turkey by Syrian Democratic Union Party (PYD), which it considers as an affiliate to the 
PKK. As a best alternative to direct military intervention, the AKP government advocated 
the establishment of buffer or no fly zone. By establishing safe zone, it intended to increase 
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Turkey’s influence on Aleppo even in the scenario of Assad regime survival. Safe zone 
would also prevent the establishment of Kurdish belt in the Northern Syria (Rojava). In 
contrast, Obama administration rejected the idea of safe zone in Syria. It believed that “a 
true safe zone requires us (the US) to set up ground operations.” 86  The Obama considered 
that safe zone would also necessitate no-fly zone, which might create conflict with Russian 
jets as well.  

Secondly, the US and Turkey diverged over their priorities. Obama administration shifted 
its priority of removing Assad regime to the fight against radical groups. It sets its objective 
as the “degrading and ultimately destroying” the Islamic State (IS).87    It concerns that the 
removal of Assad would create a power vacuum and would provide safe heaven to the 
jihadist groups. Indeed, following Libya attack to Benghazi in September 2013, the US 
reconsidered that militaristic support given to the radical or even moderate Islamists groups 
would not generate pro-US regimes in the Middle East.  According to Pulitzer holder 
journalist Seymour Hersh, after Libya attack, the US ended, not publicly admitted and what 
the CIA calls “rat line”—which was established in early 2012—to transfer weapons and 
ammunition from Libya via southern Turkey and across the Syrian border to the opposition.  
As many of those in Syria who got the weapons were jihadists, Washington ended CIA’s 
role in transferring arms from Libya to the Syria opposition.   Despite strong allegations that 
Assad used chemical weapons in Syria in August 2013, which forms the “red line” of the 
Obama administration, the administration delayed the transfer of military assistance to the 
opposition groups fighting against Assad regime. In the aftermath of the ISIS’s siege of Erbil 
in Iraq in the summer of 2014, Obama administration shifted its priority apparently to the 
fight against the ISIS.  

In contrast, the AKP government maintained the objective of overthrowing Assad regime 
and considered no harm in collaborating with the Sunni extremists groups to pursue the 
objective of removal of the Assad regime and preventing the empowerment of the Kurds. 

Thirdly, the AKP government and the US diverged in terms of the groups that they rely on 
in its fight against the ISIS. Turkey opposes to any kind of militaristic operations led by anti-
ISIS coalition that empower Kurdish groups in Turkey and Northern Syria (Rojava), where 
the Syrian Kurds established semi autonomous cantons. In contrast, the US depends heavily 
on the Kurdish forces in northern Syria, particularly the PYD—which has an affiliation with 
the Kurdistan Worker Party (PKK)— and de facto to the PKK in its fight against ISIS.  

Beneath all these contradiction lies, however, the disagreement over what would happen in 
the post-Assad regime. Syrian civil war has given risen to the empowerment of sectarian 
foreign polices in the region, as the armed conflict was carried out on the basis of sectarian 
divisions in Syria. Sectarianism will most likely to play an important role in the post-Assad 
regime. The US has been intending to create multicultural regime responding the claims of 
sectarian and ethnic groups in Syria in the post Assad period. In contrast, Turkey waged a 
tacit war against both Assad regime and Syrian Kurds. It carried out purely sectarian agenda 
with Saudi Arabia and polarized Alawites and Shias in the region, aiming to form Sunni 
regimes in line with the ideologies of Muslim Brotherhood. This is a sharp contrast with the 
US’s approach, which has the perspective of aiming to establish multi-ethnic and multi-
religious democratic system in Syria after Assad regime.  

CONCLUSION  

                                                      
86   The Guardian, Turkey revives plan for safe zone in Syria to stem flow of refugees, 16 February 2016. 
87 The Daily Beast, Obama: Forget About ‘Destroying’ ISIS, We Just Need to ‘Contain’ them, 13.11.2015 
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To sum up, Turkey-Syria relations have been fluctuated on the basis of Turkey’s relations 
with the US as a global hegemon before and during the Syrian conflict. In between 2002-
2008, Turkey and Syria created what some scholars calls “quasi alliance” as a reaction to the 
US’s expansionism to the Middle East. The aggressive, unilateral and interventionist policies 
of the US under Bush administration posed important risks and national security 
repercussions for Turkey and Syria. Given those common threats, Syria and Turkey as 
middle ranged powers engaged in “soft balancing activities” to counterbalance the 
hegemony of the US on Middle East. Rather than undertaken military effort against the US, 
as Pape argues, they attempted “to undermine, frustrate and undermine aggressive 
unilatraral US military policy.” The rise of Barack Obama to power facilitated Turkey-Syria 
rapprochement. Obama attempted to divorce from George W. Bush’s aggressive course to 
the Middle East. In contrast to his predecessor, he resorted to soft power instruments in its 
relations with Syria. In between 2009-2011, the Obama administration pursued a non-
interventionist approach, left the democracy promotion policies of the Bush administration 
behind and emphasized the significance of establishing effective relations with all actors of 
the region (Karakoç, 2013 p: 223).  Within that general framework, Obama attempted to 
employ the policy of dialogue, diplomacy and conciliation instead of the use and the threat 
of force in its relations with Syria. In the mean time, Turkey was also using its soft power 
instruments, trade and diplomacy as a context of Turkey-Syria relations. Turkey’s 
aspirations to play a more notable and assertive role in the regional and international affairs, 
non intervention policy of Obama and presentation of Turkey as a “model” to Arab 
countries’ going through democratic transition all together provided favorable international 
setting for the quasi alliance between Syrian and Turkey in between 2009-2013. But the real 
challenge emerged with the outbreak of Syrian civil war in 2011. The regional and 
international aspirations that brought Turkey close to the US created strong frictions as the 
Syrian conflict prolongs. Turkey would not be able to employ the strategy of bandwagoning 
with the US with ease— yet not completely abandoned it—thanks to the changing priorities, 
proxies and strategies.  
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YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDAKİ 
ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK 
DÜZEYLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ: 

KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ 
Gülseda KİRİŞCİ88 

Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ89 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’nda barınan öğrencilerin demografik 
özelliklerinin ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yurttaki memnuniyet derecelerinin ne 
kadarını yordadığını bulmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015 – 2016 Eğitim Öğretim 
Döneminde Kahramanmaraş KYK Nuri Pakdil Yurt Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Yurt 
Müdürlüğü’nde barınan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada İkiz (2008) 
tarafından geliştirilen 5’li Likert türü (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) 
maddelerden oluşan ‘Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda Hizmet Kalitesi ve 
Müşteri Tatmin Düzeyi Ölçeği’ kullanılmıştır.  
Verilerin analizinde SPSS 23.0 ve Mplus 7.0 programları kullanılarak açımlayıcı ve 
doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda memnuniyet ölçeği dört boyut olarak 
tespit edilmiştir (Yönetimsel, fiziksel şartlar, işletme kalitesi ve sosyal aktivite). Korelasyon 
analizi sonucunda öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin cinsiyet, aylık gider ve yaş ile 
ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu; ailelerin ikamet ettiği yer ve yurtta kaldıkları 
süre (yıl sayısı) ile ilişkileri ise istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple, çoklu 
regresyon analizine bağımlı değişken olarak öğrencilerin memnuniyet düzeyleri alınırken, 
bağımsız değişkenler olarak cinsiyet, aylık gider ve yaş alınmıştır. Çoklu regresyon analizi 
sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (F(3,321)=16.84, p<.001) ve bağımsız 
değişkenlerin öğrencilerin memnuniyet düzeyindeki değişimin %14’ünü açıkladığı 
görülmüştür. Bu analiz sonuçlarına göre modelde cinsiyet (β=-8.21, p<0.01) ve aylık gider 
(β=-2.07, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı çıkarken yaş değişkeni (β=-1.84, p=0.05) ise 
istatistiksel olarak anlamsız çıkmaktadır.   
Anahtar Sözcükler: KYK, Yurtkur, Öğrenci Memnuniyeti, Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Jel Kodları: I2, I21, I23. 
THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC LEVEL TO STUDENTS’ 

SATISFACTION LEVEL WHO ARE STAYING IN HIGHER EDUCATION CREDIT 
AND DORMITORIES INSTITUTION: KAHRAMANMARAS SAMPLE 

ABSTRACT 
The aim of this study is to find how predict demographic and socio-economic level to the 
level of satisfaction about the dorm of Credit and Dormitory Institution (CDI) where is 
stayed as an accommodation for the students.Working group of the Research is university 
students staying in Kahramanmaras CDI Nuri Yurt Pakdil Dormitory Management and 
Kahramanmaras Dormitory Management during the period in  2015 – 2016. In the research, 
A 5s Likert-type scale is used developed by İkiz (2008) consisting of items (1-strongly 
disagree, 5-totally agree) ' The Quality of Service in Higher Education Credit and Dormitory 
Institution and Customers’ Satisfaction Level Scale'.  
For data analysis, the explanatory and confirmatory factor analysis, correlation analysis and 
multiple regression analysis was conducted by using SPSS 23.0 and 7.0 Mplus programs. In 
the result of the exploratory and confirmatory factor analyzes, the satisfaction scale was 

                                                      
88 Kahramanmaraş KYK İl Müdürlüğü. 
89 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, FEF. 
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identified as four dimensions (administrative, physical condition, quality of management 
and social activity). In the result of correlation analysis, the relationship between the 
satisfaction level of  students with the gender monthly expenses and age was statistically 
significant; with where the students’ family stay and how long they stay in dorms (how 
many years) and was not statistically significant. Thus, in the multiple regression analysis 
while getting the satisfaction level of the students as the dependent variable gender, age and 
monthly expenses are taken as independent variables. 
In the results of Multiple regression analysis, the model was statistically significant (F (3,321) 
= 16.84, p <.001), and it is seen that independent variables explain the 14% of the change in 
the level of students’ satisfaction. According to the results of this analysis, while gender (β = 
-8.21, p <0.01) and monthly expenses (β = -2.07, p <0.05), are statistically significant, age 
variable (β = -1.84, p = 0.05) is statistically insignificant. 
Keywords: CDI(Credit and Dormitory Institution), Dormitory Institution, Student 
Satisfaction, Confirmatory Factor Analysis 
Jel Codes: I2, I21, I23. 

GİRİŞ 

Kredi ve Yurtlar Kurumu, genç ve dinamik bir kitleye hitap etmesi nedeniyle kendisini 
sürekli yenileyen bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişim odaklı yaklaşım 
kurumun hizmet kalitesini yükseltmektedir. Her geçen gün bünyesine yenilikler katarak 
ilerleyen kurumdan öğrencilerin memnuniyetinin artmış olduğu düşüncesi bu çalışmanın 
ilham kaynağı olmuştur. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrencilerin memnuniyet 
derecelerini ve bu memnuniyetin hangi değişkenlere bağlı olarak farklılaştığını araştıran bu 
çalışmanın giriş bölümü; Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Tarihçesi ve İşleyişi, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun Hedef Hizmet ve Faaliyetleri, ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Kalite 
ve Hizmet Anlayışı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 

I. KREDİ VE YURTLAR KURUMU’NUN TARİHÇESİ VE İŞLEYİŞİ 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 16 Ağustos 1961 tarihinde kabul edilerek22 
Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren “351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanunu” ile yüksek öğrenim öğrencilerine kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt 
işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel 
gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Kurum tüzel kişiliğe haiz, özel hukuk 
hükümlerine tabi ve özel bütçeli bir kamu kuruluşudur. Kurum 1970 yılına kadar Milli 
Eğitim Bakanlığına, 1970 yılından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanmıştır. Aralık 
1983 tarihinden itibaren de 3046 sayılı Kanun, 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
3797 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak 
hizmet vermiştir. 04.05.2009 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa 
bağlanmış, 08.07.2011 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik 
ve Spor Bakanlığına bağlı kuruluş haline getirilmiştir. 

II. KREDİ VE YURTLAR KURUMU’NUN HEDEF, HİZMET VE FAALİYETLERİ 

Kurum 2014 – 2018 dönemi ikinci stratejik plan kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bu plan doğrultusunda Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun üç amaç etrafında toplandığını 
söylemek mümkündür. Bu amaçlar; yurtlarda barınan öğrencilerin yaşam kalitesini 
yükseltmek için öğrencilere sunulan hizmetlerin kapsam ve niteliğini artırmak olarak 
açıklanan barınma hizmeti, öğrencilere verilen öğrenim kredisi ve bursların sistemli bir  
şekilde geliştirilmesi olarak açıklanan kredi ve burs hizmeti ve  kurumsal verim ve gelişimi 
artırmak olarak açıklanan kurumsal hizmettir.  
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Kuruluş amaçları arasında yer alan öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerini sağlamak, 
boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkıda 
bulunmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak 
amacıyla kurum yurtlarında çeşitli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 
düzenlenmektedir. Her yıl niteliğinde ve niceliğinde iyileştirmeler yapılan bu faaliyetler, 
yurtların fiziki imkanları göz önüne alınarak öğrencilerin ilgi ve beklentileri yönünde 
gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler; Eğitim Faaliyetleri / KYK Akademi (Seminer, 
Konferans, Atölye Çalışmaları ve Kurslar ), Sosyal Kültürel Faaliyetler ( Sosyal Sorumluluk 
Projeleri, Önemli Gün ve Haftalar, Gezi ve Eğlence Programları, Milli ve Dini Gün ve 
Bayramlar, Kültürel ve Sanatsal Programlar, Sinema Günleri ), Sportif Faaliyetler / KYK 
Turnuva olarak üç ana başlık altında toplanmıştır. Her biri kendi içinde ayrılan bu 
faaliyetlere 2015 yılı içerisinde toplam 886.765 öğrenci katılmıştır. (KYK, 2015) Faaliyetlere 
ait çalışmalar, görevli personel ve uzman çalıştırıcılar nezaretinde yıl boyunca sürdürülmüş, 
gösteri yarışma ve turnuvalar ise genellikle Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. 
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere gençlerin katılımlarının sağlanması için, kurumca her 
türlü imkan ve destek sağlanmıştır. 

III. KREDİ VE YURTLAR KURUMU’NUN KALİTE VE HİZMET ANLAYIŞI  

Yükseköğretim ve Kredi Yurtlar Kurumu, yükseköğretim sisteminde önemli bir kurumsal 
yapı özelliğine sahiptir. Günümüzde rekabetin küreselleşmesi, yaşam koşullarının yeniden 
şekillenmesi ve değişmesiyle ürün ve hizmette yüksek kalite beklentisi ön plana 
çıkmaktadır. Son yüzyılda hizmet sektöründeki gelişime paralel olarak, kalite ve müşteri 
tatmini anlayışında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özel sektörde başlayan bu anlayış, 
zaman içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarını da etkilemiş ve pek çok uygulama, yasal 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, bir kamu kurumu olan Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu da, öğrenci odaklılığı ve öğrenci memnuniyeti hedefi doğrultusunda 
hizmet kalitesini sürekli artırma gayreti içindedir. 

Bu araştırmanın amacı; yüksek öğretim öğrencilerinin barındıkları Kredi ve Yurtlar Kurumu 
yurtlarının hizmet kalitesi ve bu yurtlardan öğrencilerin duyduğu memnuniyet düzeyini ve 
bu düzeyi etkileyen faktörleri araştırmaktır. Konu hakkında literatürde çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Karataş (2012) çalışmasında fiziksel olarak öğrenci odalarının kalabalık 
olduğu görüşü öğrencilere hakimdir. Ancak yurtlarda barınan öğrenci sayısının yeni açılan 
yurtlara paralel olarak sürekli artması, odalardaki öğrenci sayılarının azaltılması ve 
halihazırda yurtlarda barınan öğrencilerin aldıkları fiziksel ve kişisel gelişim hedefli 
hizmetlerin sürekli kendini yenilemesi, yurtların tercih edilebilirlik düzeyini artırmıştır. 
Örneğin, önceki çalışmalarda öğrencilerin yurtlardan memnuniyet dereceleri ortalamanın 
altında bulunmuştur (Tunç, 1992; Yalçın  ve Özdemir, 2000; Güllü ve Kuşdereci, 2011). Yine 
2007 yılında Yünlü (2007) tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bir yurtta yapılan 
çalışmada öğrencilerin yurttan memnun dereceleri düşük çıkarken, İkiz (2008) ve Karataş 
(2012) tarafından yine Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bir yurtta yapılan çalışmada ise 
öğrencilerin memnuniyet düzeyleri orta düzeyde çıkmıştır.  

Bu bağlamda mevcut çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1- Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda barınan öğrencilerin memnuniyeti hangi düzeydedir? 

2- Bu yurtlarda barınan öğrencilerin demografik ve sosyo-ekonomik düzeyleri yurttaki 
memnuniyet derecelerinin ne kadarını yordamaktadır? 

IV.YÖNTEM 

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenimleri süresince barındıkları Yükseköğretim ve Kredi 
Yurtlar Kurumu yurtlarının hizmet kalitesi ve bu yurtlarda barınan öğrencilerin yurtlardan 
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memnuniyetleri hakkında genel görüşlerini saptamaya yönelik bu araştırma tarama 
modelindedir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. 

A.Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini 2015 – 2016 Eğitim Öğretim döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinde farklı fakülte ve yüksek okulda okuyan lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi bu yurtlarda barınan öğrencilerden 
tesadüfi olarak seçilmiş 430 öğrenciden oluşmaktadır.  

B.Veri Toplama Süreci 

Ölçek öğrencilere 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Dönemi bahar yarıyılında uygulanmıştır. Veri 
toplama işlemi ve ölçeğin öğrencilere uygulanması işlemi bizzat araştırmacılar tarafından 
yapılmıştır ve veri toplama işlemi yaklaşık 1 ay sürmüştür. 

C.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada İkiz (2008) tarafından geliştirilen 5’li Likert türü (1-Hiç katılmıyorum, 5-
Tamamen Katılıyorum) maddelerden oluşan ‘Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nda Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmin Düzeyi Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek 215 kız 
ve 215 erkek öğrenciye uygulanmış, çeşitli sebeplerle 77 ölçek geçersiz sayılmış ve 353 ölçek 
geçerli sayılarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Analizde SPSS 23.0 ve Mplus 7.0 programları kullanılarak açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmıştır. Çünkü geçmişteki memnuniyet ölçeklerinden en kapsamlı olan ve İkiz 
(2008) tarafından geliştirilen ölçek sadece açımlayıcı faktör analizi kullanılarak 
sınırlandırıldığından, bu çalışmada kullanılan aynı ölçek için hem açımlayıcı faktör analizi 
ile hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  
Açımlayıcı faktör analizinden önce madde-toplam korelasyonlarına bakılmış maddelerin 
0.28 ile 0.68 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu durum her bir maddenin ölçek için anlamlı 
olduğu söz konusu olmaktadır. SPSS 23.0 yapılan açımlayıcı faktör analizinde KMO 
değerinin (0.90) and Barnett Testinin (p<0.01) anlamlı olduğu görülmüştür.  Bu durum 
ölçeğin açımlayıcı faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı 
faktör analizi sonucunda 12 madde ölçekten çıkarıldığı görülmüştür. Gerekçe olarak bir 
maddenin hiçbir faktöre bağlanmaması (madde 1),  birden fazla faktöre aynı yük oranlarıyla 
bağlanması (madde6, madde 18), faktör yüklerinin negatif olması (madde 5, madde 7, 
madde 22) veya bir faktörde en fazla  2 madde bulunmasıdır (madde 3, madde 4, madde 13, 
madde 14, madde 19, madde 20, madde 32). Maddeler çıkarıldıktan sonra elde edilen ölçek 
21 maddeden 4 faktörden oluşmakta olup, ölçek memnuniyet derecesinin %59’ unun 
açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliği 0.90 olarak bulunmuştur.  
Bir sonraki aşamada MPLUS 7.0 programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Kline (2010) doğrulayıcı faktör analizi modelinin uyum indekslerindeki CFI ve TLI’nın 
0.90’dan büyük olması ve RMSEA ve SRMR değerlerinin 0.08’den küçük olması durumunda 
modelin kabul edilebilir olduğunu savunmaktadır. Bu durumda mevcut modelin kabul 
edilebilir olduğu görülmektedir (χ²(176,353)=388.90; CFI=0.91; TLI=0.90; RMSEA=0.06; 
SRMR=0.06).  
D.Verilerin Analizi 

Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan duydukları memnuniyet düzeylerinin 
demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere göre nasıl değiştiğini bulmak için önce regresyon 
analizi yapılmıştır. Regresyon analizinde öğrencilerin memnuniyet düzeyleri bağımlı 
değişken olarak, öğrencilerin demografik ve sosyo-ekonomik düzeyleri bağımsız değişken 
olarak alınmıştır. 
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V.BULGULAR 

İlk olarak öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan duydukları memnuniyet düzeylerini 
belirlemek için öğrencilerin ölçekte bulunan sorulara verdiği cevapların ortalaması 3.43 
olarak tespit edilmiştir. Ölçekte 1-1.80 aralığı “hiç memnun değilim”, 1.81-2.60 arası 
memnun değilim, 2.61-3.40 arası “kısmen memnunum”, 3.41-4.20 arası “memnunum” ve 
4.21-5.00 arası ise “oldukça memnunum” olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada ise 
bulunan değerin “memnunum” aralığına düşmektedir. Yani öğrenciler Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’ndan “memnun” düzeyindedir. 

Regresyon analizine başlamadan önce bağımlı değişken olan öğrencilerin memnuniyet 
dereceleri dağılımının normal olarak dağılıp dağılmadığı test edilmiştir. Yapılan 
Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda test istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış yani 
dağılımın normal şekilde dağıldığı bulunmuştur (K-S=.04, df=325,  p=.20).  

Korelasyon analizine göre öğrencilerin memnuniyet dereceleri ile cinsiyet, aylık giderleri ve 
yaş arasında negative ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken (cinsiyet: r = .31, 
p<.01; aylık gider: r = .21, p<.01; yaş: r = .18, p<.01), yurtta kaldığı yıl sayısı ve ailesinin 
ikamet ettiği yer (yıl sayısı: r = .05, p=.42; ikamet: r = .02, p=.77; yaş) ise istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda cinsiyet, aylık giderleri ve yaş bağımsız 
değişkenler olarak regresyon analizinde dahil edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı olup (F(3,321)=16.84, 
p<.001), bağımsız değişkenler öğrencilerin memnuniyet düzeylerindeki değişimin %14’ünü 
açıklamaktadır. Bu analiz sonuçlarına göre modelde cinsiyet ve aylık gider istatistiksel 
olarak anlamlı çıkarken yaş değişkeni anlamsız çıkmaktadır. Çoklu regresyon analizine göre 
öğrencilerin memnuniyet düzeyini gösteren ilişki aşağıda verilmektedir. 

Memnuniyet Düzeyi=96.86 - 8.21 (Cinsiyet) - 1.84 (Yaş) – 2.07 (Aylık Gider).  

Bu denkleme göre diğer değişkenler kontrol edildikten sonra bayanların erkeklere göre 
memnuniyet düzeylerinin 8.21puan daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca kişilerin aylık 
gideri 1 birim (100 lira civarı) artığında memnun olma düzeyinin 2.07 puan düştüğü 
görülmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Özellikle son yıllarda kendisini iyice hissettiren Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda memnuniyet 
temeline dayalı öğrenci merkezli anlayış bu çalışmayı yapmayı zorunlu kılmıştır. Öyle ki, 
kurum kendisini her geçen yıl yenilemekte, her yıl yeni ve özgün projeler hayata 
geçirmektedir. Buradaki amaç öğrenci memnuniyetinin maksimize edilmesidir. Kendisine 
öğrenci memnuniyeti ve hizmet kalitesini misyon edinen YURTKUR, personelini de bu 
yönde geliştirmekte ve dönüştürmektedir. Verilen hizmet içi eğitimler, seminerler ve 
toplantılar genç kuşakla kurum personeli arasındaki iletişimi artırma, iletişimin kalitesini ve 
niteliğini geliştirme, gençlerin her türlü ihtiyacına cevap verilebilmesi amacıyla 
yapılmaktadır. 

Araştırma sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu Kahramanmaraş yurtlarında barınan 
öğrencilerin yurtlardan genel anlamda memnun olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin 
demografik özellikleri onların memnuniyet düzeylerindeki değişimin %14’ünü 
açıklamaktadır. Bu analiz sonuçlarına göre modelde cinsiyet ve aylık gider istatistiksel 
olarak anlamlı çıkarken yaş değişkeni anlamsız çıkmaktadır. Bu durum çalışmada farklı 
tartışma noktasını ortaya koymaktadır. Özellikle sonraki çalışmalarda farklı öğrenci yurtları 
alınarak, öğrenci menuniyet düzeylerinin nasıl değiştirdiği araştırılabilir. Örneğin, öğrenci 
odalarındaki yatak sayısı, lavabo ve banyoların öğrenci odalarında bulunması ve ücretsiz 
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internet gibi hizmetlere sahip olan yurtların öğrencileri memnuniyet düzeyleri ne şekilde 
yordadığı incelenebilir.  
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COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Nadire KARADEMİR90 

ÖZET 
Nitelikli bir birey yetiştirmek kaliteli bir eğitimle sağlanabilir. Günümüz bilgi çağında 
eğitim camiasında bu görevi öğretmenler üstlenmiştir. Öğretmenlerin bu görevi yerine 
getirirken öğretmenlik mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde olmaları büyük önem 
taşımaktadır. Bu araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Coğrafya bölümünde okuyan 473 öğrenci üzerinde öğrencilerin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının bazı demografik değişkenlere göre nasıl 
değiştiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin öğretmenlik mesleğine 
karşı tutumları ölçmek için Bulut (2009) tarafından 30 madde olarak geliştirilen ve Atalmış 
ve diğerleri (2016) tarafından 19 maddeye düşürülerek güncellenen 5’ li likert tipi (1-Hiç 
Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Az Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) 
ölçek kullanılmıştır. Araştırmada bağımsız gruplar için t-testi ve pearson korelasyon testi 
yapılmıştır. 
Araştırmada öğrencilerin  öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının “katılıyorum” 
aralığında olumlu olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda coğrafya bölümünde 
okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını cinsiyet ve coğrafya bölümüne 
gelirken öğretmen olma düşüncesinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği 
görülmüştür. Öğretim türü (I. öğretim ya da II. öğretim), sınıf kademesi (I. II. III.ve IV sınıf), 
anne ve babanın eğitim seviyesi, kardeş sayısı değişkenleri ise tutumu anlamlı bir şekilde 
etkilememektedir. 
Araştırmada bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre (µbayan=4.04, µerkek=3.92, t=2.14, 
p<0.05) ve öğretmen olma düşüncesiyle coğrafya bölümüne gelen öğrencilerin öğretmenlik 
mesleğine karşı daha olumlu bir tutum içinde olduğu (r=0.23, p<0.01) belirlenmiştir. 
Öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutumlara sahip nitelikli öğretmenler yetiştirebilmek 
amacıyla eğitim programları güncellenip yeni çalışmaların yapılmasına yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik tutum ölçeği, Coğrafya, Öğretmen adayı 
Jel Kodu: I2, I21, I23. 

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY STUDENTS ' STUDY OF THE FACTORS 
AFFECTING ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION: 

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY EXAMPLE 

ABSTRACT 
To train a qualified individual can be provided a quality education. In today's information 
age, education community has undertaken this task teachers. While performing this task 
that teachers have a positive attitude towards the teaching profession it is of great 
importance. This research in the academic year 2015-2016 the Department of Geography at 
Kahramanmaras Sutcu Imam University students who is studying in 473 students on the 
attitudes towards teaching profession according to some demographic variables was 
conducted to determine how much has changed. The students in the survey to measure 
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attitudes towards the teaching profession by Bulut (2009) 30 developed and as Atalmış and 
by others (2016) 19 was modified by reducing the substance, by 5 Likert type (1- I disagree 
with, 2- I disagree, 3- I agree less, 4- I disagree, 5- totally agree) scale is used. Research for 
independent groups t-test and Pearson correlation test was used. 
In the survey, it is seen that the attitudes of the students towards the teaching profession are 
positive in the "I agree" range. As a result of the analyzes made, it was seen that the students 
who read in the geography department had a statistically significant effect on their attitudes 
towards the teaching profession in terms of gender and geography. Type of instruction (I. 
teaching or II. teaching), cl class level (I. II. III. and IV class the education level of mother and 
father, siblings, the number of variables does not significantly affect the attitude. 
In the study female students than male students (female=4.04, male=3.92, t=2.14, p<0.05), 
and a teacher of students from the Department of Geography with a view to becoming a 
more positive attitude towards teaching profession (R=0.23, p<0.01) was determined. 
Expand training programs to educate qualified teachers who have positive attitudes 
towards the teaching profession, recommendations are given for the making of new work. 
Key Words: Teaching Attitude Scale, Geography, Teacher Candidate 
GİRİŞ 

Eğitimin en önemli amacı, insanları yaşadıkları toplumun uyumlu bir üyesi haline getirerek 
çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Nitelikli bir birey yetiştirmek ise kaliteli 
bir eğitimle sağlanabilir. Eğitim içerisinde nitelikli bir birey yetiştirme görevi de, öncelikli 
olarak öğretmenlere verilmiştir(Doğan ve Çoban, 2009).Eğitim sisteminin en kritik öğesi 
öğretmen olduğu için öğretmenlik mesleği büyük önem ve değer taşımaktadır(Kavcar, 
1999).Bu bağlamda genelde eğitim, özelde ise öğretmen yetiştirme,Türk eğitim sistemi 
açısından üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuş,öğretmenler; eğitim sistemlerinin 
vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilip, bu sistemin önemli bir boyutunu 
öğretmen yetiştirme konusu oluşturmuştur (Sönmez, 2008;Habacı vd.;2013).  

Öğretmen, insan davranışının mimarı, insan mühendisi, insanın kişiliğini biçimlendiren bir 
sanatkârdır (Şişman,2014);öğretmenlik ise eğitim, sosyal, kültürel,  bilimsel ve teknolojik 
boyutlarda kişisel ve öğretimsel beceriler ile mesleki formasyon, özel alan uzmanlık bilgi ve 
becerisini gerektiren profesyonel statüde bir çalışma alanıdır (Erden, 2004). Öğretmenler, 
eğitim süreci içinde yeni kuşakların yetiştirilmesinde oldukça etkin bir rol oynar. Çünkü 
nitelikli insanı nitelikli bir eğitim, nitelikli bir eğitimi de nitelikli öğretmenler 
gerçekleştirebilecektir. Bir eğitim sisteminin etkisi, kalitesi ve başarısı ise sistemin temel 
öğesini oluşturan öğretmen nitelikleriyle doğru orantılıdır (Çeliköz ve Çetin, 2004).Bu 
durumda öğretmenlik mesleğine aday öğrencilerin mesleki nitelikleri ön plana çıkmaktadır. 
Üniversite döneminde nitelikli, mesleki bilince ve yeterliliğe sahip öğretmenlerin 
yetiştirilmesi, gelecek yeni neslin doğru, etkili ve topluma yararlı bireyler olarak 
eğitilmelerini sağlayacaktır (Kılınç, 2013: 284). 

Geleceğin öğretmenlerinden alan, formasyon ve genel kültür bilgisi alanlarında yeterli 
olmaları beklenmektedir. Bunların dışında öğretmen yeterliğinin en önemli ölçütlerden biri 
de mesleğe yönelik ilgidir. İlgi düzeyi tutumun olumlu ya da olumsuz boyutunu ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durumda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumu da 
büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlik bir meslek olduğuna göre bu mesleğe yönelik ilgisi 
yüksek olan kişilerin, mesleğe ilişkin tutumları da olumlu olacaktır. Ayrıca öğretmenlerin 
mesleklerine karşı olumlu yönde bir tutuma sahip olmaları, kendilerinden beklenen rolleri 
yerine getirmeleri açısından da önemli bir yere sahiptir (Pehlivan, 2008). 

Tutum; bireyin insan, nesne, olay ve olgularla ilgili duygu düşünce ve davranışlarını 
düzenli bir biçimde oluşturan eğilimi (Bakırcıoğlu,2006),bireyin hem deneyim hem de 
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mizacından dolayı belirli bir yolda hareket etme eğilimi ya da zihniyeti (Pickens, 
2005),belirli bir nesne, durum, kurum ya da kişi için olumlu veya olumsuz tepki verilmesini 
sağlayan öğrenilmiş sürekli ve değişmez bir inanç, duygu ve eğilimdir (Aiken,2000). Maliki’ 
ye (2013) göre ise tutum kelimesi sosyal psikoloji çerçevesi içerisinde kişinin harekete 
geçmeye zihinsel hazırlığıdır. Bu durumda tutum herhangi bir kişiye, objeye, olay ya da 
duruma karşı verilen olumlu ya da olumsuz duygusal tepkiler olarak ifade edilebilir (Beck, 
2004).Çünkü kişilerin sahip olduğu tutum onların duygularını etkilediği kadar düşünce ve 
davranışlarını da etkileyebilmektedir. Böylece kişinin bir mesleğe karşı tutumu o meslekteki 
başarısını  ve doyumunu da etkileyecektir(Recepoğlu, 2013).Bu durumda öğretmen 
yetiştiren kurumlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 
incelenmesi ve geliştirilmesi yönünde gerekli adımların atılması önem taşımaktadır(Özder 
vd.,2010). Öğretmenin mesleğini severek ve isteyerek yapabilmesi için mesleğe karşı olumlu 
tutumlara sahip olması gerekmektedir. Öğretmen adayları mesleklerine karşı olumlu 
tutuma sahip olurlarsa, öğrencilerini daha kolay motive edebilirler, öğrencilere karşı daha 
olumlu davranışlar sergilerler, zamanı etkili kullanabilirler, görevlerini eksiksiz yerine 
getirirler, yaratıcı düşünebilirler (Çeliköz ve Çetin,2004). 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.01.2010 tarihinde aldığı bir karar ile daha önceden 
uygulanan tezsiz yüksek lisans programları kaldırılarak yerine pedagojik formasyon 
Sertifika Programı eğitimi getirilmiştir(YÖK,2010).YÖK’ün 17.04.2014 tarihli duyurusu ile de 
artık pedagojik formasyon eğitimi Fen, Edebiyat ve diğer fakültelerde ki mezun olan ya da 
üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler için lisans öğrenimi sırasında 
verilebilecektir. Bu durumda pedagojik formasyon almaya hak kazanan Fen Edebiyat 
Fakültesi coğrafya bölümlerinde okuyan öğrenciler de mezun olduklarında Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) sonrası coğrafya öğretmeni olma hakkı kazanmıştır. 

I.AMAÇ VE ÖNEM 

Kaliteli coğrafya öğretmenlerinin yetişebilmesi için gelecekte coğrafya öğretmeni olacak 
bugünün Fen ve Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğinde 
başarı ve doyumu sağlamada mesleki tutumları büyük önem taşımaktadır. Çünkü etkili bir 
coğrafya öğretiminde en önemli rol coğrafya öğretmenlerine düşmektedir. Buradan 
hareketle mesleğine karşı olumlu bir tutuma sahip olan öğrencilerin öğretmenlik mesleğini 
daha iyi yapma eğiliminde olacağı söylenebilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Fen ve 
Edebiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan coğrafya bölümü öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler ile ilişkilendirerek ortaya koymaktır.  

Bu amaç etrafında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  

1- Öğretmen adaylarının tutumları cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?  

2- Öğretmen adaylarının tutumları coğrafya bölümüne gelirken öğretmen olma düşüncesine 
göre farklılık göstermekte midir? 

3- Öğretmen adaylarının tutumları öğretim türüne göre farklılık göstermekte midir? 

4- Öğretmen adaylarının tutumları sınıf kademesine göre farklılık göstermekte midir? 

5- Öğretmen adaylarının tutumları anne baba eğitim seviyesine göre farklılık göstermekte 
midir? 

6-Öğretmen adaylarının tutumları kardeş sayısına göre farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın alana ve elde edilen sonuçların sağlayacağı geri bildirimler sayesinde Fen ve 
Edebiyat fakültelerindeki coğrafya bölümü öğrencileri örnekleminden tüm Fen ve Edebiyat 
Fakültesi öğrencilerinin lisans döneminde öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının 
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gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca araştırmanın öğretmenlik mesleğine 
dönük olumlu tutumu artırıcı önlemlerin alınmasında ve öğretim programlarının hedef ve 
içeriklerinin yeniden düzenlenmesinde önemli dönütler sağlayabileceği düşünülmektedir. 

II.YÖNTEM  

A.Araştırma Modeli  

Bu araştırmada coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını 
onların görüşleri doğrultusunda değerlendirmek üzere betimsel tarama modeli 
kullanılmıştır. Tarama modelleri; geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey 
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmakta, herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmemektedir (Karasar, 2009). 

Çalışma Grubu  

Araştırmaya 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden 473 öğrenci katılmıştır.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

  n % 

Öğrenim Durumu I.öğretim 245 51,8 

II. öğretim 228 48,2 

Cinsiyet Bayan 189 40 

Erkek 284 60 

Sınıf I 104 23,5 

II 109 24,3 

III 113 23,9 

IV 134 28,3 

Katılımcıların %60’ı Erkek, %40’ı Bayandır. 51,8’i I.öğretim,   %    48,2’si II. öğretim 
programındadır. % 23,5’i birinci sınıf, %24,3’i ikinci sınıf,% 23,9’u üçüncü sınıf, %28,3’ü 
dördüncü sınıf durumdadır. Katılımcıların annelerinin %38,3’nün eğitimi yok, %41,2’si 
ilkokul, %14,4’ü, ortaokul, % 5,5’i lise, %0,6’sı ise lisans mezunudur. Katılımcıların 
babalarının %10,4 ‘ünün eğitimi yok, % 51,8’i ilkokul, % 20,5’i ortaokul, % 12,9 ‘u lise ve 
%4,4’ü lisans mezunudur. Araştırmaya katılanların %56,2’si “başka bir bölümü 
kazanamadığım için bu bölüme geldim” ifadesine katılmadıklarını ve % 81’i bu bölüme 
isteyerek coğrafya öğretmeni olmak için geldiğini bildirmiştir. Katılımcılar öğretmenliği 
seçme nedeni olarak ise% 11,6’sı saygın olduğundan,% 4’ü çocukları sevdiğimden, %37,4’ü 
öğretmenliği sevdiğimden, %34,2 2siöğretmeyisevdiğimden,% 12,7’si öğretmenlik kutsal bir 
meslek olduğu için ifadelerini kullanmıştır. 

B.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ölçmek için Bulut (2009) 
tarafından 30 madde olarak geliştirilen ve Atalmış ve diğerleri (2016) tarafından 19 maddeye 
düşürülerek güncellenen 5’ li likert tipi (1-Hiç Katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) 
ölçek kullanılmıştır. Atalmış ve diğerleri (2016) bu ölçeğin güvenirlik katsayısını 0.81 
bulurken, mevcut çalışmada ise ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur. 
Ölçekte 1-1.80 Aralığı “Hiç Katılmıyorum”, 1.81-2.60 Katılmıyorum, 2.61-3.40 arası “Az 
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Katılıyorum”, 3.41-4.20 arası “Katılıyorum” ve 4.21-5.00 arası ise “Oldukça Katılıyorum” 
olarak kabul edilmektedir.  

C.Veri Analizi 

Çalışmada birinci ve üçüncü araştırma sorusu için bağımsız gruplar t-testi uygulanırken 
diğer sorular için pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.  

III.BULGULAR 

Araştırmada coğrafya bölümünde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutum 
ortalamaları 3.95 olarak tespit edilmiştir (3.41-4.20 arası “atılıyorum” düzeyine denk 
gelmektedir). Bu durum öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının olumlu ve orta 
seviyenin üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. İlk araştırma sorusu için yapılan analiz 
sonucunda cinsiyetin öğrencilerin öğretmenlik tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde etkilediği ve bayanların tutumlarının erkeklere göre daha fazla olumlu olduğu 
görülmüştür(µbayan=4.04, µerkek=3.92, t=2.14, p<0.05).  İkinci araştırma sorusu için yapılan 
analiz sonucunda coğrafya bölümüne öğretmen olmak için gelen öğrencilerin öğretmenlik 
tutumlarının diğer öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde fazla olduğu 
belirlenmiştir (r=0.23, p<0.01). Üçüncü araştırma sorusu için yapılan analiz sonucunda 
I.öğretim ile II. öğretim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (µbirinci_öğretim=74.90, 
µikinci_öğretim=75.92, t=-1.01, p=0.31). Dördüncü, beşinci ve altıncı sorular için yapılan 
analizler sonucunda ise sınıf kademesinin,  anne ve baba eğitim seviyesinin ve kardeş 
sayısının öğrencilerin öğretmenlik tutumlarını istatiksel olarak anlamlı bir şekilde 
değiştirmediği görülmektedir(rsınıf_kademe=0.88, p=0.55; ranne=0.02, p=0.67;rbaba=-0.31, 
p=0.55;rkardeş_sayısı=0.02, p=0.74). 

SONUÇVE TARTIŞMA 

Araştırmada coğrafya bölümünde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutum 
ortalamaları 3.95 olarak tespit edilmiştir ( 3.41-4.20 arası “Katılıyorum” düzeyine denk 
gelmektedir). Bu durum öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının olumlu ve orta 
seviyenin üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada elde edilen bu bulgu birçok 
çalışmanın sonuçları ile tutarlılık göstermektedir (Doğan ve Çoban, 2009;Açışlı ve Kolomuç, 
2012;Can,2010; Fadlelmula, 2013; Başbay vd., 2009; Bulut,2009; Bedel,2008;Özder vd., 
2010;Demircioğlu ve Özdemir,2014;İlter ve Köksalan,2011;Kocaarslan,2014;Serin vd.,2015, 
Tanel vd., 2007 ). 

Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir tutuma sahip olmaları öğretmen 
adaylarının mesleklerini benimsedikleri, gelecekte öğretmen olduklarında mesleklerini 
severek yapacakları, bu mesleği yapmaktan mutluluk duyacakları ve bununda başarılarını 
olumlu bir şekilde etkileyeceği şeklinde yorumlanabilir. Dikmenli ve Çifçi(2015) ve Özben, 
(2005)’in çalışmalarında ise öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin 
tutumlarının düşük olduğu belirlenmiştir 

Araştırmaya katılanların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğretim durumu (I. 
öğretim ya da II. öğretim) değişkeni bakımından anlamlı farklılık göstermemiştir. Karatekin 
vd.,(2015) ve Demircioğlu ve Özdemir(2014) ’nin çalışmalarında da araştırmayı destekler 
şekilde benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Fakat Karatekin vd., ( 2015 )’nin çalışmalarında 
anlamlı bir farklılık görülmezken; ikinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin normal 
öğretim öğrencilerine oranla mesleğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu 
belirlenmiştir. 
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Katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğrenim görülen sınıf kademesi 
değişkeni bakımından anlamlı farklılık göstermemiştir. Bu durum, öğretmen adaylarının 
birinci sınıftan beri öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu düşüncelere sahip olmuş 
olmaları,  öğretmen olma bilinci ile öğrenimlerine başlamaları ve bu durumu eğitim 
süreçleri boyunca sürdürebilmelerinden kaynaklanmış olabilir. 

Araştırmamızın bu bulgusunu destekleyen araştırma sonuçlarına Karatekin vd.,(2015); 
Demircioğlu ve Özdemir(2014);Özder vd.,, 2010;Serinvd.,(2015); Pehlivan (2008); Mergen 
vd.,(2014);Akgün ve Özgür(2014); Tekerek ve Polat, (20119; Açışlı ve Kolomuç (2012) ve 
Pehlivan (2008)’ın çalışmalarında da rastlanmıştır.Karatekin vd.,(2015)’in çalışmasında sınıf 
düzeyleri ile mesleğe ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişki olmamakla birlikte 
aritmetik ortalama puanları incelendiğinde 1. sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının üst 
sınıflarda öğrenim görenlere göre daha olumlu tutuma sahip oldukları 
görülmektedir.Araştırmanın bu bulgusu, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 
ile sınıf düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğunun belirtildiği çalışmalar ile çelişkilidir 
(Köğce  vd., 2009; Çapa ve Çil, 2000; Sağlam, 2008; Tanel vd., 2007).Köğce vd., (2009) ve 
Sağlam (2008)’ın yaptığı çalışmada   üst sınıflara doğru öğretmenlik mesleğine yönelik 
olumlu tutumun arttığı ifade edilmiştir.Yine Çapa ve Çil’ in (2000) yaptığı çalışmada da 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar ile ikinci ve üçüncü sınıflar arasında anlamlı bir 
fark olduğu ve üçüncü sınıfların ikinci sınıflara göre mesleğe karşı daha olumlu tutum 
içinde olduğu, 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile 2. ve 4. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farkın 
olmadığı belirlenmiştir.  

Katılımcıların öğretmenliği sevme ve tercih etme durumlarının öğretmenlik mesleğine 
ilişkin tutumları üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu 
bulgusu öğretmen adaylarının mesleği sevmeleri ve başarılı olacaklarına inançlarına bağlı 
olarak tutum ile davranış arasındaki ilişkiyi desteklemiş olduğu şeklinde açıklanabilir. 
Akgün ve Özgür(2014); Bulut (2009)ile Ertem ve Kete(2015)’nin çalışmalarında da benzer 
sonuçlara ulaşılmıştır. İlğanvd.,(2013) ile Özder vd., (2010)’nin araştırmalarında da 
öğrencilerin öğretmen olmak için formasyon programlarına katılmalarının nedeni olarak iş 
garantisi, çalışma koşulları, aile isteği gibi tutumların yanında büyük bir bölümü mesleği 
sevdiği ve öğretmen olmak istedikleridir.Yine Karatekin vd., (2015); Özder vd., (2010) ve 
Girgin vd., (2010)’nin çalışmalarında  öğretmen adaylarından mesleğe isteyerek gelenlerin 
öğretmenlik mesleğini istemeyerek gelenlere göre daha olumlu tutum içinde oldukları ifade 
edilmiştir.Akbayır ve Taş (2009) tarafından yapılan çalışmada, öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğu öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtiklerini söylerken, bir kısmı da başka 
şanslarının olmadığı için seçtiklerini bildirmiştir. Bozdoğan vd.,(2007)’nin çalışmasında ise 
“kendi isteği” ile öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin, “boşta kalmamak” için bu mesleği 
tercih edenlerden öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu oldukları belirlenmiştir.  

Araştırmada anne ve babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 
tutumları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Anne ve baba eğitim 
durumunun öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu etkilememesi durumu öğretmen 
adaylarının mesleği tercih ederken kişisel olarak karar almış olmalarından kaynaklanmış 
olabilir.Kocaarslan, (2014); Doğan ve Çoban,2009;Tanel vd.,2007; Karatekin vd.,2015’in 
çalışmalarında da  öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını  anne - 
baba eğitim durumunun etkilemediği bulgusu elde edilmiştir.Köğce vd., 2009’ın yapmış 
oldukları çalışmanın sonuçlarında da baba eğitim düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Çeliköz ve Çetin(2004)’in çalışmalarında 
iseanne ve babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları 
üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu; tutum ile annenin eğitimi değişkeni arasında negatif; 
babanın eğitimi değişkeni arasında da pozitif yönde ilişki belirlenmiştir. Aydınve 
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Sağlam(2012)’ın son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının anne 
eğitim düzeyine göre anlamlı olarak değiştiği, Bedel (2008)’in çalışmasında ise tutumlar ile 
babanın eğitimi arasında pozitif ilişki olduğunu bulunmuştur. Pehlivan (2008)’in  
çalışmasında baba eğitim düzeyi ve tutum arasındaki farklılaşma; okumaz-yazmaz ve okur-
yazar arasında okumaz-yazmaz lehine; okur-yazar ve ilkokul mezunu arasında ilkokul 
mezunu lehine; okur-yazar ve ortaokul mezunu arasında ortaokul mezunu lehine; okur-
yazar ile lise mezunu arasında lise mezunu lehine; okur-yazar ve üniversite arasında 
üniversite mezunu lehine olduğunu belirlenmiştir. 

Araştırmada katılımcıların kardeş sayısının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları 
üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Bu durumda kardeş sayısı coğrafya 
öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarını etkilememektedir. Çeliköz ve Çetin (2004 
)’in çalışmalarında ise bu çalışmadan farklı olarak kardeş sayısı değişkeninin öğrencilerin 
tutumları üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir. Bulgular arasında görülen 
bu farklılıklar örneklemlerin özelliklerinin ve kullanılan ölçeklerin aynı olmamasından 
kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırmada coğrafya öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları “katılıyorum” 
aralığında olumluolarak belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğine karşı bu olumlu tutum ve 
coğrafya bölümüne gelirken coğrafya öğretmeni olma düşüncesiyle bölümü seçenlerin 
mesleğe karşı daha olumlu bir tutum sergiliyor olmaları öğretmenlik mesleği adına 
sevindirici bir bulgudur. Bu bağlamda günümüzde öğretmen yetiştirme görevini de 
üstlenmiş olan fen ve edebiyat fakültelerine öğrenci alınırken daha seçici davranılması, 
eğitim programlarında güncellemelerin yapılması, öğretmen adaylarının birinci sınıftan son 
sınıfa kadar öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 
süreçte etkili olan faktörlerin ortaya çıkarılması ve gelecekte nitelikli coğrafya 
öğretmenlerinin yetiştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır. 
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YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE 2004-2005 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI 

Arş. Gör. Papatya DEMİR91 
Prof. Dr. Mehmet KÖÇER92 

ÖZET 
Sosyal Bilgiler 2004-2005 Öğretim Programı, yapılandırmacı eğitim anlayışı doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Bu öğretim programından beklenilen temel amaç; öğrencilerin öğrendiklerini 
hayata aktarmalarını sağlamaktır. Üst düzey bilişsel beceriler arasında; problem çözme, 
eleştirel düşünme, bilgiyi deneyimle harmanlayıp öğrendiklerini hayata aktarma, belli bir 
plan ve program dâhilinde yeni ürünler ortaya koyma gibi unsurlar sayılabilir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde 2004-2005 Öğretim Programı kazanımlarının daha üst düzey bilişsel 
becerileri geliştirmeye yönelik olması beklenmektedir. Bu bakış açısından yola çıkarak 2004-
2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın kazanımlarının Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi’ne göre bilişsel düzeylerini belirlemektir. Taksonomiye göre kazanımlar ne 
kadar üst düzey bilişsel sürece yönelik olursa öğrencilerin öğrendikleri hem kalıcı olacak 
hem de öğrendiklerini hayata akıtabileceklerdir. Bu çalışma öğretim programının 
kazanımlarının ne kadar üst düzey bilişsel süreçlere yönelik olduğunu göstermesi açısından 
önem taşımaktadır. 2004-2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının kazanımlarını ele alan bu 
çalışma nitel araştırma desenleri içerisinde yer alan dokuman incelemesi yapılarak elde 
edilmiştir. Çalışmada incelenen dokümanlar, 6 ve 7. sınıf 2013-2014 yılı Sosyal Bilgiler 
dersine ait 82 kazanım ele alınmıştır. Uzman değerlendirilmesi ile yapılan sınıflama 
sonucunda 6. sınıf kazanımlarının alt bilişsel süreç boyutunun toplam değerinin %47,36 
olduğu ve üst bilişsel süreç boyutunun %52,64 olduğu bulgulamıştır.  7. sınıf kazanımlarının 
ise % 55,56 alt düzey % 44,44 ise üst düzey bilişsel becerilere yöneliktir. Nispeten 
kazanımların üst bilişsel düzey basamaklarına yönelik hazırlanmış olduğunu fakat bu 
bilişsel düzeyde en alt basamağı olan çözümleme basamağında kazanımların yoğunlaşmış 
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğrendiklerini hayata kullanma, problem çözme, 
eleştirel düşünme, yeni ürünler ortaya koyma noktasındaki kazanımlara yer verilmediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak yapılandırmacı öğretim programı doğrultusunda 
hazırlanan 2004-2005 öğretim programının üst düzey becerilere yönelik olduğu fakat tam 
olarak bu programdan beklentileri karşılamakta yeterli olmadığı söylenebilir. 
Öğrencilerimizin ezberden uzak, sorgulayan, eleştirel düşünen, bağımsız olarak toplumda 
kendini ifade eden bireyler olması için değerlendirme ve yaratma basamaklarına yönelik 
kazanımların hazırlanması önerilebilir.  
Anahtar Kemiler: Yenilenmiş Bloom Taksomosi, Bilişsel Düzey, Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programı  
Jel Kodları: H51, H52, H53, 1200. 

2004-2005 SOCIAL STUDIES CURRICULUM ACQUISITIONS IN TERMS OF THE 
REVISED BLOOM TAXONOMY 

ABSTRACT 
2004-2005 Social Studies Curriculum was prepared depending on the constructivist 
education. The major aim of this curriculum is to provide students with integrating what 
they have learned into their daily lives. Higher cognitive skills include several factors such 
as problem-solving, critical thinking, reflecting learning experience to their lives through 
blending knowledge with their experience, introducing new products within a certain plan 
and program. Taking all these into account, the acquisitions of 2004-2005 Curriculum are 

                                                      
91 İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, demirpapatya@gmail.com 
92 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
 

mailto:demirpapatya@gmail.com


310 
 
 

expected to improve higher level cognitive skills. Therefore, this research aims to determine 
cognitive levels of the 2004-2005 Social Studies Curriculum acquisitions in terms of the 
Revised Bloom Taxonomy. The taxanomy refers to the fact that the more acquisitions are 
related to higher level of cognitive process, the more students will reflect what they have 
learned in their lives and their learning will be permanent. This study is of importance to 
reveal how the acquisitions are related to higher level cognitive processes. The findings of 
the study, which deals with the acquisitions of the 2004-2005 Social Studies Curriculum, has 
been collected by conducting a document analysis that is one of the qualitative research 
designs. This study was carried out with 82 acquisitions of the 6th and 7th grade 2013-2014 
Social Studies lessons. The classification made by the expert assessment depicts the total 
value of the lower cognitive process dimension of the 6th grade acquisitions as 47, 36% 
while 52, 64% for higher level of cognitive process dimension. As for the 7th grade 
acquisitions, the total values that have been determined for lower and higher levels are 
55.56% and 44.44%, respectively. It has been relatively found that the acquisitions are 
prepared for the higher cognitive levels; however they have been determined to be mostly 
concentrated on the analysis category which is the lowest step of the cognitive level. It has 
been also indicated that the acquisitions are free from those which are often referenced to 
students’ using what they have learned in real life, problem solving, critical thinking and 
presenting new products. As a result, it may be probable to emphasize the reality that 2004-
2005 curriculum prepared with a constructivist approach are related to higher level of 
cognitive process, yet it is not sufficient to meet the expectations. The acquisitions based on 
evaluation and creation stages may be prepared so that students can be far from the 
memorization, questioning, thinking critically as well as expressing themselves within 
society. 
Key Words: Revised Bloom Taxonomy, Cognitive Level, Social Studies Curriculum 
Jel Codes:  H51, H52, H53, 1200 
GİRİŞ 

Türkiye’de ilköğretim alanında 1965 yılından sonra yapılan en önemli değişikliklerden biri 
de 2004-2005 yılında uygulamaya konan program değişikliğidir. Programın temel 
felsefesinde yatan, öğretmenin öğretici değil; öğrenciye yol gösterici bir rehber olmasıdır. 
Bundan dolayı eğitimde esas olan öğrenmenin öğretilmesidir. Bu noktadan bakıldığında 
öğretimde sonuçtan ziyade sürecin önemli olduğu görülmektedir. Çünkü eğitim, sadece 
bilme olayı değil aksine bildiğini uygulama olayıdır (Çelikkaya, 2006). Bildiğini uygulama 
ise süreç içerisinde kazandırılan üst bilişsel hedeflerle ancak mümkün olmaktadır. 
Yapılandırmacı eğitimin temelinde de öğrencinin yaşantı oluşturması hedeflenmektedir. Bu 
doğrultuda Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin (YBT) eğitim sistemine uygulanması ile üst 
düzey bilişsel süreçlerin planlanması yapılmakta ve öğrencinin yaşantı oluşturması 
sağlanmaktadır. Öğretim programları, eğitim alan öğrencinin ne kadar üst bilişsel eğitim 
almasına yardımcı olursa ya da olanak sağlarsa öğrenci kendini tanıyacak ve kendinin 
farkında olacaktır (Ay, 2014; Başbay, 2007). Bu sayede öğrenci hem öğrenmeyi 
gerçekleştirecek hem de öğrenmeyi kendi başına nasıl yapabileceğini belirleyecektir. 
Dolayısıyla da öğrenci daha derinlemesine ve kalıcı öğrenmeyi kendi başına sağlayacaktır.  

Nitelikli bir eğitim, öğretim ve değerlendirme için hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak 
olan kazanımların etkili bir şekilde sınıflandırılması gerekmektedir. Yapılan 
sınıflandırmayla hedeflerin, kazanımların ve ölçme sorularının tabloda yerlerinin 
belirlenmesi sağlanabilir ve öğrenim etkinlikleri ile değerlendirme somut bir şekilde ele 
alınır (Anderson vd., 2014; Bloom, 1979; Demirel, 2007). Bu sayede, Sosyal Bilgiler dersine 
yönelik olarak nitelendirilen ezberci öğretim anlayışın yerini, planlı ve programlı öğretime 
bırakır (Bulut, 2005; Ünal ve Çelikkaya, 2009). Ayrıca taksonomi tablosuyla program 
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uzmanları, programın amaçlarını ve kazanımlarını somut bir şekilde değerlendirir. Bunun 
sonucunda programın iyi yönleri ya da eksiklikleri net bir şekilde görülebilir. Eğitimciler, 
ölçme–değerlendirme uzmanları ve öğretmenler program hakkında taksonomi tablosuyla 
ortak bir dil oluştururlar (Airasian ve Miranda, 2002; Anderson, 2002). Öğretim ve öğrenim 
sürecinin kontrolü çıktısı ve işlevselliğinin değerlendirilmesi açısından da YBT 
sınıflamasının önemli olduğu ifade edilebilir. 

I.TAKSONOMİ KAVRAMI VE TAKSONOMİNİN İÇERİĞİ 

Taksonomi, Yunanca düzenleme anlamına gelen “Taksis” ve kanun anlamına gelen 
“Nomos” sözcüklerinden türetilmiştir. Bu anlamda ele alındığında taksonomi, sınıflama ve 
bu sınıflamada kullanılan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir (Sharma, Foo ve Morales-
Arroyo, 2008). Bu kavram, ilk olarak fen bilimlerinde varlıkların basitten karmaşığa doğru 
sınıflaması, bitki ve hayvanların tür, cins gibi kategorilere ayrılması şeklindedir. Daha sonra 
bu kavramın, eğitimde kullanılıp kullanılmayacağını 1948 yılında Amerikan Psikoloji 
Kongresinde (American  Psychological Association Convention) toplanan bir grup tartışmış 
ve düzenli bir grup oluşturularak bir sistematik oluşturulmaya çalışılmıştır. Düzenli grup 
çalışmaları sonucunda öğrenim sürecinin ve eğitimin bir plan ve program dâhilinde daha 
önceden belirlenen hedeflerin etkili bir şekilde kazandırılması amaçlanmış ve eğitimin bu 
sınıflandırma ile daha verimli ve etkin olacağına inanılmıştır (Bloom, 1979; Forehand, 2010; 
Yüksel, 2007). 

Taksonominin eğitim alanında kullanılmasına büyük bir katkı sağlayan ve kendine göre bir 
sınıflama sistemi oluşturan Bloom (1956)’a göre taksonomi, eğitimin hedeflerinin 
belirlendikten sonra aşamalı olarak sınıflandırılmasıdır. Taksonominin güncelleştirilmesine 
ve yeniden yorumlanıp farklı bir bakışla ele alınmasını sağlayan Anderson ve Krathwohl 
(2010), ise taksonominin özel bir sınıflama olduğunu, bu sınıflamanın da belli boyutlara göre 
yapıldığını ifade etmişlerdir.   

Taksonomi bir bütün olarak değerlendirildiği zaman üç önemli boyutlardan oluşmaktadır. 
Bu boyutlardan ilki; bilişsel boyuttur. Bilişsel boyut bilginin nasıl kavrandığı ile ilgilenir. 
Altı temel alandan oluşur. Zihinsel süreçleri ele alır. İkinci boyut; duyusal boyuttur. Bu 
boyut daha çok duygu ve değerlerle ilgili olan boyuttur.  Duygusal boyut beş basamaktan 
oluşmaktadır. Üçüncü boyut ise psiko-motor (devinimsel alan) becerilerinden oluşan 
alandır. Bu bölümdeki sınıflama beş basamaktan oluşmaktadır. Bu üç ana sınıflama 
içerisinde en çok dikkat çeken ve üzerinde çalışılan alan bilişsel alandır (Boom, 1979; 
Forehand, 2010). 

Bilişsel alan basamakları Bloom’un oluşturmuş olduğu hiyerarşik bir yapı şekliyle altı temel 
aşamadan oluşmaktadır. Bu temel bilişsel basamaklardan bilme, kavrama ve uygulama alt 
basamağı; analiz, sentez ve değerlendirme ise üst basamağı ifade eder. Bu hiyerarşik 
sınıflamayla en üst basamakla en alt basamak arasındaki zihinsel sürecinin somut olarak 
görülmesi öğretmen ve eğitimcilerin hedefleridir (Forehand, 2010). Bu hedefler bizim 
kazanımlarımızı ifade eder. 

Kazanımlara (hedeflere) yönelik sınıflama yapıldığı zaman, öğrenciden ne beklediğimizi ve 
onlara ne vermek istediğimizi belirleyip bu noktada bir çerçeve oluşturmak gerekmektedir. 
Çünkü öğretimin bir amacı vardır; her zaman bir amaçla öğretim yapılır. Bu amaç; genellikle 
öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve kolaylaştırmak içindir (Anderson, 2001).  Eğitim-
öğretim ortamında öğrenciye verilmek istenilen kazanımlar zamana ve döneme bağlı olarak 
değiştiği gibi taksonominin de güncellenmesi gerektiği konusu ortaya çıkmıştır. 

Bloom’un eski bir öğrencisi olan Lorin W. Anderson, bilişsel psikologlar (Richard Mayer, 
Paul Pintrich ve Merle Wittrock), program geliştirme ve öğretim uzmanları (Lorin W. 
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Anderson, Kate Cruikshank ve James Raths) ve ölçme-değerlendirme uzmanları (Peter 
Airasian, David Krathwohl) tarafından bir grup oluşturulmuştur. 1995’ten 2000 yılına kadar 
geçen süre içerisinde sekiz eğitimci ve araştırmacının yer aldığı bu grup, yılda iki kere 
düzenli olarak Bloom’un Taksonomisini geliştirmek amacıyla Syracuse’de (NewYork/ABD) 
toplanmışlardır. Bu çalışma grubunun başkanı olarak Lorin W. Anderson ve David 
Krathwohl görev yapmıştır (Arı, 2011; Anderson, 2005; Bümen, 2006; Forehand, 2005).  

Oluşturulan grubun amaçlarından birisi, değişen eğitim politikasına uygun bir 
sınıflandırma yaparak eğitimin ve eğitim programlarının öngördüğü temel hedeflerin daha 
doğru, tutarlı ve yüzyılın ihtiyacını karşılamaktır (Amer, 2006; Tutkun, Güzel, Koroğlu ve 
İhsan, 2012). 1956’dan bu yana eğitimde pek çok yenilikler ve gelişmeler yaşanmakla birlikte 
en büyük gelişmelerden biri olarak nitelendirilebilecek olan hümanizm anlayışıyla 
şekillenen eğitim modelleri olmuştur. Bu felsefi akım dünya çapında öğretim programların 
yeniden yorumlanmasına neden olmuştur (Ayvacı ve Türkdoğan, 2010). Bu akımın etkisiyle 
öğretim, öğrenim ve öğrenme hedefleri yeniden şekillenmiş, davranışçı akım yerini yapısalcı 
kurama bırakmıştır. Öğrenci merkezli bu yaklaşımın öngördüğü üst düzey bilişsel beceriler 
için Bloom Taksonomisi yeniden ele alınmıştır (Anderson vd., 2014; Anderson, 2001; Bümen, 
2006; Koç, Çiftçi ve Sönmez, 2013). 

Yenilenmiş taksonomi incelendiğinde, öğretimin planlanması sürecine; terminolojik ve 
yapısal olarak bazı önemli yenilikler getirdiği görülmektedir. Bu yeniliklerden ilki; tek 
boyutlu olan taksonominin, isim ve fiil olarak iki farklı boyutta ifade edilmesidir. İsim 
boyutu, bilgi birikimi boyutunu oluştururken; fiil, bilişsel süreç boyutunu oluşturmaktadır 
(Anderson vd., 2014; Cochran ve Conklin, 2007; Yüksel, 2007). Taksonomi tablosunun bilgi 
birikimi (dikey) boyutunda bilgi türlerine yer verilir. Bunlar; olgusal, kavramsal, işlemsel 
bilgi ile üst biliş bilgi olmak üzere dört temel bilgi basamağından oluşur.  Bunlar; olgusal,  
kavramsal, işlemsel ve üstbiliş bilgisidir (Anderson vd., 2014; Airasian vd., 2001; Bümen, 
2006; Forehand, 2010). 

Olgusal bilgi, Bu bilgi türü, bir disiplin veya onun içindeki problemlerin çözümünde 
öğrencinin bilmek zorunda olduğu bilgiyi ifade etmektedir. Bu düzeyde yer alan bilgi 
ifadesi temel bir soyutlama yani temel düşünme işleminden daha ileri gidemez. (Anderson 
vd., 2014; Köğce, Aydın ve Yıldız, 2009). Kavramsal bilgi, daha karmaşık ve organize edilmiş 
bilgi formlarının sınıflamalarının ve kategorilerinin yapıldığı alandır. Genellikle şema ve 
modeller ya da farklı bilişsel, psikolojik modellerin ima edilmesi ya da açık bir şekilde 
belirtilmesi halinde ortaya çıkmaktadır (Anderson vd., 2014; Köğce, Aydın ve Yıldız, 2009).  
Bir bilginin veya konunun nasıl organize edileceğini, bir bütünün parçalarla olan ilişkisinin 
nasıl kurulacağını ve bu parçaların bütünleşmesini sağlayacak olan unsurların sistemli ve 
organize edilmiş bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlayan bilgi türüdür (Anderson, 2005; 
Anderson vd., 2014; Yüksel, 2007).  

İşlemsel bilgi, bir şeyin nasıl yapılacağı, hangi sıranın takip edileceği ile ilgili bilgi 
basamağını oluşturan bilgi türünü ifade etmektedir (Coşar, 2011). Bu kategoride beceri, 
algoritma, yöntem, teknik ve metotların disiplinlerde ve özel alandaki ölçütlerin temel 
alınarak bilginin kullanımını sağlayan basamaktır.  Olgusal ve kavramsal bilgi düzeyleri 
“ne” sorusuna cevap verirken işlemsel bilgi “nasıl” sorusunun yanıtını oluşturur (Anderson 
vd, 2014; Ayvacı ve Türkdoğan, 2010).  Üst bilişsel bilgi bireyin kendi bilişi hakkındaki 
bilgisini ifade eder. Öğrencilerin stratejik, bilişsel görevler, bağlamsal, koşullu bilgilerle 
bireyin kendi hakkındaki bilgisini içerir. Kişi bu bilgi türünde kendi bilişinden haberdardır. 
Neyi, nasıl en iyi şekilde öğrenebileceğini bilir ve bunu kendine ait bir yöntem ve metotla 
yapar  (Anderson vd., 2014; Krathwohl, 2002). 
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Bilişsel süreç boyutu olan ikinci boyut ise Bloom Taksonomisinde olduğu gibi altı 
basamaktan oluşmaktadır. Fakat bu taksonomiden farklı olarak bilgi basamağı eylem hali 
olarak belirlenip yine ilk sırada yer alırmış ve hatırlamak basamağı olarak adlandırılmıştır. 
Kavrama kategorisi, anlamak basamağı şeklinde ifade edilmiştir. Uygulama, analiz ve 
değerlendirme kategorileri isimleri fiil olarak ifade edilmiştir. Kavrama ve sentez kategorisi; 
anlamak ve yaratmak olarak yeniden düzenlenmiş ve değerlendirme basamağı, sentez 
(yaratmak, yeniden oluşturmak) basamağı ile yer değiştirerek en son üst bilişsel seviye 
olarak ifade edilmiştir (Anderson vd., 2001; Anderson, 2005; Bümen, 2006; Forehand, 2010; 
Krathwohl, 2002).  

Bilişsel süreç basamaklarından hatırlama, öğrenciye verilen bilgiyi, materyali ya da 
öğretimle ilgili hedefleri uzun süreli bellekten aynen geri getirme işlemidir. Hatırlama 
sırasında öğrenciye sunulan bilgi parçasının kendine sunulduğu şekilde ya aynısı ya da 
benzer bir şekilde öğrenci tarafından kodlanmasıdır.  (Anderson, 2005; Anderson vd., 2014).  
Anlama basamağı, eğitim-öğretim esnasında sözlü, yazılı ve grafikle verilmiş olan 
mesajların öğrenci tarafından yorumlanması, sınıflandırılması, özetlenmesi, başka şekilde 
ifade edilebilmesi, öğrendiği bilgilerle kıyaslama yapılabilmesidir Genelde okullarda 
üzerinde durulan ya da vurgulanan hedeflerin çoğu bu basamakta yer alır. Anlama 
basamağını oluşturan bilişsel süreç yorumlama, örneklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç 
çıkarma, karşılaştırma ve açıklamayı içerir (Anderson, 2005; Anderson vd., 2014; Forehand, 
2010). Uygulama, eğitim-öğretim sürecinde verilen öğeleri bir araya getirerek tutarlı veya 
işlevsel bir bütün ortaya koymayı kapsayan basamaktır.  Burada önemli olarak 
nitelendirilecek unsur, hem araştırma yapma hem de problem çözümüne gidecek süreci 
tespit etmektir. Öğrenciden beklenen görev daha önce karşılaştığı durumla baş etmesi ya da 
hiç görmediği bir durumda öğrendiği aşamaları kullanması beklenmektedir (Anderson vd., 
2014; Ayvacı ve Türkdoğan, 2010). 

Çözümleme, bir materyali oluşturan kısımlarının, birbiri ile olan uyumunun ve bir bütünü 
oluşturan parçaların nasıl çalıştığının belirlenmesi ile ilgili olan süreçtir. Eğitimsel 
iletişimlerin çözümlenmesiyle alakalı öğrenci becerilerini ve bilişsel süreçlerinin 
geliştirilmesiyle ilgili birçok çalışma alanını içine almaktadır. Öğrencilerin bu basamakta 
öğrenmesi eğitimciler tarafından çok sık bir şekilde dile getirilmektedir. Çünkü hayal 
arasındaki farkın anlaşılmasında söylenen sözde ya da sunulan materyalde açıkça 
söylenmemiş olanın tespitinde, yazarın amaçlarını destekleyen kanıtları ayırt etmede, başat 
öğeleri belirlemede oldukça önemlidir (Anderson, 2001). Değerlendirme, standartlara ve 
ölçütlere dayanan yargılamaları içeren basamaktır. Bu bölümde kullanılan ölçütler, kalite, 
etkinlik, etkililik, tutarlılık ile ilgili kıstaslardır. Bu ölçütler hem başkaları tarafından hem de 
öğretmenler tarafından belirlenip uygulanabilir. Çünkü elde edilen tüm yargı, bir 
değerlendirme unsuru değildir (Anderson vd., 2014). Yaratma basamağı, öğelerin bir 
bütünü oluşturacak şekilde parçaları bir araya daha önce hiç olmamış bir biçimde organize 
etmeyi içerir. Öğrenci, yaratmayı genellikle önceki bilgilerine dayanarak gerçekleştirmekte 
ve kendi deneyimleriyle koordine edebilmektedir. Burada öğrenci hiç düşünülmemiş bir 
görevi yerine getirme gibi bir tutum sergileyemez. Çünkü burada, öğrencinin 
düşünebileceği çerçeve oluşturulmuştur ve o şekilde belli bir forma göre ayarlanmıştır. 
Öğrenci bu basamakta yaratıcı düşünme becerisine ihtiyaç duymakla birlikte bu becerisini 
de geliştirmektedir.  

Ülkemizde yenilenen 2004-2005 yılında daha önceden var olan davranışçı eğitim yerini 
yapılandırmacı eğitim anlayışına bırakmaya başlamıştır. Bu yaşanılan değişiklik beraberinde 
eğitim-öğretimin yeniden şekillenmesini sağladığı gibi, öğrenciye verilmek istenilen 
kazanımların da yeniden şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Artık öğrencilerden 
beklenilen kendine sunulan bilginin aynısını ya da benzerini kendisine sunulduğu şekilde 
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tekrar etmesi değildir. Yeni eğitim anlayışı ile öğrenciden beklenilen bilgiyi eleştiren, 
sorgulayan, toplumsal olarak haklarını bilen ve toplumsal oluşumda aktif olarak yer alan 
bireyler olmasıdır. Bu isteklerin öğrenciler tarafından gerçekleştirilebilmesi için hem öğretim 
programı kazanımlarının bu amaçlara uygun olması hem de öğretim ortamının beklenilen 
hedeflere uygun nitelikte olmasıdır.  

Öğrenciye ve öğretim ortamına yüklenen misyon eski programa göre farklılık 
göstermektedir. Yani yeni programın öğrenciden beklenilen hedeflerin olabilmesi için 
öğrencilerinin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla 
hazırlanan programlardan beklenilen temel gaye; öğrencileri üst düzey bilişsel seviyeye 
eriştirecek nitelikte olmasıdır. Bunu belirleyecek olan unsur ise programda öğrenciye 
sunulmak üzere hazırlanan programın amaçları ve kazanımlarıdır.  Bu amaçlar ve 
kazanımlar sayesinde öğrenciler kendilerine sunulan hedefleri gerçekleştirmeye çalışırlar. 
Programda yer alan amaçlar ve kazanımlar ne kadar öğrenciyi hayata hazırlamaya yönelik 
olursa öğrenci o kadar hayatın içinde rol oynamış olacaktır. Bu amaçlar çerçevesince 
hazırlanan 2005 Öğretim Programı’nın kazanımları YBT’ye göre ele alınmıştır. 

II.YÖNTEM 

A.Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman 
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analiz edilmesidir Yazılı materyal olarak kullanılabilecek dokümanlar; kitap, 
dergi, gazete, arşiv, öğretim programı yönergeleri, ders kitapları ile ders ve ünite planları 
veri kaynağı olarak kullanılabilir. (Merriam, 2013; Özdemir, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2013; 
Yin, 2009). Bu çalışma için Sosyal Bilgiler 2013-2014 yılı 6 ve 7. Sınıf kazanımlarını içeren 
öğretmen klavuz kitapları kullanılmıştır. Toplam 82 kazanım ele alınmıştır.  

B.Veri Toplama Araçları 

Sosyal bilgiler 6 ve 7. Sınıf kazanımlarına Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB)’nın 
internet sitesi kullanılarak erişilmiştir. Ayrıca sınıflama yapılmadan önce konunun net bir 
şekilde anlaşılabilmesi için Bloom‟un editörlüğünde yayımlanan “Taxonomy of Education 
Objectives- Book 1 Cognitive Domain” ve Durmuş Ali Özçelik tarafından çevrilen 
“Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme ile İlgili Bir Sınıflama” kitapları veri toplama araçları 
olarak kullanılmıştır.  

C.Verilerin Analizi 

Çalışmada 6 ve 7. Sınıf kazanımları Yenilenmiş Boom Taksonomi tablosu dikkate alınarak 
araştırmacı tarafından sınıflaması yapılmıştır. Daha sonra ise üçü üniversitede ve yedisi 
MEB’de görev yapan toplam on kişinin görüşüne sunulmuştur. Alınan görüşler 
doğrultusunda yapılan ilk sınıflama yeniden gözden geçirilmiş sınıflamanın son şekli 
yapılmıştır. Elde edilen verilerin frekans (f) ve yüzdeleri (%) alınarak çeşitli tablolarla 
açıklanmıştır. Verilerin analizi için ilgili kaynaklar derinlemesine ele alınmış ve doğru bir 
betimleme yapılmaya çalışılmıştır. Elde edilen bilgilerle yapılan çalışmalar ışığında belli 
aralıklarla daha önceki sınıflamalar kontrol edilmiş ve sınıflama tablosuna doğru bir şekilde 
yerleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu durum sınıflama yapılırken araştırmacıdan 
kaynaklanan hataların en aza indirilmesi ve sınıflamada net kuralların olmamasından 
yapılmıştır. Hem akademisyenlerin hem de çalışmada yer alan gönüllü öğretmenlerin 
yaptığı sınıflama basamakları da göz önünde bulundurularak çalışma yeniden 
şekillendirilmiştir. Çalışma YBT’nin bilişsel ve bilgi basamağı dikkate alınarak yapılmıştır. 

D.BULGULAR 
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Bu bölümde, yapılandırmacı eğitim anlayışı doğrultusunda 2013-2014 eğitim öğretim 
döneminde 6. ve 7. Sınıf öğretmen kılavuz kitabında yer alan kazanımlar YBT’ye göre 
analizine ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının YBT’ye Göre Sınıflaması 

Sosyal Bilgiler Öğretim programında yer alan 6. sınıfa yönelik 43 kazanım yer almaktadır. 
Bu kazanımlardan 5’i bilişsel duyuşsal alana ait olduğundan değerlendirmeye dâhil 
edilmemiştir. Kazanımların sınıflamasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 1: Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Kazanımlarının YBT’ye Göre Dağılımları 

  

Sosyal Bilgiler dersi 6.sınıf kazanım tablosunda görüldüğü üzere, kazanımların 13’ü 
(%34,21) olgusal bilgi ve 25’i (%65,79) kavramsal bilgi düzeyindedir. Olgusal bilgi 
boyutunda yer alan 2 kazanım (%5,26) hatırlama, 5 kazanım (%13,16) anlama, 3 kazanım da 
(%7,89) çözümleme ve değerlendirme basamağında yer almıştır. Kavramsal bilginin 
hatırlama basamağında kazanım yer almazken anlama basamağında 10 (%26,32),  uygulama 
basamağında 1 (%2,63),  çözümleme basamağında 9 (% 23,68), değerlendirme basamağında 
3  (%7,89) ve yaratma basamağında 2 (%5,26) kazanım bulunmaktadır. Programın 
kazanımlarından işlemsel ve üst bilişsel bilgiye yer verilmediği görülmektedir.  Tablo genel 
olarak değerlendirildiğinde, toplam kazanım oranına göre en yüksek oranın anlama 
(%39,47), çözümleme (%31,58), değerlendirme (%15,79),  uygulama (%2,63) ve son olarak da 
hatırlama ve yaratma(%5, 26)  basamağında yer aldığı görülmektedir. 

Bu değerlerin sonucunda alt bilişsel süreç boyutunun toplam değerinin %47,36 ve üst 
bilişsel süreç boyutunu oluşturan toplam değerin ise  %52,64’dür. Bu bulgu ışığında, 6. sınıf 
kazanımlarının alt düzey bilişsel basamak boyutu ile üst düzey bilişsel basamak boyutunun 
yakın değerlere sahiptir. Bilgi birikimi boyutu açısından ele alındığında en yüksek orana 
kavramsal bilginin (%65,79) sahip olduğu ve diğer oranın ise olgusal bilgiye (%34,21) ait 
olduğu görülmektedir.  Ele alınan 38 kazanım içerisinde tüm bilişsel sürece yer verilmiş 
fakat bilgi boyutu olarak işlemsel ve üst bilişsel bilgiye yer verilmediği Tablo 1’de 
görülmektedir.  

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının YBT’ye Göre Sınıflaması 

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğretim Programında toplam 39 kazanım bulunmaktadır. Bu 
kazanımlardan 36 kazanım bilişsel süreç boyutu ifade ettiğinden dolayı değerlendirmeye 
alınmış ve 2 kazanım duyuşsal alanla ilgili bulunup değerlendirme dışında tutulmuştur.  
Sosyal Bilgiler dersi 7. sınıf kazanımlarının YBT‟nin bilişsel süreç boyutuna göre dağılımı  
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Tablo: 2 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Kazanımlarının YBT’ye Göre Dağılımları 

 

 

Sosyal Bilgiler 7. sınıf toplam 36 kazanımın 21’i olgusal bilgi (%58,33)  ve 15’i kavramsal 
(%41,67)  bilgi basamağındadır. İşlemsel ve üst bilişsel bilgi boyutlarında hiçbir kazanım 
bulunmamaktadır. Olgusal bilgi düzeyinde yer alan kazanımlardan 1’i hatırlama (%2,78), 
12’si anlama (%33,33), 1’i uygulama (%2,78), 4’ü çözümleme (%11,11) ve 3’ü değerlendirme 
(%8,33)  düzeyindedir. Kavramsal bilginin hatırlama, uygulama, değerlendirme ve yaratma 
basamaklarında herhangi bir kazanım yer almazken kavramsal bilginin anlama 
basamağında 6 (%16,67) ve çözümleme basamağında 9 (%25) kazanım bulunmaktadır. 
Program kazanımlarından bilgi türü olarak işlemsel ve üst bilişsel bilgiye; bilişsel süreç 
boyutu olarak da yaratma basamaklarında hiçbir kazanımın yer almadığı tabloda 
görülmektedir.   

 Tabloya yerleştirilen bulguların geneline bakıldığında %50’yle en yüksek orana sahip 
anlama basamağı olduğu görülmüştür. Daha sonra ise %36,11’le çözümleme basamağının 
yüksek oranda olduğu görülmektedir. En düşük oranın (%2,78) ise eşit miktarda kazanımın 
yer aldığı hatırlama ve uygulama boyutunda olduğu elde edilen bulgularda görülmüştür. 
Yaratma basamağında hiç kazanım yer almazken üçüncü sırada yer alan değerlendirme 
basamağında %8,33 oranında bulunmaktadır. Alt bilişsel süreç boyutunu oluşturan 
hatırlama, anlama ve uygulama düzeylerinde 20 kazanım yer alırken üst bilişsel düzey 
basamaklarında 16 kazanım bulunmaktadır. Bu durum kazanımların daha çok alt düzey 
bilişsel süreç boyutunda yer aldığını göstermiştir. Fakat bununla beraber üst düzey bilişsel 
süreç basamaklarının da azımsanmayacak oranda kazanıma yer verilmiş olduğu 
görülmüştür. Bilgi birikimi açısından ele alındığında en yüksek oranın olgusal (%58,33) 
daha sonra ise kavramsal bilgiye (%41,61) ait olduğu ve işlemsel ve üstbilişsel bilgiye yer 
verilmemiştir. Alt ve üst düzey bilişsel basamakta yer alan kazanım sayısının yakın 
olmasına rağmen işlemsel ve üst bilişsel bilgi basamaklarında kazanımların yer almaması 
dikkat çekmektedir.    
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Üst bilişsel düzey basamaklarında 16 kazanım bulunmaktadır. Bu durum kazanımların daha 
çok alt düzey bilişsel süreç boyutunda yer aldığını göstermiştir. Fakat bununla beraber üst 
düzey bilişsel süreç basamaklarının da azımsanmayacak oranda kazanıma yer verilmiş 
olduğu görülmüştür. Bilgi birikimi açısından ele alındığında en yüksek oranın olgusal 
(%58,33) daha sonra ise kavramsal bilgiye (%41,61) ait olduğu ve işlemsel ve üst bilişsel 
bilgiye yer verilmemiştir. Alt ve üst düzey bilişsel basamakta yer alan kazanım sayısının 
yakın olmasına rağmen işlemsel ve üst bilişsel bilgi basamaklarında kazanımların yer 
almaması dikkat çekmektedir.    

SONUÇ VE ÖNERİ 

Bu çalışmada; yapılandırmacı eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanan 2005 öğretim 
programında yer alan 6 ve 7. Sınıf kazanımlarının YBT açısından nasıl bir dağılım 
gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Programın kazanımlarına ilişkin sonuçlar 
değerlendirildiğinde; 6. sınıf sosyal bilgiler kazanımların genel olarak üst düzey bilişsel 
süreçte yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat alt düzey bilişsel süreç basamaklarında yer 
alan oranla üst düzey bilişsel süreçte yer alan oran oldukça yakındır. Çünkü oransal olarak 
ele alındığında %52,64 üst düzey %47,36 oranının alt düzey olduğu görülmüştür.  

Üst düzey bilişsel süreç oranı fazla olmasına rağmen kazanımların büyük bir oranı alt düzey 
bilişsel süreç basamağı olan anlamada yoğunlaşmış olması dikkat çekicidir. Benzer şekilde 
Bekdemir ve Selim (2008), çalışmalarında Matematik Öğretim Programı kazanımlarının 
daha çok anlama basamağında yoğunlaştığı sonucuna ulaşmıştır. Kazanımların taksonomi 
tablosuna göre dağılımları ele alındığında oransal bir dağılımın olmadığı bazı bilişsel 
süreçlere ilişkin kazanımların oranı fazlayken bazı bilişsel süreçlerin ihmal edildiği 
görülmüştür. Ayrıca bilgi birikimi seviyesinde bulunan işlemsel ve üst bilişsel bilgi 
basamaklarının boş kaldığı da görülmüştür.    

 7. Sınıf kazanımları ele alındığında ise alt bilişisel süreç basamaklarında yer alan kazanım 
oranının nispeten üst düzey bilişsel basamakta yer alan orandan fazla olduğu görülmüştür. 
Fakat genel olarak oran değerlendirildiğinde her iki düzeyde birbirine oldukça yakındır. 
Çünkü kazanımların %44,44’ü üst düzey ve %55,56’sı alt düzey bilişsel süreçte yer almıştır. 
2005 Öğretim Programıyla amaçlanan düşünceyle program kazanımlarının bilişsel dağılım 
oranları sonucu ile tam olarak örtüşmediği belirtilebilir. Çünkü öğretim programı 
değişikliğiyle yapılmak istenilen öğrencinin öğrendiği bilgileri ve edindiği becerileri 
yaşadıkları ortamda kullanmalarını sağlamaktır (MEB, 2005). Fakat araştırmanın sonuçları 
ele alındığında bu durumun pek mümkün olmadığı söylenebilir. Çünkü kazanımların yarısı 
(%50) alt bilişsel sürecin ikinci basamağında (anlama) yoğunlaştığı görülmüştür.  

Bu durumdan yola çıkarak 7. Sınıf öğrencilerinden beklenilen durumun daha çok 
kendilerine sunulan bilgiyi sadece değişik bir biçimde sunmalarını beklemek olduğu ifade 
edilebilir (Anderson, 2005; Anderson vd., 2014; Forehand, 2010; Krathwohl, 2002). 
Öğrencinin öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmeleri için öğrendiklerini sadece uzun 
süreli bellekten çağırmadan çok daha fazlasına ihtiyaç duyacakları düşünülmektedir. 

Dolayısıyla öğrencinin öğrendiğini uygulamasını gerektirecek basamaklarda kazanıma yer 
verilmeği ve bilgi birikimi olarak da işlemsel ve üst bilişsel basamağın boşta olduğu 
görülmüştür. Benzer şekilde Gazel ve Erol’un (2012) yaptıkları çalışmada da Sosyal Bilgiler 
7. Sınıf kazanımlarının kavrama düzeyinde yoğunlaşmıştır. Bu durumdan yola çıkarak bu 
çalınmayla örtüştüğü söylenebilir. Çünkü bu çalışmada da kazanımların yarısının anlama 
basamağında yoğunlaşmış olduğu Tablo 2’de görülmektedir.   

Tahaoğlu (2014)’nun Edebiyat Öğretim Programına yönelik yaptığı çalışmada, program 
kazanımlarının alt düzey bilişsel basamaklarda yer aldığı ve yeterince üst düzey 
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basamaklarda yer alacak kazanımlara rastlanmadığı sonucun ulaşmıştır. Yapılan bu 
çalışmayla Tahaoğlu’nun çalışması kısmen paralellik göstermektedir. Çünkü çalışma 
bulguları ele alındığında kazanımların ciddi bir oranın anlama basamağında yer almış 
olduğu, çözümleme ve değerlendirme basamaklarında yer alan kazanım oranının yakın 
olduğu fakat yaratma düzeyinde hiçbir kazanımın yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
durum sonucunda her ne kadar programda yer alan kazanımlar üst düzeyde yer alıyor 
görünse de kazanımların belli alanlarda yoğunlaşmış olduğunu sonucuna ulaşabiliriz.  
Başka bir ifade ile bilişsel süreç açısından değerlendirme ve yaratma basamağı, bilgi birikimi 
boyutu açısından ise işlemsel ve üst bilişsel bilgi boyutu basamaklarının ihmal edildiği 
belirtilebilir. Bu alana yönelik olarak yapılan çalışmalarda da benzer sonucuna ulaşılmıştır 
(Eroğlu, 2007; Erdoğan ve Kuzu, 2014; Gökler, Apay ve Arı, 2012; Kablan, Baran ve Hazar, 
2013; Özdemir, Altıok ve Baki, 2015).   

Kazanımların her ne kadar oransal olarak üst düzey ya da üst düzeye yakın olarak 
hesaplanmış olsa da genel olarak özellikle değerlendirme ve yaratma basamaklarında 
neredeyse hiç kazanım bulunmaması nedeniyle bu öğretim programının üst düzey 
becerilere yönelik olduğu söylenemez. Çünkü üst düzey düşünme becerilerini içeren en 
önemli bilişsel basamaklar değerlendirme ve yaratma iken bilgi birikimi boyutu açısından 
ise işlemsel ve üst bilgi basamaklarıdır.  

Öğrencilerimizin ezberden uzak, sorgulayan, eleştirel düşünen, bağımsız olarak toplumda 
kendini ifade eden bireyler olması için değerlendirme ve yaratma basamaklarına yönelik 
kazanımların hazırlanması önerilebilir. 
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İKTİSADİ GELİŞMENİN GİDİŞATINI ÖNGÖRÜMLEMEYE 

İLİŞKİN STRATEJİK TEMEL GÖSTERGELER-KAVRAMLAR 
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ93 

ÖZET 
Küresel dünyada konjonktüre göre ülkelerin zaman zaman kriz yaşamalarına rağmen 
iktisadi gelişmelerinin istikrarlı bir süreçte sürdürebilmelerinin belli başlı temel göstergeleri 
bulunmaktadır. Bu faktörlerin ekonomik ve siyasi göstergeler biçiminde sınıflandırılması 
başta olmak üzere dolaylı ve dolaysız ya da iç ve dış göstergeler olarak gruplandırılması 
başta akademik çevreler olmak üzere farklı çevrelerce tercih edilmektedir. Literatürde ve 
akademik çevrelerde ekonomik ve siyasi göstergeler ayrımı daha çok tercih edilmektedir. 
Bunun nedeni; iktisadi konjonktürün ülke ekonomisi ve siyasetine, ticaret yapılan ülkenin 
ekonomisine ve siyasetine, uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmelere doğrudan bağlı 
olmasına dayanmaktadır. Böylece iktisadi gelişmenin gidişatını ekonomik ve siyasi 
düzlemde öngörümleme fırsatı daha kolay olabilecektir. Öte yandan ülkelerin iktisadi 
gelişmelerini etkileyen bazı göstergeler öncü olup geleceğe ilişkin konjonkturel sürecin 
analizini kolaylaştırırken, bazıları gidişatı(süreci)  öngörümlemeye ilişkin olup her an 
değişen süreci takip etmeye yaramaktadır. Bu anlamda seçilmiş temel bazı önemli 
göstergelerin başında büyüme, enflasyon oranı, dış ticaret dengesi, döviz kurları, ödemeler 
dengesi ve cari açık, borç stoku, kamu kesimi borçlanma gereği ve finansmanı ile istihdam 
gelmektedir.  
Anahtar Kelimeler: İktisadi Gelişme, İstikrar, Temel Göstergeler. 
Jel Kodu: E0. 

IN THE PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT: STRATEGIC BASIC 
INDICATORS, CONCEPTS 

ABSTRACT 
Countries are living crisis in a global world. This situation, stable economic development is 
adversely affected. There are indicators relating to observe economic developments. These 
factors are classified as economic and political indicators. The country's economic 
conjuncture is directly linked to the country's economy and politics, the economy and 
politics of the countries trade and the international economic and political developments. 
Economic development process is of the forecastingins easy in the economic and political 
plane. On the other hand, there are some leading indicators that affect the economic 
development of the country. Some economic indicators are used to predict the process. At 
the beginning of  importants indicators are coming economic growth, inflation rate, trade 
balance, exchange rates, balance of payments and current account deficit, debt stocks, 
borrowing requırement (PSBR) and employment.  
Key Words: Economic development, stable, basic indicators   
Jel Code: E0. 

GİRİŞ  

Sanayi devriminden önce olduğu gibi sonrasında da dünyanın ileri gelen ülkeleri istihdam, 
üretim, tüketim ve bunlara bağlı istikrarlı refah edinimi düzeylerini koruyamamışlardır. 
Geçmiş yüzyıllarda başta savaşlar ve kıtlıklar olmak üzere doğal afetler ile salgın hastalıklar 
hep olagelmiştir. Bu faktörlerin neden olduğu olumsuzlukların ortaya çıkardığı iktisadi 
hayatta “kriz” olarak isimlendirilen durumlar yaşanmıştır. Günümüze yakın dönemler 
içerisinde özellikle iktisadi sistemin neden olduğu ekonomik faaliyet hacmindeki 
dalgalanmaların küresel ekonomik entegrasyonun da etkisiyle tüm dünyaya dalga dalga 
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yayılarak ülkeleri etkisi altına alması, iktisadi gelişmeyi sürekli kılma kadar mevcudiyeti 
devam ettirebilmeyi de önemli kılmaya başladı.  Son dönemlerde küresel dünyada, 
bunalımlarla beraber müteşebbisler, üreticiler ve tüketiciler için bazen refah bazen de 
rezesyon ve kriz dönemleri gece ve gündüzün birbirini izlediği gibi izlemeye başladı. 
Özellikle sermaye piyasalarında hareketlenmeler, iflaslar, işsizlikler sıkça olmaya başladı. 
Toplumlarda sosyal sefaletler daha sık görülmeye başlandı. Küresel dünyada iktisadi 
yapılar ve politik uygulamalar konjonktürel ortama göre değiştikçe ülkelerin istikrarlı 
iktisadi gelişme süreçleri tıkanmaya başladı. Bu nedenle iktisadi gelişme sürecinin istikrarlı 
olabilmesi ve geleceğe ilişkin öngörülmemelerin tutarlı olabilmesi için temel ekonomik 
göstergelerin bilinmesi gerekmektedir. 

I.TEMEL GÖSTERGE VE KAVRAMLARIN TERCİH EDİLME NEDENLERİ  

Her ekonomik sistemin (liberal kapitalist sistem ve sosyalist ekonomik sistem) temel amacı 
milli geliri en yüksek düzeye çıkarmak için kıt kaynaklardan (emek, sermaye, doğal 
kaynaklar) etkin biçimde yararlanabilmektir(Taban, 2016:31-39). Bu amaçlar; liberal 
kapitalist sistemde tüketiciler için fayda maksimizasyonu olurken üreticiler için kar 
maksimizasyonuna dönüşmektedir(Dinler,2016:29). Sosyalist ekonomik sistemde ise toplum 
esas alındığı için sosyal fayda maksimizasyonuna dönüşmektedir(Dinler,2015:12-24). Ancak 
kaynaklardan ihtiyaçlara uygun şekilde yararlanılamadığı takdirde öncelikle kaynak israfı 
olmaktadır. İşsizlik, eksik istihdam, eksik kapasite ve krizler meydana 
gelmektedir(Unay,1978:6). Kaynaklardan amacına uygun kullanılamadığı takdirde de gizli 
işsizlik, verim düşüklüğü, etkin kaynak kullanımı yetersizliği ve kısmi krizler meydana 
gelmektedir(Acar, 2008:44-45). Her iki sistem de toplumun refah seviyesini maksimize 
etmek için iktisadi faaliyetleri gerçekleştirmeye uğraş verirken konjonktüre göre ekonomide 
genişleme (büyüme) ya da daralma(resesyon) meydana gelmektedir. Bu nedenle istikrarlı 
iktisadi gelişmenin sürdürülebilmesi için hem uygulanan iktisat politikalarının yeterliliğinin 
takibi ve kontrolü hem de alınacak tedbirlere ilişkin yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü sosyo-ekonomik gelişmede gelirin paylaşımı toplumsal 
barışın da teminatıdır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devletler, değişik 
yöntemlerle iktisadi sistemlerine istikrar sağlamaya çalışmaktadırlar.     

Ülkelerin iktisadi yapılarını, sosyo-ekonomik durumlarını ve hukuki düzenlerini esas alan 
çok sayıda gösterge bulunmaktadır. Ancak araştırmaya, sıkça kullanılanlar dahil edilmiştir. 
Bunun nedeni belli başlı temel göstergeleri ve kavramları özet olarak açıklayabilmektir. 
Temel göstergeler arasında büyüme oranı, bütçe açığı/GSMH, özel sektör sabit  sermaye 
yatırımları/GSMH, kamu sektörü sabit  sermaye yatırımları/GSMH, ulusal tasarruflar/ 
GSMH, toplam imalat sanayi üretim artış oranı, mal ve hizmet ithalatı/GSMH, cari 
açık/GSMH, ihracat/ithalat, dış borç faiz ödemeleri/GSMH, nominal DİBS faiz oranı, Reel 
DİBS faiz oranı, nominal kur artış oranı, reel kur artış oranı, resmi rezervler/GSMH, 
enflasyon oranı, çekirdek enflasyon, mevduat bankaları özel sektör kredi/GSMH, işletme 
kredileri ve tüketici kredileri hacimlerindeki değişmeler, yeni kurulan işletme sayıları, 
tüketici beklenti anketleri, kapanan şirket sayısı, otomobil üretimi, kredi kartı kullanımı gibi 
büyüklükler bulunmaktadır(Tonus, 2015:15-21).    

II. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER-KAVRAMLAR VE ÖZELLİKLERİ 

A. İktisadi Büyüme 

Bir ülkenin bir takvim yılı içerisinde reel gayri safi yurtiçi hâsılasında veya üretim 
kapasitesinde meydana gelen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışı ifade etmektedir(Taban, 
2016:1). Tanımdan da anlaşılacağı üzere iktisadi büyüme; rakamla ifade edilebilen, kantitatif 
bir durumdur ve uzun döneme amade bir olgudur. Çünkü yatırımlar ile mal ve hizmet 
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üretimindeki artış ve iktisadi yapının değiştirilmesi, sürece bağlıdır. Ancak ikame 
yatırımlarının iktisadi büyümeyle ilgisi bulunmamaktadır. İktisadi büyüme sayısal artışı 
ifade eden kantitatif bir olgu iken iktisadi kalkınma; sosyal, siyasi(politik) ve kurumsal 
modernleşmeyle meydana gelen yapısal değişimi ifade eden kalitatif bir olgudur. İktisadi 
kalkınma büyümeyi de kapsamasına karşın her büyüme kalkınmayı içerememektedir.  

B.Büyüme Oranı 

Ele alınan iki dönem değerleri arasındaki farkın başlangıçtaki dönem değerine bölünmesiyle 
bulunan değerin yüz ile çarpılması sonucu oluşan yüzde oranını ifade etmektedir. 𝐺𝑡 =
𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1
× 100 formülü ile hesaplanmaktadır.  

Örnek: 𝐵ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤(𝐺𝑆𝑌𝐻)2014 = %3,0 

C. Enflasyon  

Fiyatlar genel düzeyinin anlamlı(etkili) olacak biçimde devamlı yükselmesi sonucu milli 
paranın değerinin devamlı olarak düşmesi sonucu tüketicilerin satın alma gücünü 
yitirmelerine denilmektedir. Fiyatlar genel düzeyi; piyasada alış-verişi yapılan mal ve 
hizmetlerin belirli bir dönemi (ay veya yıl) kapsayan ortalama fiyatlarını ifade 
etmektedir(TÜİK, 2008:1).  

D. Enflasyon Oranı 

Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen belirli bir dönem içerisindeki değişme oranını ifade 
etmektedir.  

Aylık Değişim Oranı(%): (
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
⁄ ) × 100 − 100 

𝐼 = 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 

𝑡 = 𝐶𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑦 

𝑡−1 = 𝐵𝑖𝑟 Ö𝑛𝑐𝑒𝑘𝑖 𝐴𝑦 

Ö𝑟𝑛𝑒𝑘: 𝐺𝑆𝑌𝐻 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡ö𝑟ü2014 = %8,3 

E.Döviz Kuru 

Yabancı paralara döviz, milli para ile yabancı paralar arasındaki değişim oranına döviz kuru 
ya da kambiyo kuru denilmektedir(Pekin, 2005:27). Örnek: 1$=3,05  

F.Dış Ticaret Dengesi  

Belirli bir dönemi kapsayan (aylık, üç aylık, yıllık) süre içerisinde ihracat tutarından ithalat 
tutarının çıkarılması sonucu elde değere denilmektedir. Elde edilen sonucun negatif 
olmasına “dış ticaret açığı”, pozitif olmasına ise “dış ticaret fazlası” denilmektedir. 
𝐷𝚤ş 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖2014 = −84,568 𝑚𝑖𝑙𝑦𝑜𝑛 $ olmuştur. 

G.Dış Ticaret Hadleri  

İhracat fiyat endeks değerinin ithalat fiyat endeks değerine bölünmesiyle bulunan değerin 
yüz ile çarpılması sonucu bulunan orandır. Bu oranın yüzün üzerinde bulunması; dış 
ticarette ülke lehine bir durumu ifade eder(Tonus, 2015:263).  

𝑁𝑡 =
𝑃𝑋

𝑡

𝑃𝑀
𝑡 × 100 formülü ile hesaplanmaktadır.  

𝑁 = 𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑡 𝐻𝑎𝑑𝑑𝑖 

𝑡 = İ𝑙𝑔𝑖𝑙𝑖 𝐷ö𝑛𝑒𝑚(𝑎𝑦, 𝑦𝚤𝑙)  

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/TLSimge/TLSimge.jpg
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X= İℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡 

M= İ𝑡ℎ𝑎𝑙𝑎𝑡 

H. Cari İşlemler Hesabı 

Dört temel hesaptan oluşmaktadır. Bunlar: mal ticareti, hizmet ticareti, karşılıksız transferler 
ve gelir hesabıdır94. Ülke ekonomilerini karşılaştırır iken önemli bir göstergedir. Kayıt altına 
alınan tüm işlemlerin alacak ve borç kısımları arasındaki farkı ifade etmektedir. Örneğin; 
alacaklı hesaplar borçlu hesaplardan fazla olduğunda cari denge fazla(artı) vermektedir. 
Cari hesabın açık veya fazla vermesine etki eden en önemli faktörler mal ve hizmet 
ticaretidir(Seyidoğlu, 2009:318). Türkiye ekonomisi 2014 yılında 43 milyar 552 milyon $ 
açıkvermiştir.  

İ.Çekirdek Enflasyon  

Enflasyonun gidişatına ilişkin öngörülmeme gücü yüksek olan, enflasyonun eğilimini 
belirleyen özellikle de para politikalarının oluşturulmasına referans olan bir göstergedir. 
Fiyatlarda gözlenen tüm geçici etkilerin arındırılması sonucunda fiyatlar genel düzeyindeki 
artışı ifade etmektedir. Özel kapsamlı fiyat endeksleri ile hesaplama yapılmaktadır.  

J.Borç Stoku 

Kamu kesimi ve özel kesimin iç ve dış toplam borç miktarını ifade etmektedir. Ülkelerin 
genel ekonomik görünümü değerlendirmesinde en çok toplam dış borcun GSMH’ya oranı 
kullanılmaktadır. Uygulamada Dünya Bankası tarafından yapılan sınıflandırmaya uygun 
oranlar kullanılmaktadır(Tonus, 2015:124). Bu oranlar şunlardır: 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐷𝚤ş 𝐵𝑜𝑟ç
𝐺𝑆𝑌𝐻⁄ = %50, Bu oranın %60 daha düşük olması ülke lehinedir. 

𝐷𝚤ş 𝐵𝑜𝑟ç 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖
İℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡

⁄ = %30, Bu oranın %60 daha düşük olması ülke lehinedir. 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐷𝚤ş 𝐵𝑜𝑟ç 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢
İℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡

⁄ = %275, Bu oranın %60 daha düşük olması ülke lehinedir. 

𝐷𝚤ş 𝐵𝑜𝑟ç 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖
İℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡

⁄ = %20, Bu oranın %60 daha düşük olması ülke lehinedir. 

Ayrıca Maastricht Kriterlerine göre 
𝐾𝑎𝑚𝑢 𝐵𝑜𝑟ç 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢

𝐺𝑆𝑌𝐻⁄ < %60 olmalıdır. Bu oran 

Türkiye’de 2015 yılında %32,9 olmuştur(Hazine, 2016). 

K. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 

Kamunun bir yıl içerisinde gelir ve harcamaları sonucunda oluşan farka denilmektedir. 
𝐾𝐾𝐵𝐺

𝐺𝑆𝑌𝐻⁄ × 100 biçiminde ifade edilmektedir. Bu oran Türkiye’de 2013 yılında % 0,5 

olmuştur(Kalkınma Bakanlığı, 2016b).  

L.İstihdam: Bir ülkedeki mevcut işgücünün iktisadi faaliyetler içerisinde sürekli biçimde 
çalıştırılmasına denilmektedir. Çalışabilir konumdaki (14-65 yaş) işgücünün niteliklerine ve 
yeteneklerine göre üretime dâhil edilmesidir(Başol, 2012:52). Hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler için işsizliğin ekonomik ve sosyal maliyeti çok yüksektir(Eren, 

                                                      
94 Dış ticaret dengesi: İhracat +ithalat +parasal olmayan altın ticareti, Hizmetler dengesi: 
Turizm+taşımacılık+ sigorta+inşaat+ finansal ile diğer ticari hizmet ticareti, Cari transferler: Genel 
hükümet transferleri(hibe, vb)+işçi gelirleri, Gelir dengesi: Ücret ödemeleri+doğrudan ve portföy 
yatırım gelir-giderleri ile diğer yatırımların faiz gelir giderleri 
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2015:31-35).  İş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐴ç𝚤𝑘 İş𝑠𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

İş𝑔ü𝑐ü 𝐴𝑟𝑧𝚤
× 100 formülü ile hesaplanmaktadır. 2015 yılında 

işsizlik oranı %10,3 olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo: 1. Seçilmiş Temel Ekonomik Göstergeler  
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2010 9,2 6,40 1,54
6 

-
71,661 

42,3 2,4 11,1 8,5 61,4 -
44,61
6 

2011 8,8 10,45 1,90

7 

-

105,93
3 

39,1 0,1 9,1 8,7 56,0 -

74,40
2 

2012 2,1 6,16 1,78
3 

-
84,082 

36,2 1,0 8,4 8,8 64,5 -
47,96
1 

2013 4,2 7,40 2,13
4 

-
99,858 

36,1 0,5 9 7,7 60,3 -
63,60
8 

2014 3,0 8,17 2,31
9 

-
84,568 

33,5 0,6 9,9 9,8 65,1 -
43,55
2 

2015 4,0 8,81 2,90
8 

-
63,390 

32,9 0,01 10,3 9,5 69,4 -
32,23
8 

Kaynak:TÜİK, KB, MB, MB Kuruluşlarının İlgili Verilerinden Düzenlenmiştir.  

(1) 2015 yılı Kamu Kesimi Borçlanma Gereği verileri yılsonu gerçekleşme tahmini 
rakamlarıdır.  

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:  

Günümüz dünyasında küresel ekonomide her ülkenin iktisadi ve siyasi gidişatına ilişkin 
değerlendirme yaparak o ülkenin başta yatırımcılar ile kredi kuruluşları tarafından olmak 
üzere uluslararası arenada özet panoramasının paylaşımını sağlayan kuruluşlar çokça itibar 
görmeye başlamışlardır. Bunların başında IMF, Dünya Bankası ve kredi derecelendirme 
kuruluşları gelmektedir. İktisadi konularda söz konusu ülkeye ilişkin karar verilirken bu 
kuruluşların yaklaşımları referans alınmaya başlandı. IMF ve Dünya Bankası dışındaki bu 
kuruluşlara kredi derecelendirme kuruluşu vb. isimler verilmektedir. Sayıları yüzler ile 
ifade edilse de uygulamada itibarı kabul gören birkaç kuruluş bulunmaktadır. Hatta IMF, 
Dünya Bankası ve uluslararası büyük ölçekli yatırımcı finans ve işletmeler başta olmak 
üzere hükümetler ve diğer uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşların raporlarını takip eder 
hale geldiler. Ülke ekonomilerinin görünümü, durumu ve geleceği ile ilgili makro 
ekonomiyi ilgilendiren büyüklükler üzerinden büyüme oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, 
cari işlemler dengesi, faiz oranı, dış ticaret dengesi, kamu borç stoku gibi temel göstergeler 
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üzerinden raporlar hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Son yıllarda uluslararası 
kamuoyunda ülke raporlarına ilişkin genel olarak siyasi bir duruş sergilendiğine ve ülke 
siyasetinin bu kuruluşlarca yönlendirilmeye çalışıldığına ilişkin kuvvetli kanatlar oluşmaya 
başladı. Bu nedenle iktisadi gelişmeye ilişkin temel bazı ekonomik göstergelerin 
tanımlanması, yorumlanması ve uygulanacak iktisat politikalarına rasyonel isabetli 
yönlendirmelerin yapılabilmesi küresel ekonomi çerçevesinde hayati önem arz etmektedir. 
Araştırmanın temel amacını bu oluşturmaktadır.  

KAYNAKÇA 

Acar, Yalçın, İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri, Dora Yayıncılık, Bursa, 5.b., 2008 

Başol, Koray, Türkiye Ekonomisi, Türkmen Kitabevi, 11.b., İstanbul, 2012 

Eren, Aslan, Türkiye Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 7.b., 2015 

Dinler, Zeynel, mikro ekonomi, Ekin Yayınevi, Bursa, 26.b., 2015 

Dinler, Zeynel, iktisada giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 22.b., 2016 

Pekin, Tevfik, Makro Ekonomi, Zeus Kitabevi, İzmir, 2005 

Seyidoğlu, Halil, Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları, 17.b., İstanbul, 2009 

Taban, Sami, İktisadi Büyüme, Ekin Yayınevi, Bursa, 4.b., 2016 

Tonus, Özgür, Temel Göstergelerle Türkiye Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2.b., 2015 

Unay, Cafer, Ekonomik Konjonktür, Kalite Matbaası, Ankara, 1978 

T.C. Kalkınma Bakanlığı ,Temel Ekonomik Göstergeler, 
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/TemelEkonomikGostergeler.aspx , (05.10.2016a) 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/EkonomikSosyalGostergeler.aspx,  (04.10.2016b) 

T.C.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Fiyat Endeksleri ve Enflasyon, Türkiye İstatistik 
Kurumu, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-3, Ankara, 2008 

T.C.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temel İstatistikler, 
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist,  (07.10.2016) 

T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Temel Ekonomik 
Büyüklükler(2000-2016) Ekonomik Göstergeler, 
http://www.bumko.gov.tr/TR,147/ekonomik-gostergeler.html, (06.10.2016)  

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı İstatistikleri, 
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=59&cid=12&nm=33, 
(03.10.2016) 

 

  

 
 
 
 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/TemelEkonomikGostergeler.aspx
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/EkonomikSosyalGostergeler.aspx
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
http://www.bumko.gov.tr/TR,147/ekonomik-gostergeler.html
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=59&cid=12&nm=33


328 
 
 

SAĞLIK HARCAMALARININ VE SAĞLIK İÇİN KULLANILAN DIŞ 
KAYNAKLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: D-8 

ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Yrd. Doç. Dr. Türker ŞİMŞEK95 

Yavuz ÖZKAYA96 

ÖZET 
Toplumların sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek, eğitim ve sağlık durumu gibi kavramlar 
içsel büyümeyi savunan iktisatçılar tarafından uzun dönemli büyümeyi sağlayan temel 
faktörlerdir. İçsel Büyüme Teorisi’ne göre beşeri sermayeye yönelik olarak yapılan 
yatırımlar iktisadi faaliyetlerde verimliliği artırarak ekonomik büyümeye katkıda 
bulunmaktadır. Ancak sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin çok 
yönlü olduğu literatürde yapılan çalışmalarda görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
ekonomik potansiyeli gün geçtikçe artan, geniş bir coğrafi alana sahip olan ve nüfusu 
giderek arttığı için ilgi çeken D-8 ülkelerinde sağlık harcamaları, sağlık için kullanılan dış 
kaynaklar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1991-2015 dönemi için panel var analizi 
yöntemini kullanarak incelemektir. Bunun için kişi başı reel gayri safi yurtiçi hasıla (GDP), 
sağlık harcamaları (HE), sağlık için kullanılan dış kaynaklar (ERH), ilköğretimde okullaşma 
oranı (SCHOOL) ve kentsel nüfus oranı (URPOP) Dünya Bankası veri tabanından temin 
edilmiştir. Eviews 9 programı ile yapılan analizde değişkenlerin birim kök ve eşbütünleşme 
sorunu içermediği tespit edilmiştir. D-8 ülkelerindeki ekonomik büyüme için değişkenler 
arasında en büyük etkiyi sağlık harcamaları göstermektedir. Onu sağlık için kullanılan dış 
kaynaklar, kentsel nüfus ve ilköğretimde okullaşma oranı takip etmektedir. Analiz 
sonucunda sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında bir sonuç pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. Bu durum bu ülkelerde sağlığa yapılan harcamaların göreceli olarak verimli 
alanlara yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında sağlık sektöründe kullanılmak 
için alınan dış yardımların verimli kullanılarak toplumun hayat kalitesini artırdığı ve bu 
ülkeleri gün geçtikçe daha üretken hale getirdiğini söyleyebiliriz. Kentsel nüfusun ve 
okullaşma oranının artması yine D-8 ülkelerinde ekonomik etkinliği artırarak ekonomik 
büyümeyi olumlu etkilemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Sağlık İçin Kullanılan Dış Kaynaklar, Ekonomik Büyüme, D-
8 Ülkeleri 

JEL Kodu: I15, O44, C20 
THE EFFECT OF HEALTH EXPENDITURE AND EXTERNAL RESOURCES FOR 
HEALTH ON ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON D-8 COUNTRIES 

ABSTRACT 
The communities have concepts such as information, skills, capabilities, education and 
health status are the main factors enabling long term growth by economists advocating 
internal growth. According to endogenous growth theory, human capital  investments 
contributes to economic growth by increasing the efficiency on economic activities. 
However, the impact of health expenditure on economic growth that is multifaceted is 
observed in studies in literatüre. The purpose of this study, analyze the relationship between 
health expenditure, external resources of health and economic growth for the period 1991-
2015 using panel var analysis in D-8 countries that have the economic potential is growing 
by the day, have a wide geographical area and its population for increasing the interesting. 
Therfore  gross domestic product per capita, health expenditure, external resources of health 
and economic growth, urban population growth and primary school enrollment data 

                                                      
95 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. 
96 Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE İktisat ABD Yüksek Lisans Öğrencisi yavuz_zkaya@hotmail.com 
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obtained from the World Bank Database. The problem of a unit root and co-integration has 
not been found to contain variable analysis with Eviews 9 Econometric Programme. 
According to the analysis results health expenditure shows the largest effect on economic 
growth in D-8 countries. External resources for health, urban population and primary school 
enrollment rate is followed. As a result of the analysis there was a positive relation between 
health expenditures and economic growth. This can be interpreted as made to the relatively 
fertile areas of expenditure on health in these countries. Besides, efficient use of external 
resources for health improve the quality life of society and we can say that make this 
country more productive day by day. The increase of urban population and primary 
enrollment rates have positive effect on economic growth by increasing economic activity in 
the D-8 countries. 
Key Words:Health Expenditure, External Resources for Health, Economic Growth, D-8 
Countries 

JEL Codes: I15, O44, C20 
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FAİZSİZ FİNANSMAN ARAÇLARINDAN YATIRIM 
SERTİFİKALARININ (SUKUK) MUHASEBE VE RAPORLAMA 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 
Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ97 
Araş. Gör. Ayhan YATBAZ98 

ÖZET 
Sukuk Arapça bir kelime olup yazılı belge, resmi tutanak anlamına gelen sakk kelimesinin 
çoğuludur. Teknik anlamda ise İslami finansman sözleşmelerine dayalı olarak ihraç edilen 
bir yatırım sertifikası olarak ifade edilebilir. Sukuk ihraç edilmesindeki genel amaç dayanak 
sözleşmenin menkul kıymetleştirilme yoluyla likiditesini artırmak ve daha çok yatırımcıya 
ulaşmaktır. Bu anlamda sukukun aslında borç alacak ilişkisi doğuran bir sermaye piyasası 
aracı olduğu da söylenebilir. Ancak bu her zaman doğru değildir. Çünkü dayanak 
sözleşmenin türüne göre sukuk mülkiyete katılma hakkı da verebilmektedir. Sukukta 
geleneksel sermaye piyasası araçlarından farklı olarak İslami ilkeler baz alınır. Bu bakımdan 
sukukta faiz, belirsizlik ve İslam dinince yasaklanmış iktisadi faaliyetler söz konusu 
değildir. Bu anlamda sukukun geleneksel alternatiflerine göre daha geniş bir yatırımcı 
kitlesine hitap ettiği söylenebilir. Sukukun tarafları dayanak sözleşmenin türüne göre 
değişmekle birlikte genel olarak dayanak sözleşmenin taraflarına ilave olarak sukuk 
ihraççısı ve sukuk yatırımcılarından oluşmaktadır. Sukuk kullanım alanlarına göre proje 
endeksli sukuk, varlık endeksli sukuk ve bilanço endeksli sukuk şeklinde üçlü bir 
sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Diğer taraftan dayanak sözleşmenin türüne göre icara 
sukuk, mudaraba sukuk, müşaraka sukuk, murabaha sukuk, selem sukuk, istisna sukuk gibi 
çeşitlere ayrılmaktadır. Sukuk uluslararası özerk bir kuruluş olan İslami Finansal Kuruluşlar 
Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından yayınlanan Şer’i Standartlar 
kapsamında İslami Standart 17 Yatırım Sertifikaları (Sukuk) Standardı ile standarda 
bağlanmıştır. AAOIFI aynı zamanda muhasebe standartları da yayınlamakta olup bu 
kapsamda Finansal Muhasebe Standardı (FMS) 25 Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer 
Araçlardaki Yatırımlar Standardını yayınlamıştır. Diğer taraftan geleneksel muhasebe 
alanında yine uluslararası bir kuruluş olan ve yayınladığı standartları Türkiye tarafından da 
uygulanan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) sukukun muhasebe ve 
raporlanma konusunda herhangi bir çalışması bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de 
sukukun muhasebe ve raporlanmasında birtakım sakıncaların olduğu öne sürülebilir. Bu 
çalışmada sukukun tanımı, genel özellikleri, Türkiye ve dünya ekonomisindeki yeri ve 
önemi ile beraber muhasebe ve raporlama noktasında genel bir değerlendirme yapılacaktır. 
Son olarak da Türkiye’deki mevcut durum üzerinden sukukun muhasebe ve raporlanması 
ile ilgili önerilerde bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Faizsiz Finansal Araçlar, Sukuk, Muhasebe ve Raporlama, AAOIFI 
Standartları. 
Jel Kodları: M41, G21. 

AN INQUIRY INTO ACCOUNTING AND REPORTING OF INVESTMENT 
SERTIFICATES (SUKUK) WHICH IS THE ONE OF THE ISLAMIC FINANCIAL 

INSTRUMENTS 
ABSTRACT 

Sukuk is the plural of the word sakk that is an Arabic word meaning written document and 
official report. Tecnically, sukuk is expressed as an investment sertificate as based on Islamic 
financial contracts. The general purpose of the sukuk issue is to provide to increase liquidity 
of underlying contract and to reach more investors. In this meaning, it is said that sukuk is 
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one of the capital market instruments giving rise to borrowing and lending relationship. 
However, it is not true completely. Because there are types of sukuk giving the right of 
ownership of underlying asset to investor. Unlike conventional financial instruments, sukuk 
is based on Islamic principles. Accordingly, interest (usury, riba), uncertainty (garar) and 
aeconomic activities banned by Islamic rules are absent in sukuk financing. In this resptect, 
it is possible to say that sukuk appeal to more investors unlike conventional financial 
instruments. The parties of sukuk contract various depend of its types. But generally in 
addition to the parties of underlying contract, its parties consist of sukuk issuer and 
investors. Sukuk, using area, subject to triple classification such as project indexed sukuk, 
asset indexed sukuk and balance sheet indexed sukuk. Sukuk types sonsist of ijara sukuk, 
mudaraba sukuk, musharaka sukuk, murabaha sukuk, salam sukuk, istisna sukuk amd 
other sukuk. Sukuk is standardized with Shrai’a Standard 17 Investment Sertifcates (Sukuk), 
one of the Shari’a Standards issued by Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institution (AAOIFI). AAOIFI have also issued accounting standard related to 
sukuk, named Financial Accounting Standard (FAS) 25 Investment in Sukuk, Shares and 
Similar Instruments. International Accounting Standard Board (IASB) issuing accounting 
and reporting standards in the conventional accounting area, its issued accounting 
standards adopted by Turkey as well as many countries, unfortunately do not issue any 
standard competible with Islamic principles. From this point view, it is said existence of 
some conveniences in relation to accounting and reporting of sukuk financing in Turkey. In 
this study, definition of sukuk, its general features, its role and importance in Turkey and 
the World economy, and its accounting and reporting are going to be enlightened. Lastly 
some suggestions is offered by considering current situation in relation to sukuk practices in 
Turkey. 
Keywords: Islamic financial instruments, sukuk, accounting, reporting, AAOIFI standards 
Jel Codes: M41, G21. 
GİRİŞ 

Sukuk Arapça’da yazılı belge, resmi tutanak gibi anlamlara gelen sakk kelimesinin çoğulu 
olup teknik olarak İslami tahvil ya da İslami yatırım sertifikası anlamına gelmektedir. İslami 
finansal kuruluşlara yönelik uluslararası düzeyde çeşitli standartlar düzenleyen AAOIFI 
(İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu) 2003 yılında yürürlüğe 
koyduğu İslami Standart 17 Yatırım Sertifikaları (Sukuk) adlı standardında sukuku şöyle 
tanımlamıştır: Yatırım sertifikaları (sukuk), mevcut mal (ayn), menfaat veya hizmet ya da 
belirli/mevcut bir proje veya özel bir yatırım faaliyeti halinde bulunan varlıklar üzerinde 
şayi ortak mülkiyeti ifade eder şekilde ve birbirine eşit değerde ihraç edilen sertifikalardır 
(AAOIFI İslami Standart 17, 2012, s. 370). 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere sukukun bir varlık üzerindeki mülkiyeti temsil etmesi 
gerekmektedir. Bu anlamda sukuk bir varlığın (genellikle bu varlık İslami finansal bir araç 
olmaktadır) menkul kıymetleştirilmesidir denebilir. Söz konusu standartta menkul 
kıymetleştirme kavramına da değinilmiştir. Buna göre, menkul kıymetleştirme mevcut mal 
veya menfaat halindeki ya da her ikisinin birlikte bulunduğu varlıklar üzerindeki mülkiyeti, 
birbirine eşit değerde birimlere ayırmak ve bu birimlerin değerlerine göre sertifika (sukuk) 
ihraç etmektir. 

Sukuk icare, murabaha, mudaraba, müşareke gibi çeşitli İslami finansal araçlar üzerinden 
ihraç edilebilir. Sukukun ihraç edilmesindeki en büyük fayda finansmanın daha geniş bir 
tabana yayılması ve dayanak varlığın getirisinden yatırım sahiplerini de yararlandırmaktır. 
Sukukun bir diğer önemli yönü ise İslami prensiplere uygun olarak ihraç edilmesidir. Bu 
bakımdan özellikle Müslüman yatırımcılar ve fon kullanıcıları için büyük öneme sahiptir. 
Zira sukuk faiz ve garar (belirsizlik) içermemektedir. 
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AAOIFI Şer’i Standartlar adı altında yayınladığı standartlar arasında sukuku düzenleyen 
İslami Standart 17 Yatırım Sertifikaları (sukuk) standardını yayınlamıştır. Bu standart 
kapsamında sukuk işlemleri ve bunların tedavülü ile ilgili hükümler açıklığa kavuşturulmuş 
olup ayrıca çeştileri, özellikleri, konuyla ilgili İslam hukuku kuralları, ihracı ve ikincil 
piyasalarda işlem görme ve tedavül konuları ele alınmıştır. 

AAOIFI muhasebe ve denetim alanında da standartlar düzenlemektedir. Bu kapsamda 
kurul 2010 yılında Finansal Muhasebe Standardı No. (25): Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer 
Araçlardaki Yatırımlar Standardını düzenlemiştir. Standart genel olarak, İslami finansal 
kuruluşlara ait borç ve özkaynakların özelliklerini taşıyan sukuk, hisse senedi ve benzer 
araçlara yapılan yatırımların tanımlanması, ölçülmesi, sunulması ve açıklanmasına ilişkin 
ilkeleri düzenlemektedir. 

Söz konusu çalışmada genel olarak sukuk kavramı, türleri ve işleyişi üzerinde kısaca 
durulmuş ve muhasebe açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Muhasebe açısından 
değerlendirme yapılırken konuya daha çok AAOIFI ve IASB açısından yaklaşılmıştır. Son 
olarak çalışmanın sonunda genel bir değerlendirme yapılmıştır ve bazı önerilerde 
bulunulmuştur. 

I. SUKUKUN TANIMI, TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ 

Sukuk Arapça sakk kelimesinin çoğulu olup geniş mânasıyla “yazılı belge, resmî tutanak” 
anlamına gelir. Bu kapsamda çeşitli muamele, ikrar ve edimleri yazılı olarak belgeleyen 
mahzar, istihkak senedi, ödeme emri, çek, temliknâme, icâre ve borç senedi, ibrânâme, 
kefâletnâme, vekâletnâme, rehin ve emanet makbuzu, mükâtebe senedi, tayin menşuru, edâ 
tezkiresi, iktânâme gibi resmî veya kıymetli evraklar da sak olarak adlandırılmaktadır. Sak 
düzenleyene sakkâk veya kâtibü’s-sak adı verilir (Kallek, s.584).  

Menkul kıymetleştirme (securitisation) tevrîk kavramının eş anlamlısı olarak Arapçada 
taskîk (sukuklaştırma) ve tesnîd (senetleştirme) kavramları da kullanılmaktadır. Mevcut mal 
veya menfaat halindeki ya da her ikisinin birlikte bulunduğu varlıklar üzerindeki mülkiyeti, 
birbirine eşit değerde birimlere ayırmak ve bu birimlerin değerlerine göre sertifika (sukuk) 
ihraç etmektir (AAOIFI İslami Standart 17, 2012, s. 390). 

Sukuk maddi (duran) varlıklar, kullanım hakkı ve hizmetlerin veya belirli bir proje veya 
hususi bir yatırım faaliyetine ait varlıkların mülkiyeti üzerindeki bölünmemiş payları temsil 
eden eşit değerli sertifikalardır. Ancak bu, sukuk bedelinin tahsilinden, ihraç işleminin 
tamamlanmasından ve sukukun ihraç edilme amacı doğrultusunda alınan fonların 
kullanımından sonra geçerlidir (AAOIFI 2015, p. 468).  

Tablo 1: Konusu Bakımından Sukuk Türleri ve Özellikleri 

A. Mal alım satımına dayalı 
- Murabaha sukuk : Murabaha işlemine dayalı sukuk türüdür. Sukuk yatırımcısı murabaha 

işleminden doğan alacağa ortak olarak taksitlerden pay alır. Taksit ödemeleri genellikle 
sabit ödemelerden oluştuğu için murabaha sukuk yatırımcının alacağı ödemeler de sabit 
ödemelerden oluşur. Bu bakımdan risk düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Murabaha 
sukuklar ikincil piyasalarda işlem görememektedir. Ancak başka bir sukuk çeşidi ile 
birleştirilerek yapılan ihraçlarda belli bir oranda kalması şartıyla ikincil piyasada işlem 
görebilir. 

- Selem sukuk: Selem işlemine dayalı sukuk türüdür. Sukuk yatırımcısı gelecekte teslim 
edilecek olan selem malına ortak olmuş olur. Selem malı tamamlanıp satıldığında 
yatırımcılara bu satıştan dolayı genellikle dönemsel sabit ödemeler yapılır. Selem sukuk 
ikincil piyasalarda işlem görememektedir. Selem sukuklarda mülkiyet hakkı 
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gerçekleşmeden ikinci bir satış yapılamamaktadır. Bu nedenle likidetesi düşüktür. Selem 
sukukların alım satımı sadece vade tarihine kadar selem varlıklarının fiyatlarının 
yükseleceği beklentisi üzerine yapılmaktadır.  

- İstisna sukuk: İstisna işlemine dayalı sukuk türüdür. Sukuk yatırımcısı ileride nispeten 
uzun bir dönemde imal edilecek olan projenin mülkiyetine ortak olmuş olur. Proje 
tamamlandığında yatırımcılara dönemsel sabit/değişken ödemeler ya da defeaten ödeme 
yapılır. İstisna sukukun ikincil piyasası bulunmamaktadır. Daha çok büyük alt yapı 
projeleri için uygundur. Yüklenici firmaya paralel istisna sağladığı için finansal aracılığa 
daha uygundur.  

B. Kiraya dayalı 
- İcara sukuk: Kiralanmış bir varlığın veya kiralanacağı vaad edilen bir maddi duran 

varlığın sahibi tarafından ihraç edilen eşit değerli sertifikalardır. Ya da sahip olduğu 
varlığı satma amacı taşıyan kişi namına hareket eden ve sertifika sahipleri varlığın sahibi 
haline gelmesi üzerine iştirak yoluyla varlığın bedelini geri kazanan bir finansal aracı 
tarafından ihraç edilir. İcara sukukun ikincil piyasalarda alınıp satılabilme özelliği 
mevcuttur. 

C. Yararlanma hakkına dayalı 
- Mevcut varlıklar: Mevcut varlıkların yararlanma hakkına dayalı sukukun iki türü vardır. 

Birincisi, varlığın yararlanma hakkının sukuk sahiplerinin mülkiyetine geçmesi üzerine, 
varlığın kiraya verilmesi ve ihraç gelirinden kira alınması amacıyla,  mevcut bir varlığın 
bizzat sahibi veya bir finansal aracı tarafından ihraç edilen eşit bedelli sukuktur. Diğeri, 
sukuk sahibinin varlığın yararlanma hakkının sahibi olması üzerine, kullanım hakkının 
kiraya verilmesi ve ihraç gelirinden kira alınması amacıyla, mevcut bir varlığın 
yararlanma hakkının bizzat sahibi veya bir finansal aracı tarafından ihraç edilen eşit 
değerli sukuktur. Bu tür sertifikaları satın alan yatırımcılar ilgili varlığın kullanım hakkına 
sahip olurlar. 

- Tanımlanmış üretilecek varlıklar: Bu tür malların kiraya verilmesi ve arz gelirlerinden 
kira bedelinin tahsil edilmesi amacıyla birbirine eşit değerde ihraç edilen sertifikalardır. 
Sukuk sertifikası yatırımcısı bu sayede varlığın menfaatine sahip olmuş olur. 

- Belirli bir tarafın sunacağı hizmetler: Belirli bir sağlayıcı (bizzat tayin edilmiş bir 
üniversite tarafından sunulan eğitim hizmeti gibi) tarafından hizmet sunulması ve sertifika 
sahiplerinin sunulacak olan hizmetlerin maliki olmasına mukabil katılma geliri şeklinde 
hizmet bedeli alınması amacına yönelik ihraç edilen eşit değerli sertifikalardır. 

- Tanımlanmış sunulacak hizmetler: Tanımlanmış sağlayıcı tarafından gelecekte hizmet 
sunulması (adı belirtilmeyen bir eğitim kurumu tarafından sunulan eğitim hizmeti gibi ) 
ve sertifika sahiplerinin sunulacak olan hizmetlerin maliki olmasına mukabil katılma geliri 
şeklinde ücret alınması amacına yönelik ihraç edilen eşit değerli sertifikalardır. 

D. Tarımsal faaliyete dayalı 
- Muzaraa sukuk : Müzaraa ortaklığına dayalı olarak ihraç edilen sukuk, arz gelirlerinin bu 

ortaklığa esas olan projenin fonlanmasında kullanılması amacıyla birbirine eşit değerde 
ihraç edilen sertifikalardır. İlgili sertifikaları satın alan yatırımcılar proje sonucunda elde 
edilen mahsulden sözleşmede belirlenen orana göre pay alırlar. 

- Musakat sukuk : Müsakat ortaklığına dayalı olarak ihraç edilen sukuk, bu ortaklık esasına 
göre gerçekleştirilen arzdan elde edilen gelirlerin meyve ağaçlarının sulanmasında, 
bakımında ve bu iş için gerekli harcamaların yapılmasında kullanılması amacıyla birbirine 
eşit değerlerde ihraç edilen sertifikalardır. İlgili sertifikaları satın alan yatırımcılar proje 
sonucunda elde edilen üründen sözleşmede belirlenen orana göre pay alırlar. 

- Muğarase sukuk: Muğarase ortaklığına dayalı olarak ihraç edilen sukuk, bu ortaklık 
esasına göre gerçekleştirilen arzdan elde edilen gelirlerin ağaç dikiminde,  bu iş için 
gerekli harcamaların yapılmasında ve ağaçların bakımında kullanılması amacıyla birbirine 
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eşit değerde ihraç edilen sertifikalardır. İlgili sertifikaları satın alan yatırımcılar, araziye ve 
proje sonucunda elde edilen ürüne sözleşmede belirlenen oran göre sahip olurlar. 

E. Ortaklığa dayalı 
- Müşareke sukuk : Müşareke ortaklığına dayalı sukuk, ortaklardan birisinin veya üçüncü 

bir tarafın müşareke ortaklığı esasına göre yönetmek üzere görevlendirildiği projeleriveya 
iktisadi faaliyetleri temsil eden ortaklık sertifikalarıdır. 

- Mudaraba sukuk : Mudaraba sukuk ortaklardan birisinin veya üçüncü bir kişinin 
mudarabe ortaklığı esasına göre yönetmek üzere mudarib olarak görevlendirildiği 
projeleri veya iktisadi faaliyetleri temsil eden ortaklık sertifikalarıdır. 

- Yatırım vekaleti sukuk : Sukuk sahipleri adına hareket edecek bir vekilin ücretli vekalet 
esasına göre yönetmek üzere görevlendirildiği projeleri veya iktisadi faaliyetleri temsil 
eden ortaklık sertifikalarıdır. 

F. Diğer 
- Hibrit sukuk : İki veya daha fazla İslami finansman aracının bir araya getirilmesiyle 

oluşturulan varlık havuzu üzerinden ihraç edilen eşit değerli sertifikalardır. Bu tür 
sertifikaların ikincil piyasada işlem görebilmesi için dayanak varlıkların en az %51’nin 
varlığa dayalı olması gerekir. 

Kaynak: AAOIFI (2015) Shari’ah Standard No. (17): Investment Sukuk, 3. Types of Investment Sukuk, p.468-
471; Hakan Aslan (2012) Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi ve Türkiye 

Piyasası İçin Öneriler, Yayınlanmamış Y. L. Tezi, M.Ü. SBE, İşletme ABD, İstanbul, s. 76-81. 

Şekil 1: Sukukun Genel Olarak İşleyişi 
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Yatırımcılar: İFK, konvansiyonel kurumsal yatırımcılar, 

emeklilik fonları, bireysel yatırımcılar vs. 

 

Kaynak: (Iqbal & Mirakhor, 2011, s. 185) 

II. SUKUKUN MUHASEBE VE RAPORLAMA KARŞISINDAKİ DURUMU 

Sukukun muhasebeleştirilmesiyle ilgili AAOIFI’nin Finansal Muhasebe Standardı No. 25 
Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer Araçlara Yapılan Yatırımlar Standardı bulunmaktadır. Bu 

                                                      
99 Özel amaçlı mudaraba (special-purpose mudaraba – SPM) 
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standart sukukun, yatırım yapan kişi açısından muhasebe ve raporlama ilkelerini ortaya 
koymaktadır. Buna karşılık AAOIFI’nin sukuk ihraç eden taraf ile sukuk ihracına aracılık 
eden tarafın muhasebe ve raporlama ilkelerini düzenleyen herhangi bir standardı 
bulunmamaktadır. Ancak bu çalışmanın sonunda verilen örnek uygulamada sukuk 
yatırımcısının muhasebe ve raporlama uygulamasıyla beraber AAOIFI’nin amaç ve mevcut 
standartlarından yola çıkarak diğer iki tarafın da muhasebe ve raporlama uygulamalarına 
yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere sukuk sadece Müslüman ülkelerde ihraç edilen bir menkul kıymet değildir. 
Dolayısıyla sukukun muhasebe ve raporlanması sadece AAOIFI’nin meselesi değil aynı 
zamanda bugün dünyada yaygın bir şekilde kabul gören IASB’nin de meselesidir. Sukukun 
gerek yatırımcı gerekse de kaynak firma ve ihraççı açısından muhasebe ve raporlanması 
IASB’nin yayınlamış olduğu muhasebe ve raporlama standartlarına göre mümkündür. 
Ancak AAOIFI ile IASB’nin amaçlarının ve dünya görüşlerinin farklı temeller üzerine 
oturması sukukun muhasebe ve raporlanmasında birtakım farklılıklar oraya çıkarmaktadır. 

Bu farklılıklardan biri örneğin AAOIFI işlemlerin tanımlanmasında işlemin ekonomik 
özünden çok şeklini ön plana çıkarmaktayken IASB mutlak surette ekonomik öze göre 
hareket etmektedir. Bu durumun şöyle bir sonucu olmaktadır. Örneğin sat ve geriye kirala 
şeklinde ihraç edilmiş bir icara sukukta kaynak firma kendi mülkiyetindeki genellikle bir 
gayrimenkulü önce bir varlık yönetim şirketine peşin olarak satıp ardından belli bir 
süreliğine geri kiralamaktadır. Belirlenen sürenin sonunda ise önceden anlaşılan bir fiyat 
üzerinden geri satın almaktadır. Bu işlem AAOIFI açısından ele alındığında gayrimenkul 
satıldığı için bilanço dışı kalmakta, kaynak firma ise kiracı konumundadır. Ancak IASB 
açısından bu işlemde her ne kadar gayrimenkul satılmış gibi görünse de gayrimenkulle ilgili 
risklerin tam olarak devri gerçekleşmediği için bilanço dışı bırakılmasına izin verilmez. 
Daha açık bir ifadeyle gayrimenkulün sukuk süreci sonunda sabit bir fiyattan geri satın 
alınması gayrimenkulün piyasa fiyatında meydana gelebilecek değişikliklerden 
kaynaklanacak kayıp ve zararlar kiracı konumundaki kaynak firmada kalmaya devam 
etmektedir. Oysa yükümlülüğün mülkiyet sahibinde dolayısıyla varlık kiralama şirketinde 
olması gerekirdi. Sat ve geri kirala şeklinde ihraç edilen icara sukuka konu edilen 
gayrimenkulün sabit bir fiyat üzerinden geri satın alınması uygulaması yerine sukukun itfa 
gününde piyasada geçerli olan bir fiyat üzerinden satın alınması yoluna gidilmesi bu sorunu 
büyük oranda ortadan kaldırabilir. 

FMS No. 25 Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer Araçlara Yapılan Yatırımlar standardında sukuk, 
hisse senedi ve benzeri finansal araçların muhasebe ve raporlanmasında genel olarak 
aşağıdaki şekilde bir sınıflandırmaya gidilmektedir: 

Şekil 1: AAOIFI Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer Araçlara Yapılan Yatırımların 
Sınıflandırılması 
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* Enstrüman sahibine sabit veya belirlenebilir kar ve sermaye ödemeleri sağlayan koşullara sahip yatırımlardır. 

**Borç tipi enstrümanların özelliklerini sergilemeyen yatırımlar olup tüm yükümlülükler düştükten sonra 
işletme varlıklarındaki artık payı belirten enstrümanları kapsar. 

+GUD: Gerçeğe uygun değer  

++İEM: İtfa edilmiş maliyet 

Söz konusu standarda göre ilk muhasebeleştirmeden sonra, tüm yatırımlar ilk 
sınıflandırmayla uyumlu olarak gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyet yöntemi ile 
ölçülmektedir. İlk muhasebeleştirme ise söz konusu yatırımların ilk edinme tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri ile (GUD farkı gelir tablosuna yansıtılan yatırımlar hariç) işlem 
maliyetleri toplamı esas alınarak yapılmaktadır. GUD farkı gelir tablosuna yansıtılan 
yatırımlarla ilgili ortaya çıkan işlem maliyetleri gerçekleştiği zaman gelir tablosuna 
yansıtılır. 

Türkiye’de sukuk türü menkul kıymetlerin muhasebe ve raporlama işlemlerinde IASB’nin 
yayınladığı standartlar kullanılmaktadır. Sukukun Türkiye’deki uygulaması olarak 
gösterilebilecek kira sertifikaları ile ilgili SPK, 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış III-61.1 No’lu Kira Sertifikaları Tebliğini yayınlamıştır. Ayrıca 
muhasebe ve raporlama konusunda kullanılacak hesaplar için 26.01.2007 tarih ve 26415 
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen 
Hesap Planı Ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ de esas alınmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
sukukun muhasebe ve raporlama uygulaması AAOIFI’nin yayınladığı standartlara göre 
yapılmış ve IASB’nin yayınladığı standartlar arasındaki farklılıklara da yer yer değinilmiştir. 

III. ÖRNEK UYGULAMA 

ÖZ-AY A.Ş. 300.000 TL tutarındaki finansman ihtiyacını sukuk (yatırım sertifikası) ihraç 
etmek yoluyla karşılama kararı almıştır. Buna göre şirket mülkiyetindeki binayı 1.1.2016’da 
CY Varlık Kiralama A.Ş. ’ye 3.000.000 TL’ye satacak, 31.12.2020’de 3.200.000 TL’ye geri satın 
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alacak ve 1.1.2016 – 31.12.2020 tarihleri arasında ise söz konusu binada yıllığı 150.000 TL’den 
kirada kalacak şekilde anlaşma imzalamıştır. Vergi ihmal edilmiştir. 

Enterplasyon Yöntemiyle Etkin Kâr Oranı (EPR)’nin Elde Edilmesi 

EPR: 3.000.000 = 150.000 ∗
(1 + 𝑖)5 − 1

(1 + 𝑖)5 ∗ 𝑖
+

3.200.000

(1 + 𝑖)5
 

İ=%6 için BD: 3.023.080,721 

İ=%7 için BD: 2.896.585,390 

EPR: 0,06+3.023.080,721/(3.023.080,721+2.896.585,390)*(0,07-0,06)=%6,512 

Sukuk ihraç tutarı ile itfa tutarı arasındaki 200.000 TL’lik farkın (binanın satış ve geri alım 

tutarı arasındaki fark) dönemlere paylaştırılması halinde EPR (%6,512) kullanılarak ilk yıla 

isabet eden tutar “A” ile gösterilmek üzere aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

200.000 = A ∗
(1 + 0,06512)5 − 1

0,06512
 

İlk yıla ait fark tutarı payı = 200.000 ∗
0,06512

(1 + 0,06512)5 − 1
= 200.000 ∗

0,06512

0,37086
= 35.120 

İlk yıla ait ihraç farkı payından yola çıkılarak diğer yıllara ait ihraç farkı payları aşağıdaki 

gibi hesaplanır: 

Tarih Açıklama 

Tahakkuk eden 
sukuk ihraç 

farkı 

Kümülatif 
tahakkuk eden 

sukuk ihraç farkı 
Sukuk 

yükümlülüğü 

01.01.2016 - - - 3.000.000 
31.12.2016 200.000*0,1756 35.120 35.120 3.035.120 
31.12.2017 35.120*(1+0,06512) 37.407 72.527 3.072.527 
31.12.2018 37.407*(1+0,06512) 39.843 112.370 3.112.370 
31.12.2019 39.843*(1+0,06512) 42.438 154.808 3.154.808 
31.12.2020 42.438*(1+0,06512) 45.202 200.000 3.200.000 

A. 3.1. ÖZ-AY A.Ş.’nin Finansal Tabloları 

Varsayımlar: 

- Faaliyet geliri yıllık 500.000 TL olup 5 yıl aynıdır. 

- Kârın tamamını hissedarlara dağıtmaktadır. 

- Sukuk ihracından önce nakit tutarı 50.000 TL’dir. 

- Diğer işletme varlıkları 2.000.000 TL’dir. 

ÖZ-AY A.Ş.’NİN 31.12.2016 – 31.12.2020 TARİHLERİNE AİT GELİR TABLOLARI 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Faaliyet geliri 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Kira Gideri (-) 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Gayrimenkul Geri Alım 
Gideri (-) 

35.120 37.407 39.843 42.438 45.202 

Net kâr 314.880 312.593 310.157 307.562 304.798 
Hissedarlara temettü (-) 314.880 312.593 310.157 307.562 304.798 
Dağıtılmayan kâr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



338 
 
 

 

ÖZ-AY A.Ş.’NİN 31.12.2016 – 31.12.2020 TARİHLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

İŞLETME FAALİYETLERİ      
Net Kâr (+) 314.880 312.593 310.157 307.562 304.798 
Gayrimenkul Geri Alım 
Gideri (+) 

35.120 37.407 39.843 42.438 45.202 

İşletme Faaliyetlerinden 
Sağlanan Net Nakit 

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

      
YATIRIM FAALİYETLERİ      
Bina Satışından Nakit Girişi 
(+) 

3.000.000     

Binanın Geri Alınması (-)     3.200.000 
Yatırım Faaliyetlerinden Net 
Nakit 

3.000.000    -3.200.000 

      
FİNANSMAN 
FAALİYETLERİ 

     

Hissedarlara Ödenen Temettü 
(-) 

314.880 312.593 310.157 307.562 304.798 

Finansman Faaliyetlerden Net 
Nakit 

-314.880 -312.593 -310.157 -307.562 -304.798 

      
NAKİTLERDEKİ NET 
ARTIŞ 

3.035.120 37.407 39.843 42.438 -3.154.798 

DÖNEM BAŞINDAKİ 
NAKİT 

50.000 3.085.120 3.122.527 3.162.370 3.204.808 

DÖNEM SONUNDAKİ 
NAKİT 

3.085.120 3.122.527 3.162.370 3.204.808 50.000 

 

ÖZ-AY A.Ş.’NİN 31.12.2016 – 31.12.2020 TARİHLERİNE AİT BİLANÇOLARI 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

VARLIKLAR      
Nakit 3.085.120 3.122.527 3.162.370 3.204.808 50.000 
Binalar     3.000.000 
Diğer İşletme Varlıkları 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Toplam Varlıklar 5.085.120 5.122.527 5.162.370 5.204.808 5.050.000 
      
YÜKÜMLÜLÜKLER      
Sukuktan Doğan 
Yükümlülük 

35.120 72.527 112.370 154.808 0,00 

Özkaynaklar 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 
Toplam Yükümlülükler 5.085.120 5.122.527 5.162.370 5.204.808 5.050.000 

B. CY Varlık Kiralama A.Ş. ’nin Finansal Tabloları 
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CY A.Ş. sukuk ihracından dolayı senelik 7200 TL vekillik ücreti alacak olup senelik 3600 TL 
de işlem maliyetine katlanacaktır. Bu bakımdan CY A.Ş. vekillik ücretini düştükten sonra 
sukuk yatırımcılarına ödeyeceği net tutar 150.000 – 7.200 = 142.800 TL’dir. 

Varsayımlar: 

- Dönem başı nakit tutarı 50.000 TL 
- Diğer işletme varlıkları 100.000 TL 
- Özkaynakar 150.000 TL 

 

CY VARLIK KİRALAMA A.Ş.’NİN 31.12.2016 – 31.12.2020 TARİHLERİNE AİT GELİR 

TABLOLARI 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Kira Geliri 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Vekillik Ücreti (Mudariplik 
Payı) 

7200 7200 7200 7200 7200 

Binanın satış kazancı     100200.000 
      
Faaliyet Gideri/İşlem 
Maliyetleri (-) 

3600 3600 3600 3600 3600 

Net Kâr 146.800 146.800 146.800 146.800 246.800 
Sukuk sahiplerine dağıtılan 
kâr (-) 

143.200 143.200 143.200 143.200 243.200 

Dağıtılmayan Net Kâr 3600 3600 3600 3600 3600 

 

CY VARLIK KİRALAMA A.Ş.’NİN 31.12.2016 – 31.12.2020 TARİHLERİNE ATİ NAKİT 

AKIŞ TABLOLARI 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

İŞLETME FAALİYETLERİ      
Vekillik Ücreti (+) 7200 7200 7200 7200 7200 
İşlem Maliyetleri (-) 3600 3600 3600 3600 3600 
İşletme Faaliyetlerinden 
Sağlanan Net Nakit 

3600 3600 3600 3600 3600 

      
FİNANSMAN İŞLEMLERİ      
Sukuk Yatırımcılarından 
Tahsilat 

3.000.000     

Binanın Satın Alınması (-) 3.000.000     
Binanın Geri Satılması     3.200.000 
Sukuk Sahiplerine Anapara 
Ödemesi (-) 

    3.000.000 

Kira Tahsilatı 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Sukuk Yatırımcılarına 
Dağıtılan Gelir (-) 

143.200 143.200 143.200 143.200 343.200 

Finansman Faaliyetlerden Net 
Nakit 

7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 

      

                                                      
100 3.200.000 – 3.000.000 = 200.000  
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NAKİTLERDEKİ NET 
ARTIŞ 

3600 3600 3600 3600 3600 

DÖNEM BAŞINDAKİ 
NAKİT 

50.000 53.600 57.200 60.800 64.400 

DÖNEM SONUNDAKİ 
NAKİT 

53.600 57.200 60.800 64.400 68.000 

 

CY VARLIK KİRALAMA A.Ş.’NİN 31.12.2016 – 31.12.2020 TARİHLERİNE AİT 

BİLANÇOLARI 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

VARLIKLAR      
Nakit 53.600 57.200 60.800 64.400 68.000 
Binalar (Sukuk Dayanak 
Varlık) 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,00 

Diğer İşletme Varlıkları 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Toplam Varlıklar 3.153.600 3.157.200 3.160.800 3.164.400 168.000 
      
YÜKÜMLÜLÜKLER      
Sukuk Yatırımcılarının 
Payı 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,00 

Özkaynaklar 153.600 157.200 160.800 164.400 168.000 
Toplam Yükümlülükler 3.153.600 3.157.200 3.160.800 3.164.400 168.000 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sukuk İslami finansal araçların menkul kıymetleştirilmesidir. Sukun ikinci piyasada işlem 
görüp görmemesi dayanak varlığın ikincil piyasada işlem görüp görememesine bağlıdır. En 
çok tercih edilen sukuk türü sat ve geriye kirala şeklinde yapılandırılan icara sukuktur. 
Sukukun muhasebe ve raporlanmasına ilişkin AAOIFI’nin FAS 25 Sukuk, Hisse Senedi ve 
Benzer Araçlardaki Yatırımlar Standardı mevcuttur. Ayrıca sukukla ilgili düzenlemeler 
içeren İslami Standart 17 Yatırım Sertifikaları (Sukuk) standardı mevcuttur. 

AAOIFI FAS 25 sukuk işlemine sadece yatırımcı açısından bakmaktadır. AAOIFI’nin ihraç 
eden kuruluş (varlık kiralama şirketi) ve kaynak şirket (varlığı satıp geriye kiralayan firma) 
açısından sukuk muhasebe ve raporlanmasına ilişkin yayınlanmış bir standardı yoktur. 
AAOIFI bir ekonomik işlemin şeklini daha çok öncelemektedir. AAOIFI’ye sukuk işleminde 
varlığın kaynak firmadan VKŞ’ye geçişini tam bir satış işlemi olarak kabul etmektedir. Bu 
bakımdan söz konusu varlık kaynak firmanın bilançosundan çıkıp VKŞ’nin bilançosuna 
geçer. 

AAOIFI’nin söz konusu standardına göre borç tipi yatırım araçları kapsamına giren sukuk 
yatırımları ilk muhasebeleştirilmede gerçeğe uygun değeri üzerinden kayda alınır. Sonraki 
ölçümlerde ise itfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden değerlemeye alınır. Sukuk satın alınma 
amacına göre bilanço alım satım amaçlı, vadeye kadar elde tutulacak ve satılmaya hazır 
yatırımlar olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir. 

IASB sukukla ilgili herhangi bir spesifik standarda sahip değildir. Bununla birlikte Finansal 
Araçlarla ilgili standartlar kapsamında muhasebe ve raporlama yapmak mümkündür. IASB 
bir ekonomik işlemin özünü öncelemektedir. Sukuk ihracında her ne kadar sukuka konu 
varlığın mülkiyeti karşı tarafa geçmiş olsa da IASB açısından tam bir satış gerçekleşmiş 
sayılmamaktadır. Çünkü IASB’ye göre satış işleminin tam olarak gerçekleşmesi mülkiyetle 
birlikte tüm kazanç/fayda ve kayıpla ilgili risklerin karşı tarafa geçmiş olması gerekir. Bu 



341 
 
 

bakımdan IASB dayanak varlığın kaynak firmanın bilançosunda görünmeye devam 
etmesini buna karşılık VKŞ’nin dipnotlarında açıklama olarak görünmesini benimser. 
IASB’ye göre VKŞ binanın mülkiyetini teslim almaktan öte güvence olarak bir bakıma 
ipotek almaktadır. 

AAOIFI’nin sukuk ihracında vade sonunda kaynak firmanın söz konusu varlığı sabit bir 
fiyattan değil de o günkü piyasa koşulları altında üzerinde anlaşılan yeni bir fiyat üzerinden 
satın alacak şekilde bir düzenleme getirmesi bu sorunu çözebilir. 

Türkiye’de de farklı isimler adı altında olsa da sukuk ihraçları gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye’de SPK tarafından sukuk ihraç işlemleri ve ihracı gerçekleştirecek kuruluşla ilgili 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmış III-61.1 No’lu Kira Sertifikaları Tebliğidir.  Bu tebliğde Kira 
Sertifikaları ve İhracına İlişkin Esaslar ile VKŞ’lere İlişkin Esaslar ele alınmıştır. Türkiye’de 
sukukun muhasebe ve raporlama konusu ise tamamen IASB’nin yayınladığı finansal 
araçlarla ilgili standartlara göre yapılmaktadır. 

Türkiye’nin İstanbul finans merkezi hedefi kapsamında İslami finans merkezinin de eş 
zamanlı olarak sağlanabilmesi için sukukun muhasebe ve raporlama mevzuatının ele 
alınması gerekmektedir. Bilindiği üzere sukukla ilgili IASB’nin doğrudan bir çalışması 
yoktur. Bu Türkiye AAOIFI’nin yayınladığı standartları da dikkate alarak kendi yerel 
muhasebe standardını tasarlayabilir. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ, PETROL FİYATLARI VE 
KARBON EMİSYONLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE 

ETKİSİ: BRICT ÜLKELERİ UYGULAMASI 
Yrd. Doç. Dr. Türker ŞİMŞEK101 

Emre YİĞİT102 

ÖZET 
İklim değişikliği ve enerji konularında giderek artan sosyal ve ekonomik kaygılar 
yenilenebilir enerjiyi enerji yönetimi ve tüketimi konusunda merkez konuma getirmiştir. 
1990-2015 yıllarını kapsayan çalışma BRICT ülkelerinde yenilenebilir enerji, karbon 
emisyonu, petrol fiyatları ve ekonomik büyüme üzerine bir Vektör Otoregresyon Analizi 
(VAR) sunmaktadır. BRICT ülkeleri popülasyonları, coğrafi alanları, piyasalarının 
büyüklüğü ve büyüme hızları açısından ortak özelliklere sahiptirler. Bu yüzden çalışmada 
BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye) ülkeleri ele alınmış ve yenilenebilir 
enerji tüketimi, karbon emisyonları ve petrol fiyatlarının kişi başına düşen Gayri Safi Milli 
Hasıla üzerine muhtemel etkilerini ortaya koymak ve politika karar vericilerine ekonomik 
büyüme hedeflerinde başarıya ulaşabilmeleri için politikalar önermek amaçlanmıştır. BRICT 
ülkelerindeki yenilenebilir enerji tüketimi,  CO2 Emisyonu ve petrol fiyatları verileri Dünya 
Bankası Veri Tabanından yıllık olarak temin edilmiştir. İçsel ve dışsal değişken ayrımına yer 
vermemesi ve değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri analiz edebilme imkânı 
sağladığından VAR analizine başvurulmuştur. Analiz sonucunda ele alınan değişkenler 
arasında kişi başına düşen GSYİH üzerinde uzun dönemde en fazla etkiyi karbon emisyonu 
göstermiştir. Onu sırasıyla petrol fiyatları ve yenilenebilir enerji izlemiştir. Kısa dönemde 
petrol fiyatlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin az olduğu ve zamanla arttığı 
gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Karbon emisyonlarının ve yenilenebilir enerji tüketiminin 
de ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin zamanla arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Petrol Fiyatları, BRICT Ülkeleri 
Jel Kodları : Q40, Q43, O11 

THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION, OIL PRICES AND 
CARBON EMISSIONS: AN APPLICATION ON BRICTS COUNTRIES 

ABSTRACT 
Gradually increasing social and economic concern on energy dependence and climate 
change is making renewable energy the central theme of decision-making in energy policies 
and consumption. This study covering the years 1990-2015 offers a vector autoregression 
analysis (VAR) on renewable energy, carbon emissions,oil prices and economic growth in 
BRICT countries. The populations, geographical areas, market size and growth rate of the 
BRICT countries have common features. Therfore in this study BRICT (Brazil, Russia, India, 
China and Turkey) countries discussed and demonstrate the possible effects of renewable 
energy consumption, carbon emissions and oil prices on  the Gross National Product per 
capita and aimed propose policies to policy decision-makers for achieving success in 
economic growth. The data about renewable energy consumption, CO2 emissions and oil 
price in BRICT countries has been available for years from the World Bank Database. VAR 
analysis has been applied because it doesn't place the separation of internal and external 
variables and provides the opportunity to analyze the dynamic relationships between 
variables. Considered the variables, carbon emissions showed more impact on long term per 
capita GDP in the results of analysis. Oil prices and renewable energy have followed it 
respectively. In the short term oil prices has little impact on economic growth but it is 

                                                      
101 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü. 
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observed to increase with time. Similarly, the carbon emissions and renewable energy 
consumption have impact that increase over time on economic growth. 
Key Words: Renewable Energy, Oil Prices, BRICT Countries 
JEL Codes: Q40, Q43, O11 
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FİNANSAL KRİZLERLE MÜCADELEDE DEVLET MÜDAHALECİLİĞİ: FİNANSAL 
REGÜLASYON UYGULAMASI 

Yrd. Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ103 

ÖZET 
Küreselleşme ile birlikte devletin faaliyet alanına ilişkin görüşler de değişmeye başlamış ve 
devlete yeni görevler yüklenmiştir. Devlete yüklenen yeni görevler ile birlikte kamu kesimi, 
görünür müdahalelerde bulunarak piyasa dengesinin sağlanması ve aksak rekabetin 
ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirleri alarak piyasalar üzerinde düzenleyici ve 
denetleyici bir konuma gelmiştir. 
Günümüzde, devlet piyasadaki aksaklıkları gidermek ve bir aksaklığın meydana gelmesine 
engel olmak amacıyla düzenleyici kurallar koyan ve denetleyici bir kurum haline gelmiş 
enerji piyasasından bankacılık sektörüne kadar değişik alanlarda kurduğu düzenleyici ve 
denetleyici kurullar/kurumlar ile bu misyonunu yerine getirmektedir. 
Finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarda ve ödeme sistemlerindeki aksaklık ve 
finans piyasalarında yaşanabilecek şoklara karşı sahip olduğu dayanıklılık finansal istikrar 
olarak adlandırılmaktadır. Meydana gelen finansal krizlerin ulusal ve uluslararası 
ekonomiler üzerinde yarattığı yüksek maliyetler finansal istikrarın maliye politikasının en 
önemli amaçları arasında yer almasına neden olmaktadır.  
Diğer piyasalara kıyasla finans piyasası ekonominin geneli üzerindeki tesiri daha büyüktür. 
Bundan dolayı finans sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenlenme ve denetlenme 
faaliyetleri hem finansal krizlerin engellenmesi açısından hem de sağlıklı bir finans 
piyasasının varlığı açısından oldukça önemlidir. Bu öneme binaen günümüz devlet anlayışı, 
finansal regülasyonlara izin veren ve piyasanın etkin çalışmasını sağlayan kural ve 
kurumların oluşturulmasını öngörmektedir. 
Kamu kesimi, finansal piyasalarda yaşanacak bir aksaklığın tüm ekonomi üzerinde 
oluşturacağı olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla regülatör özelliğini 
kullanmaktadır. Finansal regülasyon yolu ile, kamu kesimi finansal istikrarı ve buna bağlı 
olarak da fiyat istikrarını sağlamaya çalışmakta ve finansal krizlerin yaşanmasına engel 
olmaya çalışmaktadır. 
Bu çalışmamızda, finansal regülasyona ihtiyacı, sağlıklı bir finans sisteminin tesisinde kamu 
kesiminin rolü ve bankacılık sektöründe düzenlemelerin önemi, finansal piyasaların 
düzenlenmesini amacı gibi konular üzerinde durulacaktır. 
Anahtar Kelime: Finansal Regülasyon, Küreselleşme. 
Jel Kodu: E58 
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SHAPİRO-WİLK TESTİ İLE DENEYSEL DAĞILIM 
FONKSİYONUNA DAYANAN NORMALLİK TESTLERİNİN 1.TİP 
HATA VE TESTİN GÜCÜ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Yrd. Doç. Dr. Metin ÖNER104 
Prof. Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ105 

ÖZET 
Literatürde yaklaşık kırkın üzerinde normal dağılıma uygunluk testi geliştirilmiştir. Ancak 
geliştirilen bu testler içinde ticari istatistik paket programlarında kendine yer bulan testler, 
korelasyona dayanan Shapiro-Wilk (SW) testi ve deneysel dağılım fonksiyonuna (DDF) 
dayanan Kolmogorov-Smirnov (KS), Anderson-Darling (AD) ve Cramer-von Mises (CvM) 
testleridir. Normallik testlerinden hangisinin daha kuvvetli olduğu pek çok araştırmaya 
konu olmuştur. Bu çalışmada, bu dört popüler test, 1.Tip Hata ve testin gücü bakımından 
Monte-Carlo simülasyon denemeleriyle araştırılmıştır. SW testi için p-değerinin 
bulunmasında Royston yaklaşım algoritması, KS testi için p-değerinin bulunmasında limit 
formu algoritması, AD testi için p-değerinin bulunmasında Stephens düzeltmeli AD 
algoritması ve CvM testi için p-değerinin bulunmasında Stephens düzeltmeli CvM 
algoritması kullanılmıştır. Örneklerin farklı dağılımlı anakütlerden geldiği Monte-Carlo 
simülasyon denemeleri yapılmıştır. Simülasyon deneme düzeni şu şekilde tasarlanmıştır: 
Anakütle birim sayısı 1000 olacak şekilde standart normal dağılımlı, değişik serbestlik 
dereceli t, lognormal, üniform, üçgen, beta ve gama dağılımlı anakütleler oluşturulmuştur. 
Simülasyon denemeleri değişik örnek hacimleri (n = 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100) için 
gerçekleştirilmiştir. Bu anakütlelerden belirlenmiş örnek hacminde rastgele 10.000 deneme 
için testlerin p-değerleri hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi %5 kabul edilerek, her bir 
simülasyon denemesinde gözlenen p-değerlerinden %5’ten küçük olanların sayısı 
bulunmuştur. Normal dağılımlı anakütlede gözlenen p-değerlerinin sayılarına göre testlerin 
I.Tip hata ve normal olmayan anakütlelerde gözlenen p-değerlerinin sayılarına göre test 
güçleri belirlenmiştir. Bu çalışmada geliştirilen simülasyon programı MATLAB kodları ile 
yazılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Shapiro-Wilk Testi, Kolmogorov-Smirnov Testi, Anderson-Darling 
Testi, Cramer-von Mises Testi, Normal Dağılıma Uygunluk Testi, I.Tip Hata, Testin Gücü, 
Simülasyon. 
Jel Kodu: C10, C12. C15. 

A COMPARISON OF SHAPIRO-WILK TEST AND EMPIRICAL DISTRIBUTION 
FUNCTION BASED NORMALITY TESTS IN TERMS OF ONE-TYPE ERRORS AND 

TEST POWERS 

ABSTRACT 
In literature, there are more than forty goodness of fit tests for normality. However only 
some of these tests, namely Shapiro-Wilk (SW) test based on correlation, Kolmogorov-
Smirnov (KS), Anderson Darling (AD) and Cramer Von Mises (CvM) tests based on 
empirical distribution function, find themselves a place in commercial statistical software. 
Power comparison of normality tests has become the subject of many research studies. In 
this study, these four popular normality tests are compared by Monte-Carlo simulations 
with respect to type-1 error and the power of the test. In finding p-values, Royston 
approximation algorithm, limiting form algorithm, Stephens corrected AD algorithm, 
Stephens corrected CvM algorithm are used respectively for SW, KS, AD and CvM tests. 
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Simulation trials with populations coming from different distributions are designed: 
population with size of 1000 coming from standard normal, t, lognormal, uniform, 
triangular, beta and gamma distributions are generated. Different sample sizes (n = 10, 20, 
30, 40, 50, 75, 100) are used. For each sample size, 10000 random samples are taken and p-
values of the tests are computed. The number of observed p-values less than %5 is counted 
with respect to %5 significance level. For normally distributed population, type-1 error of 
the tests are determined by observed p-value counts. For non-normally distributed 
populations, powers of the tests are determined by observed p-value counts. All simulation 
computations are done by MATLAB codes.    
Keywords: Shapiro-Wilk Test, Kolmogorov-Smirnov Test, Anderson-Darling Test, Cramer-
von Mises Test, Fitness to normality tests, Type-I Error, Power of Test, Simulation. 
Gel Code: C10, C12. C15. 
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AR-GE ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE TOPSİS 
YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE 

BİR UYGULAMA 
Prof. Dr. Özgür YENİAY106 

Sevgi UYSAL107 

ÖZET 
Bilim ve teknoloji temeline dayalı olan Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri 
günümüz ekonomi dünyasının itici güçlerinden biridir. Ülkelerin sürdürülebilir rekabet 
avantajını yakalayabilmesi ve bunu koruyabilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini 
sağlaması ile mümkündür. Bu yüzden ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri ağırlık ve 
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki olması tesadüf değildir. Tüm 
bunlar göz önünde bulundurulduğunda Ar-Ge faaliyetlerinin düzenli olarak performans 
ölçümü ve değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kapsamlı bir literatür araştırmasıyla girdi ve çıktı değişkenlerine karar verildikten sonra 
ulaşılabilen en güncel verilerle (2013 yılı için) OECD üyesi 34 ülkenin Ar-Ge faaliyetleri 
açısından etkinliklerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Etkin olduğu tespit edilen ülkelerin 
sıralaması yapılmıştır ve bu sıralamanın yerindeliğini kontrol etmek için TOPSIS yöntemine 
başvurulmuştur. Yapılan bu sıralamada Türkiye’nin Ar-Ge etkinliğindeki konumu tespit 
edilmiştir. 
Etkin olmayan bir ülkenin etkin konuma gelebilmesi girdilerin azaltılıp çıktıların 
artırılmasıyla ya da aynı girdi değerleri ile daha fazla çıktının elde edilmesiyle mümkündür. 
Ar-Ge etkinliği üzerine yapılan daha önceki çalışmalardan da anlaşılacağı üzerine Ar-Ge 
çalışmalarında temel amaç girdileri azaltmaktan ziyade çıktıları artırmaktır. Bu nedenle 
uygulamada kullanılacak modelin belirlenmesinde bu durum göz önünde 
bulundurulmuştur. Etkinlik değerlerini hesaplamak için çıktıya yönelik BCC modeli 
kullanılmasına karar verilmiştir. Analizler için excel tabanlı çalışan SANNA ve 
EMS(Efficiency Measurement System) paket programları kullanılmıştır. 
Ülkelerin Ar-Ge faaliyetleri konusundaki etkinlik ölçümleri elde edilmiş ve gerekli öneriler 
sunulmuştur. Ülkemiz ekonomisinin diğer ülke ekonomileri ile rekabetinde Ar-Ge 
faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek ve bu konudaki çalışmaların devamlılığına katkı 
sağlamak bu çalışmanın nihai hedefini oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler:  Ar-Ge Faaliyetleri, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Sıralama, TOPSIS, 
OECD Ülkeleri 
JEL Kodu:  O11, O32, O47 
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SUSTAINABILITY OF PUBLIC DEFICITS: 
THE CASE STUDY OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES* 

Doç.Dr.Taha Bahadır SARAC108 
Arş.Gör.Mehmet ÖBEKCAN109 

ABSTRACT 
After the debt crisis which occurred in Greece in the second quarter of 2010, it is observed 
that debt crises occurred in union member countries which have problems in banking and 
public finance structure as well. In this regard, it has been investigated sustainability of 
public debt in selected 11 European union countries and it is concluded that sustainability of 
public deficit is a weak structure in these countries except for Germany and Hungary. 
Jel Codes:H62, C40 
Keywords: Public Deficits, European Union, Stock-Watson-Shin Co-İntegration Test 

INTRODUCTION 

Governments finance their public expenditures, which have to be performed in order to 
meet social requirements, by means of taxes. In the case of requirements not to be met by 
taxes, governments finance their expenditure with borrowing, however, borrowing that took 
place in two ways as domestic and external can bring on the important effects on economic 
activities. In this manner, governments transfer funds that can be used for investment 
expenditures by borrowing from domestic market to their self, and thus they cause to 
decrease in funds that can be used for investments. In addition, interest rate can rise because 
of increased funds demand with borrowing and then it can raise investment cost. 
Accordingly, it is experienced decline in manufacturing activity in the result of domestic 
borrowing without taking into account the amount of domestic funds in country. It may be 
preferred external borrowing to avoid this situation because it is used country’s resource 
that has more loanable funds thanks to external borrowing. Funds demand can be decreased 
with resource of other countries and hence reduction of resource which allocated to 
investment can be halted. In this context, it is prevented that situation may have negative 
effects on economic activities with preferring external and domestic borrowing. However, 
external borrowing denominated in foreign currency may bring on solvency problems in the 
terms of borrower countries, since it can be seen repayment problems in countries that have 
limited direct capital flow and low export capacity. In order to overcome this problem, 
countries meet their external debts with adding new external debts and they enter to debt 
spiral as a result of this situation. In this study, it is investigated that sustainability of public 
deficits of selected 11 European countries. For this purpose, the study consists of two 
chapters; in the first chapter we have reviewed literature regarding with the subject and then 
study has been finished in the second chapter where there is econometric analysis. 

I. LITERATURE 

Studies regarding with subject are summarized in Table 1 as follow. 

Table 1. Literature Summary 

Author(s) Period Sample Method Result  

                                                      
*This study is the full text form of the paper which was presented and whose abstract published at the 3rd 
International Economy Conference held by the Turkish Economic Association in Çeşme.    
108 Department of Economics, Hitit University, Turkey, tbsarac@hotmail.com 
109 Department of Economics, Hitit University, Turkey, mehmetobekcan@gmail.com 
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Vieira 

(2004) 
1950-1998 

Belgium, 
France, 

Germany, 
Netherlands, 

Italy and 
United 

Kingdom 

Co-
Integration 

Test 

It is stated that fiscal policies 
aren’t sustainable in countries 

except for Germany. 

Bajo-Rubio 
vd. 

(2004) 

1964-2003 

1982:1-2004:1 
Spain 

Nonlinear 
Co-

Integration 
Test 

It is determined that public 
deficits aren’t sustainable. 

Afonso 

(2006) 
1970-2003 

Selected 
European 

Union 
Countries 

Co-
Integration 

Test 

It is asserted that public 
deficits are sustainable in a 

weak form in Austria, 
Germany, Finland, 

Netherlands and Portugal 

Greiner vd. 

(2007) 
1960-2003 

France, 
Germany, 
Portugal 
and Italy 

Regression 
Analysis 

It is figured out that as long as 
public debt ratio decreases at 
the level of public spending, 

public deficits are sustainable. 

Holmes vd. 

(2008) 1971-2006 

Selected 13 
European 

Union 
Countries 

Panel Unit 
Root 

It is determined that public 
deficits are sustainable  

Bajo-Rubio 
vd. 

(2009) 

1970-2005 

Selected 
European 

Union 
Countries 

Co-
Integration 

Test, 
Granger 

Causality 
Test, 

Impulse-
Response 
Analysis 

It is concluded that there are 
solvency problem in Austria, 
Belgium, Ireland, Italy and 

Netherlands. 

Richter ve 
Paparas 
(2012) 

1833-2009 

1960-2009 
Greece 

Co-
Integration 

Test 

It is concluded that fiscal 
deficits are not sustainable. 

 II.ECONOMETRIC ANALYSIS 

 A. Model, Variables and Data Set 

In order to test sustainability of public deficit, we have used model in Equation (1); 

                                                  t t tR GG                                                                                           

(1) 
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where tR  is real public income, tGG real public expenditure including interest payments, 

is constant term, and β is coefficient and t  is error term. 

We have exploited EUROSTAT’s database in order to obtain quarterly data (1999:1-2011:4) 
for variables in the model for selected 11 European Countries (Austria, Belgium, France, 
Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Portugal, Spain and United Kingdom).  

 B. Estimation Results 

In the study, it is used test that developed by Stock and Watson (1993) and Shin (1994) in 
order to analyse sustainability of public deficits. Accordingly, firstly series of public income 
transformed to logarithmic form, and then they divided to CPI so as to obtain real public 
incomes. Afterwards, model in the equation (1) has been tested by DOLS (Dynamic 
Ordinary Least Square) method that put forwarded by Stock and Watson (1993) and we 
have applied KPSS unit root test to residuals of this model to get two different LM statistics. 
These LM statistic have been compared with Shin critical values to determine whether there 
is a co-integration relationship between two variables or not. According to results; 

a) If there is a co-integration relationship between tR , tGG  and β=1, public deficits are 

sustainable 
 

b) If there is a co-integration relationship between tR , tGG  and 0<β<1, public deficits 

are sustainable in weak form, or β≤0 public deficits are not sustainable (Göktaş, 2008: 51) 

To determine whether there is a co-integration relationship or not, we have tested unit root 
by using Lee-Strazicich unit root test. As seen from results shown in Table-2, real public 
expenditures and real public incomes series are stationary in the first difference. 

Table 2. Lee-Strazicich Unit Root Test Results 

Unit Root Test Results for Real Public Income 

Countries 

Model A 

(t-statistic values) 
Breakpoint Dates 

Level First Difference Level First Difference 

Austria -3.01 -10.25 2003:2 2005:1 2003:3 2006:3 

Belgium -1.46 -12.46 2002:3 2007:1 2002:3 2006:3 

France -3.61 -11.72 2009:3 2010:3 2004:4 2006:3 

Germany -2.67 -18.58 2003.2 2008.2 2008:2 2009:1 

Greece -4.99 -11.19 2008:2 2009:2 2004:3 2006.4 

Hungary -3.72 -11.60 2006:4 2007:4 2006:1 2007:1 

Italy -4.03 -13.96 2008:1 2009.3 2002:4 2003:3 

Netherlands -3.86 -17.38 2002:4 2009:2 2007:2 2010:1 
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Portugal -2.98 -14.83 2004.2 2007:4 2009.3 2010:3 

Spain -3.18 -9.19 2007:4 2009:3 2007:3 2009:3 

U.K -3.10 -8.24 2003:4 2006:2 2006:2 2009:2 

 

Unit Root Test Results for Real Public Expenditure 

Countries 

Model A 

(t-statistic values) 
Breakpoint Dates 

Level First Difference Level First Difference 

Austria -4.21 -13.24 2003:1 2005:2 2003:2 2007:2 

Belgium -5.68 -9.73 2008:1 2009:1 2002:1 2008.4 

France -4.21 -11.30 2009:4 2010:3 2000.3 2004:4 

Germany -3.71 -9.55 2004:1 2005:4 2001:2 2010:1 

Greece -3.40 -14.08 2006:3 2008:2 2003:1 2007:4 

Hungary -4.97 -10.51 2008:4 2010:3 2003:1 2003:4 

Italy -2.53 -11.37 2003.1 2009:3 2000:3 2003:2 

Netherlands -3.14 -10.47 2003:4 2010:2 2002:4 2004:1 

Portugal -2.33 -14.93 2007:4 2010:3 2002:3 2008:2 

Spain -2.64 -12.99 2009:1 2010:1 2004:2 2006:2 

U.K -3.14 -9.27 2007:4 2009.1 2000:3 2001:1 

  1) There is no auto-correlation for lags at 1% significance level when the testing unit root 
  2) It is determined that critical values for different breakpoint dates are -6.16, -6.41, -6.33, -
6.42 and -6.33 at 1% significance level. (Lee and Strazicich, 2003: 1084) 

After the determining variables are stationary, model has been tested by using Stock and 
Watson (1993) method and then it has been investigated co-integration relationship between 
variables and results have been showed in table-3. 

Table 3. Stock-Watson and Shin Test Results 

Countries 

Coefficients Estimation Co-integration Test 

    C  DOLSW  
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Austria 1.17* 0.88* 0.06 4.69* 

Belgium 1.65* 0.84* 0.15 8.94* 

France 2.46* 0.79* 0.13 15.59* 

Germany 2.09 0.82* 0.10 1.96 

Greece 2.74 0.70* 0.14 35.44* 

Hungary 1.48 0.90* 0.26 2.02 

Italy 1.19* 0.89* 0.11 4.89* 

Netherlands 1.79 0.83* 0.11 7.39* 

Portugal 1.67* 0.81* 0.16 8.21* 

Spain 3.52* 0.68* 0.18 7.27* 

U. K 4.18* 0.63* 0.10 49.57* 

1) (*) indicates that variable is significant at the level 5%  

2) DOLSW   is chi-square value of Wald test result for β=1 

3) C  is LM test statistic values that applying to error terms  

4) Calculated C  values compared with critical value that stated by Shin (1994:100) 

According to results as shown in Table-3, it is concluded that public deficits are sustainable 
in weak form countries except for Germany and Hungary, also Sustainability of public 
deficits are in strong form in Germany and Hungary. 

CONCLUSION 

In the study where sustainability of public deficits has been investigated by using co-
integration test, it is concluded that sustainability of public deficits is in strong form in 
Germany and Hungary, and it is weak form in the other countries. From these results, we 
can say that when measures not taken to reduce public deficits, public deficits may have 
negative effects on public debt stock and possible debt crises could happen again. 
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USING FRACTIONAL ORDER CHAOTIC DYNAMICAL SYSTEMS 
IN ORDER TO SIMULATE THE MODELS OF ECONOMIC AND 

FINANCIAL SYSTEMS 

Doç.Dr.Ali KONURALP110* 

Öğr.Çiğdem KONURALP111 

ABSTRACT 

In this study, it will be discussed how to use fractional order chaotic dynamical systems for 
simulating models of chaotic economical and financial systems. Some examples of financial 
and economic models are given and after transforming those systems to fractional ones, the 
numerical method is used in order to simulate the systems.  
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THE EU'S PREDICAMENT ON RUSSIAN POLICY IN UKRAINE 
AND SYRIA 

Prof.Dr. Hatice ERDEMİR112 
Assoc. Prof. Halil ERDEMİR113 

ABSTRACT 
The Russian authorities reacted to the EU’s Eastern Partnership Policy implementation in 
some of former Soviet States. Russians invaded Crimea and continued to assault on Ukraine. 
This situation has forced the EU authorities to response to the crisis. Nevertheless, some of 
the EU member states were reluctant to create and contribute to a concrete EU policy 
towards Russia. The EU has failed to understand and foresee adequately Russians political 
shift and geopolitical consideration of the region. 
Russians gradually altered their European policy accordance to their political, security and 
economic requirements. The lack of a rapid response and short-sightedness of the EU on the 
Russian policy in Ukraine and Syria has potentials for creating long-term confrontation and 
competition between the parties. The EU’s ineffective packages of sanctions deteriorated the 
relations and did not help the dismemberment of Ukraine. 

The emerging new geopolitical competition, threats and opportunities require multilevel 
dialogues and diversified political stances between the involving parties.  

Key Words: Russian Foreign Policy, EU, Crimea, Ukraine, Syria. 

JEL Codes: F50; F51; F52; F53; F54. 

INTRODUCTİON 

The European Union tried to extend its influence on the Eastern Europe through the 
European Neighbourhood Policy (ENP). The ENP aimed Belarus, Moldova and Ukraine in 
the Eastern Europe and beyond. The policy also extended to Caucasus region in which 
Azerbaijan, Armenia and Georgia. Nevertheless, in these areas Russian policies and 
influence were dominant up to the early 1990s through the Soviet Union. When the Russian 
domination began to decrease in the area, the EU tried to fill this political vacuum in the 
former Russian sphere. While European policy-makers were thinking that they are in an 
upper hand position in the Eastern Europe compare to Russians, the Russian Federation 
began to confront the EU move and diminish western influence in the Caucasus and 
Ukraine. The characters of Russian policy towards the newly invented European soft and 
smart power policies in the area was/is confronted and resisted by the Russian authorities 
soft and hard powers policies. 

The west (the EU and NATO) wanted to extend their sphere of influence in the East through 
inviting Ukraine and Georgia to become a member of NATO and close cooperation with the 
EU. Due to the strategic position of Georgia as an important passage between the South and 
North Caucasus and beyond, the fierce competition began between the Western block and 
the Russian Federation on the domination of Georgia physically and politically. The western 
powers are using various ways to familiarise the targeted areas, such as democracy and 
human rights issue.114 
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The Russian Federation resisted western policy in the former Soviet states. Russian invasion 
of Crimea and continuing assault on Ukraine has forced the reluctant EU’s involvement with 
the crisis. The EU member states found themselves in an awkward position to reconsider 
their future relations with Russia not only in Ukrainian but also in Syrian issues. Since the 
emergence of new geopolitical situation in the Eastern Europe and the Black Sea region new 
policies have to be adopted by the involving parties. One has to be focused on the 
understanding possible purposes and causes of the Russian aggressive policy towards the 
shared neighbourhood. In order to understand Russian policies, Russian geopolitics and 
necessities had to be analysed.  

There are geopolitical considerations why the Russian Federation involved with the 
problems and developments Georgia in 2008, Crimea in 2014 and south-eastern Ukraine in 
2014 and 2015 and in Syria in 2015 (Valenta and Valenta, 2016). Russia’s military 
interventions in its immediate periphery and wider region indicate Russian policy shifts and 
changes towards the expansion of Russian sphere in the recent years (Inozemtsev, 2015). Is 
this means that Russians are looking for confrontation with NATO and the EU for its 
commercial and national security issues? Are they seeking for regaining the great power 
status once again which has been lost during the Gorbachev and Yeltsin eras? Is the West 
seeking some kind of collaboration with Russians against any common threat emerging in 
the East? 

Russian intensive involvement in Syria began on 30 September 2015. The Russian authorities 
backed Bashar Al Assad and his regime in Syrian civil war. A terrorist organisation, so-
called Dawlah el Islâmiyah fi’l-Iraq wa’sh Sham [Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS)] 
continue to terrorise Syria and the region. This terror organisation is still killing human 
being indiscriminately chiefly in Syria and the region. Such organisations have created 
enormous problems not only for the regional states but also to wider world.  

I.RUSSIAN GEOPOLITICAL POLICY IMPLEMENTATION IN UKRAINE AND SYRIA  

Russia has intervened militarily Ukraine and Syria, where revolution and extreme political 
polarization threatened the governments of pro-Russian leaders, Viktor Yanukovych and 
Beshar Asad. These two countries have the similarities and differences between them. Both, 
Syria and Ukraine are home to Russian naval bases in Tartus and Sevastopol, respectively. 
Warm-water ports foreign policies have long played important roles throughout history of 
the Russian Empire, the Soviet Union and the Russian Federation periods. Through these 
naval ports Russia was/is not a landlocked country. There were/are other ports either 
covered by ice or difficult to navigate due to harsh weather conditions to serve adequately 
for the Russian interests. Arkhangelsk, St.Petersburg, Murmansk and Vladivostok ports are 
serving for the Russian fleets/naval vessels other than the Black Sea and the Mediterranean 
Sea (Delman, 2015). Therefore, Russia always motivated its influential policy to expand 

                                                                                                                                                                     
the UN General Assembly “In a new era of peril and opportunity, our overriding purpose must be to 
expand and strengthen the world’s community of market-based democracies.  During the cold war 
we sought to contain a threat to the survival of free institutions. Now we seek to enlarge the circle of 
nations that live under those free institutions. For our dream is of a day when the opinions and 
energies of every person in the world will be given full expression, in a world of thriving democracies 
that cooperate with each other and live in peace…. With this statement, I do not mean to announce 
some crusade to force our way of life and doing things on others or to replicate our institutions, but 
we now know clearly that throughout the world, from Poland to Eritrea, from Guatemala to South 
Korea, there is an enormous yearning among people who wish to be the masters of their own 
economic and political lives. Where it matters most and where we can make the greatest difference, 
we will, therefore, patiently and firmly align ourselves with that yearning.” (Clinton, 1993). 
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toward warmer waters. So, Russia has fought throughout the past several centuries for its 
naval bases and the Turkish Straits. For the Russian security in the eastern Europe, which 
was used as a buffer zone between the European powers and Russians, the Black Sea and its 
coastline for militarily and economically. 

In order to understand why Russia acting aggressively in the Eastern Europe one has to look 
at its historical aspirations, geostrategic necessities and related development have taken 
place in the region. Russia always tried to avoid to being a landlocked country by avoiding 
various ways (Delman, 2015). One of the ways to get away from being a landlocked state is 
to use the Crimean peninsula and its coastline. The port of Sevastopol in which Russian 
Black Sea fleet feeling secure for its self and also for the protection of Russian various 
interests in the region. Odessa Port, on the other, providing commercial port for Russian 
trade throughout all years long. 

Accordingly, Russia tried every way to expand its border by adjusting necessary policy of its 
geopolitical requirements. Vladimir Putin announced its naval 2020 strategy is the primary 
motivation behind Russia’s interventions to support pro-Russian separatists in Ukraine and 
Assad in Syria (Putin, 2001). Whatever Russian economic and strategic situation requires 
either expansionist or contractionist political understanding will be in use. 

As geographical location of Russia limits with ice-covered Pacific and frozen Arctic Ocean in 
the east and the north respectively, the country has been largely landlocked. In the south 
Caspian Sea is closed. The only lifeline waterway is the Black Sea. Nevertheless in order to 
reach high seas and oceans Russian vessels has to pass through Turkish Straits, Bosporus 
and the Dardanelles. Russians are no less clever than any other nations to realise the Straits 
and the Crimean peninsula’s significance for the Russian military and commercial freedom 
sustainability. 

Peter the Great was the first initiator and respect to requirements of the Russian policy on 
the Black Sea and the Straits. Finally the Empress Catherine the Great succeeded to harbour 
the Russian fleet in Sevastopol while Odessa was used for Russian commercial (port 
Montefiore, 2015). Despite the endless tricks and efforts were made for the Turkish Straits, 
Russian lusts were not fully satisfied with the results achieved. The reason for that was not 
only Turkish resistance but also support and effort of the existing international powers at 
the time. Great Britain, France and Italy did not want Russians in the Mediterranean Sea, 
therefore, they helped the Osmanlis (Ottomans) whenever their help was required for their 
common benefit of themselves, and the Turks. The Crimean war of 1853-1856 was the 
implementation of these states interests in the region. So, Russians are fully aware of these 
historical facts: Russia needs to navigate to high seas for various reasons and the 
international (mostly European) resistance exists against these strategic interests (port 
Montefiore, 2015). 

Despite formidable technological advancement in military and navigation system, Russian 
navy’s dependency to the Turkish Straits is still remaining and valid fact. Russian policy-
makers knew these strategic facts. So, necessary steps were/are taken accordingly. After the 
disintegration of the Soviet Union, Russians lost their vast amount of its real estates which 
have direct effect on the Russian Federation’s economy, militarily, culturally and 
psychologically. The Baltic Sea is closed due to the independence of new states, Estonia, 
Latvia and Lithuania. Odessa and Sevastopol were left to Ukraine but every effort was made 
to rent at least for the time being. 

Revolts against the Russian domination in the Caucasus region created wars not only in 
Chechnya but also in Georgia, Armenia and Azerbaijan. Colourful revolts against Russia 
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were not acceptable as seen western intervention by the Russians in Georgia and Ukraine in 
2004. Moreover, Viktor Yushchenko and Mikheil Saakashvili were regarded as western 
agents curbing Russian pourer for the favour of the West namely, the EU and NATO, in 
Ukraine and Georgia, respectively. Russian economic disparities dwindled the Russian 
military strength in these areas, which may create promising examples for these potential 
independence seekers of republics and autonomous states within the federation. Russian 
punishment to Georgia and Ukraine should be set an example not only for former Soviet 
states, but also for those republics within the federation (Mfa Ukraine, 2006). Therefore, 
Yushchenko’s western leaning policies and possibility of not letting Russians in these two 
Ukrainian ports were not acceptable by the ruling Russian leaders.  

Sevastopol and Odessa cannot be replaced by Novorossiysk adequately for the need of 
Russian fleet and commercial ships. On the one hand, Russia tried to keep these ports by 
any means of political manoeuvres in Ukraine and Caucasus in the region in particular, the 
EU and the UN in general. On the other, the Russian authorities realised that Russia had to 
find additional guarantee for its fleet and influence in the world stage meaning for the time 
being is in the Mediterranean Sea. Bashar Esad’s father, Hafez Asad signed an agreement 
with Russia which provides somehow what Russian were looking for at the time. The port 
of Tartus was opened to the Russian fleet in 1971. Moreover, Russia was able to continue to 
sell more military materials and weapons to Syria during the Soviet Union era. At the end, 
Russia has written off the three-fourths ($9.8 billion (%73)) of Syria’s Soviet-era debt for its 
arms sales (from $13.4 billion to $3.6 billion) to Syria in 2005 (Daily Star staff, 2005; 
Solovieva, 2012). Nevertheless, this did not stop the Russian authorities continuation of 
selling weapons and military hardware to the Syrian regime. The written-off debt cost 
was/is acceptable for the maintenance of Russian existence in the Mediterranean Sea. 
Accordingly, Russians worked on turning Tartus into a full port for providing logistical 
facility in materials and technical capacity for the maintenance of the needs for the Russian 
fleet. So, the military relations between Russia and Syria were/are a reflection of Russian 
penetration to the South Western Asian Countries (SWAC, the Middle East) in general, Arab 
countries in particular, in and around of the Mediterranean Sea. 

Russians are using every available method to influence on the targeted areas (Mfa Ukraine, 
2016). The method was used various ‘maskirovka’ within the military deception for Russian 
intervention as camouflage, disinformation, traps, blackmail and diplomatic cunning (Berdy, 
2014). These Russian political tools are enables surprise/timing on stunning the targeted 
enemy. Consequently, the mission is completed successfully as they are used when, how 
many and where is required (Berdy, 2014).  

It is worth mentioning what happened in Abkhazia in order to figure out what is happening 
in Syria and Ukraine (Fain, 2006:25-37). Russia has continually sought to effect regime 
change whenever and wherever the leaders of the non-Russian republics/peripheral states 
leaning toward the West. After the second Chechenia destruction, Russians felt to be able to 
deal with Georgia and Ukraine. These two states owning important Black Sea ports which 
were/are essential for the Russian interests. Georgia’s western minded Saakashvili’s 
political aspirations for his country was found dangerous for the Russian interests. Georgia 
was/is a littoral state of the eastern Black Sea coastline with its Ochamchire port and 
Bombora military airbase which were/are important for the region. So, Georgia was an 
important former Soviet Union state which should not lean towards the west. Every 
available tool should be used for the protection of the Russian Black Sea and Caucasus 
interests. 
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At this political environment, Russian speaking Abkhazians were/are used as a lever for the 
Russian invasion of Georgia in August 2008. According to the Russian authorities 
Abkhazians requested Russians intervention against Georgians. Pro-Russian separatist 
Abkhazian President Sergei Bagapsh launched a military operation with the support of 
Russian air force and rebels against Georgian troops in Abkhazia (Levy 2008; BBC news, 
2008). Moreover, the Russian navy under the command of Admiral Vladimir Vysotsky, 
destroyed Georgian fleet of coast guard petrol vessels in August 2008. The Russian 
Federation officially recognized Abkhazia and South Ossetia as independent states by the 
statement of the Russian President, Dmitri Medvedev, on 26 August 2008 (the New York 
Times, 2008). Russian argued that “the peoples of South Ossetia and Abkhazia have several 
times spoken out at referendums in favour of independence for their republics and they 
appealed to Russia to help them and recognize their states” (the New York Times, 2008). So, 
the Russian navy was, once again, restored its control of the coastline of the eastern Black 
Sea until the Turkish border. 

In the Mediterranean Sea, Russia announced its military contracts with Syria on the 
renovation and coastal infrastructure of Tartus with an amount of $19.4 billion in 2005. 
Mobile coastal missile systems, anti-ship and boats missiles, warehouse barracks and many 
other military steps were taken under the contract. Russia began to move boldly on its 
strategic moves in the Black Sea and the eastern Mediterranean against the interests of the 
west, namely the US and the EU. 

Western countries’ hesitative strategy and disunited policy towards the Russian invasion of 
Abkhazia and Ossetia was/is one of the major encouragement for the Russians to decide 
invasion of Crimea and involvement in the eastern part of Ukraine. The United States of 
America’s policy was not decisive either over the Georgian matters of the Russians 
authorities. Contrary to the heavy-handed policy-making of the EU, Russian Duma 
permitted Putin to take any action anywhere to protect Russian speakers and Russian 
interests as a President. This was a swift from taking part UN sponsored international 
operations and combatting terrorism under Duma authorization to direct operation of the 
government, namely the President (Borysfen Intel, 2014). 

Accordingly, Putin create his policy as he thinks to fit with the Russian interests. With the 
support of the Russian authorities, Victor Yanukovych came to power in Ukraine in 2010 
(Ukraine Today, 2015). He was staunchly pro-Russian who extended the lease on Sevastopol 
port’s usage by the Russian fleet up to 2046. When everything was smoothly occurred as 
Kremlin desired to function in Ukraine, Arabs’ exam with democracy (Kissinger, 1994:805) has 
arrived to Syria in 2011. Russian assets, influence and political leverages were/are affected 
by this so-called western oriented civil war in Syria. Why Russia became furious within the 
developments at Syria is directly linked with the Russian realist perspective of international 
relations. 

Tartus was not only a Russian navy base for the Russians. The major Syrian pipelines 
connected to this port and oil storages are located in neighbouring Baniyas. Gas deposits in 
Homs field is not far away and one of the largest in Syria. Moreover, pro-Russian Beshar 
Asad refused to sing a gas agreement which will transfer Qatar’s liquefied gas to Turkey. As 
Russia’s %70 foreign incomes originates from its energy resources and %60 of the state 
budged comes from energy resources, (International Energy Agency, 2014) so, any changes 
in energy business effect Russia directly. Russia’s close connection and its influence on Syria, 
so, Bashar Asad, played important role on this gas deal to cancel it. Russia does not want to 
lose Turkey as an ever-growing market for its energy costumer. Despite the difficulties on 
tensioned relations between Turkey and Russia since November 2015, the amount of natural 
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gas piped from Russia to Turkey is increased by %30 compared to the previous year. Russia 
is pursuing a realist perspective in its foreign policy.  

Russia was persuaded not to veto a Security Council resolution against Muammar Gaddafi 
which was described as “humanitarian mission” in Libya in 2011. Russia lost one of its 
collaborator whom also cost $4,5 billion in the north Africa as a result of not vetoed the 
Security Council resolution at the time (Benammer, 2013). Accordingly, along other bindings 
of Russia to Syria, Russians vetoed all military related resolutions against Syria and Asad 
(Browne& Herridge, 2012). While Russians were worrying and fighting against their own 
freedom fighters in Caucasus, Russia’s Federal Security Service (FSB) arranged their travels 
to Syria. Russians were/are hoping to dwindle the fighters (terrorists according to Russians) 
in Caucasus on the one hand, they fear as they might return to Caucasus as more trained 
and skilled in fighting in Syria. It seems their number was halved from 525 to 260 in 2014 
and 2015, respectively (Vatchagaev, 2016). 

What happen in Syria not stays in Syria. It spreads and effects at first to neighbours, then 
Europe and finally the world. 1,300 civilians were killed by the usage of chemical weapons 
on 23 August 2013 (Talev&Razzouk, 2012). Both conflicting sides blamed the other side on 
the usage of this deathly forbidden chemical weapon. The United States deployed four 
destroyers near the Syrian coast equipped with missiles threatening Asad regime and his 
compatriots. Nevertheless, Russia warned the world that the US intervention in Syria could 
lead “catastrophic consequences” which meant “the third world war” for those who cares 
(Benammer, 2013). The US President Barrack Obama’s meeting with the three leaders of the 
Baltic states and NATO’s involvement was regarded as ‘provocative move of the west’ by 
the Russian leaders for Moscow (NATO 2015). Both sides, Russia and the US have continued 
to do what they were doing with their allies, however, somehow they agreed not to escalate 
the tension further (Gertz, 2013). It seems the time was ready to change the situation in 
Ukraine. 

A peaceful demonstration was turned an armed revolution by a single shot in January 2014 
in Kiev. Pro-Russian Yanukovych’s remove in the Ukrainian parliament on 22 February 2014 
triggered Russian plans into practice not only in the eastern Ukraine but also in Crimea. 
Putin described Crimea’s importance for the Russians on historical and religious grounds. It 
is stated that ‘the Crimea, ancient Korsun, the Chersonese, Sevastopol have an enormous 
civilizational and sacral meaning for Russians.’ Russia was a communist state for decades 
suddenly Russia decided to be a religious state acting as the protector of those Christians in 
Iraq, Egypt, Syria and Crimea (Mitsotakis, 2013). Putin met with the pope on 10 June 2015 
and appear in media with the Russian religious leaders in order to foster how much he cares 
religion and religious people. 

CONCLUSİON 

According to Russia, Crimea should belong to Russians if it not to be allowed to use for the 
Russian interests. Any reasons and tools can/should be used for regaining the Crimean 
peninsula for the realisation of Russian vital interests in the Black Sea and the 
Mediterranean. So, Crimea was invaded by the Russian troops “for the protection of Russian 
speakers and humanitarian reasons”. After the invasion, the EU’s sanctions on commercial 
and other issues hurt the Russian economy. Nevertheless, this EU policy did not help 
Crimea and eastern part of Ukraine. Moreover, Russia moved boldly not only in Crimea but 
also in Syria in order to achieve several goals of foreign policy. 

Asad has to be saved without repeating the tragic errors of Muammar Gaddafi and 
Yanukovich as it happened in recent years. As like in Abkhazia, the Syrian regime “invited” 
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the Russians to Syria. According to the Russian they were invited for the military 
intervention for the protection of Russian interests, and restore the order for the regime in 
Syria. Consequently, Russia began to fight against so-called ISIS and terrorists who are 
opposing the Asad’s murderous regime. Russia, Iran, Hizbullah and Syria have united 
against those regime rebels, whom were supported by the west for the west. Consequently, 
Syria became a battleground for various conflicting local and international powers’ plans, 
interests and manoeuvres. Russia used Iranian relations against the west on the conclusion 
of US-Iran nuclear deal in July 2015. Continues battles between the conflicting parties in 
Syria generated enormous amount of human disaster and migrants for the neighbouring 
states and the EU. The EU tried to stop migrants arriving to Europe by making agreements 
with Turkey and Jordon. Limited amount of desperate Syrian asylum seekers was enough to 
interrupt the EU’s cohesion in many fields including of migration policy. 

The price cut on oil and energy hurt Russian deteriorating economy. Russia will continue to 
be aggressive as long as the present situations remain. Russia agreed and took approval of 
Iran and Israel before to bombing starts in Syria. Israel was happy from the possible 
outcome in Syria as takes years to recover Syria as a strong State again, after the totally 
destructed country. 

Russian invasion of Crimea and intervention of Syria is a political plan implemented one by 
one by the Russian political leaders. Russia re-established its presence in the Black Sea and 
the eastern Mediterranean. Crimea was annexed and Russian existence in Syria was 
reinstated and stabilised in order to protect Russian national security, commercial and 
religious interests. Russia dwindled the potential fighters against the Russian presence in the 
Caucasus by inviting and encouraging them to join ISIS and bombing ISIS. Moreover, Russia 
gets somehow some help from the west for fighting against Islamists in the region, as a 
common enemy for future.   

Russia will do whatever secures its naval bases in the Black Sea and the Mediterranean. So, 
Moscow has clearly demonstrated that restoring a strong presence on the high seas is a 
priority and therefore, Putin acting accordingly its strategic needs and interests of his state 
in the Black Sea and the Mediterranean Sea.  

The EU included Ukraine within the regional cooperation as one of the key states of the 
Eastern Europe due to its strategic location and natural resources. Ukraine, on the other 
hand, is expecting a membership to the EU within the Eastern partnership initiative. 
Ukrainians hoping that the next stage of the integration between the EU and the East-
European states will include Ukraine (Mfa Ukraine, 2016). It is further argued that the model 
of EU-Ukraine relations as in the example of the Association agreement, the FTA, gradual 
visa liberalization, border management cooperation is an example for strengthening 
cooperation between the EU and other recipient states of the Eastern partnership (Mfa 
Ukraine, 2016). So, the EU-Ukraine relations should be maintained and successful in order to 
encourage other European states’ hopes to join the EU. It is stated in the Ukrainian Foreign 
Ministry web page that the EU assisted to Ukraine under five different titles. These are (1) 
technical assistance, (2) EU sector budget support, (3) financial assistance, (4) macro-
financial assistance and (5) humanitarian aid (Mfa Ukraine, 2016). 

It is rather difficult years ahead for these people who resides in Ukraine, Crimea, Caucasus 
and Syria as the Russian policy will continue to be as influential power in these areas. The 
EU policy will not be changed if the EU is not affected directly by the policies carried out of 
the Russian authorities in above areas. Nevertheless, the EU members will feel at some point 
to change their policy towards Russia. The effects of Russia will not be the same in both in 
the Eastern European states and in Central European states. The political and commercial 
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bounties were/are differed between the individual member state of the EU and Russia. 
Every country is different than any other member state. Therefore, the EU’s reaction will not 
be the same and unified compare to those individual member state on a single issue. Such 
situation will be a challenging one for the EU to create a unified concrete policy against the 
aggressiveness of the Russians in the different part of the world. 
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STRATEGIC RESTRUCTURINGS, ADAPTATION CAPABILITY and 
FINANCIAL PERFORMANCE of TURKISH Non-PROFITS- WAQFS* 

Yrd.Doç.Dr.İbrahim Emre KARAA115 

ABSTRACT 
Waqfs are Turkish non-profit organizations that function like charities, foundations and 
endowments. The consistently changing environment of waqfs, forces the waqfs to 
undertake developments. Their adaptation capabilities as a response to internal and external 
environmental factors like increasing demand for services, forcing waqfs to restructure such 
as alliances and/or collaborations. The main purpose is to survive for waqfs, thus there is a 
need of financial evaluation for boards, volunteers, and grant makers. In this study, I 
surveyed 32 arts and culture waqf’s board members and find that (a) restructured waqfs 
mostly in simple and bureaucratic formations, (b)  waqfs affected mostly by general 
economic conditions, internally providing services, (c) organizational formation differs by 
public and willing to control own destinies, (d) the organizational formation differs by 
internal environment factors such as, business procedures, technological infrastructure and 
qualified employees, (e) board member’s attitudes among adaptation is reactive, (f) the 
alliance and collaboration rely on internal polity and the reason is having the similar 
objectives. Last, financial performance is evaluated for a waqf and financial ratios for waqfs 
are estimated. 
Keywords: Restructuring, Organizational formation, Adaptation capability, Financial 
performance of waqfs, Third sector.  
JEL Codes: G31, L31, D24. 
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THE EFFECTS OF CULTURE ORIENTED INVESTMENT ON 
ECONOMIC GROWTH IN SOME EU COUNTRIES AND TURKEY 

Assist. Prof. Aslıhan OZEL OZER, Ph.D.116 
Assist. Prof. Deniz ZÜNGÜN , Ph.D.117 

 
ABSTRACT 

Human capital as one of the most important determinants of human capital also happens to 
be affected by redistribution, foreign trade balance, existence and development of  
democracy, existence of a legal structure and auditing mechanism, the weight and strength 
of R&D, the development of new technologies, public taxation and expenditures policies 
and investment rates. Culture as both a component of human capital, an input of the 
externalities contributing to tourism and an item for foreign trade good and service has 
predominantly become a field supporting the economic growth. In line with the traits stated 
initially, analysis on the existence and measurement of the type of relationship between 
economic growth and culture becomes a sine quo non analysis of economic literature. The 
proposed study aims to shed light on whether a meaningful relationship exist between 
economic growth  indicated by GDP variables and cultural employment and expenditures 
with the aid of panel analysis in  sampling of select EU countries and Turkey. In the Granger 
causality tests carried out, the findings indicate that cultural expenditures happen to be 
associated with export and import variables, GDP with the foreign trade along with the 
association of GDP with the cultural expenditures in terms of causalities hypothesized. A 
panel VAR analysis has been carried with impulse graphics with tables classified in six-
month intervals. 
Key Word: Economic Growth, Culture,  
Jel Classification: O470, Z100, 

INTRODUCTION 

“Not everything that counts can be measured, and not everything that can be measured 
counts”, Albert Einstein. 

The term “economic growth” has been a rather one of source of pride for the politicians, 
renowned as an economic indicator; and a benchmark to facilitate the direction of national 
economic policies. There exist a wide variety of studies extending from the factors impacting 
upon economic growth to an n extensive field of political, social and economic factors 
influenced by economic growth. 

Culture is a commonly used term in daily life of a society confronting individuals with 
specific emphasis laid upon and referring the intellectual accumulation of a collectivity. 
Owing to its broad coverage of its content and impact, culture as a concept has come to 
convert itself to an effective tool shaping social, economic and political aspects of a society. 
Culture doe not only emerge as a tool in strengthening and affecting personal traits but also 
appears as a set of implementations to facilitate the development of social characteristics of a 
collectivity and, by virtue of its components, comes onto stages transforms to be a sine quo 
non element of economic development 

Culture affectively shapes human and society. It will not be mistaken to assert that should a 
society be endowed with sociological structure open to progress, innovation and changes, 
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the process of progress in such a society will be relatively easier comparing to those societies 
whose structures are ill equipped to deal with such issues. 

The whole set of components of a Culture with capacity to deal with physiological and 
social needs of society serve to form a total system of harmony. The realization of the growth 
of cultural integration also aids onto the fortification of sociocultural and economic fields. 
Public provision of cultural goods and services characterized by the very functions of social 
cohesion and meeting human needs becomes a must field to be supported. 

Culture can be deemed to be a social heritage. Culture is transferred from past generations 
to future generations. Culture as a byproduct of social interaction is ascribed through 
educations and transferred via different agents of socialization.  Culture may vary from 
groups within a society coupled with the fact that it changes over time. New ideas and 
inventions and changing environment of society as well as the societal needs also amend the 
cultural structures. 

Given the perspective above the work strives to shed light and foresee the meaningful set of 
relations among several time series of different variables including cultural employment, 
cultural expenditures, cultural imports within the context of Turkey and 29 select EU 
countries with the aid of Panel- VAR Analysis. The subsequent section of the work will set 
forth economic dimension of culture in general to be followed by a third chapter dwelling 
upon the economic growth. Fourthly, the effort shall elucidate on econometrics methods, 
modelling and data to be used in the operationalization of variables. The fifth section of the 
work analyses the existence and direction of meaningful relationships between variables 
with concrete elaboration on the test results whist the very last section organizes and wraps 
up the findings of the research. 

I. ECONOMIC DIMENSION OF CULTURE 

The relation between cultural production and consumption forms what is known economics 
of culture. Economic systems cannot be thought apart from other social systems and other 
systems yielding up to the necessity to the facts that all of these systems have to be  
considered at the same time. Cultural activities, the need to protect the presence of culture, 
the preservation of culture and the need to pass culture from one generation to another 
require production and consumption of the culture, thus forming the phenomenon 
economics of culture. 

Culture and economics are inextricably linked to each other. The common denominator for 
both of the elements is human. Human as a non-defined and an independent variable-like 
component take his/her own place in economic life (Erkal, 1990, s.153.  Social system forms 
a totality to which economics belongs to. Therefore, a change in some part of a system shall 
impact other parts of the system, which applies to all other incidents of economic, social and 
political nature (Yavilioğlu, 2001, s.109-110). Development of sectors within cultural goods 
and services become influential macroeconomic economics factors such as national income, 
employment and foreign trade. 

From an economic perspective, culture is evaluated to be a very important tool of economic 
development policies among those countries bestowed with a higher trade volume. There 
remain a wide variety of institutions within the field of culture economics and cultural 
sectors extending from  art heritage corporations, libraries, cultural unions namely to other 
service institutions. The activities of such actors form the basis of cultural economic income 
and employment. 

Many thinkers have multidimensionally evaluated the relationship between economic 
structure and sociocultural structure. 
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Schumpeter argues that economic development cannot be solely explained in terms of 
economic terms. According to Keynes, one cannot attain insightful answers in relation to 
economic analysis providing that he sheds the relation of the former with human action and 
human responses. Par example investment decision is the byproduct of a formation lying 
within the internal world of an individual. Hirschman on the other hand reveals the fact 
analysis regarding economic development rests upon rather on unquantifiable and in 
tangible factors rather than concrete and tangible ones.  In parallel with the ones stated, 
Marshal is of the idea that if one side of economics is related to material and welfare, the 
other facet will be closely associated with human behavior (Sarıtaş, 398). 

Structural traits of the social order are directly linked to the natural resources of human 
settlements and production and consumption balance in an economic structure in an 
economic sense.  Economic balance is required for social development and welfare. And it is 
linked social psychology. Art plays a vitally important role in the balanced and orderly 
development of individuals’ and societies’’ psychology as well as in the spiritual satisfaction 
of these. Artistic production is directly linked to the producers and providers while 
consumption is linked to the economic capability of consumers. Henceforth, the economics 
is very vital for arts and vice versa. (Küçüköncü, 2006, s.105). 

The internal world of human factor, the human capital, at the same level of physical capital, 
is inclusive of cultural values and beliefs. Human capital consists of those capacities to 
contribute the development and integration of economic activities. In order to be able to 
realize the given objective as stated initially, human capital, in other words humans must be 
convinced about economic development and planning with information of the costs to borne 
and what kinds of gains are to come. Human capital appearing at both production and 
consumption processes along with welfare gains becomes both the subject and the object of 
economic activities. Market based institutions form a whole with their mechanism and 
human mind. Kenneth Boulding brilliantly demonstrates that human intelligence is essential 
to understand as he underlines the need for those pursuing economic growth to grasp the 
political power deciding on economic development decisions. Furthermore, Boulding argues 
that resource allocation to the related sector becomes an easy process whilst dealing with the 
will to realize economic development remains a challenging task in which cultural structure 
of a society becomes the determinant factor (Sarıtaş, 400). 

Cultural economics has a centripetal force in economic development. Purchases of 
consumption goods refer to the secondary valuations rather than the practical values of 
these goods and services. The very location of culture and arts makes them object of 
affection therefore giving them an essential place in the kernel of economics. An essential 
bulk of common good is attributed to common good and at the same a great deal 
responsibility is attributed to the concept (Voesgen, 2005).  

Attempts to locate the source of cultural resources, the design of cultural heritage and the 
sustainability of the quality in the culture are the key elements to ensure the cohesion of 
society and the welfare of geographical and economic welfare. The continuation of such 
investments and strategical plans upon the field of culture will be the bases to facilitate the 
development of culture, a more quality culture, vital experience for human society and 
leaders  and more creative workers for the concerning sector  (Michigan Department of 
History, 2005). 

Cultural industries and creative industries including visual  and entertainment arts, cultural 
heritage, motion films, TV, radio do play critical roles in fields of innovations and transform 
themselves to keys for a sustainable development 



371 
 
 

The contribution of cultural markets is not limited to the purchases of cultural goods at 
galleries and auctions. There exist also a group of collateral sectors providing employment 
to skilled labor such as arts education, museums, culture insurance; and preservation of 
cultural artefacts, restoration, transportation, framing, publishing and photography. 
Cultural creativity and economic sectors have a positive impact on economic growth and 
employment. 

Culture gets to be utilized for the renewal and gentrification of urban economies. A number 
of works carried out in the 1980s reveal the economics dimension of arts. Such a 
development and growth case contributes to environment too, thereby contributing the 
amelioration of infrastructures, planning of environments coupled with positive impact due 
to the framework of green agenda (Garcia, 2007, s.75). Culture gets to be utilized for the 
renewal and gentrification of urban economies.. A number of works carried out in the 1980s 
reveal the economics dimension of arts. Such a development and growth case contributes to 
environment too, thereby contributing the amelioration of infrastructures, planning of 
environments coupled with positive impact due to the framework of green agenda. 

II. LITERATURE ON MODELS OF ECONOMIC GROWTH 

Every economy gathers a wide array of inputs: physical and human capital unskilled labor, 
natural resources thanks to the entrepreneurs at different combinations of technologies and 
quantities (Kibritçioglu, 1998). Economic growth is defined as increases in national income 
and in the output of goods and services due to increases in productive capacities over a 
specified period and among different time intervals (Üstünel, 1988, 58). Gross National 
Product (GNP) is the summation of all the monetary values of goods and services output 
produced over a specific time period, generally defined over a year. The criterion to 
determine economic growth is not only limited to GNP.  Gross Domestic Product (GDP) and 
per capita GNP or GDP serve as excellent to find out the changes in productive capacity. 

Adam Smith, the founder classical economics, in his seminal work “The Wealth of Nations” 
proposing that specialization in trade and the very level of this specialization, being the 
source of economic growth model did not present a systematic theory of a systematic 
economic development theory he was content to deal with economic development due to 
trade gains. Subsequently, David Ricardo and Thomas Malthus also contributed to the 
notion of economic development. 

Internal growth-oriented works by virtue of defining economic growth within the dynamics 
of an economy as  a result of different array of factors is differentiated from neoclassical 
model of economic development by its model based on factors defined out of the domestic 
system  

Technology comes to be an internalized factor in the new growth models and mechanism of 
public policy affecting economic development happen to be more and more pronounced in 
these models. Constant and increasing returns to scale-centered prescriptions are more 
asserted as a matter of sourcing. In particular, Lucas who concentrates on human capital, 
Rebelo who bases his work on cumulative capital, Romer by his works on research and 
development, Barro with his reliance on public expenditures and Pagano who deals with 
financial markets increasing return, become the basic contributions to the field. Internal 
economic model underlines those economics required for the development of the economy 
(Kar, 2003:149). Lucas elaborates on the role of the human capital on economic development 
succinctly (Lucas, 1988:25).  

Apart from the internal impact from the productivity of the individuals within the human 
capital, Lucas inserts another variable that he defines as the average level of human or skill 
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capital with the name (hw) into the production function and has called for the contribution 
of productivity of production function in an external sense (Kibritçioğlu, 1998:224).  

 The common result of the work problematizing upon the relationship between education 
level and economic growth has been such there is a direct relationship between the two 
concerning variables. The more educated an individual becomes the more per capita real 
income of the individual shall increase, thus bringing forth a higher level of economic 
growth. Educational activities at the secondary and high school level coupled with 
vocational training along with in-house training positively affects economic development   
Therefore by virtue of increasing the level of productivity of the human labor sills, the 
education variable has a positive impact on the other economic growth The positive impact 
created by educational processes gives the chance to propagate and share both the possessed 
and attained dimensions of knowledge. As the fields of use of new technologies get larger, 
such a development facilitates the very making of an environment in which these 
technologies can be used and developed. The extension of knowledge and technology 
increases the productivity of both the labor and the capital (Fikir, 2010). 

III. RELATIONSHIP BETWEEEN PUBLIC/CULTURE EXPENDITURE AND 
ECONOMIC GROWTH 

There exists a wide extent of studies done on the relationship between economic 
development and cultural expenditures. Mixed and different results happen to be stated in 
the studies. One study of Abizadeh and Gray carried out within the data of 53 countries 
among the low-income, developing and developed nations indicates that the relationship 
between public expenditures and economic has been confirmed to exist yet not for those low 
income countries. Furthermore among the developed nation a decrease in the public 
expenditures is confirmed to contribute positively to the economic development (Kanca, 
2011:76).  

In the mean while one can find analyses concentrating on the contributions cultural 
expenditures on local economies. A study implemented by Van der Borg and Russo depicts 
that culture with its positive impact on the renewal of cities and development of creative 
sectors has been found to be contributing to the cultural employment and tourism as well as 
the in ceases in sponsorship of culture and arts by private sectors thereby being source of 
sports for the arts for both the consumers and the producers and contributing to the image 
of the city (Van der Borg, Russo, 2005). 

Another study analyzing on the economic success and culture by means of asserting five 
cultural factors, namely, scientific differentiation, high trust, judgement, aggression and 
being separate entities for the cases including USA, Japan, eastern European countries and 
other developing nations  concludes that the stated factors affect economic performance in 
different ways (Casson, 1993). 

One other work problematizing upon the relationship between cultural roots and economic 
performance concentrates on the power distribution index, masculinity, Confucian 
dynamics, integration,  ethical discipline, good manners between cases from different 
Western countries and China for the time interval of 1965-1980 and 1980- 1987 with analyses 
of multidimensional interaction of the related variables (Franke, Hofstede Bond, 1991). 

One study on Turkish economy based on the performance of the economy between 1980 and 
2008 was realized by tools of econometric models and statistical analysis with statistically 
relevant coefficients. The study concludes that there is a causality relationship between 
public expenditures and economic growth in a reciprocal way. According to the date in the 
time interval as portrayed by the study, classification based public expenditures namely, 
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current, investment and transfer, and public expenditures have been revealed to be 
supportive in the long run as projected by Wagner’s Hypothesis while the results have been 
supportive of Keynes’ Hypothesis in the short-run. In other words, increases in GNP. That is 
to say, public expenditures lead to  increases in the short run onto the GNP while in the long 
run public expenditures  are affected by economic growth in Turkey  (Kanca, 2011:89-90). 

4. METHODOLOGY OF THE STUDY 

The study shall utilize the time series analyses the culture expenditures, share of culture 
expenditures among public expenditures, imports and exports of culture, increases in GNP 
within 2009-2014 in countries including Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,  
Spain, Sweden, The Netherlands, United Kingdom, and Turkey. The whole set of data has 
been drawn from the EU Stats, the Statistical Office of European Union Statistics Office. 
GNP, the dependent variable of the study and other culture related independent variables 
will be subject to Granger causality tests with panel data analysis and differentiation 
processes test. 

Table 1. Variables Used in the Econometric Model 

VARIABLES USED 
IN THE 
ECONOMETRIC 
MODEL  

DEFINITIONS OF THE VARIABLES 
USED IN THE ECONOMETRIC MODEL 

Gdp 
 Increases in Gross Domestic Product (GDP) in 
terms of purchasing power parity  

Imp Import of Culture Products 

Exp Export of Culture Products 

Govexp 
Culture Exports/ Purchasing Power parity 
Defined Gross Domestic Product (GDP) 

Cultural Culture Employment /Total  Employment 

gdp: Gross domestic product (GDP) is the monetary value of all the finished goods and 
services produced within a country's borders in a specific time period. Though GDP is 
usually calculated on an annual basis, it can be calculated on a quarterly basis as well. GDP 
includes all private and public consumption, government outlays, investments and exports 
minus imports that occur within a defined territory.  

 The study utilizes the variable determined according to its purchasing power parity on the 
basis of EURO in the select countries. 

 imp: The import of culture products has been determined on the annual basis of imports of 
Turkey and the select countries with the rest of the world in EURO.  

exp: The export of culture products has been determined on the annual basis of imports of 
Turkey and the select countries with the rest of the world in EURO.  

govexp: According to COFOG (Classification of the Functions of Government) the variable 
indicates recreational cultural and religious services determined on the basis of their shares 
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of the ratio of the variable to the Gross Domestic Product with purchasing power parity in 
EURO.  

cultural:  The variable indicates the total employment figures within the total employment 
as a ratio. 

The model is inclusive of GDP as the dependent variable whilst it takes the import of culture 
products, the export of culture products, the ratio of culture expenditures to the Gross 
Domestic Product and the ratio of culture employment to the total employment as 
independent variable. 

Henceforth the formula for the model can be simply stated as: 

gdpt  = β + β impt + βexpt + βgovexpt+ βculturalt + ε (1) 

The following results have been attained through the use of E-views for the 
problematization as such: 

gdp= 8.518106+ 0.0127exp + 0.2199imp + 0.0268GOVEXP + 0.1150cultural 

R2= 0.999201  DW=0.903831 Possibility= 0,0000 FTest=4638.397 

In the model formed  there stand variables export of culture products, import of culture 
products, public expenditures, culture employment having impact on the GDP Accordingly, 
the results indicate that all variables affect the GDP positively. In of increases of export of 
culture products, GDP increases by 0,0127 %, import of culture products 1% increase adds 
up to GDP by 0,2199% while  a hundred point increase in public expenditure yields up to 
0,0268 percent in the GDP. Furthermore a unit percent increase in culture employment 
contributes to 0,1150 % in GDP. As the table 2 indicates according the Granger causality tests 
carried out, the causality works from the import of culture products to GDP, while it also 
moves from public expenditures to the GDP. On the other hand the results also reveal that 
the relation of causality moves from GDP to culture employment coupled with a movement 
import of culture products to export of culture products, another movement from import of 
culture products to culture employment at a 3 % level of significance. 

Table 2. Granger Causality Test Results 

Null Hypothesis  F Test Probability  

LNIHR does not Granger Cause LNGDP    5.23701 0.0067 

 LNGDP does not Granger Cause LNIMP  3.72667 0.0270 

 LNGDP does not Granger Cause GOV  4.22558 0.0169 

 CULTURAL does not Granger Cause LNGDP   3.57226 0.0313 

 LNIHR does not Granger Cause LNIMP  5.29513 0.0063 

 LNIMP does not Granger Cause GOV  4.67263 0.0112 

 CULTURAL does not Granger Cause LNIMP   3.64508 0.0292 

CONCLUSION 

Culture more and more gets to be privatized and globalized in fast pace. In such context, 
culture ends up in being a commodity for a minority audience as deemed by a perception of 
the culture that needs more material sources by an another minority. As the culture gets to 
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be globalized it becomes be a field of competition. From this perspective, culture goods end 
up in being differentiated the quality of culture goods ultimately increases 

Culture needs not only be qualified as an intellectual term affecting individuals ’life and life 
styles. It also has an overwhelming micro and macro impact on globalization coupled with 
its influence on work ethics code of conduct in work life, human capital and contributions to 
the advertisement of cultural imports and exports. 

Owing to the rationale worked out in the study, the work aims to shed light upon how 
culture goods affect and contribute to the making of economic growth. In the 28 EU 
countries and Turkey included in the study, exports and imports of culture goods are on the 
rise as well as the employment of the culture.  The number of people employed in the 
culture sector plummets too in terms of numbers. The share of culture expenditures within 
the public expenditures stands at a considerably significant level albeit not at a wanted level. 
Considered from the perspective of econometric analysis, selected independent variables 
contribute to the economic growth at a humble level more or less. 

The very existence of more significant independent variables affecting the making of 
economic growth cannot be denied. As Einstein’s famous saying goes as stated earlier; “Not 
everything that counts can be measured, and not everything that can be measured counts.” 
Henceforth, via the data used in the study it is possible to delineate several conclusions in 
regard to the relationship between culture and economic growth. The hope becomes to set 
an example for the forthcoming Works on the subject with the assertion of new variables in 
more developed models. 
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HİZMET PAZARLAMASINDA MARKALAŞMAK 
Yrd.Doç.Dr. Esra CİĞERCİ118 

ÖZET 
Dünyadaki sektörel gelişmelere baktığımızda hizmet sektörünün gitgide daha fazla pay 
aldığını görmekteyiz. Sektörün genişlemesiyle rekabet daha da hızlanmış ve işletmeler 
müşterileri için daha yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunma arayışına girmiştir. Çünkü 
müşteriler artık klasik hizmetten daha fazlasını beklemektedir. İhtiyaç ve beklentilerini en 
iyi anlayan ve buna yönelik çözümler sunarken aynı zamanda da kendini değerli hissettiren 
hizmetleri tercih etmektedirler. Bunu başarabilen işletmeler markalaşma yolunda emin 
adımlarla ilerleyebilmektedir.  
Fakat hizmetlerin markalaşması ürünlere kıyasla daha zordur. Bu zorluk ürün ve 
hizmetlerin pazarlanması arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Örneğin hizmetlerin 
taklit edilmesi daha kolaydır. Müşterilerinizin hoşuna gidecek bir farklılık sunsanız da bunu 
gören rakipleriniz mutlaka peşinizden gelecektir. Ayrıca farklılığınızı gösterebilmek için 
öncelikle müşteriye ulaşmanız gerekmektedir. Çünkü ürünlerden farklı olarak hizmetin 
kalitesini veya farklılığını satın almadan anlamak zordur. Diğer yandan hizmet kalitesinde 
standardı yakalamak neredeyse imkansızdır. İşletmeler daima standart hizmet kalitesi 
sunduklarını iddia etseler de, kalitenin müşteriler tarafından algılanışı çok farklı 
olabilmektedir. Algılanan bu kalite farklılığı daima olacaktır. Çünkü, hizmetleri ürünler gibi 
fabrikada standart bir formda üretemezsiniz. Kısacası hizmetlerde kalite algılanışı çevresel 
şartlardan oldukça etkilenir.  
İşte bu yüzden hizmet sektöründe markalaşmak kolay değildir. Marka olmak için öncelikle 
müşterinin kalbine dokunmayı bilmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da; hizmet 
pazarlamasının zorluklarını ortaya koyarak yapılan hatalara ışık tutmak ve iyi bir hizmet 
markası olabilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler vermektir.  
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Marka. 
Jel Kodu: M30, M31, M39. 

BRANDING IN SERVICE MARKETING 

ABSTRACT 
When we look at sectoral developments in the world, the service sector receives more and 
more shares. With the expansion of the sector, the competition is even more accelerated and 
businesses embarked on a search for more creative and delivering innovative solutions to 
their customers. Now, the customers expects more from the classic service. Customers prefer 
the services that best understands their needs and expectations and offer solutions to it. Also 
prefer services that makes them feel valuable. Businesses, who have achieved this, can 
proceed with certainty in the way of branding.  
However, the branding of the services compared to products is more difficult. This difficulty 
stems from the differences between the marketing of products and services. For example, it 
is easier to imitation of the service. Even if you create a difference your customers will love, 
your competitors, who saw it, surely will come after you. Also, in order to show your 
difference, you must reach the first customer. Because, unlike the product, without 
purchasing, it is difficult to understand the diversity or quality of service. On the other hand, 
it is almost impossible to ensure service quality standards. Even though businesses claim to 
offer standard service quality, quality perception by the customers can be very different. 
This perceived quality difference always will be. Because,  you can not produce the services 
in a standard form, like products, at the factory. In short, the perception of quality in 
services are affected by environmental conditions quite. 
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So, branding in the service industry is not easy. To be the brand first need to know how to 
capture the customer's heart. The aim of this study reveal the challenges of service 
marketing and shed light on mistakes made and provide information that should be 
considered to be a better service brand. 
Keywords: Marketing, Service Marketing, Branding. 
Jel Codes: M30, M31, M39. 
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ULUSAL MARKALAŞMA KAVRAMI VE TEORİK ALT YAPISI 
Arş. Gör. Tuğçe DANACI119 

Yrd. Doç. Dr. Ramazan NACAR120 

ÖZET 
Uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerin hız kazanması ülkelerin kendilerini 
farklılaştırmasını ve küresel arenada bilinilirliklerini arttırmasını zorunlu kılmıştır. 
İşletmeler yaşamlarını sürdürmek ve daha fazla kar elde edebilmek için ürünlerini 
farklılaştırmayı ve tüketiciler tarafından bir marka olmayı hedeflemektedir.  Marka, genel 
anlamda bir ürünü ifade eden sembol, tasarım, kalite, katma değer ve hatta duygusal bir 
fayda olarak tanımlanmasa da özünde ürün ve tüketici arasındaki güçlü bir bağın 
oluşmasında rol oynayan önemli bir faktördür. Günümüzde ülkeler de işletmeler gibi 
benzer amaçlar doğrultusunda ülke imajlarının bir marka olması için girişimlerde 
bulunmaya başlamıştır. Bunun sonucunda geçmişi uzun yıllara dayanmayan ve önemi 
giderek artan "ulusal markalaşma" kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı "ulusal 
markalaşma" kavramını tarihsel süreç içinde ele alarak, bu kavramın dayandığı teori ve 
çalışmaları incelemek ve boyutlarını ortaya çıkarmaktır. Nitel bir araştırma olan bu çalışma 
boyunca "ulusal markalaşmayı" açıklayan kavramsal modeller detaylı bir şekilde ele 
alınmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar yürüten işletmeler ve ortaya koydukları ülke 
markalaşma endeksleri incelenmiş, bu endekslerde yer alan ortak noktalar belirlenmiştir.  
Çalışmanın sonunda güncel ülke-marka ölçüm teknikleri karşılıklaştırılarak, bu tekniklerde 
kullanılan ortak unsurlar ve bu unsurların etkileri oluşturulan yeni bir kavramsal model ile 
açıklanmıştır. Bu çalışmanın, henüz yeni bir kavram olan ve hakkında çok az bilimsel 
çalışmaya ulaşılan “Ulusal Markalaşma”  ile ilgili ileride yapılacak bilimsel çalışmalara ışık 
tutması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ulusal Markalaşma, Ulusal kimlik, Menşe Ülke Etkisi, Ülke Marka 
Endeksi 
Jel Kodu: M30, M31, M37 

NATIONAL BRANDING CONCEPTS AND THEORY INFRASTRUCTURE 

ABSTRACT 
Acceleration of international commercial and economic relations enforce the countries to 
differentiate themselves and known in the global arena. Companies aim to become a brand 
known by consumers and differentiate their products to lead their lives and gain more. Even 
if a brand, in general, is defined as a symbol, design, quality, value, and even an emotional 
benefit, it is an essential factor plays a role in the formation of a strong link between goods 
and the consumers.  Today, countries also start to attempt to make their images become a 
brand with similar purposes.  As a result, growing importance of "national branding" 
concept of which background is not based on many years, has emerged. The aim of this 
study is to examine the theories and studies regarding "national branding" concept and find 
out its dimensions in the historical process. The conceptual models that describe the 
"national branding" are discussed in detail with this qualitative study. The companies 
studying on this subject and suggesting country branding indices are examined, common 
factors taking part in these indices are determined.  Results of this study is to reveal 
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common elements used in recent country brand measurement techniques and their effects 
with a new conceptual model by comparing them. It is expected that this study contributes 
to the further studies regarding "National Branding" which is a new concept and has very 
few researches in literature.  
Key Words: National Branding, National Identity, Country of Origin Effect, Country Brand 
Index 
Jel Codes: M30, M31, M37 
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AİLE ŞİRKETLERİ VE SÜREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYACAK TEMEL 
KURUMSALLAŞMA BOYUTLARI* 

Araş. Gör. Hakan ATLI121 

ÖZET 
Dünyadaki ve ülkemizdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğunu faaliyetleri ile bulundukları 
ülke ekonomisi için önemli bir fonksiyon icra eden aile şirketleri oluşturmaktadır. 
Küreselleşme eğilimi ile artan rekabet ve değişen işletmecilik anlayışı, işletmelerin 
sürekliliğinin sağlanabilmesi ve işleyişinin garanti altına alınabilmesi için, kurumsal bir 
yapının mevcudiyetini gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik, özellikle aile şirketleri için daha da 
büyük önem kazanmaktadır. Nitekim her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların 
hâkimiyeti olarak nitelendirilen kurusallaşmanın; ailenin işin sahipliğini üstlenmesi, 
yönetim kararlarında ve faaliyetlerinde yetkinin merkezileşme eğilimde olabilmesi gibi aile 
şirketlerinin kendine has özellikleri nedeniyle, geneli kapsayacak şekilde sağlıklı bir biçimde 
işlediğini söylemek mümkün değildir.  Bu çalışmanın temel amacı aile şirketlerini ayrıntılı 
bir şekilde incelemek ve uzun ömürlü ve başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri 
için kurumsallaşma yolunda neler yapabileceklerini ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma. 
Jel Kodu: M10 
FAMILY BUSINESSES AND BASIC DIMENSIONS OF INSTITUTIONALIZATION OF 

FAMİLY BUSİNESSES FOR CONTINUITY 

  ABSTRACT 
The majority of the organizations in the world and our country are consisted of family 
businesses which perform an important function for the economy of the country where they 
exist. In consequence of globalization, increased competition and shifted management 
concept which are two consequences of globalization stream, require an institutionalized 
structure in order to maintain the existence of the organizations and their operations. These 
requirements are especially important for family businesses. However, one can not say that 
the institutionalization -which is defined as the domination of certain rules throughout 
every transaction and communication- would work appropriately for common because of 
the ownership of the family and the centralization in the management decisions and actions.  
The main purpose of this study is to investigate family businesses in detail and to 
demonstrate what they can do towards institutionalization for maintaining activities long-
lasting and prospering. 
Keywords: Family Businesses, Institutionalization of Family Businesses. 
Jel Codes: M10 

GİRİŞ 

Aile en basit tanımıyla toplumun en küçük yapı taşı, işletme ise insanlara mal ve hizmet 
üretmek için kurulan kâr amaçlı bir kuruluştur. Aile ile işletme kavramı bir arada 
düşünüldüğünde, bir yanda duygular diğer yanda ise mantığın hâkim olduğu bir yapı ile 
karşılaşılmaktadır. Bu yönüyle diğer şirket türlerinden farklı olan aile şirketlerinde yönetim 
faaliyetlerinin uygulanmasında bir takım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Günümüz 
rekabet ortamı ve kıt olan kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanma zorunluluğu göz 
önünde bulundurulduğunda, şirketlerin faaliyetlerinin gelişerek devam etmesinin ülke 
ekonomisi adına büyük önem taşıdığı açıktır. Ülkemizde yaşanan krizler ve istikrarsızlıklar 
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nedeniyle, birçok şirketin hayatının son bulduğu bilinen bir gerçektir. Ancak işletmelerin 
hayatına son veren yalnız bu ekonomik ortam değil, aynı zamanda sonraki kuşaklara 
devredilemeyen ve bu nedenle rekabet güçlerini kaybederek piyasadan silinen aile 
şirketleridir (Ateş, 2005:11). Bu anlamda sistematik bir yönetim anlayışının benimsenmesi ile 
ilgili bir kavram olan kurumsallaşma önem kazanmaktadır. Kurumsallaşamayan ve rekabet 
güçlerini kaybederek piyasadan silinen aile şirketleri, sadece ailenin sorunu değil, tüm 
ülkenin sorunu ve bu nedenle üzerinde önemli durulması gerek bir konudur. 

I.AİLE ŞİRKETİ KAVRAMI  

Neubauer’ e (2003:269) göre, bir şirket yönetiminin aile üyelerinin kontrolünde olması, o 
şirketin aile şirketi olarak değerlendirilmesinde yeterli bir etmen olmakla birlikte farklı bakış 
açıları ile farklı tanımlar da yapılmıştır. Tablo 1’de aile şirketleriyle ilgili bazı tanımlara yer 
verilmektedir. 

YAZAR TANIM 

Potobsky, 1992:601 
“Aile üyelerinin yönetim kademelerinde çalıştığı 

işletmelerdir” 

Cox, 1996:92 
“Birden fazla aile üyesinin şirketin yönetim kararlarında 

ve faaliyetlerinde söz sahibi olduğu bir organizasyon” 

Chua ve Chirisman, 

1999:19 

“Yönetim ve kontrolün ailenin elinde olduğu ve gelecek 

nesillerine geçeceği bir işletme”.  

Lansberg vd., 2003: 452 
“Mülkiyet üzerindeki yasal kontrolün, aile üyelerinin 

sahip olduğu bir işletme”. 

Karpuzoğlu, 2004:18 
“Ailenin servetini dağıtmamak üzere kurulmuş olan özel 

bir şirket” 

Davis, 1983:47 
“Aile şirketinin temel karakteri üzerine kurulmuş, aile ve 

şirket arasındaki etkileşime bağlı bir durumdur” 

 

Yapılan farklı tanımlar için bir genelleme yapıldığında, aile şirketleriyle ilgili olarak şunlar 
söylenebilir (Fındıkçı, 2005:16-18):  

-Aile şirketi, ailenin iş kurmuş halidir.  

-Aile şirketi, aileden bir girişimcinin başlattığı ve daha sonra ailenin çoğunlukla işin içinde 
yer aldığı bir kurumsal yapıdır. 

-Aile şirketlerinde, mülkiyet kavramı önemlidir ve mülkiyet aileye aittir. 

-Aile şirketi, ailenin kendisine has kültürü ve geleneğinin işe yansıdığı sosyal bir yapıdır.  

-Aile şirketlerinde, ailenin işi, işin aileyi etkilemesi söz konudur.   

-Aile şirketleri söz konusu ortak noktalar göz önünde bulundurularak en genel anlamda, 
“Aile ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan, yönetim birimlerinin önemli bir bölümünde aile 
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üyelerinin istihdam edildiği, ailenin değer ve inançlarına göre yönetilen, bununla birlikte 
aile mirasının ve en az onun kadar değerli olan aile isminin de gelecek nesillere aktarıldığı 
şirket” olarak tanımlanabilir (Astrachan vd., 2002:46). 

II.AİLE ŞİRKETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, AVANTAJ VE DEZAVATAJLARI 

Aile şirketlerini diğer şirket türlerinden ayıran kendine has bir takım özellikleri 
bulunmaktadır. Hemen hemen tüm aile şirketlerinin tamamında görülebilecek ortak 
özellikler aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (Chua ve Chirisman, 1999:29-31; Birley vd., 
1999:598; Neubauer, 2003:270; Alayoğlu, 2003:17-23; Alayoğlu, 2004:2; Roessl, 2005:206-208; 
Fındıkçı, 2005:30-32):  

— Aile şirketi, girişimciliğini aile üyelerinden bir ya da birden çok kişinin yaptığı ve daha 
sonra aileden diğer insanların da katılabildiği, çoğu zaman kâr amaçlı olarak kurulan bir 
kurumdur. 

— Aile şirketleri genellikle aile ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı bir yapıya sahip olup, 
üst düzey pozisyonlar belirlenirken genellikle girişimciye olan yakınlık esas alınır. 

— Ailenin mevcut normları, değer ve inançları, şirketteki işlerin yapılma şeklini, kişiler 
arasındaki ilişkileri, işlerin icra edilmesi sırasında kullanılan yöntemleri, kısacası kurum 
kültürünü önemli derecede etkileyebilmektedir. 

— Aile şirketleri; aile üyeliği, mülkiyet sahipliği, işletmede çalışma, yönetsel kararlarda yer 
alma gibi farklı rollerin bulunduğu bir yapıya sahiptir. Bazen aile üyelerinin bu rollerden 
birini, ikisini, üçünü veya dördünü de üstlendikleri görülebilmektedir. 

— Aile şirketlerinde işin başında yoğun bir etkileşim ve iletişim ile aile üyeleri arasında bir 
güç birliği yaşanırken zamanla işler büyüyüp kişilerin, sosyo-ekonomik refahları, yaşam 
biçimleri geliştikçe, işbirliğinin zayıfladığı, iç çatışmaların çoğaldığı ve rol çatışmalarının 
yaşanabildiği görülebilmektedir. 

— Gerek organizasyon düzeyinde gerekse aile ilişkileri boyutunda kurumsal bir yapının 
tam olarak sağlanamamış olması, işletme ve aile içi ilişkilerde birçok çatışmanın kaynağını 
oluşturabilir.  

— Aile işletmelerinde kurumun sahibi ile tepe yönetimi genellikle aynı kişidir. İşletme 
sahibi Genel Müdürün ya da Yönetim Kurulu Başkanının kendisi olması gerektiğini 
düşünür ve bu görevleri fiilen kendi başına yürütme eğilimdedir. 

— Aile işletmelerinde genellikle formal bir organizasyon yapısı yoktur, ilişkiler doğal 
organizasyon anlayışına dayanır ve yönetimde yetki ve sorumluluk sınırını aile bağları 
belirler. Böyle bir durumda çalışanlar ile aile üyeleri ve aile üyelerinin birbirleri arasındaki 
yetki ve sorumlulukların dağılımında karmaşa ve eksiklik söz konusu olabilmektedir.  

— Aile şirketleri, genellikle mevcut alışkanlık ve uygulamalarını terk etmede zorlanan, 
değişime direnç gösteren, yeniden yapılanma ve özellikle kurumsallaşma ihtiyacı olan 
yapılardır. 

— Aile şirketlerinde girişimciyi takip eden neslin sahip olduğu olanaklar, ilk girişimciye 
göre daha iyidir. Bu anlamda, işin başındaki zorlukları görüp yaşamadıklarından girişimci 
neslin rolünü almakta zorlanabilmekte ya da işe uyum sağlamada sıkıntı çekebilmektedirler. 

— Ailenin ismi ile şirketin ismi ve itibarı bağlantılıdır. Şirketin iş hayatında yükselmesi, 
ailenin de toplumdaki statüsünün yükseltir. Böylece, soyadının aile bireylerinin itibarını 
belirlemede önemli rol oynadığı söylenebilir. 
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Aile şirketlerinin temel amaçlarından birisi, devamlılıklarını sağlayarak şirketi diğer 
nesillere devredebilmektir. Fakat diğer işletmelerden farklı olarak sahip oldukları 
özelliklerinden dolayı bu sürecin geneli kapsayacak şekilde sağlıklı bir şekilde işlediğini 
söylemek mümkün değildir. Aslında günümüz rekabet koşulları göz önünde 
bulundurulduğunda, aile şirketleri çok güçlü avantajlara (üstünlüklere) sahip olsalar da 
daha çok dezavantajları (zayıflıkları) ile ön plana çıkmaktadırlar. İlgili literatür sonucunda 
aile şirketlerinin avantaj ve dezavantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür 
(Alayoğlu, 2003:24; Campbell ve Heriot, 2002:5; Müftüoğlu, 2003:182; Moses, 2004:1; 
Karpuzoğlu, 2004: 22-23; Vera ve Dean, 2005:321; Fındıkçı, 2005:20; Ateş, 2005:15-17); 

Aile Şirketlerinin Avantajları 

Finansal sorunlarının çözümlenmesinde daha çok aile kaynaklarını kullanılma eğilimi, 
şirketi dışarıda daha güçlü konuma getirerek rekabet gücünü artırabilir,  

Tanınmış bir aile veya işletme olmanın iş ilişkilerini olumlu etkileyebilmesi,  

Yönetsel açıdan kendini işe adamış bir yönetim kadrosunun varlığı,  

Teknik ve idari açıdan yeni yöntemler uygulamak ve yeni yatırım alanlarına yönelmek 
konusundaki kararların daha kısa sürede alınabilmesi,  

Aile birliğinden gelen gücün kullanılmasının verdiği, karşılıklı saygı ve itaat duygusunun 
yönetime yansıması,  

İş ve çalışma saatleri bakımından esnek hareket edebilme potansiyeline sahip olmaları, 

Aile değerleri ile şekillenen kurum kültürünün, genellikle personel için ortak bir amaç, bir 
özdeşleşme ve sorumluluk duygusu yaratarak örgüte bağlılığın oluşması.  

Aile Şirketlerinin Dezavantajları 

Şirketin varlıklarının fazla olmaması veya borçlanmaya sıcak bakmaması, 

Kâr dağıtımı ile ilgili istikrarlı bir politikanın belirlenip uygulanmasında aile bireyleri 
arasında fikir ayrılıkları, 

Aile şirketlerinin genellikle merkeziyetçi yönetim anlayışını benimsemeleri, 

Nepotizm (akraba kayırma), 

Mal sahipliğinden kaynaklanan ve işletmelerin hızlı ve sürekli büyümesini sağlayacak 
kararlar almasını olumsuz yönde etkileyebilecek korumacı tavır (tutuculuk), 

 Aile bireyleri arasında rekabet (güç ve kontrol kavgaları, vâris seçimi konusundaki çıkar 
çatışmaları, görüş ayrılıklarının kişisel çatışmaya dönüşmesi, iş yükü ve ücrette adaletsizlik 
vb.), 

Farklı rollerin beklentilerini karşılayamamanın getirdiği rol çatışmalarının yaşanabilmesi, 

 Devir planlamasına yönelik gerekli kurumsal düzenlemelerin yapılmasında şirket 
politikalarındaki belirsizlik, 

Örgüt kültürünün, değişim karşısında, mevcut normlara, yapı ve kurallara aşırı derecede 
bağlı kalma ve değişime direnç gösterme eğilimi, 

Aile değerlerinin iş değerlerinden daha önemli görülebilmesi,  

Girişimcinin sahip olduğu tecrübenin, değişime engel oluşturabilmesi. 

Aile şirketlerinin sahip olduğu avantajlar bir yana kendine has özellikleri ve dezavantajları, 
dünyanın hemen her yerinde yaşam sürelerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
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III.YAŞAM SÜRELERİ AÇISINDA AİLE ŞİRKETLERİ 

Aile şirketleri ile ilgili sağlıklı istatistikî veriler bulunmasa da araştırmalarda dünyadaki tüm 
şirketlerin ortalama 2/3’ünün aile şirketlerinden oluştuğu ve küresel gayri safi hâsılanın 
%70-90’ını gerçekleştirdikleri tahmin edilmektedir (www.ffi.org). Dünyadaki en büyük ve 
başarılı şirketlerin önemli bir bölümünün aile şirketleri olduğu söylenebilir. Fortune 500 
listesindeki tüm şirketlerin %35’i aile şirketlerinden oluşmaktadır 
(www.familybusinesscenter.com). Forbes tarafından yayınlanan Küresel Aile Şirketleri 
İndexinde dünyadaki en büyük 500 aile şirketi, yıllık 6.5 trilyon dolarlık (ABD doları) satış 
gerçekleştirirken, 21 milyon kişiyi (ortalama 42 bin kişi) istihdam etmektedirler 
(www.familybusinessindex.com). Bu aile şirketleri aynı zamanda uzun yaşam süreleri ile de 
dikkat çekmektedir. Nitekim ortalama yaşam süreleri 88 yıl olup, %44’ü dördüncü nesil 
tarafından yönetilmektedir. Listedeki şirketlerin %74’ü Avrupa ve ABD’de bulunurken, 
Türkiye’den de; Koç (Koç Holging), Sabancı (Sabancı Holding), Tara (Enka Holding), 
Şahenk Doğuş Holding), Çalık (Çalık Holding) ve Suudi Hariri (Oger Telekominasyon AŞ, 
Türk Telekominasyon AŞ)  olmak üzere altı aile bulunmaktadır 
(www.familybusinessindex.com, www.forbes.com). 

Belirtilmiş olan genel istatistiklere rağmen, aile şirketlerinin, gerek dünyada gerekse de 
ülkemizde, gelişme dönemlerinin çeşitli safhalarında, o dönemin kendine has sorunlarıyla 
karşılaştığı ve çok azının bu sorunların üstesinden gelebildiğini söylemek mümkündür. 
Nitekim dünyadaki tüm aile şirketlerinin ortalama %30’unun ikinci nesle devrettiği, %10-
12’sinin üçüncü nesle ve ancak %3-5’inin dördüncü nesle kadar varlıklarını sürdürdükleri 
görülmektedir (www.thefbcg.com; http://www.statisticbrain.com). Türkiye açısından 
değerlendirildiğinde ise, tüm şirketler içerisinde %95’lik bir paya sahip olan ve İMKB’de 
işlem gören şirketlerin ise %75’ini oluşturan aile şirketlerinin (www.tr-ch.org/tr) dünyadaki 
verilere paralel olarak, %30’unun ikinci kuşağa, %12’sinin üçüncü ve ancak %1’i dördüncü 
ve daha sonraki nesillere devredebildiği görülmektedir. 

Araştırmanın bundan sonraki bölümünde kurumsallaşma ve aile şirketlerinde 
kurumsallaşma kavramları ele alınarak, aile şirketlerinin uzun ömürlü ve başarılı bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kurumsallaşma yolunda neler yapabilecekleri ortaya 
konmaya çalışılacaktır. 

IV.KURUMSALLAŞMA  

İlgili literatürde kurumsallaşmanın; çevresel, örgütsel ve kültürel öğelerin etkisi altında 
değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Örneğin kavrama çevresel uyum olarak bakan March 
(1996:280)’a göre kurumsallaşma, “çevresel değişimin ve bu değişim doğrultusunda 
standardizasyonun sağlanması”; örgütsel değişimin bir sonucu olarak bakan Leaptrott 
(2005:215)’a göre, “sosyal etkileşim ve adaptasyon sürecinde,  belirli şekillerin, süreçlerin, 
stratejilerin, görünüşlerin ve becerilerin uygulanabilmesi”; kültürü esas alan bir yaklaşıma 
göre ise, “bir örgütün, üyelerinden herhangi birinin varlığına bağlı olmayan bir ölümsüzlük, 
kendine özgü bir hayatı olması” dır (Döğerlioğlu, 1995:35). Kurumsallaşma, tüm bu öğeleri 
kapsayacak şekilde ve bütüncül bir yaklaşımla Duygulu (1998:69) tarafından şu şekilde 
tanımlanmıştır: “ kurumsallaşma; çevresel etkileri ve sınırlamaları göz ardı etmeyen, 
kendine özgü davranış biçimleri ve tutumları oluşturmuş, üyeleri ve diğerleri tarafından 
kabul edilmiş, bireysel, grupsal veya örgütsel eylemin genişletilmesi, serbestleştirilmesi ve 
denetiminde ortaya çıkan toplu eylemdir”. Örgütün farklı zaman ve mekânlarda benzer 
tepkileri vermesi, davranışlarının tutarlı, yerleşmiş birtakım ilke ve politikalara göre 
belirlenmesi, çevresel etkilere tepki verebilecek esnek bir yapıya sahip olmasının o örgütün 
kurumsallaşması ile ilgili olduğu söylenebilir (Ural, 2004’den aktaran Güngör Ak, 2010:72). 
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Kısaca her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hâkim olması şeklinde de 
nitelendirilen kurumsallaşma; kurumun resmilik kazanması (kanunen tanınma), varlığını 
sürekli kılması (değişen çevre koşullarına ayak uyduran dinamik yapı), işveren ve iş gören 
değerlerinin eşgüdümleşmesi (bireysel ve örgütsel amaç uyumu) ile kurumsal kimlik 
kazanması (diğer örgütlerden ayırt eden farklı bir yapı, ilişki ve değerler sisteminin 
oluşması) sonucunda gerçekleşir (Broom ve Selznick 1965’den aktaran Duygulu, 1998:15; 
Karpuzoğlu, 2004:78-82). 

Günlük hayatta, tamamen kurumsallaşmış veya hiç kurumsal niteliği olmayan bir işletme 
yapısından söz etmek mümkün değildir. Başka bir ifade ile bir girişimcinin hukuk 
kurallarını dikkate almadan bir firma kurması, şirketteki tüm işlerin kurallara göre icrası, 
%100 iş tatminli çalışanların varlığı veya bütün hedeflerin gerçekleştirilebilmesi son derece 
güçtür. Bu anlamda teorik olarak şirketleri her ne kadar kurumsal ya da kurumsal olmayan 
şeklinde sınıflandırmak mümkünse de pratik anlamda ancak bir işletmenin kurumsallaşma 
düzeyinin yüksekliğinden veya düşüklüğünden söz edilebilmektedir (Karpuzoğlu, 2004). 

V.AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA 

Aile şirketlerinin kurumsallaşması; işletmenin ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak 
üzere iki boyutta ele alınmaktadır. İşletmenin kurumsallaşması; uzun vadeli stratejik 
planların yapılması, amaçlara uygun bir örgüt yapısının oluşturulması, iş ve görev 
tanımlarını belirlenerek yazılı hale getirilmesi, iç yönetmeliklerin oluşturulması, yetki ve 
sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi ile ilgili faaliyetleri 
içermektedir (Karpuzoğlu, 2001’den aktaran Alayoğlu, 2003:63). Daha genel bir yaklaşımla 
yönetim fonksiyonlarının uygulanma biçimlerinin, aile şirketlerinin bu anlamda 
kurumsallaşma düzeylerinin de temel belirleyicisi olduğu söylenebilir. Yönetim 
fonksiyonları; planlama, örgütleme, yöneltme/yürütme ve kontrol olmak üzere kısaca 
örneklendirilecek olunursa;   

- Günü kurtarmayı amaçlayan, yaşanılan gün üzerine odaklanan ve daha çok kısa ve 
orta vadeli taktik planlama, karar alma ve koşullara reaksiyon şeklinde çalışmak yerine, 
uzun vadeli stratejik planların yapıldığı, 

-  İş tanımlarının yapılmadığı, karmaşık, herkesin her işi yapabildiği bir örgüt yapısı 
yerine,  bilgi aktarımını kolay ve hızlı bir hale getiren yalın ve sade bir örgüt yapısına sahip 
(Tetik ve Uluyol, 2005:25), merkeziyetçi değil, katılımcı veya profesyonel bir yönetim 
tarzının uygulandığı, yapılacak işler ile yetki ve sorumlulukların, bu işleri yapacak olan 
kişilerin temel özelliklerine göre belirlendiği, ast-üst arasındaki ilişkilerin, işletmenin 
büyüklüğüne göre belirlenip organizasyon şemalarında gösterildiği (Karpuzoğlu, 2004:146-
147), 

- Aile şirketlerine has roller ve bunların amaç ve beklentilerindeki farklılıkların belirli 
amaçlar etrafında bütünleştirilebildiği, bu anlamda; kariyer planlama, performans 
değerlendirme, terfi, ücretlendirme gibi politikaların uygulandığı ve sadece üretim ve 
pazarlama faaliyetlerine odaklanmak yerine, personel ve AR-GE gibi fonksiyonlara da önem 
verildiği, 

- Sübjektif yöntemlerle denetim yapmak yerine; standart ve prosedürlerin olduğu 
etkin bir denetim mekanizmasının kullanıldığı (Tetik ve Uluyol, 2005:25-27) aile şirketleri, 
kurumsallaşma düzeyi yüksek şirketler olarak nitelendirilebilir.  

Aile ilişkilerinin kurumsallaşması ise; aile, işletme ve mülkiyet boyutu olmak üzere üç 
şekilde sınıflandırılmaktadır. Aile boyutu, aile anayasası, aile konseyi ve varis ve emeklilik 
planının (devir planı); işletme boyutu, yönetim kurulu ve acil durum planının; mülkiyet 
boyutu ise, hissedarlar sözleşmesi ile miras planının hazırlanmasını gerektirmektedir 
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(Alayoğlu, 2003; Karpuzoğlu, 2004; Fındıkçı, 2005) . Söz konusu faktörler aşağıda kısaca 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

Aile anayasası; şirketleri geleceğe taşıyabilmek için gerekli olan tüm yönetim kurallarını 
ortaya koyan, ileride karşılaşılabilecek muhtemel sorunları ve çatışmaları öngörümleyerek 
baştan önlemler almaya çalışan yazılı kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Aile Anayasası 
ile aile üyelerine işletme ve aile içerisinde çeşitli kısıtlamalar getirerek bütünlüğü sağlamak 
amaçlanmaktadır (Özen, 2007:34).  

Bu anayasa genel olarak, şirketin istihdam politikası, aileye ait bir misyon ve vizyonun tespit 
edilmesi, aile amaçlarının tespit edilmesi, ortakların işletmedeki payları, kar payı dağıtım 
oranları, işletmeyi dışarıda temsil etme ve yatırım yapma yetkisi veya kredi alma 
sorumluluğu gibi hususların yanı sıra, aile üyelerinin birbiri arasındaki ilişkilerini sağlıklı 
bir şekilde yönetebilecek temel ilkeleri kapsamaktadır (Alayoğlu, 2003:87).    

Aile Konseyi; işletmenin ve ailenin genel gidişatını doğrudan etkilemeyen, aile ile iş 
arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlayan ve birinci dereceden aile üyelerinin yer aldığı 
bir organdır. Bu kurumun temel amacı, aile şirketlerinde birlik beraberliğin sağlanması, 
ailenin işin genel gidişatı ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve her konumdaki aile üyelerinin 
işe ilişkin fikirlerinden yararlanmasıdır. Aile Konseyinin kimlerden oluşacağı yönetim 
kurulu tarafından kararlaştırılır ve tercihen yönetim kurulu üyeleri ve varsa yönetim 
kurulunda yer almayan kardeşlerin, birinci dereceden akrabaların (anne baba çocuklar) 
katılımı ile oluşur. Kurulda, yeni nesillerin eğitimi, yetişme sorunları, geleceğe ilişin 
hazırlıklar (vâris seçme, hazırlama, emeklilik koşullarını belirleme, hisse ve hissedarlık 
sözleşmesi düzenleme, boşanma, evlilik, ölüm gibi hususlara ilişkin politikaların 
belirlenmesi), aile üyelerinden beklentiler, harcamaların disipline edilmesi, ailedeki 
sorunların işe yansımaması, şirketlerin yeni hedefleri, yatırımları ve benzeri konular üzerine 
odaklanılır (Fındıkçı, 2005:200-201). 

Vâris ve Emeklilik Planı (Devir Planı); Vâris planı girişimcinin vefatından, iş göremez hale 
gelmesinden veya emekliliğinden sonra işletmenin yönetim kurulu başkanı ve/veya genel 
müdür unvanını üstlenecek kişinin tespiti ile ilgili bir plandır. Vâris planının mevcut 
olmadığı şirketlerde, sakatlanma, ölüm, uzun süreli hastalık, boşanma veya aileden olmayan 
yöneticilerin işletmeye dâhil edilmeleri krize yol açabilmektedir. Vâris planı yapılırken 
üzerinde durulması gereken belki de en önemli husus, girişimcinin yerini alacak vârisin, 
girişimci işin başındayken seçilmesidir. Burada üzerinde durulması gereken konu 
girişimcinin emeklilik planın (emeklilik zamanının, emeklilik dönemi için gerek duyulan 
gelir miktarının ve emeklilik sonrası şirketteki sorumlulukların belirlenmesi) yapılmış 
olmasıdır. Nitekim bir aile işletmesinde emeklilik planının mevcudiyeti, vârisin seçiminde 
erken adım atılmasını sağlayarak, daha sonra bu konuda karışıklık çıkmasını 
önleyebilmektedir (Karpuzoğlu, 2004: 140).  

Yönetim Kurulu;  Aile konseyi, aile ilişkilerini ve bu ilişkilerin işletmeye etkisini 
düzenlerken, yönetim kurulu ise işletmenin yönetiminden birinci derecede sorumlu olan 
organdır. Diğer bir ifade ile aile konseyi, işletmenin aile tarafını, yönetim kurulu ise işletme 
tarafını temsil etmektedir (Yolaç ve Doğan, 2011:101). Aile işletmelerinde yönetim kurulu; 
şirketin uzun vadeli hedeflerini ve stratejik yönünü belirlemek, ortakların çıkarlarını 
korumak, yatırım kararları vermek, işletme faaliyetlerini denetlemek, kritik görevler için 
insan kaynağı bulmak ve atamak, etkin bir organizasyon yapısı oluşturmak ve devamını 
sağlamak vb. faaliyetleri üstlenir (Erdoğmuş, 2007:124; Alayoğlu, 2003:89).  

Acil Durum Planı (Stratejik Durumsallık Planı); Girişimcinin ani vefatı durumunda işletme 
faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenme olasılığına karşılık yapılan ve kriz durumu 
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aşıldıktan sonra da geçerliliğini kaybeden bir plan türüdür. Stratejik durumsallık planında, 
cenaze işlemleri, organ bağışı, mirasa, vârisliğe ve diğer önemli konulara ilişkin dokümanlar 
ve dokümanları kullanacak kişiler ile kullanımına izin verecek kişiler gibi konular üzerinde 
durulur. Ayrıca; günlük faaliyetlerin devam etme biçimi, işletme sahipliğinin devir zamanı 
ve şekli, sahiplik devri gerçekleşene kadar banka ve müşteriler ile ilişkileri, tedarikçilere ve 
diğer alacaklılara yapılacak ödemeler konusunda da bilgiler yer almaktadır (Karpuzoğlu, 
2004: 143). 

Hissedarlar Sözleşmesi; Mülkiyet standartlarının, hisselerin devri için gereken kriterlerin ve 
devir sonrasındaki sınırlılıkların belirlendiği sözleşme olarak nitelendirilebilir (Kırım, 
2005’den aktaran, Yolaç ve Doğan, 2011:104). 

Miras Planı; İşletme sahibinin vefat etmesi, çalışamaz duruma gelmesi veya boşanması gibi 
durumlar işletmenin el değiştirmesini gerektirebilir. Dolayısıyla miras planlaması ile vefat, 
iş göremez hale gelme veya boşanma gibi bir durumla karşılaşılma olasılığına karşı hazırlık 
yapılmış olur (Özen, 2007:30). 

SONUÇ 

Yirminci yüzyılın en önemli gelişmelerinden birisi küreselleşmedir. Ülkeler arasındaki 
iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişip yoğunlaşması ile ilgili bir kavram olan 
küreselleşme, gerek ulusal gerekse de uluslararası boyutta faaliyet gösteren işletmelerin 
tümünü doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir (Aşıkoğlu, 1997:56, Tekin ve 
Ömürbek, 2004:3). Küreselleşme hareketi sonucu ülke sınırlarının önemini yitirmesiyle, 
kurumlar rekabet avantajlarını kaybetmemek için uluslararası şartlara ve gelişimlere uyum 
sağlamak zorundadırlar.  

Başarılı işletmeler, geçmiş yıllarda büyümek için kullandıkları taktiklerin her zaman geçerli 
olabileceğini, değişen dünyada, aynı taktik ve stratejiler ile aynı başarıyı tekrar 
yakalayabileceklerini düşünebilirler (Mustakallio vd., 2002:205). Bu ise onların sürekliliği 
açısından önemli bir tehlikedir. Çünkü değişen dünya koşulları çerçevesinde süreklilik, 
geçmiş başarılara sonsuz güvenmek yerine, değişime hazır hale gelmek ile sağlanabilir. Bu 
anlamda, bir işletmenin değişim karşısında sürekliliğinin sağlanabilmesi ve işleyişinin 
garanti altına alınabilmesi için “kurumsal” bir yapının mevcudiyeti üzerinde önemle 
durulması gereken bir konudur.  

Günümüzde gelişmiş ülkelerin çoğunda ekonomik hayatta söz sahibi olan, gelişmekte olan 
ülkelerde ise lokomotif bir güç oluşturan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun aile şirketleri 
olduğunu görülmektedir (Romano vd., 2001:286). Diğer taraftan aile şirketlerinin üçte 
birinden daha azı ikinci nesle devrederken, üçüncü nesle ulaşabilenlerin sayısı ise, bu oranın 
ancak yarısını teşkil etmektedir Bu nedenle kurumsallaşmanın, kendine has özellikleri olan 
aile şirketleri için daha da önem kazandığı açıktır.  

Aile şirketlerinin, değişim ve rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı günümüz iş dünyasında 
varlıklarını koruyarak, faaliyet gösterdikleri sektörde, bölgede, ülkede ve uluslararası 
arenada söz sahibi olabilmeleri için, kişilere bağımlı olmaktan uzak bir yapıyı bünyelerinde 
barındırabilmeleri ve gelecekte var olabilmeleri için, istek, ihtiras ve hırstan ziyade 
profesyonelce yönetilmeleri son derece önem taşımaktadır (Alayoğlu, 2003: 62). 

Türk aile şirketlerinin, kültürümüze özgü, büyüklere mutlak saygı anlayışı, profesyonel 
yöneticilere güvenmeme, bilgi ve uzamalıktan ziyade, kan bağına dayalı personel istihdam 
etme gibi rasyonellikle çelişen bir yönetim anlayışına sahip olmalarının yanı sıra, aile şirketi 
olsun veya olmasın bütün şirketlerin en tipik zafiyeti olan planlamaya ve organizasyona 
önem vermeden icraya girişme anlayışı gibi bir çok faktör, kurumsallaşmanın önündeki en 
önemli engeller olabilmektedir. 
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Aile şirketi sahipleri, kurumlarını günlük alışkanlıkları ve psikolojilerine göre 
yönetmemelidirler. Herkesin bildiği sahiplenebildiği ve bir “Aile Anayasası” niteliği taşıyan 
yazılı kuralların benimsenmesi önemli ve gereklidir. İşi bilme ve işin çekirdeğinden gelme 
belirli bir büyüklüğe ulaşmak için önemli olsa da kalıcılık için yeterli değildir. Sürekliliği 
sağlayabilmek için önemli olan modern yönetim anlayışı çerçevesinde aile şirketlerinin 
tabiatında var olan ve diğer şirket türlerine göre avantaj olabilecek özelliklerini de yaşatacak 
esnekliğe sahip, işletme ve aile ilişkileri boyutunu da kapsayacak şekilde kurumsallaşmanın 
tamamlanması gerekir. 
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TÜRK KOBİ’LERİN İHRACAT DÜZEYLERİNİ ARTTIRMADA 
DİJİTAL PAZARLAMANIN ROLÜ 

Yrd. Doç. Dr. İsmail METİN122 

ÖZET 
İhracat yaparak küresel pazarlara açılmak isteyen işletmeler, müşteri bulabilmek için birçok 
yönteme başvurmaktadır. Uluslararası pazarlarda geleneksel müşteri bulma yöntemlerinin 
yanı sıra modern yöntemler de bulunmaktadır. Bu noktada, internet ve bilgi iletişim 
teknolojilerinin ilerlemesiyle dijital pazarlama araçları uluslararası pazarlarda ihracat 
pazarını büyütme amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Ege İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği’ne üye 162 küçük ve orta büyüklükteki işletmenin (KOBİ’nin) ihracatta dijital 
pazarlama araçlarının kullanımı üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, 
KOBİ’lerin geleneksel uluslararası pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra dijital uluslararası 
pazarlama faaliyetlerine önem verdikleri ve ihracat, online tanıtım ve dış pazar araştırması 
amacıyla özellikle Google Adwords’ü ve B2B e-pazaryerlerini kullandıkları tespit edilmiştir. 
Bu bağlamda çalışmada, gerek teorik inceleme gerekse KOBİ’lerde durumu araştırma 
aracılığıyla Türkiye’deki konu ile ilgili literatüre katkı sağlama amacı güdülmektedir. 
Anahtar Kelimler: Uluslararası Pazarlama, Dijital Pazarlama, İhracat, Uluslararası Ticaret.      
Jel Kod: M310, M160, M150 

THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INCREASING THE EXPORT LEVEL OF 
TURKISH SMEs 

ABSTRACT 
Companies who want to enter the global markets apply to many methods in order to find 
customers. In international markets, there are modern customer finding methods in addition 
to the traditional ones. At this point, with the development of internet, and information and 
communication technologies, digital marketing tools are used in international markets with 
the purpose of upsizing the exporting market. In this study, a questionnaire has been made 
on the use of digital marketing tools in export by 162 SMEs who are a member of Ege 
(Aegean) Exporters Association General Secretariat. As a result, it has been depicted that the 
SMEs give importance to digital international marketing activities in addition to the 
traditional international marketing activities and that they use especially Google Adwords 
and B2B e-market places with the purpose of exporting, online promotion and foreign 
market research. In this concept, the study preserves the aim of making a contribution to the 
literature in Turkey on this subject via both theoretical investigations and researching the 
situation in SMEs. 
Keywords: International Marketing, Digital Marketing, Export, International Trade. 
Jel Codes: M310, M160, M150. 

GİRİŞ 

İşletmeler çeşitli sebeplerle uluslararasılaşma yoluna gitmektedirler. Kotler’e göre (Akt: 
Butkovic vd., 2014, s.505) işletmeler uluslararasılaşma sebepleri farklılık gösterse de temelde 
5 şekilde dış pazarlara girmektedirler: Dolaylı ihracat, doğrudan ihracat, Lisans verme, ortak 
yatırım ve doğrudan yatırım. Uluslararasılaşmanın en temel yolu ihracattır ve ihracat 
yapabilmek için işletmeler bir çok yönteme başvurmaktadırlar. Bunların başında da dijital 
(internetten) pazarlama gelmektedir. İşletmeler, ticari aktiviteler için interneti gün geçtikçe 
daha fazla kullanmaktadır. İnternetin yaygın doğası ve küresel oluşu işletmeler ve 
müşterileri arasında iletişimi daha verimli hale getirmiştir (Teo, 2005, s.203). Internet World 
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Stats verilerine göre (2016, s.1), 2015 yılında dünyada internet kullanıcı sayısı yaklaşık 3,4 
milyar kişi iken, Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 46,3 milyon kişi olmuştur.  

Dijital pazarlama, günümüzde internet ve bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 
önemli bir konuma gelmiştir. İhracatta dijital pazarlamanın kullanımı üzerine Avrupa ve 
Amerika’da araştırmalar yapılsa da ülkemizde uygulamalı bir çalışma yapılmaması bu 
çalışmanın yapılmasına dayanak oluşturmaktadır. Çalışma, “Ege Bölgesinde faaliyet 
gösteren işletmeler uluslararası pazarlara açılırken en çok hangi dijital pazarlama araçlarını 
kullanmaktadır?” sorusuna cevap aramaktadır.  

I.DİJİTAL PAZARLAMA 

Dijital pazarlama, literatürde internet üzerinden pazarlama, e-pazarlama, internette 
pazarlama, sanal pazarlama, online pazarlama ve internet ortamında pazarlama gibi farklı 
isimlerle yer almaktadır (Metin, 2015: 80). Dijital  pazarlama en genel anlamıyla “hedef 
pazarlara yönelik olarak internet ortamında ürünlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, 
tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin stratejik bir süreçtir” (Nakip vd., 2012, s.264). 
Skudiene ve arkadaşlarına göre dijital pazarlama (2015, s.921), genel olarak bir şirket ve 
müşterileri arasında etkileşim sağlayan yenilikçi teknoloji temelli pazarlamadır. Dijital 
pazarlama, pazarlama ilgili faaliyetlerin elektronik platformda network (ağ) araçları ile 
yürütülmesine denilmektedir (Kırçova, 2012, s.24). Marangoz’a göre (2014, s.49) dijital 
pazarlama, “pazarlama hedeflerine ulaşmak ve modern pazarlama anlayışını desteklemek 
için internet ve internete ilişkin dijital teknolojilerin kullanılmasıdır”. Uluslararası dijital 
pazarlama ise, belirlenen yurtdışı (hedef) pazarlara ürünlerin ihraç edilebilmesi amacıyla 
internet ve bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılması olarak tanımlanabilir.   

Dış pazarlara açılabilmek için kullanılan en önemli dijital pazarlama araçları arasında web 
sitesi, elektronik pazaryeri (e-pazaryeri), arama motorları, sosyal ağlar, e-posta yer 
almaktadır. Ülkemizde her işletme için bir web sitesi kurulması konusunda yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda yasal adımlar atılmıştır. Uluslararası pazarlara açılmak isteyen 
işletmeler en az bir yabancı dil seçeneğine sahip bir web sitesi hazırlayarak firmalarının ve 
ürünlerinin tanıtımını yapabilmektedirler. 

Bu çalışma, işletmelerin uluslararası pazarlardaki alıcılara ürün satabilmek için hangi dijital 
pazarlama araçlarını kullandıklarını ölçmek amacıyla ele alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada, 
ihracat pazarlarının büyümesinde dijital pazarlamanın etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.    

II. METOODOLOJİ 
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modelleri iki ya da 
daha çok sayıdaki değişkenin birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini saptamayı 
amaçlayan araştırma modelleridir. Tarama yolu ile saptanan ilişkiler gerçek bir neden-sonuç 
ilişkisi olarak yorumlamak doğru olmaz; fakat o yönde bazı ipuçları sunarak bir 
değişkendeki durumun bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesinde faydalı neticeler 
verebilmektedir (Karasar, 1991). Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne kayıtlı Mobilya, 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kuru Meyve ve Mamulleri ve Su Ürünleri sektörlerinde 
faaliyet gösteren 450 ihracatçı işletmenin ihracat yöneticileri araştırma evreni olarak 
seçilmiştir. Kolayda Örnekleme yoluyla seçilen katılımcılara Mart-Mayıs 2016 tarihleri 
arasında online anket yönteminin kullanıldığı çalışmada 178 firmadan geri dönüş olmuştur. 
Ve elde edilen 178 anketten, 16 anketin çok sayıda kayıp değer içermesi nedeniyle analiz 
dışında bırakılmasına karar verilmiştir. 
III. BULGULAR 

Araştırmanın güvenilirlik katsayısına ilişkin verilere Tablo 1’de yer verilmektedir. Beşli 
likert tipi 20 değişkenden oluşan anket ölçeğinin Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı 
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0,896 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, ölçeğin güvenilirliğinin oldukça yeterli olduğunu 
göstermektedir.  

Tablo 1: Güvenilirlik Katsayısı 
Cronbac

h's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N 

of Items 
,896 ,914 20 

 

Aşağıdaki tablo (Tablo 2), anketlere yanıt veren ihracat departmanı yöneticilerinin anket 
formunda belirtilen İşletme Türü, İşletmenin Faaliyet Yılı, Eğitim Durumu, Çalışan Sayısı, 
İhracat Tutarı ve Faaliyet Alanı gibi altı farklı özelliğe göre frekans ve yüzdelerini 
göstermektedir.  

 
Tablo 2: Çalışmanın Örneklemi 

İşletme 

Türü 
Sa

yı 
  

(%) 
Faaliyet Alanı S

ayı 
(

%) 
Şahıs   

18 
 

 11,1 
Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon 
  

46 
  

28,4 
Limited   

99 
 

 61,1 
Mobilya   

64 
  

39,5 
Anonim   

45 
 

 27,8 
Kuru Meyve ve 

Mamulleri 
  

32 
  

19,8 
Toplam 1

62 
1

00,0 
Su Ürünleri   

20 
  

12,3 
Faaliyet Yılı Sayı   (%) Toplam 1

62 
1

00,0 
1 yıl     3    1,8 Eğitim Durumu   
2-5 yıl   35  21,6 Lise ve dengi   26  16,1 
6-10 yıl 105  64,8  Üniversite (Lisans)  124  76,5 
11 yıl ve Üzeri    19  11,8 Lisansüstü   12    7,4 
Toplam 162 1

00,0 
Toplam 162 1

00,0 
Çalışan Sayısı Sayı   (%) İhracat Tutarı (€)  Sayı   (%) 
1-49 kişi 114  70,4 0-1 Milyon   74   45,7 
50-99 kişi   36  22,2 2-5 Milyon   48   29,6 
100-249 kişi     9    5,5 6-9 Milyon    19   11,7 
250 kişi ve üzeri     3      1,9 10 Milyon ve Üzeri    21   13,0 
Toplam 162 1

00,0 
Toplam 162 100,0 

 

Örneklem grubunun %61,1’ini bir Limited Şirkette dış ticaret yöneticisi olarak çalışanlar, 
%27,8’ini bir Anonim Şirkette çalışanlar ve %11,1’ini ise bir Şahıs Şirketinde çalışanlar 
oluşturmaktadır. Faaliyet yılı açısından değerlendirdiğimizde; işletmelerin %64,8’i 6-10 yıl, 
%21,6’sı 2-5 yıl, %11,8’i 11 yıl ve üzeri ve %1,8’i ise 1 yıllık faaliyet geçmişine sahiptir. 
Katılımcıların %39,5’i Mobilya, %28,4’ü Hazır Giyim ve Konfeksiyon ve %19,8’i Kuru Meyve 
ve Mamulleri ve son olarak da %12,3’ü de Su Ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir.   

Katılımcıların Eğitim Durumu bakımından, %76,5 gibi büyük bir oran Üniversite (Lisans) 
Mezunu olduğunu ifade etmiş, %7,4’ü Lisansüstü diplomasına sahip ve %16,1’i ise lise 
mezunu olduklarını belirtmiştir. 162 katılımcının %70,4’ü 1-50 arası kişi çalıştıran bir 
işletmede, %22,2’si 51-100 kişi çalıştıran bir işletmede, %5,5’i 101-250 kişi çalıştıran bir 
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işletmede ve son olarak %1,9’u ise 251 ve üzeri işçi çalıştıran bir işletmede çalışmaktadır. 
Ankete katılan işletmelere Yıllık İhracat Tutarları sorulduğunda; %45,7’si 1 Milyon Euro’ya 
kadar, %29,6’sı 2-5 milyon Euro, %13’ü 10 milyon Euro ve üzeri, ve %11,7’si de 6-9 milyon 
Euro arasında bir gelir elde etmektedir.  

Tablo 3’te, anketlere yanıt veren ihracat departmanı yöneticilerinin anket formunda 
belirtilen Dijital Pazarlama (DP) Yapma Durumu, DP Tercih Amacı, DP Kullanım Durumu 
ve DP Deneyim ,süresi gibi farklı özelliklere göre frekans ve yüzdeleri gösterilmektedir.  

Tablo 3: Verilerin Frekans Dağılımları 

 N (%) 
DP Yapma Durumu 

 

Evet 

Hayır 

Toplam 

 

154 

8 

162 

 

95,1 

4,9 

100,0 

DP Tercih Amacı 

 

             Online Tanıtım 

İhracat 

İthalat 
Dış Pazar Araştırması 

Satış Sonrası Hizmetler 

Toplam 

 

28 

105 

13 

10 

6 

162 

 

17,3 

64,9 

8,0 

6,1 

3,7 

100,0 

DP Deneyimi (Yıl) 

 

 

1-2 Yıl 

3-5 Yıl 

6-8 Yıl 

9 Yıl ve üzeri 

Toplam 

 

 

5 

84 

56 

17 

162 

 

 

3,1 

51,9 

34,6 

10,4 

100,0 

DP Kullanım Durumu 

 

 

Web Sitesi 

E-Pazaryeri 

Google Adwords 

Sosyal Ağlar 

E-Posta pazarlaması 

Toplam 

 

32 

40 

67 

5 

18 

162 

 

19,8 

24,7 

41,3 

3,1 

11,1 

100,0 

Bulgulara göre, ankete katılan işletmelerin %51,9’u 3-5 yıldır ürünlerini küresel pazarlama 
amacıyla dijital pazarlama aktivitelerini yürüttükleri ortaya çıkmıştır. İşletmeler uluslararası 
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pazarlama aktivitelerinde, %64,9 gibi büyük bir oranla ihracat amacıyla dijital pazarlama 
araçlarına başvurmuştur. Ve dijital pazarlama araçlarından %41,3 ile en çok Google 
Adwords tercih edilmektedir.     

SONUÇ 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olan mobilya, kuru meyve ve mamulleri, 
hazır giyim ve konfeksiyon ve su ürünleri ihracatçılarının uluslararası pazarlarda dijital 
pazarlama araçlarını  ihracat, online tanıtım (reklam), ithalat, pazar araştırması ve satış 
sonrası hizmetler gibi amaçlarla kullanmakta oldukları gözlemlenmiştir. İşletmelerin dijital 
pazarlamayı öncelikli tercih etme amacı ihracat (dış satım) olduğu, ihracatın dışında ürün ve 
firma tanıtımı, pazar araştırması ve ithalat gibi nedenlerle dijital pazarlama araçlarını 
kullandıkları belirtilebilir.  

Bu çalışmanın sonuçlarını genellemeyi etkileyen bazı sınırlılıklar da bulunmaktadır. İlk 
olarak araştırma sonuçlarının sadece Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne kayıtlı 
ihracatçı firmalardan dört sektörü kapsadığını belirtmek gerekmektedir. Ayrıca katılım 
oranı çok yüksek (%34) değildir. Bundan sonraki araştırmacılar, başta İstanbul’daki İhracatçı 
Birlikleri ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bağlı ihracatçılar olmak üzere 
ülkemizdeki tüm ihracatçılara yönelik bir çalışmalar yapabilirler. 
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ÖZET 
Ülkemizde, son yıllarda şiddet olaylarında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Şiddetin 
önlenmesinde, şiddete neden olan etmenlerin saptanmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bireyleri şiddete yönlendiren nedenler bazen çok boyutlu da 
olabilmektedir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, şiddete neden olan etmenlerin en 
temelinde toplumsal değerler, kültürel çeşitlilik, ekonomik düzey ve kişisel farklılıklar 
olduğu söylenebilir.  
Bu araştırma, müzik eğitiminin şiddet eğilimine etkisini ortaya koymaya amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmış olup, konuya ilişkin yerli ve yabancı 
kaynaklar incelenmiştir. Araştırma verileri, doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda, müzik eğitiminin, şiddet ve saldırganlık duygularını 
bastırmakta önemli rol oynadığı ve bu duyguları körelttiği; insan ilişkilerinde daha uyumlu 
ve ılımlı, olumlu bir benlik kavramına sahip, samimi, mutlu, sevgi dolu, dışa dönük 
bireyeler yetişmesine katkıda bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bir çalgı çalmanın 
bireylerin şiddet eğilimini azaltıcı etkisi olduğu yapılan araştırmalarda da ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca günlük hayatta dinlenilen müzik türünün de bireylerin şiddet eğilimleri 
üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda, heavy metal müzik 
dinleyenlerin saldırganlık düzeyleri diğer tür müzik dinleyenlerden daha yüksek 
bulunmuştur. Duygusal ve ruhsal durumla, dinlenilen müzik türü arasında ilişki 
bulunmaktadır. Ayrıca, arabesk müzik dinleyenlerin depresyon düzeylerinin, heavy metal 
ve klasik batı müziği dinleyenlerden daha yüksek olduğu saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Eğitimi, Şiddet Eğilimi 
Jel Kodları: H52, H53. 

THE EFFECT OF MUSIC EDUCATION ON THE TENDENCY TO VIOLENCE 

ABSTRACT 
 In our country, it is seen that a significant increase in violence in recent years. For 
prevention of violence, it is thought that it is important to identify the factors that cause 
violence. Factors guiding individuals to violence may be multidimensional. In line with the 
studies, it is said to be social values, cultural diversity, economic status and personal 
differences at the basis of the factors causing violence. 
This study aims to demonstrate the effect of music education on the tendency to violence. In 
pursuit of this aim, It has examined issues relating to domestic and foreign sources and 
examined literature. document analysis. Research data was collected through document 
analysis. The results of the analysis, has been found that the music education play an 
important role in suppressing the feelings of violence and aggression and rust these feelings, 
contribute to growth the individuals who are more harmonious in human relations and 
mild, with a positive self concept, friendly, happy, loving. It has been demonstrated in 
studies that playing an instrument reduces the tendency of violence. Moreover, it has been 
found that the kind of music listening in daily life can be effective on tendency of violence. It 
has been found in studies that the aggression levels of individuals who listen to heavy metal 
music higher than the individuals who listen to other kind of music. There is a correlation 
between the kind of music listening with emotional and spiritual state. Also, it has been 
found the depression levels of the individuals who listen to arabesque music higher than the 
individuals who listen to heavy metal and classical music.  
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GİRİŞ 

Toplumun her kesiminde, geçmişten günümüze var olan ve gelecekte de var olmaya devam 
edecek olan şiddet kavramı, günümüz toplumlarının temel sorunlarından birini 
oluşturmaktadır. Bu sorundan hareketle şiddet, sosyal bilimcilerin ve ruh bilimcilerin temel 
araştırma konularından biri durumuna gelmiştir. Şiddet olgusunun ele alınış biçimine, ele 
alındığı bilim dalının bakış açısına, toplumsal ve tarihsel koşullara göre farklı tanımları 
yapılmıştır (Tor ve Sargın, 2005). 

Olweus (1999) şiddeti, “bir kimsenin fiziksel ya da bir nesne kullanarak, diğer bireyi göreceli 
olarak ciddi sayılabilecek biçimde yaralaması ya da ona zarar vermesi” olarak tanımlamıştır.  
Şiddet içinde, zorlama, fiziksel ya da ruhsal acı çektirme (vurmak, dövmek, yaralamak, 
işkence yapmak vs.)  gibi bir dizi davranış barındırır (Vatandaş, 2003). Şiddet, var olan bir 
sorunu baskı ve kaba kuvvet yoluyla çözmeye çalışmaktır. 

Ülkemizde, son yıllarda şiddet olaylarında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Karşı 
cinsle ilişkilerde yaşanan şiddetin ve gençler tarafından başvurulan şiddetin en sık 
karşılaşılan şiddet türü olduğu göze çarpmaktadır. Her geçen gün medyada ölümle 
sonuçlanan şiddet haberleri yer almaktadır. Halk sağlığı çalışmaları göstermektedir ki, 
gençlerde şiddet, devam eden ve boyutları giderek artan bir sorundur (TBMM Araştırma 
Komisyon Raporu, 2007,akt. Haskan Avcı ve Yıldırım, 2014). Şiddetin önlenmesinde, şiddete 
neden olan etmenlerin saptanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bireyleri şiddete 
yönlendiren nedenler bazen çok boyutlu da olabilmektedir. 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda, şiddete neden olan etmenlerin en temelinde toplumsal 
değerler, kültürel çeşitlilik, ekonomik düzey ve kişisel farklılıklar olduğu söylenebilir. 
Karasu (2008), kırsal kesimden şehre yapılan göçlerle beraber, bireyler arasındaki iletişimin 
zayıflamasına bağlı olarak şiddet davranışlarının arttığını ileri sürmektedir. Ayrıca büyük 
şehirlerdeki çevre kirliliği, yoğun trafik, işsizlik, yüksek hizmet maliyetleri, ekonomik 
bunalımlar gibi sorunların da, bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği ve bu durumun 
şiddet eğilimini arttırdığı düşünülmektedir. 

Ülkemizdeki okullarda meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili düzenli bir istatistik 
bulunmamasına rağmen, son yıllarda basına yansıyan haberlerde artma olduğu 
bilinmektedir. Şiddet olaylarının ergenlik döneminde artmasının sebepleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir (Balcıoğlu, 2000): 

1. Son yıllarda toplumdaki gelir adaletsizliğinin ve yoksullaşma oranının artması 

2. Göç sebebiyle başta büyük kentler olmak üzere çeşitli yerleşim birimlerinde oluşan 
kontrolsüz yapılaşma ve nüfus artışı 

3. İşsizlik olgusunun verdiği güvensizlik 

4. Kültürel yozlaşma ve yabancılaşma 

5. Sosyal problemlerin çözümünde şiddete başvurma. Aile içi şiddetle okulda şiddet 
olgusunun olumsuzluğu 

6. Eğitim-öğretim alanında yaratılan eşitsizliklerin ve haksız uygulamaların artması 

7. Kalabalık sınıflar, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yetersizliği 

9. Yazılı basınla, görsel medyanın şiddet ögeleri içeren program ve haberleri 
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10. Geleceğe dair umutlu olamama. Mutsuzluk ve kendine güven duygusunun azalması 

11. Siyasî yönetimlere duyulan güvensizlik 

12. Sürekli değişen eğitim politikaları, programları, kalitesiz, ezberci eğitime duyulan tepki 

13. Orta öğretim disiplin yönetmeliğinin katı, yasakçı kuralları ve tek tip öğrenci beklentisi 

Ülkemizde Kepenekçi ve Çınkır (2003) tarafından lise öğrenciler üzerinde yapılan bir 
çalışmada, öğrencilerin sıkça karşılaştıkları şiddetin bedensel olduğu ortaya çıkmıştır. 
Öğrencilerin % 44’ü itme, %30’u saç kulak çekme ve %28’i bedene yönelik kaba şakalarla 
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 46’sı ad takma, %40,8’i sürekli takılma ve 
%29’u lâf atma kategorilerinde yer aldıklarını, yine çalışmaya katılan öğrencilerin % 43’ü 
cinsel içerikli sözler söylenmesi, % 22’si sarkıntılık olayları ile ara sıra karşılaştıklarını 
belirtilmektedirler. 

Kapcı (2004) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim dördüncü ve besinci sınıf 
öğrencilerinin maruz kaldıkları zorbalık türleri araştırılmıştır. Araştırmaya 99 kız ve 107 
erkek olmak üzere toplam 206 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin % 40 
oranında bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa maruz kaldıkları sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Toplumun her kesiminde olduğu gibi eğitim kurumlarında da şiddet eğilimiyle sıklıkla 
karşılaşılmaktadır.  Okullardaki şiddet eğilimlerinin önüne geçilmesinde en önemli 
faktörlerden biri de sanat eğitimi ve onun bir dalı olan müzik eğitimidir.   

Müzik eğitimi, bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar 
kazandırma, bu davranışları değiştirme ve geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. 
Müzik kültürü ve müzik eğitimi, onu oluşturan-geliştiren insanla birlikte değişken gelişken 
ve dönüşken bir özellik gösterir. Müzik, bireyi ve toplumu besleyen başlıca yaşam ve kültür 
damarlarından biridir. Müzik eğitimi bu damarı açan, işleten ve geliştiren bir süreçtir (Uçan, 
1997). 

Profesyonel ya da amatör olarak müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik, 
çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir; estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme 
kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. 
Müzik akademik performansı da olumla etkiler. Okul çağındaki çocuklar daha hızlı 
okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; 
stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir. Bilim adamlarına göre müzik, 
bilişsel düşünce kabiliyetini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir 
ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi 
artmaktadır. Almanya'da Friedrich Schiller Üniversitesinde yürütülmüş araştırmalar 
sonucunda profesyonel ya da amatör olarak müzikle uğraşan insanların beyinlerinin daha 
büyük olduğu belirlenmiştir. Düzenli olarak müzik aleti çalmanın beynin görme, duyma, 
hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölümlerinin büyümesini sağladığı tespit edilmiştir 
(Shaw, 2000). 

Müzik eğitimi, bireylerin müzikal yeteneklerinin gelişimi ile birlikte duygusal gelişimlerini 
de etkilemektedir. Kişilerin estetik anlamda ilerlemesine ve daha sanatsal bakış açısına sahip 
olmasına yol açan müzik eğitimi, bireysel ve toplumsal göreve sahip bir olgudur. Müzik 
doğru kullanıldığı her yerde olumlu etkiler yaratan önemli bir eğitimsel araçtır. Bu sebeple 
müziğin şiddetin önlenmesi noktasında kendine özel etkileyici sanatsal yapısı sayesinde 
diğer şiddet karşıtı yöntemlerden ayrılmaktadır. Müzik ve müzik eğitimi yoluyla bireyler 
ruhsal anlamda gelişme göstererek, şiddette yönelik dürtülerinde azalmalar görülmekte ve 
bireyler daha olumlu ve faydalı aktivitelere katılmaktadır (Kurtuldu, 2007). 
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Bu araştırma, müzik eğitiminin şiddet eğilimine etkisini ortaya koymaya amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmış olup, konuya ilişkin yerli ve yabancı 
kaynaklar incelenmiştir. Araştırma verileri, doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. 

I. BULGULAR ve YORUM   

Her bilim dalında ve sanat dalında olduğu gibi müziğin de bir takım işlevleri vardır. Bu 
işlevler “bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel” olmak üzere beş kümede 
toplanmaktadır.  Müziğin toplumsal işlevleri “bireyler, birey ile toplum, toplumsal kesimler 
ve toplumlar arasında anlaşma, dayanışma, kaynaşma, paylaşma, işbirliği yapma, birleşme 
ve bütünleşme sağlanmasında müziğin oynadığı rolleri kapsamaktadır (Uçan, 1997). Müzik 
eğitiminin, hem bireysel hem de toplumsal bir sorun olan şiddet olgusu üzerinde etkilerini 
araştırmak üzere birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır.  

Diener (1984), birlikte müzik yapmanın bireyleri sosyalleştirdiği ifade etmekte ve müziksel 
aktiviteler sayesinde insanlarla iletişim kurmak, grup içinde yer almak gibi dışa dönük 
davranışların ise kişinin kendini toplum içerisinde daha mutlu ve değerli hissetmesini 
sağladığını belirtmektedir. Müziğin ve müzik eğitiminin sağladığı bu niteliklerin, insan 
ilişkilerinde daha uyumlu ve ılımlı, olumlu bir benlik kavramına sahip, samimi, mutlu, 
sevgi dolu, dışa dönük bireyeler yetişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Şiddet eğilimi, sevgi yoksunluğu bireyin kendini ve çevresindekileri sevmemesi gibi 
duyguları da barındırmaktadır. Müzik eğitimi bireyin kendini tanımasına, kendine güvenini 
artırmasına, kendini kanıtlamasına, kendini gerçekleştirmesine, kişiliğini geliştirmesine, 
yaşamını zenginleştirmesine ve böylece kendisine daha sağlıklı, mutlu bir yaşam kurmasına 
olanak sağlar (Uçan, 1996). Dolayısıyla müzik eğitimi sayesinde kendisi ile barışık, öz 
benliğini kabul etmiş ve sevmeye önce kendinden başlayan, öz güveni sağlam nesiller 
yetişmektedir. Birçok araştırmacı (Çoban, 2005; Kalliopuska ve Titinen, 1991; Köksal, 2000; 
Kulaksızoğlu, 2000) müzik eğitimi alan, müziksel aktivitelere katılan gençlerin olumlu bir 
benlik kavramına sahip, öz güveni tam, kendini daha iyi ifade edebilen, dışa dönük, aktif, 
iletişim becerileri gelişmiş, daha mutlu ve sevgi dolu olacakları görüşünü savunmaktadırlar. 

Koca (2010), müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerini 
incelemiştir. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve genel liselere devam eden son sınıf 
öğrencilerine Hacettepe Kişilik Envanteri uygulanmış, öğrencilerin sosyal uyum düzeyleri 
istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir. Araştırmada, müzik eğitimi alan lise öğrencilerinin 
sosyal uyum düzeyleri ortalamalarının almayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu, 
müzik eğitimi alan lise öğrencilerinin aile içi ve sosyal ilişkilerinin müzik eğitimi almayan 
öğrencilere göre daha iyi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Toplumda şiddet olaylarının, genellikler sosyal normlara uyulmamasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Sosyal normlar toplumda uyulması beklenen sosyal kurallardır. Tıpkı 
toplumsal kurallar gibi müzik yaparken de uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. 
Müziğin kurallarına uymak, örneğin bir koro veya orkestra içerisinde müziksel dengelere 
dikkat etmek, şef’e uymak, akort yapmadan çalmaya başlamamak v.b gibi müziksel kurallar 
toplumsal kurallarla benzerlik göstermektedir ( Koca, 2007). Alman besteci Robert 
Schumann: “Sanatın kuralları, ahlakın da kurallarıdır” demiştir. Ünlü Amerikalı keman 
virtüözü Yehudi Menuhin de benzer bir ifade ile iyi müzisyen olabilmek için önce iyi bir 
insan olmak gerektiğini vurgulamıştır (Günay, 2006). Müzik eğitiminin, toplumsal kurallara 
uyma konusunda bireyin iç disiplini geliştirdiği düşünülmektedir.  

Müzik eğitimi, bireyin içindeki şiddet ve saldırganlık duygularını bastırmakta ve bu 
duyguları köreltmektedir. Toplu olarak bir çalgı çalmak, müzikal aktivitelerdeki olumlu 
ilişkiler, birçok olumsuz davranışla ters düşmektedir. Müzikal etkileşim içine giren kişiler, 
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otomatik olarak olumsuz davranışlarının farkına varırlar ve bu davranışlarından etkinlik 
süresince kurtulurlar. Etkinliğin sürekliliği ise, olumsuz davranışın gitgide etkisini 
kaybetmesini, onun yerine uygun davranışın gelmesine fırsat verir. Müzikal etkinlikler 
sayesinde bireyler mevcut sağlıksız duyguları ve tepkileri ortaya çıkarıp, onları olması 
gerektiği şekilde yeniden yapılandırabilirler. Kişilik gelişimini olumsuz yönde etkilemeye 
devam eden erken yaşanmış örseleyici ve yaralayıcı olayların yarattığı bilinçdışı çatışmaları 
çözmek, ortaya çıkarmak ve yeniden yapılandırmak için müzikal etkinlikler kullanılması 
faydalı görülmektedir (Çoban, 2005).  

Uluçay (2005) doktora tezinde, müzik eğitiminin orta öğretim öğrencilerinin şiddet 
eğilimlerine etkisini araştırmıştır. 89 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (GSSL) müzik bölümü 
öğrencisi ile 3327 Genel Lise öğrencileri arasındaki şiddet eğilimi geliştirilen ölçek ile 
ölçülmüştür. Araştırmada, ortaöğretim kurumlarında müzik yaşantıları arttıkça, şiddet 
eğilimi düzeyinin düşüş gösterdiği, her iki grupta da ilk ve ortaöğretim müzik eğitim 
durumu yüksek olan öğrencilerin şiddet eğilim düzeylerinin daha düşük olduğu, ilk ve 
ortaöğretimde alınan müzik eğitimi düştükçe şiddet eğilimi düzeyinin arttığı, okul dışında 
alınan özel müzik eğitimi düzeyi yükseldikçe şiddet eğiliminin düşüş gösterdiği sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Müzik eğitimi aracılığıyla özellikle gençlerin şiddet eğilimlerini önlemede etkili sonuçlar 
elde edildiği ilişkin verilebilecek en önemli örnek; ‟Sistema-Venezüella Çocuk ve Gençlik 
Orkestrası Ulusal Ağı” adıyla gerçekleştirilmiş olan, Jose Antonio Abreu tarafından kurulan 
ve ‟müzik için sosyal hareket” olarak adlandırılan müzik eğitim programıdır. Abreu, Latin 
Amerika’da verilen yanlış eğitim sisteminin değiştirilebilmesi için müzik eğitiminin güçlü 
ve etkin bir araç olarak kullanılabileceğini savunmuş ve çalışma sonucunda bu iddiasını 
kanıtlamıştır. Proje ile az gelişmiş ve ekonomik yönden istikrarsız olan Venezüella’da 
çocuklar müzik eğitimi ile şiddetten uzak tutulmuş, proje bu başarısı sonucunda tüm Latin 
Amerika ülkelerine yayılmış ve benzerleri uygulanmıştır. Projenin temel amacı müzisyen 
yetiştirmek değil, özellikle suça bulaşmış çocuklara müzik eğitimi vermek ve şiddet eğilimi 
olan çocukları da suçtan uzak tutabilmektir. Proje başlangıcından bugüne kadar ortalama 
400.000 çocuk müzik eğitimi almış, 102 gençlik ve 55 çocuk orkestrası kurulmuştur (Tecimer 
Kasap, 2007: 230-231).  Bu sistem sayesinde şiddet ve suçtan uzak tutulan çocuklar arasından 
dünya çapında ünlü müzisyenler yetişmiştir.  

Bir çalgı çalmanın bireylerin şiddet eğilimini azaltıcı etkisi olduğu yapılan araştırmalarda da 
ortaya çıkmaktadır. Hull (1928) tarafından yapılan bir araştırmada, (akt. Düzbastılar, 2007) 
şiddete eğilimi olan, sinirli ve saldırgan yapısı yüzünden okulundan ayrılan bir öğrenci,  
piyano eğitimine başlatılmış ve bir süre sonra çocuğun davranışlarında olumlu değişiklikler 
saptanmıştır.   

Müzik eğitiminin yanı sıra bireylerin müzik dinleme etkinlikleri de onların şiddet eğilimleri 
üzerinde etkili olmaktadır. Ankara’da üç devlet lisesinde okuyan 1079 öğrenci üzerinde 
yapılan araştırmada heavy metal müzik dinleyenlerin saldırganlık düzeyleri diğer tür müzik 
dinleyenlerden daha yüksek bulunmuştur. Duygusal ve ruhsal durumla, dinlenilen müzik 
türü arasında ilişki bulunmaktadır. Ayrıca araştırmada, arabesk müzik dinleyen kız 
öğrencilerin depresyon düzeylerinin, heavy metal ve klasik batı müziği dinleyenlerden daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kulaksızoğlu, 2006. akt. Orhan-Büyükkayıkçı, 2007). 
Güner (1998) ergenlerin dinledikleri müzik türü ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Müzik türleri açısından 1079 öğrenciden özellikle heavy-metal müzik dinleyen 
ergenlerin saldırganlık puan ortalamalarının, diğer türleri dinleyenlerden anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Sezer (2011) tarafından yapılmış ‟Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Müziğin Etkisi” 
başlıklı çalışmada, bireylerin günlük yaşamlarında dinledikleri müzik türünün öfke ve 
psikolojik durumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada müzik dinleme 
alışkanlıklarının bireyi psikolojik ve fizyolojik olarak etkilediği vurgulanmıştır. Atatürk 
Üniversitesi’nde öğrenim gören 288 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 
Araştırmada, arabesk müzik dinleyen öğrencilerin öfke puan ortalamalarının diğer türleri 
dinleyenlerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Arabesk Müzik dinleyen bireylerin 
öfkelerini kontrol edemedikleri ve öfkelerini dışa yansıttıkları vurgulanmıştır. Öfkesini en 
yüksek düzeyde kontrol edebilen grubun ise, klasik müzik dinleyen öğrenciler olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Devlin, (2009) tarafından yapılmış, ‟Müzik Tercihleri ve Bu Tercihlerin Saldırganlığa Karşı 
Davranış, İnanış ve Tutum ile İlişkileri” başlıklı çalışmada lise çağı ve üniversite gençlerinin 
dinlediği müzik türleri üzerinde durulmuş ve içerisinde şiddet içeren müzik türlerini 
dinleyen gençlerin saldırgan davranış oranının arttığı vurgulanmıştır. Çalışma sonucunda 
müzik türü tercih ve tutumlarının saldırganlık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Uçan (2007) tarafından ‟Okullarda şiddet Sorununun Çözümü ve Sanat Eğitimi” başlıklı 
bildiri sunulmuştur. Bildiride okul ortamında yaşanan şiddetin nedenleri üzerinde 
durulmuş; okul, şiddet, saldırganlık ve sanat eğitim tanımları açıklanmış ve okullarda var 
olan şiddet sorununun çözümü olarak sanat eğitiminin etkili bir araç olarak kullanılabileceği 
üzerinde durulmuştur. 

Uzman, Temiz (2007) tarafından “Sanat Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık 
Düzeyleri Ve Kendini Ayarlama Davranışlarına Etkisi” başlıklı çalışmada, sanat eğitimi alan 
ve almayan üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve kendi davranışlarını 
ayarlama düzeyleri incelenmiştir. 29’ar öğrencinin saldırganlık ve kendini ayarlama 
düzeyleri ölçülmüş, sanat eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencileri arasında anlamlı bir 
fark olmadığı görülmüştür. Sanat eğitiminin üniversite öğrencilerinin saldırganlık ve 
kendini ayarlama davranışları üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Anlamlı bir 
farkın bulunmayışının; üniversite yaşantısından kaynaklanabileceği, her iki grubunda 
saldırganlık envanter puanlarının düşük olması, ergenlik sonrası geri çekilme ve saldırgan 
davranışlardaki azalma nedeni olabileceği bildirilmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından bu 
araştırmanın az sayıda öğrenci üzerinde gerçekleştirildiği, benzeri araştırmalar daha geniş 
örneklemle uygulandığında anlamlı sonuçlar alınabileceği vurgulanmıştır. 

Kürklü (2007) tarafından sunulan ‟Ruh Sağlığı ve Müzik”  başlıklı çalışmada, insan 
psikolojisinin değişkenliğine değinilmiş, müziğin insan üzerinde uyarıcı ve yaptırımcı 
yönleriyle etkili olduğu noktasından hareketle müziğin insan sağlığı için kullanılabilecek 
etkili bir araç olabileceği vurgulanmıştır. Geçmişten günümüze tıp alanında müziğin 
kullanıldığından bahsedilmiş ve müzik dinleme alışkanlıkları açısından bireyin doğru 
müzikler dinleyerek ruhsal açıdan daha sağlıklı olabileceği belirtilmiştir. 

Smith, (2000) “Şiddet ve Sanat Eğitimi” başlıklı çalışmasında, okullarda verilen müzik 
eğitiminin öğrencilerde insani değerlere farkındalık oluşturacağını ve dolayısıyla şiddetin 
kaynaklarına karşıt bir durum oluşturabileceğini belirtmektedir.  

ÖNERİLER 

1- Özellikle liselerde artan şiddet olayları nedeniyle eğitim sistemimiz içinde müzik 
eğitimi göz ardı edilmemelidir. Ergenliği kapsayan lise döneminde bütün öğrencilerin 
müzik eğitimi almalarının ruhsal gelişimlerini destekleyeceği düşünülmektedir. 
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2- Eğitim kurumlarında müzik öğretmenlerinin de desteğiyle çalgı toplulukları 
oluşturulabilir ve öğrencilerin beraber müzik yapması sağlanabilir. Öğrenciler birlikte iş 
yapma, paylaşma, birbirini dinleme, saygı duyma gibi duygularının gelişmesiyle sosyalleşip 
daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler. 
3- Müziğin kültürel bir etkinlik olmasının yanı sıra çocukların sosyal gelişimi açısından 
önemi hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. 
4- “Venezüella Çocuk ve Gençlik Orkestrası” gibi ülkemizde de bu tür çalışmalar, Milli 
Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumları ve müzik eğitimcilerinin desteği ile şiddet eğilimi ve 
saldırganlık düzeyleri yüksek çocuklar üzerinde uygulanabilir.  
5- İlköğretimde zorunlu olarak haftada bir saat (40 dk.), ortaöğretimde ise seçmeli 
olarak haftada bir saat (40 dk.) olan müzik derslerinin, öğrencilerin müzikal yaşantı 
durumlarının artması açısından yetersiz olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, gençlerin 
şiddet eğilimleri üzerinde olumlu etkileri bulunan müzik eğitiminin, okul öncesi eğitim 
kurumlarından başlamak üzere, ders sayısı arttırılmalıdır. Müzik dersinin branş 
öğretmenleri tarafından yürütülmesi sağlanmalı ve bu ders tüm ortaöğretim kurumlarında 
yeniden zorunlu hale getirilmelidir. 
6- Eğitim kurumlarında ders dışı müzik dinleme etkinlikleri oluşturulabilir ve bu 
etkinlik saatlerinde şiddet eğilimini azaltıcı etkisi olduğu düşünülen klasik, çok sesli ve jazz 
müzik örneklerini öğrencilerin dinlemesi sağlanabilir. 
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KEMAN EĞİTİMİNDE MÜZİKAL TERİMLER VE ÇALIM 
TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL DÜZEY ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Elvan GÜN DURU125 
Yrd. Doç. Dr. Elmas GÜN126 

ÖZET 

Müzik duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız bir dildir. Müzik dilinin daha etkin bir 
biçimde kullanılabilmesi için çeşitli müzikal ifadelerden yararlanılmaktadır. Çalma 
teknikleri, nüanslar ve tempo, müzikal anlatımın güçlenmesinde, zenginleşmesinde ve 
derinleşmesinde belirleyici rol oynar. Bu çalışmanın amacı, müzik eğitimi anabilim 
dallarında öğrenim gören keman öğrencilerinin müzikal terimlere ve çalım tekniklerine 
ilişkin bigi düzeylerini belirleyebilmektir. Çalışmada, betimsel tarama modeli 
benimsenmiştir. Çalışmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalında öğrenim gören 35 keman öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama amacıyla 
uzman görüşü alınarak öğrencilerin üniversitede keman eğitimleri süresince en çok çalmış 
oldukları eserler belirlenmiş ve bu eserler üzerinde yer alan müzikal terimler ile eserlere 
ilişkin çalım teknikleri listelenmiştir. Bu liste daha sonra bir “bilgi testi”ne dönüştürülerek 
35 keman öğrencisine uygulanmıştır. Bilgi testi, hız terimleri, nüans terimleri, müzikal ifade 
terimleri ve keman çalım teknikleri olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme 
sonucunda elde edilen veriler, SPSS 16.0 paket programı yardımıyla frekans (f) ve yüzde(%) 
değerleri hesaplanarak araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 
müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören keman öğrencilerinin müzikal terimlere 
ve çalım tekniklerine ilişkin bilgi düzeyleri belirlenmiş ve tablolara dönüştürülerek 
yorumlanmıştır. Sonuçlara ilişkin olarak eğitimcilere, öğrencilere ve müfredata yönelik 
öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Keman Eğitimi, Müzikal Terimler, Çalım Teknikleri. 

Jel Kodları: H52, H53. 

LEVEL OF KNOWLEDGE ANALYSIS RELATED TO MUSICAL TERMS AND 
PLAYING TECHNIQUES IN VIOLIN EDUCATION 

ABSTRACT 

Music is the language by which we express our feelings and thoughts. To be able to use the 
language of music more effectively, we use a variety of musical expressions. Playing 
techniques, nuances and tempo, the strengthening of musical expression, enrichment and 
deepening plays a decisive role. The purpose of the study was to investigate the level of 
knowledge about the musical terms and playing techniques of violin students who studying 
at  Music Education Departments. In the study, it was used descriptive research model. 35 
violin students who studying at Mehmet Akif Ersoy University, Education Faculty, Fine 
Arts Education, Music Department in 2015-2016 academic year, participated into the study. 
By the aim of data colletting in this study, the pieces that had been played by the violin 
students during violin education at university was determined by experts’ oppinions and 
listed the musical terms and playing techniques situated on these pieces. After that the list 
had been transformed a “knowledge test” and applied to 35 violin students. The knowledge 
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test consist of 4 parts: speed terms, nuance terms, musical expression and violin playing 
techniques. Frequency (f ) and percentage ( %) values of datas were calculated and analyzed 
by the researcher using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). As a result, the 
level of knowledge about the musical terms and playing techniques of violin students who 
studying at the Music Education Departments was determined and were analyzed and 
commented with tabulating. As for the results, suggestions had been offered for educators, 
students and curriculum. 

Key Words:Music Education, Violin Education, Musical Terms, Playing Technics. 

Jel Codes: H52, H53 

GİRİŞ 

Müzik, insana duyup düşündüklerini seslerle anlatma olanakları veren bir “dil”dir. Bu dilin 
anlaşılır olması için, birbirini izleyerek akıp giden seslerin anlam taşıması gerekir. Öyleyse 
“müziksel anlatım”, insanın seslerle duygu ve düşüncelerini, izlenim, tasarım ve dileklerini 
anlatmasıdır (Say, 2001, s. 17). 

Konuşurken anlatılmak istenilenlerin daha anlaşılır olması ve ifadenin vurgulanabilmesi 
için farklı tonlamalar kullanılmaktadır. Bir dil olarak müziğin de anlamlı ve anlaşılır ifade 
edilebilmesinde ve bestecinin hislerinin dinleyenlere etkili biçimde aktarılabilmesinde 
müzikal terimler ve çalım teknikleri belirleyici rol oynamaktadır (Gün & Köse, 2012). 

Genellikle, müzikal insanlar, müzikte ifadesel özelliklerin üretimini ve algısını sergilemek 
için bilginin düzeyi, dinleme becerisi, notayı anlamlandırma, ustalık, hafıza, güdülenme gibi 
müziği tek tek oluşturan öğeleri düzenleme becerisine sahip kişiler olarak adlandırılırlar 
(Rodriquez, 1995). Başka bir ifadeyle müzikal davranan kişi, müziksel ifadenin tüm 
boyutlarını tanıyan ve bu boyutları birbiriyle bütünleştirerek düzenleme becerisine sahip 
olan kişidir. Müzikal ifadeyi meydana getiren boyutların hepsini tanımak ve uygulamak 
müzik eğitiminin hedefi olmalıdır. Bu hedefi gözeten eğitimci ve öğrenenin, müzikal 
davranışa yakın bir konuma geleceği dile getirilebilir. 

Müzik eğitiminin alt boyutlarından olan çalgı eğitiminde de hedef, birçok önemli müzik 
adamına göre müzikal davranabilme, müzikal çalabilme olarak ifade edilmektedir. Teknik 
süreçlerin, sonundaki beklenti müzikal görüntüdür (Auer, 1921). Teknik ve yorumun çalgı 
çalışmanın iki amacını oluşturduğunu ifade eden Galamian’a (2002) göre yorum, çalgı 
eğitiminin en yüce amacı ve vazgeçilmez temelidir. Bunun ötesinde eğer çalıcı, seslendirişini 
gerçekten sağlam temeller üzerine kurmak istiyorsa, müziğin anlamını kavraması, yaratıcı 
bir hayal gücüne sahip olması, esere kişisel, duygusal ve sezgisel bir tavırla yaklaşabilmesi 
gerekmektedir. Etkili bir müzikal görüntünün elde edilebilmesi için çalıcının eserde yer alan 
tüm dinamiklere ilişkin bilgi ve beceriye sahip olması ve eserin gerektirdiği çalım 
tekniklerini doğru biçimde uygulayabilmesi gerekmektedir. 

Gerçek anlamda müziğin icra edilebilmesi için müzikal terimlerin ve çalgıya özel çalım 
tekniklerinin doğru bilinmesi ve doğru uygulanması önem kazanmaktadır. Müzikal terimler 
başlığı altında nüans terimleri, müzikal ifade terimleri, hız terimleri ve hız değişkenleri, 
tempo ve metronom değerleri gibi alt başlıklar sayılabilir. 

Çalgı derslerinde verilen ödevlerin nota, ritm, hız ve nüans terim ve işaretlerine uygun 
olarak seslendirilmesinin yanı sıra, parçanın müzikal yapısının da doğru olarak ortaya 
çıkarılması önem taşımaktadır. Ancak derslerde öğretmenler tarafından parçaların teknik 
problemlerinin çözümüne çok fazla zaman ayrıldığı ve müzikalitenin ihmal edildiği daima 
gözlemlenmektedir (Gold, 1999, s. 6). 
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Bu bağlamda çalgı eğitiminin önemli bir boyutu olan keman eğitiminde öğrenen 
konumundaki icracıların, müzikal terimler ve çalım tekniklerine ilişkin bilgi düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışma, biz eğitimcilerin öğretim yöntemlerimizi 
ve ders işleme ve dersi planlama süreçlerimizi yeniden gözden geçirmemiz açısından 
önemli görülmektedir. Ayrıca çalışma sonuçlarının eğitimciler ve öğrenciler için bir öz 
eleştiri imkânı oluşturacağı düşünülmektedir. 

I.AMAÇ 

Araştırmada Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören keman 
öğrencilerinin müzikal terimler ve çalım tekniklerine ilişkin bilişsel düzeylerini belirlemek 
amaçlanmıştır. Çalışma, 

a) 2015-2016 öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında keman eğitimi alan 35 öğrenci ile  
b) Öğrencilerin 4 yıl boyunca en çok çalmış oldukları eserlerde yer alan müzikal 
terimler ve çalım teknikleri ile 
c) Müzikal terimler ve çalım tekniklerinin İtalyanca karşılıkları ile sınırlıdır. 

II.YÖNTEM 

Araştırmada betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Betimsel tarama modeli geçmişte 
ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır (Karasar, 2005). 

Araştırmanın çalışma grubunu keman eğitimi alan 35 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama 
amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “müzikal terimler ve çalım tekniklerine ilişkin 
bilgi testi” kullanılmıştır. Bu test hazırlanırken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında keman eğitimi 
alan öğrencilerin 4 yıl boyunca en çok çaldıkları eserler belirlenerek, bu eserler üzerinde yer 
alan müzikal terimler ve çalım teknikleri listelenmiş ve bilgi testine dönüştürülmüştür. Test 
4 bölümden oluşmaktadır: Hız terimleri, hız değişkenleri, müzikal ifade terimleri ve çalım 
teknikleri. Testten elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak frekans ve 
yüzde değerleri hesaplanmış ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

III.BULGULAR 

Keman eğitimi alan öğrencilerin müzikal terimler ve çalım tekniklerine ilişkin bilgi 
düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmaya 35 öğrenci katılmıştır. Aşağıda 
öğrencilere ilişkin demografik bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri 

Özellikler f % 

cinsiyet 
kız 22 62,9 

erkek 13 37,1 

Mezun oldukları lise 
türü 

GSL 30 85,7 

Diğer 5 14,3 

Sınıf düzeyi Lisans 1 5 14,3 
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Lisans 2 7 20,0 

Lisans 3 10 28,6 

Lisans 4 13 37,1 

Tablo 1.’de görüldüğü gibi, öğrencilerin 22’si (% 62,9) kız, 13’ü (% 37,1) erkektir. Güzel 
Sanatlar Lisesi mezunu öğrenci sayısı 30 (% 85,7), diğer liselerden mezun olan öğrenci sayısı 
ise 5 (% 14,3)’tir. Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin dağılımına bakılacak olursa, 
öğrencilerin 5’i (% 14,3) lisans 1. sınıfta, 7’si (% 20) lisans 2. sınıfta, 10’u (% 28,6) lisans 3. 
sınıfta, 13’ü (% 37,1) ise lisans 4. Sınıfta okumaktadır. Bu bulgulara göre, öğrencilerin 
çoğunluğunuz kız olduğu ve Güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin oldukça fazla 
olduğu dikkat çekmektedir. 

Öğrencilerin “Bilgi Testi”ne verdikleri cevaplar 4 bölüm halinde sunulmuştur. Hız terimleri, 
nüans terimleri(okunuşu ve anlamı), müzikal ifade terimleri ve keman çalım teknikleri 
olmak üzere 4 bölüme ilişkin bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 2. Öğrencilerin hız terimlerine ilişkin bilişsel düzeyleri 

Hız terimleri 
Doğru Yanlış Toplam 

f % f % f % 

allegro 31 88,6 4 11,4 35 100 

moderato 25 71,4 10 28,6 35 100 

adagio 34 97,1 1 2,9 35 100 

largo 23 65,7 12 34,3 35 100 

presto 25 71,4 10 28,6 35 100 

andante 17 48,6 18 51,4 35 100 

Genel Toplam 155 73,8 55 26,2 210 100 

Tablo 2 incelendiğinde, allegro terimine öğrencilerin 31’i (% 88,6) doğru, 4’ü ( % 11,4) yanlış 
cevap vermiştir. Moderato terimine öğrencilerin 25’i (% 71, 4) doğru, 10’u (% 28,6) yanlış 
cevap vermiştir. Adagio terimine öğrencilerin 34’ü (% 97,1) doğru, 1’i (% 2,9) ise yanlış 
cevap vermiştir. Largo terimine öğrencilerin 23’ü (% 65, 7) doğru, 12’si (% 34,3) yanlış cevap 
vermiştir. Presto terimine öğrencilerin 25’i (% 71,4) doğru, 10’u (% 28,6) yanlış cevap 
vermiştir. Andante terimine is öğrencilerin 17’si (% 48,6) doğru, 18’i (% 51,4) yanlış cevap 
vermiştir. Bu bulgulara göre, öğrencilerin allegro, moderato, adagio, largo ve presto 
terimlerini çoğunlukla doğru bildikleri ancak andante teriminin anlamını yarıdan çoğunun 
yanlış bildiği söylenebilir. Ayrıca tabloya bakıldığında öğrencilerin en iyi bildikleri hız 
terimlerinin allegro ve adagio olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre genel olarak 
öğrencilerin hız terimlerine ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek olduğu (% 73,8) söylenebilir. 

Tablo 3. Öğrencilerin nüans terimlerine ilişkin bilişsel düzeyleri 
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Nüans 
terimleri 

 

Okunuşu Anlamı 
Toplam 

Doğru Yanlış Doğru Yanlış 

f % f % f % f % f % 

pp 22 62,9 13 37,1 21 60 14 40 35 100 

p 35 100 0 0 27 77,1 8 22,9 35 100 

mp 34 97,1 1 2,9 20 57,1 15 42,9 35 100 

mf 35 100 0 0 22 62,9 13 37,1 35 100 

f 35 100 0 0 29 82,9 6 17,1 35 100 

ff 25 71,4 10 28,6 15 42,9 20 57,1 35 100 

cresc 27 77,1 8 22,9 26 74,3 9 25,7 35 100 

decresc 27 77,1 8 22,9 23 65,7 12 34,3 35 100 

fp 13 37,1 22 62,9 0 0 35 100 35 100 

fz 7 20 28 80 6 17,1 29 82,9 35 100 

Genel 
Toplam 

240 85,7 40 14,3 183 65,3 97 34,7 280 100 

Tablo 3’e bakıldığında, öğrencilerin nüans terimlerinden pp, p, mp, mf, f, ff, cresc., 
decresc.’nun okunuşlarını bildikleri, fp ve fz terimlerinin nasıl okunduğunu çoğunlukla 
bilmedikleri görülmektedir. Bu terimlerin anlamlarına ilişkin bulgulara göre, ff, fp ve fz 
terimlerinin anlamlarını bilmedikleri sonucuna varılmıştır. Buna göre, öğrencilerin nüans 
terimlerini çoğunlukla bildikleri ancak ff’nun anlamını, fp ve fz ise hem okunuşunu hem de 
anlamını bilmedikleri söylenebilir. Fp teriminin anlamını hiçbir öğrencinin doğru bilmemesi 
dikkat çekici bir bulgudur. Öğrencilerin okunuşunu en iyi bildikleri terimlerin p, mp, mf ve 
f olduğu, p ve f terimlerinin ise anlamını en iyi bildikleri terimler olduğu söylenebilir. Genel 
olarak tablodaki bulgular incelendiğinde, öğrencilerin nüans terimlerinin okunuşuna ilişkin 
bilgi düzeylerinin oldukça yüksek olduğu (% 85,7), ancak anlamlarına ilişkin bilgi 
düzeylerinin daha düşük olduğu (%65,3) söylenebilir. 

Tablo 4. Öğrencilerin müzikal ifade terimlerine ilişkin bilişsel düzeyleri 

Müzikal ifade 
terimleri 

Doğru Yanlış Toplam 

f % f % f % 

Allargando 13 37,1 22 62,9 35 100 

Ritardando 20 57,1 15 42,9 35 100 
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Accelerando 16 45,7 19 54,3 35 100 

Cantabile 0 0 35 100 35 100 

Espressivo 2 5,7 33 94,3 35 100 

Tranquillo 0 0 35 100 35 100 

Dolce 13 37,1 22 62,9 35 100 

Vivace 5 14,3 30 85,7 35 100 

Affettuoso 0 0 35 100 35 100 

Leggiero 0 0 35 100 35 100 

Risoluto 0 0 35 100 35 100 

A tempo 16 45,7 19 54,3 35 100 

Ad libitum 0 0 35 100 35 100 

Genel Toplam 85 18,6 370 71,4 455 100 

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin müzikal ifade terimlerine verdikleri cevapların 
çoğunlukla yanlış olduğu görülmektedir. Müzikal ifade terimlerinden sadece ritardando 
(20) terimini öğrencilerin çoğunluğu doğru bilmektedir. Öğrencilerin diğer terimleri ise 
bilmedikleri veya yanlış bildikleri sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin, cantabile (35), 
tranquillo (35), affettuoso (35), leggiero(35), risoluto (35) ve ad libitum(35) terimlerini ise hiç 
bilmedikleri tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin müzikal ifade 
terimlerine ilişkin bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğu (% 18,6) söylenebilir. 

Tablo 5. Öğrencilerin keman çalım tekniklerine ilişkin bilişsel düzeyleri 

Çalım teknikleri 
Doğru Yanlış Toplam 

f % f % f % 

Detaşe 10 28,6 25 71,4 35 100 

Legato 26 74,3 9 25,7 35 100 

Portato 3 8,6 32 91,4 35 100 

Staccato 26 74,3 9 25,7 35 100 

Spiccato 11 31,4 24 68,6 35 100 

Pizzicato 24 68,6 11 31,4 35 100 

Martele 4 11,4 31 88,6 35 100 
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Flagolet 7 20 28 80 35 100 

Arco 7 20 28 80 35 100 

Genel Toplam 118 37,4 197 62,6 315 100 

Tablo 5’te, öğrencilerin keman çalım tekniklerine ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde, 
çoğunlukla doğru bilinen tekniklerin legato (24), staccato (26) ve pizzicato(24) olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin çoğunlukla bilmedikleri terimler ise detaşe (25), portato (32), 
spiccato (24), martele (31), flagole (28) ve arco (28) olarak göze çarpmaktadır. Keman 
eğitimine en temel tekniklerden olan detaşe’nin öğrencilerin çoğunluğu tarafından 
bilinmiyor olması dikkat çekici ve düşündürücü bir sonuçtur. Genel olarak öğrencilerin 
keman çalım tekniklerine ilişkin bilgi düzeylerinin düşük olduğu (37,4) söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Müzik eğitimi anabilim dalında keman eğitimi alan öğrencilerin müzikal terimler ve çalım 
tekniklerine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmadan elde edilen 
bulgulara göre; 

I. Öğrencilerin hız terimlerine ilişkin verdikleri cevapların % 73, 8’i doğru, % 26,2’si 
yanlıştır. 
II. Öğrencilerin nüans terimlerinin okunuşlarına ilişkin verdikleri cevapların % 85,7’si 
doğru, % 14,3’ü yanlıştır. 
III. Öğrencilerin nüans terimlerinin anlamlarına ilişkin verdikleri cevapların % 65,3’ü 
doğru, % 34,7’si yanlıştır. 
IV. Öğrencilerin müzikal ifade terimlerine ilişkin verdikleri cevapların % 18,6’sı doğru, 
% 71,4’ü ise yanlıştır. 
V. Öğrencilerin keman çalım tekniklerine ilişkin verdikleri cevapların % 37,4’ü doğru, % 
62,6’sı yanlıştır. 

Bu sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin hız terimlerine ilişkin bilgi düzeylerinin 
yüksek olduğu söylenebilir. En iyi bilinen terimlerin ise allegro ve adagio olduğu tespit 
edilmiştir. Bu durumun, öğrencilerin eser ve etüt çalışmalarında hız konusuna önem 
verdikleri ve bu terimleri iyi öğrenmiş oldukları ile açıklanabilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin nüans terimlerinin okunuşuna ilişkin bilgi düzeylerinin 
oldukça yüksek olduğu ancak anlamlarına ilişkin bilgi düzeylerinin daha düşük olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum öğrencilerin nüans terimlerinin okunuşunu bildiklerini 
ancak anlamını ifade ederken gürlüğü anlatan kelimelerin yerine yanlış kelimeler 
kullanmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Derslerde genellikle gösterip yaptırma 
tekniğinin kullanılması ve terimlerin anlamlarının açık bir biçimde Türkçe olarak 
kullanılmaması bu sonucu doğurmuş olabilir. Ayrıca öğrencilerin fp ve fz terimlerinin hem 
okunuşunu hem anlamını bilmedikleri de dikkate değer bir sonuçtur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin müzikal ifade terimlerine ilişkin bilgi düzeylerinin oldukça 
düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Terimlerden sadece ritardando’ya çoğunluğun doğru 
cevap verdiği tespit edilmiştir. Ritardando teriminin eserlerde sıklıkla yer alması ve 
öğrencilerin diğer çalma ve söyleme derslerinde de bu terimle sıklıkla karşılaşmalarının, bu 
sonucu ortaya çıkaran önemli bir etken olabileceği düşünülmektedir. Müzikal ifade 
terimlerinden sadece hız değişkenleri terimlerine doğru cevap vermiş olmaları da dikkat 
çekicidir. Müzikal ifade terimlerinden hiç doğru cevap verilmeyen terimler, cantabile, 
tranquillo, affettuoso, leggiero, risoluto ve ad libitum olmuştur. Bu durum, derslerde 
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müzikal anlatıma ve yorumlamaya yeterince yer verilmemesinden veya bazı teknik 
konuların derslerde fazlaca zaman alması ve müzikal anlatıma ilişkin çalışmalara vakit 
kalmamasından kaynaklanmış olabilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman çalım tekniklerine ilişkin bilgi düzeylerinin düşük 
olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin en iyi bildikleri teknikler legato, staccato ve pizzicato 
olarak belirlenmiş, detaşe, portato, spiccato, martele, flagole ve arco terimlerini çoğunlukla 
yanlış bildikleri veya bilmedikleri sonucuna varılmıştır. Araştırmada dikkat çeken nokta ise 
en temel yay tekniklerinden olan detaşe’ye ilişkin verilen cevapların çoğunlukla yanlış 
olmasıdır. Bu durumun öğrencilerin, tekniğin nasıl çalındığını yazarken ifadesel hatalar 
yapmış olmalarında kaynaklandığı söylenebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin hız ve nüans terimlerine ilişkin bilgi düzeyleri 
yüksek olup, müzikal ifade ve çalım tekniklerine ilişkin bilgi düzeyleri düşüktür. 
Öğrencilerin teknik problemlerinin çözümü için oldukça fazla zaman harcanması, derslerde 
müzikal ifadenin geliştirilmesine vakit kalmaması gibi bir sorun doğurmaktadır. Keman 
dersinin haftalık 1 saat olması bu durumu yaratan temel nedenlerdendir. Haftalık ders 
saatinin arttırılması ve ders içeriklerinin ve ders işleniş yöntemlerinin yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir.  

Öğrencilerin, seslendirecekleri eserlere başlamadan önce eser üzerindeki terimler ve 
sembollerin anlamlarını kavradıktan sonra yorumlamaya başlama alışkanlığını kazanmaları 
sağlanmalıdır. Derslerde müzikal ifadelerin nasıl çalınması gerektiği gerek kayıttan 
dinleterek gerekse gösterip yaptırarak ve anlamlarını ayrıntılı biçimde açıklayarak 
öğretilmelidir. 

Keman çalım tekniklerinin öğretiminde terimlerin anlamları ve nasıl çalınması gerektiği 
ayrıntılı olarak açıklanmalı, çalım tekniklerinin öğretimine derslerde fazlaca yer verilmeli, 
çeşitli etütler ve alıştırmalarla öğrencilerin bilgi düzeyleri arttırılmalıdır. Sadece eserler 
üzerinde karşılaşılınca yapılan yüzeysel çalışmalar daha çabuk unutularak kalıcı bir 
öğrenme sağlamamaktadır.  

Araştırma bulgularından elde edilen diğer bir sonuç da öğrencilerin açıklama yaparken 
kullandıkları yanlış veya eksik ifadeler olarak göze çarpmaktadır. Öğrencilere derslerde 
zaman zaman sorular sorarak ve açıklama yaptırarak bilgi düzeyleri kontrol edilmeli, yanlış 
ve eksik ifadeleri düzeltilmelidir. 
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ – KISA FORMU: 
GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI* 

Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ127 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik meslek bilgisi sertifika programına kayıtlı (pedagojik 
formasyon) öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını ölçecek güvenilir ve 
geçerli bir ölçek geliştirmektir. Bu bağlamda çalışma Türkiye’de bulunun bir devlet 
üniversitesinin eğitim fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 927 öğrenciler 
üzerinde gerçekleşmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bulut (2009) tarafından 
geliştirilmiş 30 adet 5’li likert tipi maddeden oluşan öğretmenlik tutum ölçeği kullanılmıştır. 
Bu ölçek uygulanmadan önce alan uzmanları tarafından tekrar gözden geçirilmiş, ardından 
20 maddeye indirilmiştir. Bir sonraki aşamada ölçeğin geçerliliğini ölçmek için çapraz 
geçerleme prosedürü kullanarak açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda KMO değerinin 0.87 ve Barnett Test 
(p<0.01)’ nin ise anlamlı olduğu ortaya çıkmış, 15 maddeden ve 4 boyuttan oluşan ölçek 
oluşturulmuş ve bu ölçeğin öğretmenlik tutumundaki varyansın %63’ ünü açıkladığı 
görülmüştür. Ardından Mplus 7.4 programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi 
kullanılmış, elde edilen model sonucunda uyumluluk indekslerine bakılmıştır. Bulgular 
sonucunda RMSEA ve SRMR’nin 0.08’den düşük ve CFI ve TLI’nin 90’dan büyük olduğu 
görülmüş ve modelin kabul edilebilir sonucuna varılmıştır (χ²(80, 464)=178.20; CFI=0.95; 
TLI=0.93; RMSEA=0.06; SRMR=0.06). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin 
tamamı için .81 olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öğretmenlik 
Mesleği Tutum Ölçeği – Kısa Formu hem güvenilir hem de geçerli olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Tutum Ölçeği, Güvenirlik, Geçerlilik.  

Jel Kodları: I2, I21, I23. 

TEACHING PROFESSION ATTITUDE SCALE - SHORT FORM: RELIABILITY AND 
VALIDITY STUDY 

ABSTRACT 

The aim of this research is to develop a reliable and valid scale in order to measure the 
attitudes of students who enrolled in professional teaching knowledge (pedagogical 
formation) towards teaching profession. The study was conducted with a total of 927 
students receiving pedagogical formation education in the education faculty of a state 
university in Turkey. The study has employed teacher attitude scale which was developed 
by Bulut (2009). Being a 5-point likert type, the tool contains 30 items. This scale was re-
examined by field experts before being implemented, then reduced to 20 items. When it 
comes to the next step, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were 
performed through using the cross validation procedure so as to measure the validity of the 
scale. Exploratory factor analysis displays that KMO value was 0.87 and Barnett test (p 
<0.01) was significant. Afterwards, a scale consisting of 15 items and 4 dimensions was 
formed and this scale was found to predict 63% of the variance regarding teaching attitude. 
Confirmatory factor analysis was then performed by means of Mplus 7.4 program, and the 
compatibility indices of the resulting model were examined. The findings revealed that 
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RMSEA and SRMR were found to be lower than 0.08, and CFI and TLI were determined to 
be greater than 90. Thus, the model was reported to be acceptable (χ²(80, 464)=178.20; 
CFI=0.95; TLI=0.93; RMSEA=0.06; SRMR=0.06). The internal consistency coefficient of the 
tool was found to be .81 for the whole scale. Teacher Job Attitude Scale - Short Form 
developed in line with these results has been both reliable and valid. 

Keywords: Teacher attitude scale, reliability, validity 

GİRİŞ 

Eğitim fakülteleri eskiden beri Türkiye’deki öğretmen ihtiyacını karşılayan kurumların 
başında gelmektedir. Bunun yanında Talim Terbiye Kurulunun uygun gördüğü farklı 
fakülte mezunları da öğretmen atamalarında değerlendirilmekte ve öğretmen kaynağı 
olarak kullanılmaktadır. Eğitim fakülteleri öğretmen mezunu haricindeki öğretmen adayları 
öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik formasyon) eğitimine tabi tutulmaktadır. Alan bilgisi, 
pedagoji bilgisi ve genel kültür öğretmenlerin temel yeterlilik alanlarını oluşturmaktadır. Bu 
mantık çerçevesi içerisinde uzun yıllardır eğitim fakültesi haricindeki öğretmen adayları hep 
pedagojik formasyon eğitimlerine tabi tutulmuşlardır. Bu formasyon eğitim programları 
geçmişten günümüze farklı bir şekilde uygulanmıştır. Özellikle 1997 - 2009 yılları arasında  
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) aldığı karar (04.11.1997 Tarih ve 97.39.2761 Sayı) ile 
pedagojik formasyon eğititimi tezsiz yüksek lisans formatında 1,5 yıl içerisinde eğitim 
fakültelerinde verilmekteydi. 2010-2011 yılları içerisinde pedagojik formasyon eğitimi lisans 
eğitime dahil edilerek isteyen öğrencilere verildi. Bunu takiben günümüzde kullanılan 
model ise 2011 yılında yürürlüğe girdi. Bu formatta mezun ya da mezun durumunda olan 
ve belli kriterleri sağlayan öğretmen adayları 7-14 haftadan oluşan 2 dönemlik bir programa 
tabii tutulurlar.  

Burada önem çekilmesi gereken nokta ise gelecek neslimizi yetiştiren ve toplumda saygın 
bir yere sahip olan öğretmenlerimize bu kısa zaman dilimi içerisinde öğretmenlere gerek 
bilişsel gerek duyuşsal gerekse psikolojik olarak gerekli alt yapısı sağlanmasıdır. Çünkü bu 
değerler öğretmenlerin meslek hayatlarındaki bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları 
etkileyen öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını oluşturacaklardır (Demirtaş, Cömert & 
Özer, 2011). 

Freedam (1997) tutum kavramını, bir kişinin olaylara, eşyalara, fikirlere ve yerlere uygun ve 
uygun olmayan tepki gösterirken gösterdiği duygusal eğilim olarak tanımlamaktadır. Bu 
sebepten dolayı kişilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının onların öğretmenlik 
mesleğine karşı davranışlarını da belirleyecektir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının gerek 
pedagojik formasyon eğitimi gerekse üniversitelerin öğretmenlikle ilgili lisans 
programlarında öğretmenliğe karşı tutumlarını olumlu yönde etkileyecek duygu, bilgi, ve 
becelerin kazandırılması ön plana çıkmaktadır (Üstüner, 2006; Tok, 2012).  

Alan yazın incelendiğinde öğretmen adaylarınının öğretmenlik mesleğini ölçmek için 
ölçekler kullanıldığını görülmektedir. Erkuş (2015) ölçek geliştirilmenin uzmanlık 
gerektirdiğini, ölçek geliştirilirken bir ölçme aracında olması gereken güvenilirlik, geçerlilik 
ve kullanışlılık süreçlerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Turgut ve Baykul 
(2015) güvenirliği ölçmenin duyarlılık derecesi ve tesadufi hatalardan arınıklık derecesi, 
geçerliliği ölçme aracının amacına hizmet etmesi, kullanışlılığı ise ölçeğin kolay bir şekilde 
hazırlanması, uygulanması ve puanlanması olarak tanımlamaktadır.  

Türkiye’de zaman içinde öğretmenlik mesleğine karşı pek çok tutum ölçeği geliştirilmiş ve 
kullanılmıştır. Bu ölçeklerden en çok kullanılanılan ve güvenilir olarak kabul edilenler  
Aşkar ve Erden (1987), Tanrıöğen (1997), Erkuş, Şanlı, Bağlı ve Güven (2000), Çetin (2006), 
Üstüner (2006), Tanel, Şengören, Tanel (2007), Temizkan (2008), Akkuzu ve Akçay (2008)  ve 
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Bulut (2009) tarafından geliştirilen öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçekleridir. Ancak  
bu ölçeklerin bazıları madde sayısınının fazla olması uygulama zamanını artırmasında 
dolayı kullanışlılığını düşürmesi söz konusu olabilir. Örneğin, Tanrıöğen (1997), Üstüner 
(2006), Temizkan (2008), Akkuzu ve Akçay (2008)  ve Çetin (2006)  tarafında geliştirilen 
ölçekler sırasıyla 52, 34, 31, 58 ve 35 maddeden oluşmaktadır. Alan yazında bulunan bu 
ölçeklerin geliştirilirken kullanılan yöntemler incelendiğinde özellik çoğunda açımlayıcı 
faktör analizlerinin yapıldığı ancak hiçbirinde doğrulayıcı faktör analizinin yapılmadığı 
görülmektedir. Bu durum kullanılan bu ölçeklerin geçerliliğini düşürmeye sebep 
olabilmektedir.  

Alan yazında en son geliştirilen öğretmenlik tutum ölçeği Bulut (2009) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Bulut (2009) tarafından geliştirilen ölçeğin kısa formu 
oluşturulmaya çalışılmıştır.  

I.YÖNTEM 

A.Çalışma Grubu 

Çalışmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılınnda Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimine devam eden 927 öğrenciden oluşmaktadır. 
Katılımcıların 342’ ü (%36.9) erkek, 585 (%63.1)’ ü kızdır. Bir lisans programından mezun 
olanların sayısı 478 (%51.5) iken, bir lisans programında öğrenci olanların sayısı 448 (%48.5)’ 
dir. Bekar olanların sayısı 721 (%77.5) iken evli olanların sayısı ise 208 (%22.5)’ dir.  

B.Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmanın macı Bulut (2009) tarafından tarafından geliştirilen ölçeğin kısa formu 
oluşturmaktır. Bu ölçek 5’li likert tipi 30 maddeden oluşan tek faktörlü  bir ölçektir. Bulut 
(2009) bu ölçeği geliştirilirken herbir maddenin faktör yükünün 0.30’dan büyük olduğu, 
açımlayıcı faktör analizi sonucunda Barnett Testinin anlamlı olduğu ve Cronbach Alfa iç 
tutarlılık (güvenirlik) katsayısının 0.90 olduğu bulunmuştur. Bu ölçeğin öğretmenlik 
tutumundaki varyansın %70’ ini açıkladığı görülmüştür 

C.İşlem 

Bulut (2009) tarafından geliştirilen öğretmenlik mesleği tutum ölçeğini kısa formunu 
oluşturmak için, öncelikle bu ölçekte bulunan 30 madde alan uzmanları tarafından tekrar 
gözden geçirilmiş, ardından 20 maddeye indirilmiştir. Bir sonraki aşamada ölçeğin yapı 
geçerliliğini ölçmek için çapraz geçerleme prosedürü kullanarak açıklayıcı faktör analizi ve 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu amaçla, araştırmaya katılan 927 öğrenci rastgele bir 
şekilde ikiye bölünmüştür. Örneklemin birinci kısmına (n=463) açıklayıcı faktör analizi, 
ikinci kısmına da (n=464) doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  

II.BULGULAR 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA). Açımlayıcı faktör analizi sonucunda KMO değerinin 0.87 ve 
Barnett Test (p<0.01)’ nin ise anlamlı olduğu ortaya çıkmış, bu durumun mevcut verinin 
açımlayıcı faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 
5 maddenin ölçekten çıkarıldığı görülmüştür. Sonuç olarak 15 maddeden ve 4 boyuttan 
oluşan ölçek oluşmuş ve bu ölçeğin öğretmenlik tutumundaki varyansın %63’ ünü 
açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin Croanbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin 
tamamı için .81 olduğu bulunmuştur. Tablo 1 herbir faktörün açıkladığı varyans ve 
Croanbach Alfa içtutarlılık katsayısını göstermektedir.   

Tablo 1. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
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Maddeler İsteklilik Olumsuzluk Niteliklilik Öncelik 

Madde 1 .816    

Madde 2 .867    

Madde 3 .745    

Madde 4 .880    

Madde 19 .662    

Madde 6  .791   

Madde 7  .663   

Madde 16  .754   

Madde 17  .677   

Madde 9   .658  

Madde 14   .701  

Madde 20   .711  

Madde 8    .656 

Madde 10    .814 

Madde 11    .592 

Açıklanan Varyans 23.55 14.52 13.07 11.62 

Güvenirlik 0.85 0.72 0.62 0.67 

AFA sonucundan hareketle öğretmenlik mesleğine karşı tutum “İsteklilik, Olumsuzluk, 
Niteliklilik ve Öncelik” olmak üzere 4 faktör altında toplanmıştır. Bu 4 faktörün açıklağı 
varyanslar %11.62 ile %23.55 arasında değişirken, Croanbach Alfa iç tutarlılık 0.67 ile 0.85 
arasında değişmektedir.  

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA). Ölçeğin uyumuna test etmek için Mplus 7.4 programı 
kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış, elde edilen model sonucunda uyumluluk 
indekslerine bakılmıştır. Kline (2015)’ a göre bulgular sonucunda RMSEA ve SRMR’nin 
0.08’den düşük ve CFI ve TLI’nin 90’dan büyük olduğundan dolayı modelin kabul edilebilir 
sonucuna varılmıştır (χ²(80, 464)=178.20; CFI=0.95; TLI=0.93; RMSEA=0.06; SRMR=0.06). 
Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .81 olduğu bulunmuştur. Şekil 1 
DFA sonucunda herbir maddenin faktör yüklerini göstermektedir.  
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Şekil 1. Öğretmenlik Tutum Ölçeği için Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Modelde aynı faktöre bağlı bazı maddeler arasında yüksek korelasyon çıktığından dolayı 
maddelerin hata ölçümleri bağlanmıştır (t1-t2; t3-t4; t6-t7; t6-t16). Model sonucunda herbir 
maddenin faktör yüklerinin anlamlı olduğu görülmüştür.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretmen olacak adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumları oldukça önemlidir. 
Çünkü kişilerin öğretmen olduklarında sahip oldukları davranışlar daha önceden sahip 
oldukları mesleke karşı tutumlardan etkilenmektedir. Bu bağlamda  alanyazında 
öğretmenlik mesleğine karşı tutum ölçekleri araştırmacılarca geliştirilmiştir (Aşkar ve 
Erden, 1987; Tanrıöğen, 1997; Erkuş, Şanlı, Bağlı ve Güven, 2000; Moran ve Hoy, 2001; Çetin, 
2006; Üstüner, 2006; Tanel, Şengören ve Tanel, 2007;  Temizkan, 2008; Akkuzu ve Akçay, 
2008; Bulut, 2009).   

Ancak  bu ölçeklere ölçme ve değerlendirme açısından bakıldığında hepsinde güvenirlik 
katsayıları hesaplanmış ancak geçerlilik bakımından incelendiğinde birçoğundan açımlayıcı 
faktör analizi yapılmış, ancak hiçbirinde doğrulayıcı faktör analizinin yapılmadığı 
görülmektedir. Yine kullanışlılık bakımından incelendiğinde bazı ölçeklerde madde 
sayısının da fazla olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Bulut (2009) 
tarafından geliştirilen ölçeğin kısa formu oluşturularak, güvenilir, geçerli ve kullanışlı bir 
ölçek elde etmektir. Bunun için 927 öğrenciden toplanan veriler rastgele bir şekilde ikiye 
bölünüp, çapraz geçerleme prosedürü kullanarak verilerin yarısına açıklayıcı faktör analizi 
ve diğer yarısına da doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 
sonucunda 15 maddeden ve 4 boyuttan oluşan ölçek oluşturulmuş (İsteklilik, Olumsuzluk, 
Niteliklilik ve Öncelik) ve bu ölçeğin öğretmenlik tutumundaki varyansın %63’ ünü 
açıkladığı görülmüştür. Ardından aynı model verilerin diğer yarısına uygulanmış, elde 
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edilen model sonucunda uyumluluk indekslerine göre modelin kabuledilebilir olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için 
.81 olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar öğretmenlik tutum ölçeği kısa formunun hem geçerli 
hem güvenilir hem de kullanışlı bir ölçme aracı olduğunun desteklemektedir.  
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A NEW GROWTH-ORIENTED ENERGY MARKET IS RISING: 
EUROPEAN UNION 

Yrd.Doç.Dr.Deniz ZUNGUN128 
Yrd.Doç.Dr.Aslıhan OZEL OZER129 

ABSTRACT 
Everything related to the energy; such as, energy output, production, consumption, export 
and import has always been high on the agenda of countries in the world. Today, on which 
the energy consumption is in maximum level, it is quite usual that countries are trying to 
regulate and develop their energy policies in a way that produce the most beneficial 
outcome. European Union countries have decided to change their energy policies as a result 
of the events such as natural gas transmission and distribution failure towards the European 
continent because of the crisis between Russia and Ukraine. While this situation caused 
increase in the energy import of the subject countries, the growth in the current account 
deficits of the subject economies was triggered as a result of this increase in energy items. 
Consequently, whereas the expansion of economic-growth-based energy consumption in the 
EU countries accompanied the increase in import, this situation led the union to a life which 
is more dependent on outside financial sources, and the energy producing countries 
whetted their appetites because the countries in the union became a growing cake for them; 
as it can be clearly understood from the activities in the current account deficit.  
Key Word: Economic Growth, Energy, Current Account Deficit 
Jel Codes: O40, P28 

INTRODUCTION 

Energy which consists of items such as petrol, natural gas and electricity is today a 
significant issue that dominates the policies of the countries. Energy, for which many wars 
had been fought, has a one-century long adventure unlike the other sources such as mines. 
With the beginnings of the industrialization process, energy became the locomotive and the 
driving force of the industry. Energy use increases with the development of technology and 
urbanization phase which is closely related to the industrialization process, which results in 
the need for more energy of the countries. As a consequence, analyzing energy as a subject 
has become important.  

Energy is a significant matter for EU, which accommodates many industrialized countries 
with high economic growth rates within it; however, it is also the only subject that the 
countries of the union cannot agree on. For example, although EU objected to it, the 
countries such as Hungary, Austria and Italy supported the South Stream Natural Gas 
Pipeline Project of Russia. 

Even though the EU countries do not have a common position against energy, the common 
purpose of all of them is to increase the economic growth. As a result, they can make 
concessions to some of their policies for the sake of realizing the economic growth which is 
their primary and ultimate purpose. On the other hand, the EU countries need energy just 
like many other countries in the world. The subject countries can allow balance of payments 
to have current account deficit by shifting so as to increase their growth and meet their 
energy need.  

The primary goal of this study which started with reference to the importance of the 
relationship between energy and growth in the process of economic policy-making is to 
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evaluate the direction and the size of the causality between energy and economic growth in 
EU via econometric methods and to make political suggestions related to the subject.  

I. LITERATURE REVIEW 

Kraft and Kraft (1978) analyzed the relationship between GDP and energy consumption via 
Sims methodology for the 1947-1974 period in the USA and found a causality relation from 
GDP towards energy consumption. This study is so to say the pioneer of the researches on 
the relationship between energy and economic growth.  

Hamilton (1983) applied Granger Causality test for energy prices and growth for the 1948-
1972 periods in the USA; as a result, Hamilton found that there is causality from energy 
prices towards economic growth.  

Nachane and et.al, (1988) tested the causality between total energy consumption and GDP 
via Granger, Sims and Co-integration methods for the least developed 11 countries and 
developed 5 countries or the 1950-1985 periods. They found causality both from total energy 
consumption towards GDP (except for Columbia and Venezuela) and from GDP towards 
total energy consumption (except for Columbia and Venezuela).  

Hwang and Gum (1992) obtained findings that there was bidirectional causality in Taiwan 
in the period of 1961-1990 as a result of the study in which they used Granger Causality 
analysis. Consequently, both the energy consumption caused the economic growth and the 
economic growth caused the energy consumption.  

Masih and Masih (1996) carried out a study on India, Pakistan, Indonesia, Malaysia, 
Singapore and Philippines for the period of 1955-1990 via Co-integration and Granger 
Causality analysis. They found that there was co-integration between energy and growth in 
India, Pakistan and Indonesia; and that there wasn’t a co-integration in Malaysia, Singapore 
and Philippines. They also concluded that granger causality in India is from energy towards 
growth; and in Pakistan and Indonesia it is from growth towards energy.  

Cheng and Lai (1997) found in their study -which was carried out with Hsiao version of 
Granger causality for the period of 1955-1993 in Taiwan- that the causality is from economic 
growth towards energy consumption.  

Stern (2000) found that there was co-integration between energy consumption and growth in 
the study carried out via Co-integration analysis for the years 1948-1994 in the USA.  

Oh and Lee (2004) looked for a causality relationship among energy consumption, economic 
growth, capital and labor force –which is multivariate- in the causality test in which Co-
integration and ECM methods were used for the period beginning from the 1st month of 
1981 until the 4th month of 2000 for Korea. As a result of the study, they found that there is 
causality from economic growth towards total energy consumption. 

Wolde-Rufael (2005) looked for a causality relationship between electricity consumption and 
GDP in the bi-variant Granger causality test via Toda-Yamamoto method for 19 African 
countries for the period of 1971-2001. The results of the study are as follows: there is a 
causality relationship from GDP towards total energy consumption in the Democratic 
Republic of Congo, Egypt, Ghana and the Republic of Cote D’ivoire; there is a causality 
relationship from total energy consumption towards GDP in Cameroon, Morocco and 
Nigeria; and there is a causality relationship both from total energy consumption towards 
GDP and from GDP towards total energy consumption in Gabon and Zambia.  

Mahadevan and Asafu-Adjaye (2007), analyzed the relationship between energy 
importation and economic growth with the help of Unit Root test, Co-integration analysis 
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and Granger Causality test by using the data of 1971-2002 of 20 countries including 
Australia, Norway, England, Japan, Sweden, USA, Argentina, Indonesia, Kuwait, Malaysia, 
Nigeria, Saudi Arabia, Venezuela, Ghana, India, Senegal, South Africa, South Korea, 
Singapore and Thailand. The results of the test are as follows: there is a bidirectional 
relationship between energy consumption and growth for the energy importing countries in 
the short-term; and there is a unidirectional relationship from growth towards energy 
consumption in the long-term.  

II. ENERGY AND ECONOMIC GROWTH 

European Coal and Steel Community, which had been established to create a union in terms 
of energy and industry, has become one of the most important markets of the world by 
having been named European Union and by having included many countries in Europe 
within itself. Today, European Union is in the position of one of the biggest economies of the 
world.  

Table 1: EU Economic Growth Rates (%) 

Time 200
4 

200
5 

200
6 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Economic 
Growth 

2,5 2,1 3,3 3 0,4 -4,4 2,1 1,7 -0,5 0,2 1,5 

Source: Eurostat 

As seen in Table 1, the growth of EU has always been positive except for 2009 crisis and the 
year 2012. It is surprising that the growth rate of the developed countries before 2009 Crisis 
is around 2% - 3%; since it is accepted more accurate in economics that the growth rates of 
developed countries are between 0% and 1%. Although there was a growth quake in EU 
after 2009 crisis, the countries started to gather strength after 2012. EU, whose economic 
growth is well, has difficulties in uniting in the important policies such as energy.  

The regulations of EU in the context of energy concentrate on the fields of domestic energy 
market (electricity and natural gas markets), energy efficiency, renewable energy sources, 
nuclear safety and radiation protection with security of supply. There are three main 
purposes of European Union energy policies and it is aimed to balance between these three 
purposes while the subject policies are formed (Ministry of European Union of the Republic 
of Turkey, 2016, par.1): 

 Contributing to the competitiveness of the community, 

 Assuring the energy supply security, 

 Contributing to the protection of the environment in the basis of sustainable 
development. 

In order to realize the aforementioned purposes, EU has made various regulations in the 
context of energy; however, these regulations have been bringing about various problems. 
First of all, EU consumes one-fifth of the power supply of the world and at the same time it 
is in the position of the biggest energy importer. EU imports 55% of its energy need. EU 
imports 84% of its petroleum need and 64% of its natural gas need, which are the items of 
energy, from other countries. According to EU commission, EU will have imported 80% of 
its natural gas need by the year 2030 (Ratner, Belkin, Nichol, Woehrel, 2012: 323:331).  

France produces the most amount of energy due to having nuclear power stations among 
the European Union countries. The second biggest energy producer country of EU is 
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Germany. However, whereas the fixed fuels rank first in Germany, there is renewable 
energy in the second rank and there is nuclear energy in the third rank. Germany is a 
country which imports approximately 63% of the energy that it consumes (Deutsche Welle, 
[a] 2015, par.3). Apart from that, there are natural gas fields also in the Netherlands.  

Although EU has energy production fields, energy production and consumption have 
decreased as a result of various events and since the fifth growth.  

Table 2: EU- Amount of Energy Production and Consumption of 28 Countries (m3) 

TIME 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Production 931.676 903.776 885.000 861.944 857.397 821.629 835.803 802.222 795.265 790.505 770.721 

Consumpti
on 

1.823.9
77 

1.831.0
31 

1.839.5
86 

1.810.2
48 

1.805.4
02 

1.701.1
72 

1.763.7
04 

1.698.0
59 

1.684.7
04 

1.666.6
98 

1.605.9
30 

Source: Eurostat 

As seen in Table 2, the energy productions of 28 EU member countries have decreased 
rapidly since 2004 when 10 new countries joined the Union. While the energy production 
was 931.676 billion cubes in 2004; this amount decreased to 770.721 billion cubes in 2014, and 
this downgraded the production in the amount of 160.930 billion cubes. Nonetheless, the 
energy consumption decreased 218.047 billion cubes by downgrading from 1.823.977 to 
1.605.930 billion cubes in the 10-year period. Although EU, whose economic growth data is 
given in Table 1, grew except for the years of crisis, its decrease in energy production causes 
energy import.  

EU is purchasing petroleum from OPEC and natural gas from Russia, Algeria and Norway. 
In 2005, Ukraine used the natural gas purchased from Russia for its domestic consumption 
and did not pay for the natural gas debts to Russia. As a result of that situation, a natural gas 
crisis between Russia and Ukraine broke out in 2009 and Russia cut the natural gas back 
which was sent to Ukraine and Europe for 13 days. This situation resulted in the revision of 
the context of energy reliability for EU and Russia. While EU focused on looking for new 
supply sources, Russia tended to the new pipeline projects for sending natural gas to 
various countries by excluding Ukraine.  

Many protests were made in order to close the existing nuclear power stations in Germany 
in 2011. At least 160.000 people participated in the demonstrations and protest marches 
across the board of Germany (Deutsche Welle, [b] 2011, par.1). The anti-nuclear power 
station movement in the country was caused by the earthquake in Fukushima, Japan which 
was 9.0 in magnitude. The coalition government in Germany, which stopped the production 
in some of the old reactors after Fukushima disaster, decided to close all the nuclear power 
stations in 2022 due to the blazing anti-nuclear power station movement (Hürriyet, 2011). 
Thus, the countries of EU had to decrease their energy production slowly.  

III. METHODOLOGY 

A. The Concept of Stationary in Time Series and Unit Root Tests 

Before analyzing the causative relations between variables, the degrees of stationarity of the 
series should be determined. In the studies carried out with non-stationary time series, 
spurious regressions may emerge.  Although there can be high R2 and significant t statistics 
value in spurious regressions, parameter estimations are economically insignificant. In this 
case, the stationarity of the time series that are going to be used must be tested in order to 
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avoid spurious regressions in the studies in which time series analyses are used (Ümit, 
2007:160).  

      Xt= co + j.Xt-1+et   (1) 

In the equation (1), if |j|<l, Xt series is stationary; if |j| =1, Xt series is not stationary. It is 
convenient for most of the economic time series that the autoregressive coefficient j must be 
equal to one or less. When j>1, it is not economically rational. In the autoregressive equation 
(1), j=1 is known as the “process with stationary increments” and most of the economic time 
series are observed as process with stationary increments. In such a process, when j=1, it is 
said that Xt series is integrated in the first degree (Utkulu, 1993:309). In the equation (1), the 
easy and convenient method of integration degree test of Xt was suggested by Dickey and 
Fuller (1987) and it is known as Dickey Fuller Test (DF).  

Although DF test is an important step in measuring the integration degree, it doesn’t 
consider the autocorrelation in the error terms. If the error term et is auto-correlated, DF 
(Dickey-Fuller) test is void. As a solution for this situation, Dickey and Fuller suggested 
adding the lagged values of the dependent variable to the model as the explanatory variable; 
thus, the autocorrelation will disappear. This test, named Augmented Dickey Fuller (ADF), 
is considered as the most effective test among the ones used in determining the integration 
degree, and it is commonly used in practice (Charemza, Deadmen, 1999:103-104).  

In order to remedy the deficiencies of Dickey Fuller test, various methods emerged. One of 
them is Phillips Perron (PP) test which is another alternative unit root test. Dickey and Fuller 
ignored the effect of structural fractions on autoregressive (AR) process. Perron developed 
his own test in 1989 so as to remove this problem, and aimed to prevent DF test from 
accepting the wrong hypothesis which is depending on the fractions. Besides, the hypothesis 
of Dickey and Fuller stating that error terms are statistically independent and that they have 
constant variance was extended by Phillips-Perron and the effects of standard error of error 
term’s being different were included in the process. With this aim, they had developed a 
unit root test which is not parametric. Consequently, there is no requirement of no 
autocorrelation between error terms in this test (Kır, 2011:64).  

The regression used in the Phillips-Perron unit root test is as below (Enders, 1998:239): 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝛽2 (𝑇 −
𝑁

2
) + µ𝑡    (2) 

In the equation (2); “N” is the number of observation and “μ” is the error term. In this test, 
the hypothesis zero “β1 = 1” is tested. To accept or reject these hypotheses, the test statistics 
of Phillips-Perron unit root test and the critical table values used for Augmented Dickey-
Fuller (ADF) are compared; and as a result, the hypotheses are accepted or rejected. 
Accordingly, it is decided if the series are stationary or not (Altunç, 2008: 118).  

In this study, Augmented Dickey-Fuller test (ADF) and Phillips-Perron (PP) test are used in 
determining the stationarity of the series.  

B.Causality Analysis 

Granger suggests a causality analysis which is commonly used in economics literature in 
order to determine the direction of the causality between studied variables.  Granger 
brought forward the concepts of causality and exogeneity. According to that, if adding the 
data belonging to the variable X contributes to the estimation of the variable Y, the variable 
X is the cause of Y. Granger causality analysis requires the estimation of the regression 
which is equated on each endogenous variable’s own lagged magnitude and the lagged 
magnitude of other variable (Granger, 1969:553-560).  
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Granger Causality Analysis is used in searching the causality relationship between EG and 
EI in this study. This analysis is carried out using the following two equations.  

Yt = α0 + 


1

1

k

i

αi Yt-i +  


2

1

k

i

βi Xt-i + ut (3)                                                                                                                                                                               

Xt = X0 + 


3

1

k

i

χi  Xt-i + 


4

1

k

i

δi Yt-i + vt (4)  

Granger causality analysis tests if the coefficients of lagged values of independent variable 
which takes place before the error term in the models above equal to zero as a group or not. 
If the βi coefficients in the equation (3) are found different from zero in a certain significance 
level, it is concluded that X is the cause of Y. Similarly, if the δi coefficients in the equation (4) 
are found different from zero in a certain significance level, it indicates that Y is the cause of 
X. In this case, it means that there is a mutual causality between Y and X. If solely the βi 

coefficients in the equation (3) are different from zero, there is a unidirectional causality 
relationship from X toward Y; and if solely the δi coefficients in the equation (4) are different 
from zero, there is a unidirectional causality relationship from Y towards X. If neither βi nor 
δi coefficients are different from zero, it indicates that there isn’t any causality relationship 
between these two variables. In the original Granger Causality Test, k1, k2, k3, k4 in the 
equation above represent lag length, and ut and vt in the equation above represent the error 
terms (Işığıçok, 1994: 93).  

C. Regression and Correlation Analysis 

Regression and correlation methods are utilized in determining the relationship between 
two or more variables. Simple regression analysis is used for two variables; and multiple 
regression analysis is used for the variables which are more than two in number. The basis 
of regression and correlation analysis generally consists of the measurement and 
determining the form, direction and degree of the relationship between two or more 
variables. While the relationships between variables are determined numerically in 
regression, the degree of these relationships is explained in correlation.  

The linear relationship between two variables can be formulated – with one dependent 
variable and one independent variable – as follows:  

 𝑌 =  𝛼 +  𝛽 𝑋 +              (5) 

In the equation (5), Y is the dependent variable, X is the independent variable, and ε is the 
error term. In order decide which observation will represent the dependent variable and 
which observation will represent the independent variable, it is required to decide which 
one affects the other. For that, one needs the knowledge about the observations. The method 
which is used to obtain regression equation is Least Squares Method. Least Squares Method 
can be based on minimizing the total amount of the squares of the deviations from 
regression line of the value of Y. In this sense, Least Squares Method regression line 
represents the same thing with arithmetic mean (Çakıcı et.al, 2003:139-167).  

On the other hand correlation coefficient is the measurement showing the degree of the 
relationship between variables. When it takes value between 0 and 1, there is a positive 
correlation; when the value is between 0 and -1, there is a negative correlation. When the 
correlation coefficient equals to 0, it indicates that there isn’t any relationships between 
variables; and when it is 1 or -1, there is a complete correlation. If the correlation coefficient 
is between 0 and 0.49; the relationship is weak; and if it is between 0.5 and 0.74, the 
relationship is average; and finally if it is between 0.75 and 1, the relationship is strong. The 
symbol of the correlation coefficient depends on the symbol of the β coefficient in the 
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regression equation. If β is positive, the correlation is positive; if β is negative, the correlation 
is also negative (Akkaya and Pazarlıoğlu, 1998:85-86). 

IV. ECONOMETRIC ANALYSIS  
A.Data Set and Variables 

In this study, the relationship between average economic growth and average energy import 
of the EU member countries for the period of 2004-2015 has been analyzed via time series 
analysis and the results have been evaluated. Firstly, the logarithms of the values have been 
taken in order to avoid the small fluctuations that the time series may show. Secondly, in 
order to determine if the values belonging to these two variables are stationary or not, 
Augmented Dickey Fullet Test (ADF) and Phillips Perron Test (PP) have been done. After 
that, in order to determine the causality relationship between variables, Granger Causality 
Test and finally, in order to find out the direction and the degree of the relationship, 
Regression and Correlation Analysis have been applied.  

The variables used in the application were compiled from OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development) database and Eurostat website database. The 
changes of the data in time can be seen in Figure 1. EG in the analysis represents Economic 
Growth; and EI represents Energy Import.  

Figure 1. Graph of EG and EI Series 

 

 

When the series showing EG and EI data for the period 2004-2015 are analyzed, it is seen 
that in both graphs there are increases and decreases. It is also observed that since 2012, EG 
and since 2014, EI have been tending to increase.  
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B.Unit Root Tests 

Whether the time series used in the model are stationary or not must be tested.  As Granger 
and Newbold (1974) showed, in case of the studies carried out with non-stationary time 
series, a spurious regression problem can emerge. In this situation, the results obtained from 
the regression analysis do not reflect the truth (Gujarati, 1999).  

Series’ having unit root indicates that they are non-stationary. When the fixed data of ADF 
and PP test statistics are studied; the following can be stated for EG and EI: they do not have 
the structure which is stationary on the level and they do not display a distribution around a 
certain mean. When their first differences are taken out; it is seen that test statistics are 
bigger than the critical values determined by MacKinnon in terms of absolute value. As a 
result, when EG and EI series’ first differences are taken out, that is in I(1), it can be said that 
they provide with the stationarity hypothesis (see., Table 1 and Table 2). In the Figure 2, the 
graphs of stationary series with taken first degree differences are given.  

Figure 2. Graph of EG and EI Series with Taken Differences

 

 

Table 3: ADF Unit Root Test Results 
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Variables MacKinnon Critical 
Values 
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eg 

%1= - 4.2001 

%5 = -3.1753 

%10= -2.7289 

 

-2.0071 (0) 

 

-4.2528 (1)*** 

 

EI 

%1 = -4.2970 

%5 = -3.2126 

%10= -2.7477 

 

-0.2412 (1) 

 

-4.4366  (0)*** 

NOTE: Values in brackets represent the lag lengths chosen according to SCI criteria. The critical values for ADF were 
obtained by MacKinnon (1996).***p<.01,  **p<.05,  *p<.1. 

Table 4: PP Unit Root Test Results 

  PP – t Statistics 

Variables MacKinnon Critical 
Values 

Level Values First Difference 

 

EG 

%1=  -4.2001 

%5 = -3.1753 

%10= -2.7289 

 

-1.3016 (10) 

 

-3.8473(7)** 

 

EI 

%1 = -4.3205 

%5 = -3.1798 

%10= -2.7211 

 

-1.0317 (1) 

 

-4.6618 (1)*** 

NOTE: Values in brackets represent the lag lengths chosen according to SCI criteria. The critical values for PP were 
obtained by MacKinnon (1996).. ***p<.01,  **p<.05,  *p<.1. 

C.Granger Causality Test 

“Granger Causality Test” was developed by Granger in order to test if one of the variables 
causes the other variable in the model which is formed so as to estimate a variable. The 
causality relationships between variables are explained with this test. The lag length in the 
causality analysis was determined using Akaike Information Criteron and it is determined 
as 1. The obtained results are presented in the Table 5.     

Table 5: Granger Causality Test Results 

Hypotheses F-
Statistics Probability 

EI is not the cause of EG. 7.7589 0.5324 

EG is not the cause of EI. 4.1624 0.0487 

According to the Granger Causality test results; the Ho hypothesis stating that EI is not the 
Granger cause of EG is accepted (with 0.5324). The HO hypothesis stating that EG is not the 
Granger cause of EI is rejected (with 0.0487) on 5% significance level. Thus, it is understood 
that the causality relationship between EI and EG is from EG towards EI; that is, there is a 
unidirectional relationship between them. As a result, the changes happening in EG affect 
EI.  

D. Correlation and Regression Analysis 
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Before regression analysis, it is necessary to find out the causality relationship between EG 
and EI. Unless there is a causality relationship between these two series, the results of the 
regression analysis will be economically insignificance, even though it is statistically 
significant.  

Below, the results of the regression analysis between these two variables for the sample 
period are given.  

Table 6. Regression Analysis Results (Dependent Variable = EI) 

                        VARIABLES                      COEFFICIENT 

                             FIXED                          32.5718 

(3.9431)* 
                             EG                          18.5804 

(1.2962)* 
                             R²                          0.6392 

                            DW                          1.9874 

                            F ist.(Prob.)                           0.0507 

The numbers in brackets are t statistics. The symbol * indicates 1% level significance. 

In Table 6, the results of the regression analysis are given using the equation (5). When the 
regression analysis results obtained from the solution of the equation (5) are evaluated; as 
the probability values of the coefficients are less than 1%; H0: rejected, H1: accepted and 
coefficients are significant. In order to determine the total significance of the model, F 
probability is considered and as it is less than 5%; H0: rejected, H1: accepted and the model 
is significant. It is seen that “t” value of EG is statistically significant which is close to 1% 
and the relationship is in positive direction. Also, the determination coefficient of the model 
(R2) is found 0.63 which is close to the high rate. On the other hand, the value (1.98) of D.W 
(Durbin-Watson) statistics obtained from the applied regression analysis indicates that there 
isn’t any problem of connection in series between the error terms of the model.  

When the results of regression analysis are economically evaluated, it is understood that the 
relationship between EG and EI in the EU member countries is in the positive direction. The 
symbol of EG coefficient which is positive indicates this. In the period 2004-2015, 1% 
increase in EG in the subject countries is expected to create 18.5% increase in EI. Also, when 
EG is stable, EI is supposed to be 32.57.  

We can see the positive relationship between the variables that is found with regression 
analysis also in Correlation Analysis (see, Table 6). Correlation analysis is an analysis 
applied in order to determine the direction and the strength of the relationship between two 
variables. Correlation coefficient takes values between -1 and +1.  

Table 7. Correlation Analysis Results 

  

 

 

 

Variables GDP INVESTMENT 

 EG 1.0000 0.2376 

EI 0.2376 1.0000 
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When the data in Table 7 are evaluated, it can be said that the correlation between EG and EI 
is positive (0.2376) and that there is an average relationship between them.  

CONCLUSION 

EU countries which increased their growth are increasing their energy consumption. 
Whereas these countries are increasing the consumption about the related subject, they are 
reducing the energy production at the same time. Therefore, EU has to import the energy 
gap caused by increasing consumption and decreasing production from other countries. As 
a result of that, the balance of payments of EU is not balanced and current account deficit is 
coming into existence. As it is understood, EU is going to expense of energy intake. 
Consequently, a question asking if it can be a new market for the countries such as Turkey 
which produce energy comes to people’s minds. 

This situation has been analyzed via econometric analysis, and the relationship between 
average economic growth (EG) and average energy import (EI) of the 28 EU member 
countries has been examined via time series analysis using the annual data of 2004-2014. 
With Granger causality analysis, a unidirectional causality relationship has been found from 
EG towards EI. On the other hand, the Regression analysis showed that EG affects EI in the 
positive direction. Also, it is found that 1% increase in EG creates approximately 18.5% 
increase in EI for 2004-2014 period.  

The energy production of 28 EU member countries has declined rapidly since 2004. By 
decreasing to the amount of 931.676 billion cubes in 2004, 835.803 billion cubes in 2010 and 
770.721 billion cubes in 2014, it downgraded the production to 160.955 billion cubes totally 
in 10 years period. Nonetheless, the energy consumption decreased totally 218.047 million 
cubes in the ten-year period by decreasing to the amount of 1.823.977 billion in 2004, 
1.763.704 in 2010 and 1.605.930 in 2014. As it can be understood from the data, consumption 
decreased more than production. The reason of this is that EU whose import increased 
wanted to decrease the consumption as a solution. However, as they couldn’t decrease the 
consumption as much as they decreased production, they have to import the gap between 
the production amount and the consumption amount. Also, EU which in fact has energy 
production sources had to decrease energy production due to the events such as the protests 
against nuclear power stations in Germany; this situation has been reflected more in the 
import item which is related to the energy, and it led to the great increases in the 
international payments. In addition, that Russia cut natural gas back because of the conflict 
with Ukraine and that they cannot find new energy sources immediately prevented EU from 
doing a bargain.  

As a result, the situation that energy consumption increases due to the economic growth 
shows that EU in which there are growth-based countries is a growth-indexed union and it 
will continue its growth-oriented policies; and that EU will not quit its growth-oriented 
energy import policies. When the judicial system that the EU member countries are used to 
is considered, it is perfectly known that whatever the amount that they owe is, they will 
never take a wrong way other than paying their debt. Consequently, it is our belief that 
entering into the every energy market that may rise in EU countries and making an effort in 
order to be an actor there will be beneficial in the way of becoming a country which 
produces energy.  
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PASS THROUGH EFFECT IN TURKEY: KALMAN-FILTER 
APPROACH 

Doç.Dr.Taha Bahadır SARAC130 
Arş.Gör.Mehmet ÖBEKCAN131 

ABSTRACT 
This study examines the extent of exchange-rate pass through (ERPT) into domestic prices 
by using Kalman Filter Approach in Turkey. In the literature, there are many studies 
regarding with the issue. However, difference of this study is to use Kalman Filter Approach 
unlike most of the other studies. The reason why Kalman Filter is preferred that this method 
allows to see the changes in coefficients of independent variables in regression model over 
time thus it can be determined how effects of independent variable vary over time on 
dependent variable. In the study, it has been used monthly nominal dollar rate, consumer 
price index and industrial producer price index data from 2003:02-2016:09. According to our 
results, pass-through effect can be seen mostly in electricity, gas, steam and air conditioning 
sector. 
Keywords: Pass-Through, Kalman Filter, Exchange Rate, Inflation 
JEL Codes:  E3,C40 

INTRODUCTION 

As opposed to developed countries, developing countries have faced problem that arouse 
from volatility in exchange rate. Especially, in the more openness countries such as Turkey, 
where inflation targeting regime is conducted, this problem is more important in terms of 
effects on inflation. Because, fluctuations in exchange-rate such as in the form of overvalued 
or undervalued can bring about to differences in actions of agents and this case will rebound 
to price dynamics of economy. In terms of Turkey, high inflation has emerged as one of the 
most fundamental problem since 1970. In this regard, several methods have been used by 
governments to keep inflation at the sustainable level. However, inflation couldn’t bring 
under control despite all these efforts. Following the 1999 elections, government, which 
came into office, has launched a new stabilization program. The program that initially 
showed positive results, lost its validity after the 2000 and 2001 banking crises. Then, a new 
stabilization program has been putted into effect by monetary authority with the transition 
to floating exchange rate regime. In this program, Central Bank of Turkey has carried out 
inflation target regime and used short-term interest rate to control domestic inflation. 

In the literature, it is stated that mechanism of exchange rate pass-through effects into 
domestic prices can occur in several ways. These are; direct, indirect and foreign direct 
investment. While the changes in prices of imported goods denominated in national 
currency can be a direct effect of fluctuations in exchange-rate, indirect effects arise from 
changes in relative prices of imported goods and domestic goods. As to foreign direct 
investments, when the domestic currency weakens, investments become more profitable for 
foreign export firm in the country. As production rises, it leads to increase in labour 
demand, wages and thus rising in prices.  

In this paper, we have investigated pass-through effects from exchange-rate to inflation on 
sectoral basis. Our results support to results of previous studies which investigate ERPT 
effects on domestic inflation in Turkey 

I. THEORETICAL BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW 
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Exchange rate pass-through effect is based on purchasing power parity. “The purchasing 
power parity states that the exchange rate between two countries’ currencies equals the ratio of the 
countries’price level. The domestic purchasing power of a country’s price level, the money price of a 
reference basket of goods and services. The PPP theory therefore predicts that a fall in a currency’s 
domestic purchasing power   (as indicated by an increase in the domestic price level) will be associated 
with proportional currency depreciation in the foreign exchange market. Symmetrically, purchasing 
power parity theory predicts that an increase in the currency’s domestic purchasing power will be 
associated with a proportional currency appreciation” (Rogoff et.al., 2015: 137). As understand 
from studies regarding with ERPT, the issue hasn’t literally figure outed. However, many 
theories have been introduced in order to make clear the issue. (Obstfeld and Rogoff; 
2000,2001, Obstfeld, 2000, Bergin and Feenstra, 2001; Bergin, 2001, Corsetti and Dedola, 2001; 
Bachetta and Wincoop, 2002)  

In addition to these theoretical propositions, another theoretical proposition has been made 
by Lafleche (2006). 

Figure 1. Mechanism of Pass-Through Effect 

 

                                                                                                                                                                    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

Source: Lafleche, 2006. 

When we reviewed literature to determine whether pass-through effect is valid or not, we 
face different studies that have different results (As seen in Table 1). 

Table 1: Selected Literature Review 

Author(s) Sample Method(s) Result (s) 

Exchange Rate Depreciation 

Direct Effect FDI Decisions 
to allocate 
productions units 

Indirect Effect 

Rise in 
prices of 
imported 
inputs 

Rise in 
prices of 
imported 
goods 

Increase in 
domestic demand 
for domestic goods  
(substitution of 
foreign gods) 

Increase in 
foreign 
demand for 
domestic 
goods 

Rise in 
production 
costs and 
produces 
prices 

Rise in consumer prices 

Increase in production of 
domestic substitutes 

Increase in demand for national 
labor. Rise in wages 

Increase in production by 
foreign firms with national 
productions units 
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Rincon et.al. 
(2005) 

Colombia 
(1995:01-2002:11) 

Fixed and 
time-varying 

parameters and 
Kalman filter 

techniques 

a) “The main finding is that the long-run pass-

through elasticities for the industries in the 

sample are stable and go from 0.1 to 0.8 and the 

short-run ones are unstable and go from 0.1 to 

0.7, supporting mark-up hypotheses, in contrast 

to the hypotheses of perfect market competition 

and complete pass-through.” 

b) “Under a floating exchange regime, there is a 

low degree of pass-through and the hypotheses 

that a low inflation environment has the same 

results are not supported.” 

 

Jabara et.al. 
(2009) 

U.S. 
(1999:1-2008:4) 

Regression 
Analysis 

a) “The exchange rate pass-through estimates 

were found to be low (0.47 for all imports 

excluding oil and 0.26 for consumer goods) over 

4 quarters.” 

b) “Estimates of bilateral exchange-rate pass-

through range from 0.59 for Latin America to 

0.0 for the NIEs.” 

Stulz 
(2006) 

Switzerland 
(1976:0-2004:12) 

VAR Analysis 

a) “The exchange rate pass-through have 

substantial effects (although incomplete) on 

import prices, but very moderate on total 

consumer prices.” 

Chew et. al. 
(2011) 

Singapure 
(2003:32007:4) 

Band-pass  
Spectral 

Regression 
Techniques 

a) “First stage pass-through is estimated to be 

complete and relatively quick, confirming 

existing views that the exchange rate provides 

an effective tool to moderate imported inflation 

in Singapore.” 

b) “Asymmetric pass-through effects over the 

business cycle are also detected, with importers 

passing on a smaller share of exchange rate 

movements during boom periods as compared to 

recessions.” 

Soynova 
(2005) 

Russia 
(1995:01-2002:12) 

Regression 
Analysis 

a) “Pass-through effect on consumer prices is 

quite high and equals approximately 50%. 

b) Pass-through effect on consumer prices 

occurs during one month, which supports the 

idea of flexible prices in Russia.” 

Leigh et.al 
(2002) 

Turkey 
(1994:01-2002:04) 

VAR Analysis 

a) “The impact of the exchange rate on prices is 

over after about a year, but is mostly felt in the 

first four months.” 

b) “The pass-through to wholesale prices is 

more pronounced compared to the pass-through 

to consumer prices.” 

c) “The estimated pass-through is complete in a 

shorter time and is larger than estimated for 

other key emerging market countries.” 

Beirne et.al. Nine Central and VAR and a) “Pass-through effect to consumer prices 
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(2009) 
 

Eastern 
European EU 

Member States 
(1995:01-2008:04) 

VECM Analysis averages about 0.6 using the cointegrated VAR 

and 0.5 using the impulse responses analysis.” 

b) “We also find that the ERPT seems to be 

higher for countries that have adopted some 

form of fixed exchange rate regime” 

Gaggl 
(2009) 

12 Euro 
Countries 

(2000:01-2007:12) 
VAR Analysis 

a) “Pass-through effect is incomplete.” 

b) “Pass-through effect might have slightly 

decreased.” 

c) “Pass-through effect varies significantly 

across individual EMU member countries.” 

Ito et.al 
(2006) 

Five East Asian 
Countries 

(1993:01-2005:08) 
VAR Analysis 

a) “The degree of exchange rate pass-through to 

import prices was quite high in the crises-hit 

countries.” 

b) “The pass-through to CPI was generally low, 

with a notable exception of Indonesia.” 

c) “In Indonesia, both the impulse response of 

monetary policy variables to exchange rate 

shocks and that of CPI to monetary policy 

shocks are positive, large and statistically 

significant.” 

McCarthy 
(1999) 

Nine OECD 
Countries 

(1976:01-1998:04) 
VAR Analysis 

“The pass-through effect is somewhat stronger 
in countries with a larger import share.” 

Feinberg  
(1989) 

U.S. 
(1974-1987) 

Regression 
Analysis 

a) “The major findings are that changes in the 

external value of the U.S. dollar between 1974 

and 1987 passed most fully into domestic prices 

of industries heavily reliant on imported inputs 

and producing goods highly substitutable for 

imports; highly capital-intensive and 

concentrated industries and those protected by 

extensive barriers to entry, both from domestic 

and foreign sources, have exhibited less domestic 

price change from these exchange rate 

movements.” 

Marazzi 
et.al. 

(2007) 

U.S. 
(1972:4-2004:4) 

Regression 
Analysis 

“A robust and sustained decline in exchange 
rate pass-through to U.S. import prices, from 
well above 0.5 during the 1970s and 1980s to 
around 0.2 over the last decade was found.” 

Campa 
et.al. 

(2005) 
 

12 Euro 
Countries 

(1989:01-2004:05) 

Regression 
Analysis 

“The transmission of exchange rate changes to 
import prices in the short run is high, although 
incomplete, and that it differs across industries 
and countries; in the long run, exchange rate 
pass-through is higher and close to one.” 

Ca’Zorzi 
et.al. 

(2007) 

12 Countries 
from Three 

World Regions 
(1975:1-2004:1) 

VAR Analysis 

a) “Pass-through effect into both import and 

consumer prices is always higher in “emerging” 

than in “developed” countries.” 

b) “A positive relationship between the degree 

of the pass-through effect and inflation, in line 
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with Taylor’s hypothesis once two outlier 

countries (Argentina and Turkey) are excluded 

from the analysis.” 

Bailliu et.al. 
(2004) 

11 OECD 
Industrialized 

Countries 
(1977-2001) 

Panel Data 
Analysis 

“Pass-through to import, producer and 
consumer price inflation stabilization that 
occurred in many industrialized countries in 
the early 1990s but did not decline following a 
similar episode in the 1980s.”   

 
Taylor  
(2000) 

 

U.S. 
(1960:2-1999:3) 

Regression 
Analysis 

a) “The decline in pass-through or pricing 

power is low due to the inflation environment.” 

b) “Inflation is positively correlated with 

persistence of inflation, suggesting that the low 

inflation itself has caused the low pass-

through.” 

II. MODEL AND DATA  

A. Model 

We estimate the following regression models in this study:  
 

10 1 1      t t tCPI DR  

20 2 2      t t tPPI DR  

 
The definitions of these models are explained as follows: 

 
CPI   Growth rate of the CPI based inflation rate, 

PPI   Growth rate of the PPI based inflation rate, 

DR   Growth rate of the nominal dollar rate 

1 , 2    Slope coefficients 

 1 2, t t   White noise error terms 

B. Data 

We used monthly nominal dollar rate and seasonally adjusted sectoral basis of consumer 

price index and industrial producer price index data from 2003:02 to 2016:09. And we 

transformed the data into logarithmic first difference form. All data were obtained from 

Central Bank of Turkey and Turkish Statistical Institute.  

Table 2: According to Main Groups of Consumer and Producer Price Index 

Consumer Price Index (2003=100) According to Different Groups Notations  

1) Food and non-alcoholic beverages INF1 

2) Alcoholic beverages and tobacco INF2 

3) Clothing and footwear INF3 

4) Housing, water, electricity, gas and other fuels INF4 

5) Furnishings, household equipment, routine maintenance of the 
house 

INF5 

6) Health INF6 

7) Transport INF7 

8) Communications INF8 
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9) Recreation and culture INF9 

10) Education INF10 

11) Hotels, cafes and restaurants INF11 

12) Miscellaneous goods and services INF12 

Producer Price Index (2003=100) According to Different Groups  

13) Mining and quarrying  INF13 

14) Manufacturing INF14 

15) Electricity, gas, steam and air conditioning INF15 
III. EMPIRICAL RESULTS 

The variables that use in Kalman-Filter Approach shouldn’t have unit root, therefore, ADF 

(Augmented-Dickey Fuller) and PP (Phillips-Perron) unit root tests have been applied to 

data and test results represented in Table 3.   

Table 3: ADF and PP Unit Root Test Results 

Series ADF PP 

a b a b 

INF1 -9,176275* (4) -9,173094* (1) -17,62244* (46) -17,30357* (46) 

INF2 -11,40429* (0) -11,40499* (0) -11,33300* (5) -11,33346* (6) 

INF3 -13,25655* (2) -13,50732* (2) -10,07131* (31) -12,09039* (29) 

INF4 -6,851596* (1) -10,35652* (0) -10,44296* (5) -10,58592* (5) 

INF5 -6,575498* (3) -6,618874*(3) -9,506107* (4) -9,488539*(4) 

INF6 -8,728736* (4) -8,696303*(4) -18,45062* (88) -18,47135*(92) 

INF7 -9,128504*(0) -9,106924* (0) -9,155922* (1) -9,137900* (1) 

INF8 -12,35377* (0) -12,31669 (0) -12,34901* (3) -12,31148 (3) 

INF9 -4,047810* (11) -4,029102* (11) -11,38208* (2) -11,34617* (2) 

INF10 -2,965555 (13) -2,336273* (13) -11,89609* (3) -12,16231* (7) 

INF11 -7,547868* (0) -7,911418* (0) -8,017260* (7) -8,342805* (7) 

INF12 -8,955933* (4) -8,931797* (4) -14,47424* (40) -14,72147* (42) 

INF13 -4,235900* (12) -4,978581* (12) -11,20226* (8) -11,22798* (10) 

INF14 -8,368977* (0) -8,349171* (0) -8,368977* (0) -8,349171* (0) 

INF15 -12,07367* (0) -12,07615* (0) -12,06767* (10) -12,09450* (11) 

Dollar Rate -9,418133* (1) -9,784163* (1) -8,951352* (6) -9,057468* (9) 
Notes: 1) The values in the parentheses indicates that lags for ADF test and appropriate bandwidth 

for PP test. 2) When determining appropriate lag length for ADF test, Schwarz information criteria 

has been used and also Newey-West Bandwidth criteria has been used to select appropriate 

bandwidth for PP and KPSS 3) a: Constant b: Constant and Trend Model * indicates that series 

haven’t unit root at %5 significance level. 4) PP test results take into account when series have unit 

root according to ADF unit root test 

According to results in Table 3, series haven’t unit root at level. After the unit root testes, it is 

investigated that effects of the changes in nominal exchange rate on sectoral basis inflation 

rate by using Kalman Filter Approach. Results are shown at Graph 1.  

Graph 1. Kalman Filter Results 
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Regression Model Results based on Kalman Filter results in Graph-1 are shown following 

table; 

Table 4: Regression Results Based on Kalman Filter 

Coefficients Final State Root MSE z-Statistic p-Value 

SV1 0,014818 0,033078 0,447972 0,6542 

SV2 -0,046995 0,065124 -0,721623 0,4705 

SV3 -0,025701 0,030310 -0,847927 0,3965 

SV4 0,036150 0,017734 2,038473 0,0415 

SV5 -0,000703 0,016046 -0,043789 0,9651 

SV6 0,039560 0,034518 1,146079 0,2518 

SV7 0,022752 0,023837 0,954477 0,3398 

SV8 0,026728 0,019026 1,404791 0,1601 

SV9 0,057570 0,020266 2,840739 0,0045 

SV10 0,002494 0,027678 0,090092 0,9282 

SV11 0,003252 0,008783 0,370265 0,7112 

SV12 0,022908 0,032472 0,705488 0,4805 

SV13 0,152984 0,043973 3,479082 0,0005 

SV14 0,158256 0,023681 6,682762 0,0000 

SV15 0,319938 0,101591 3,149269 0,0016 

Note: 1) p-value indicates that coefficients (State Variable: SV) is significant at 5% 
significance level in the terms of statistically 
 

When the evaluating results in Graph 1 and Table 4, inflation rates of housing, water, 
electricity, gas and other fuels, recreation and culture, mining and quarrying, manufacturing 
and electricity, gas, steam and air conditioning are affected by nominal dollar rate.  

CONCLUSION 

In this paper, we have investigated pass-through effects between inflation and exchange- 
rate by employing Kalman-Filter approach. Firstly, we have tested to determine these series 
have unit-root or not. After the stationary testing, we have applied Kalman-Filter approach. 
According to our results, nominal dollar rate have positive effects on industrial producer 
index especially, in the terms of mining and quarrying, manufacturing and electricity, gas, 
steam and air conditioning sectors. 
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A HYBRID MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION APPROACH FOR 
PORTFOLIO SELECTION PROBLEM 

Doç.Dr.Mehmet AKSARAYLI132 
Arş.Gör.Osman PALA133 

ABSTRACT 
Portfolio selection problem is a major subject in finance where investors deal with selecting 
satisfying portfolio which is composed of a vast number of risky assets, under some 
restricting criteria that are defined by themselves. Asset prices can be effected from different 
events, such as political crisis, financial turmoil and technological improvements. Due to 
uncertainty nature of these events, it is difficult to forecast future prices of assets. However, 
Markowitz’s Modern Portfolio Theory, which is mainly focused on portfolio risk, introduced 
a new idea for asset diversification in portfolio optimization. According to this approach, an 
investor can reduce portfolio risk simply by holding combinations of assets that are not 
perfectly positively correlated and also efficient portfolio can only be obtained by focusing 
portfolio return and risk together. In this paper, a two stage multi objective portfolio 
selection model is proposed for obtaining best portfolio. In the first stage, Pareto efficient 
portfolios are obtained by genetic algorithm with using mean and variance of assets. Then in 
the second stage a multi criteria decision method is applied for ranking Pareto-optimum 
portfolios that are obtained in previous stage. Effectiveness of criteria, such as entropy 
measures and higher moments are taken into consideration and also performance ratios are 
examined in evaluating Pareto efficient portfolios and their rankings. An illustrated example 
is given and results of proposed model are discussed in experimental section.  
Keywords: Portfolio Optimization, Multi Criteria Decision Making, Portfolio Performance  
Measures 
Jel Code: C610, C630. 

PORTFÖY SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN HİBRİD ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON 
YAKLAŞIMI 

ÖZET 
Portföy seçim problemi yatırımcıların, kendi belirledikleri kriterler doğrultusunda, çok 
sayıda riskli hisse senedinden uygun portföyü seçimi için uğraştıkları, finansın önemli bir 
konusudur. Hisse senedi fiyatları politik kriz, finansal dalgalanma ve teknolojik 
gelişimlerden gibi farklı olaylardan etkilenebilmektedir. Bu tip olayların belirsiz doğasından 
dolayı hisse senetlerinin gelecekteki fiyatlarını tahminlemek zordur. Fakat, özellikle portföy 
riskine odaklanan, Markowitz’e ait Modern Portföy Teorisi portföy optimizasyonu 
bağlamında  portföy çeşitlendirmeye dair yeni bir fikir ortaya atmıştır. Yaklaşıma göre 
yatırımcı portföy riskini kendi aralarında pozitif korelasyona sahip hisse senetlerinin 
bileşimi ile portföy oluşturarak kolaylıkla düşürebilmekte ve ayrıca etkin portföy sadece 
portföy getiri ve riskine aynı anda odaklanarak elde edilebilmektedir. Çalışmada en iyi 
portföy seçimi için iki aşamalı çok amaçlı portföy seçim modeli önerilmiştir. Birinci aşamada 
hisse senetleri ortalama ve varyans değerleri kullanılarak Pareto etkin portföyler elde 
edilmiştir. İkinci aşamada ise çok kriterli karar verme yöntemi ile bir önceki aşamada elde 
edilen Pareto-optimum portföyler sıralanmıştır. Entropi ölçütleri ve yüksek dereceden 
momentler gibi kriterlerin etkinliği dikkate alınmış ve elde edilen sıralamalar, portföy 
performans ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Uygulama bölümünde açıklayıcı bir örnek 
verilerek önerilen modelin sonuçları tartışılmıştır. 

                                                      
132 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 
133 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 
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Anahtar Kelimeler:  Portföy Optimizasyonu, Çok Kriterli Karar Verme, Portföy 
Performans Ölçütleri 

INTRODUCTION 

Optimal portfolio selection problem also known as portfolio optimization, deals  with  
best available allocation of money among risky assets, to obtain  optimum portfolio 
according to certain financial criteria (Markowitz, 1952, s. 89). Mean-variance model 
(MVM) is considered as the Markowitz’s modern portfolio model, based on maximizing 
portfolio return and minimizing portfolio risk, simultaneously. Portfolio return and risk 
are defined as portfolio return mean and portfolio variance, respectively (Markowitz, 
1991, s. 470). Multi-objective evolutionary algorithms (MOEA) are used intensively in 
portfolio optimization (Ponsich, Jaimes, and Coello, 2013, s. 321). Genetic Algorithm (GA) 
is a popular method which gives Pareto-optimal solutions set for multi-objective 
optimization problems. In practice, such as; Fonseca and Fleming (1995), Tamaki, Kita and 
Kobayashi (1996) and Coello (1999), it is common to select a single compromise solution 
from Pareto-optimal set according to some criteria and preferences which are determined 
by decision makers. Multi Criteria Decision Making (MCDM) approach are used 
extensively in portfolio selection problem such as Zopounidis and Doumpos (2013) and 
Zopounidis, Galariotis, Doumpos, Sarri and Andriosopoulos (2015). It can be pre-
selection tool for assets which of them will be in optimization process as Xidonas, 
Askounis and  Psarras (2009) or posterior-selection tool from Pareto-optimal set such as, 
Ballestero, Günther, Pla-Santamaria and Stummer (2007). Outranking methods comprise 
one main stream of MCDM. Brans (1982) and Brans and Vincke (1985) introduced 
Preference Ranking Organization Method for Encrichment Evaluations (PROMETHEE) 
as outranking approach,  deals with MCDM problems.  

Numerous practitioners applied PROMETHEE. This is completely due to simple concept 
and robust preference functions of PROMETHEE (Behzadian, Kazemzadeh, Albadvi and 
Aghdasi, 2010, s. 198). Several studies used it as outranking tool for alternative portfolios 
(Vetschera and De Almeida, 2012, s. 1010). 

Portfolio performance measures which are studied widely by Caporin, Jannin, Lisi and 
Maillet (2014), can be used to evaluate Pareto-optimal set. Results of performance 
measures can be compared with MCDM results of portfolio selection. In order to rank 
Pareto-optimal solutions which we obtain with multi objective GA, we use PROMETHEE 
method. As criteria, commonly known objectives such as mean, variance, relative 
skewness, relative kurtosis and Shannon entropy and Rao’s quadratic entropy measures 
are used. Skewness and kurtosis measures are required where asset returns are non-
normally distributed (Arditti, 1971, s. 911). We also proposed a modification in Rao’s 
entropy measure for Pareto-optimal set evaluation. Our contribution is ranking Pareto-
optimal solution with  various combination of objectives and introduce two entropy 
measure as objectives  and criteria in MCDM concept.  

The remainder of this paper structured as follows. In section 2 the multi-objective genetic 
algorithm (MOGA) approach and multi objective portfolio model formulations are given. 
Section 3 PROMETHEE method, criteria and performance ratio are described. In section 4 
experimental results are given and section 5 includes conclusion and future works. 

I.MULTI OBJECTIVE GENETIC ALGORITHM APPROACH 

GA, was introduced by Holland (1975) who was also presented Holland’s schema theorem. 
GA mimics natural selection to convergence approximately optimal solutions.   

A.Multi Objective Genetic Algorithm 
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MOGA is proposed by Goldberg (1989) and became widely popular at multi-objective 
optimization. Several variants are introduced by Konak, Coit and Smith (2006). A modified 
version of MOGA which is called non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA II) 
with controlled elitism by Deb (1991) is one of the fastest and reliable method in multi 
objective optimization.  

Generic procedure of NSGA II (Konak, Coit and Smith, 2006, s. 1002); 

Step 1: Generate a random initial parent population P0 of size N. Set  iteration t = 0. 

Step 2: Use crossover and mutation operator to P0 to obtain offspring population Q0 of size 
N. 

Step 3: If the ending criterion is fitted, stop and return to Pt. 

Step 4: Set Rt = Pt U Qt 

Step 5: Applying the fast non-dominated sorting algorithm, identify the non-dominated 
solutions S1, S2,…, Sk in Rt. 

Step 6: Obtain Pt+1 with using crowding distance in Si. 

Step 7: Apply binary tournament selection to select parents from Pt+1. Use crossover and 
mutation to Pt+1 to obtain offspring population Qt+1 of size N. 

Step 8: Set iteration  t = t+1, and go to step 3. 

t: iteration number 

P: Parent population 

N: Population size 

Q: Offspring population 

R: Combined population 

We use controlled elitism in NSGA II with same parameter as (Yakut and Çankal, 2016, s. 
54), in the following manner; 

Inıtial Population Size: 200 

Crossover Fraction Rate: 0,8 

Crossover Function: Intermediate 

Mutation Function: Adapted Feasible 

Selection Function: Tournament Selection 

Distance Measure Function: Distance Crowding 

Pareto Fraction: 0,35 

Generations:200*Asset Number. 

B.Multi Objective Portfolio Optimization Model 

Based on Markowitz’s portfolio model,  portfolio weight vector ),...,,( 21 n
T wwwW  , where iw  

is the weight of asset i in portfolio and T
nmmM ),...,( 1 , where im is the return mean of  asset i 

are used to calculate portfolio return. Addition to expressions, we use ij  , as the covariance  

between asset i and j. V  refers to variance covariance matrix. With these notation we can 
define portfolio return and portfolio variance in the following order, 
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ij is the covariance between asset i and j. Portfolio optimization model can be defined as 

multi-objective optimization model and is given as follows, 
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Multi-objective model (3) can be solved by genetic algorithm approach and Pareto 
efficient portfolios will be obtained. These portfolios, Pareto optimal solutions set is called 
Pareto front. Portfolios in Pareto front cannot be improved in any goals without degrading 
at least one of the other goals. No other solution can dominate any of the Pareto optimal 
portfolio. Only preferences of investment can be play vital role in selection the best portfolio 
among  Pareto front. 

II.PROMETHEE METHOD 

In PROMETHEE methods, PROMETHEE I  and II are for partial and complete ranking of 
alternatives, respectively. Finite set of alternatives are ranked by predetermined criteria. 
Criteria weight can be assigned by decision makers (Macharis, Springael, De Brucker and 
Verbeke, 2004, s. 308). Selection of suitable preference function for particular criteria is vital 
part of PROMETHEE process.  Before that we have to determine alternatives and criteria 
and criteria weights. Table 1 includes structure of PROMETHEE. 

Table 1:  Evaluation Structure Of PROMETHEE 

 

Evaluation Criteria 

   

--
- 

 

Alternatives 

A 
--

- 

B 
--

- 

C --
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A.Preference Functions and Ranking Process 

PROMETHEE method has six type of generalized criteria, which are sufficient in most cases 
(Brans, Vincke and Mareschal, 1986, s. 229-231). Table 2 represent the six preference 
functions. Parameters in table 2 are defined as follows, 

q : Indifference preference threshold 

p : Absolute preference threshold 

d : Difference value between alternatives. 

Table 2:  PROMETHEE Preference Functions 

 Function Paramete
r 

 Function Paramete
r 

Type I 

(Usual
) 

 

 

 

--- 

 

T
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(
Level) 
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(Quasi
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Linear) 

 

 

 

 

 

qp,  

 

Type 
III 

(V-
Shape) 

 

 

 

 

 

p  

T
ype VI 

(
Gaussian) 

 

 

 

 

s  

It can be seen from table 2, not only selection of preference function is important, also 
determination of two threshold value p and q, is important issue in ranking process. 
Absolute threshold for portfolio criteria can be determined with assigning ideal values 
which can be obtained from sub optimization of criteria, individually. Another approach 
would be determining the p from optimal values of alternatives. Selection of q is a bit 
difficult and important than p. We evaluated the model for different values of q and 
compared the results. We used Type V linear preference function which is used quite often 
for quantitative data, also used by Vetschera and De Almeida (2012) for portfolio selection. 
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After determining preference functions and parameters, pairwise comparison can be made, 
in the following manner, 
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where A and B are alternatives. With the completion of pairwise comparisons, we 
can define preference index A to B, as follows; 
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Finally, we can obtain positive and negative outranking flows, in the following order, 
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where x  refers to whole alternative set. The net outranking flow which is used for complete 
ranking in PROMETHEE II is defined as follows, 

                 )()()( AAA                               

    (8) 

where an alternative with  greater net outranking flow than another, would have better 
position in the ranks. 

B.Portfolio Selection Criteria 

Portfolio selection is a problem with multi criteria. We can define portfolio objectives as 
criteria, such as portfolio moments, portfolio entropy values and portfolio performance 
measures.  Notations in this section are the same with previous section. 

Portfolio mean, variance, skewness and kurtosis would be important factors for an investor. 
Portfolio mean and variance are given in (1) and (2) respectively. Rest of the moments are 
given in the following order,  
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are the elements of S and K ,respectively. denotes for the Kronecker product, also 
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 , the relative measures of 

portfolio skewness and kurtosis, respectively. 
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Diversification is an important risk reducer especially in higher financial risk periods. 
Entropy is a useful tool for diversity (Zhou, Cai and Tong, 2013, s. 4911). So we use two 
different entropy, Shannon entropy and Rao’s entropy measure for evaluating portfolios. 
Shannon and Rao’s entropy are given in the following order, 
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For 0ijr , for all ji   and 0ijr for all ji  . where ijr  is the distance between asset i and asset 

j. We evaluate the distance between each asset as follows, 
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where P denotes Pareto optimal set. This approach, (13) rewards the Pareto solution which 
have assets that have rarely been found together, among the Pareto set. 

C.Portfolio Performance Ratios 

Various portfolio performance ratios are introduced in literature by Caporin, Jannin, Lisi 
and Maillet (2014).  We will discuss some of them here. Sharpe Ratio (SR) most common 
performance ratio for portfolio evaluation  is defined as follows (Caporin et al, 2014, s. 3),  
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Modified Sharpe ratio (MSRi) is defined as follows (Ardia and Boudt, 2015, s. 98). 
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where the modified Value at Risk (VaR) for α loss probability: 
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with Z , standard Z score of α. We used in experimental stage, α = 0.01 for (16) . 

CALMAR ratio, which focuses on Maximum Drawdown, 
pRMD , is given in the following 

manner (Caporin et al, 2014, s. 31); 
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Focusing on lower and upper partial moments Sortino-Satchell ratio (SSR) and Farinelli-
Tibiletti ratio (FTR) is given as follows (Farinelli, Ferreira, Rossello, Thoeny, and Tibiletti, 
2009, s. 210); 
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where v v
pRE ])0,[max(  and u u

pRE ])0,[max(  are the  v  order lower partial moment and the 

u  order upper partial moment of the portfolio urns, respectively. We used 1u  and 5.2v  
for  (18) and (19) as partial moment orders. 

III.EXPERIMENTAL ANALYSIS 

A.Data Description 

We use a dataset includes monthly returns of 17 industry portfolios in USA. The industries,  
can be classified as food, mines, oil, textile, consumer durables, chemicals, consumer non-
durables, construction, steel, fabricated products, business equipment, automobiles, 
transportation, utilities, retail stores, finance and others, respectively. The dataset are taken 
from Kenneth French’s web site , and its period is from January 1970 to December 2015 (552 
monthly observations). 

For convenience all the data are  adjusted for asset dividends and capital splits. The 
summary statistics and Jarque-Bera normality test statistics for these data are given in table 
3. 

The statistics and Jarque-Bera test results in Table 3 supports our decision to use higher 
moments as criteria in portfolio selection. As can be seen from p value, test results for 
significant number of asset reject the null hypothesis for normality at the 5% significance 
level. Coefficient of variation (CV) values expose that for data set, X2 has highest risk per 
unit and X14 has lowest risk per unit. CV values can give some preliminary information 
about portfolios. 

Table 3: The Summary Statistics Of Dataset 

PORTFOLIO MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS JB p CV 

X1 0.011 0.002 -0.225 8.04 588.78 0.001 4.15 

X2 0.01 0.007 0.193 5.423 138.48 0.001 8.38 

X3 0.011 0.007 -0.098 4.39 45.31 0.001 7.32 

X4 0.01 0.004 0.304 7.867 553.25 0.001 6.7 

X5 0.009 0.005 0.164 7.024 374.9 0.001 7.54 

X6 0.012 0.004 -0.47 6.093 240.27 0.001 5.04 

X7 0.015 0.005 0.011 5.221 113.47 0.001 4.44 

X8 0.01 0.005 0.263 6.666 315.4 0.001 6.58 

X9 0.01 0.005 -0.081 5.48 142.08 0.001 7.51 

X10 0.012 0.004 -0.183 5.745 176.33 0.001 5.11 
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X11 0.013 0.006 0.042 4.904 83.57 0.001 5.94 

X12 0.01 0.005 -0.012 6.488 279.9 0.001 7.36 

X13 0.012 0.004 -0.216 5.689 170.62 0.001 5.29 

X14 0.011 0.001 0.07 5.856 188.06 0.001 3.34 

X15 0.01 0.004 0.187 7.6 489.94 0.001 6.37 

X16 0.011 0.002 -0.26 6.58 301.05 0.001 4.41 

X17 0.012 0.005 -0.003 5.71 168.93 0.001 5.82 

B.Experimental Results 

In our study, first of all we obtained Pareto optimal set of mean variance multi-objective 
model with controlled elitism NSGA II. In appendix 1, Pareto optimal solutions, their 
statistics and two assets proportion in Pareto set, X7 and X14 which of their sum comprise 
over the halves of the all Pareto solutions,  are given. 

When we focus SR values, portfolios which have smaller variance tend to have higher SR 
values.  MSR values have a linear relation with SR values.  Same inference can be made for 
SSR and FTR, they are tend to reward smaller variance. CALMAR ratio tends provide better 
value for higher mean and higher entropy, particularly Rao’s quadratic entropy. There are 
no big difference when we focus two entropy measures proportionally. X7 and X14 weights 
show as, slightly Rao’s quadratic entropy rewards portfolios which their halves are not 
consisted of one asset.    

In PROMETHEE ranking process, we firstly normalize alternative values of mean, variance, 
relative skewness, relative kurtosis, Shannon entropy and Rao’s quadratic entropy between 
[0 - 1] interval. Then for comparing purpose we set, mean variance skewness kurtosis 
Shannon entropy model (MVSKESM) and mean variance skewness kurtosis Rao’s entropy 
model (MVSKERM) with equal weights for each criteria. In appendix 2, PROMETHEE 
ranking  and the net outranking flow values of Pareto optimal solutions, are given for 

0.10.05,q ,01.0  values . 

For all values of q generally, MVSKER models are more stable in ranking portfolios.  For 
sixty three of the seventeen portfolios are ranked same at least two of the MVSKERM. For 
MVSKESM this number is just forty three.  

In MVSKERM, first three portfolios are the same P24, P63, P13 with  mean net outranking 
flow values for different q, 0.312, 0.311, 0.22, respectively. The last three P22, P49, P21 with   
average net outranking values, -0.085, -0.086, -0.088, respectively. 

For MVSKESM, first three portfolios are the same, P63, P13, P43 with  mean net outranking 
flow values for different q, 0.23, 0.15, 0.146, respectively. The last three are not the same just 
the last one is identical, P14 with   average net outranking value, -0.11. 

Both of the models favor higher mean and CALMAR ratio although other performance 
ratios differ.  

In general, MVSKERM can be seen more stable than MVSKESM, and give more chance to 
rare used asset pairs in Pareto-optimal set. The most important task that MVSKERM deal is 
punishing the portfolio which has overweight asset in it. 
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CONCLUSION AND FUTURE WORKS 

In portfolio selection, diversification is very important issue, variance can deal with it only 
using historical data, but in financial turmoil, the idiosyncratic risk has no correlation with 
variance. Applying variance and entropy together can reduce total risk better than only 
variance. PROMETHEE method is easy to implement and have robust outranking on Pareto-
optimal set. It can be easily used with weighted criteria as well. Performance ratio, 
CALMAR have parallel results with our ranking. Focusing on downside risk only, it differs 
from other ratios that we examined. In future work, comparing different MCDM or MOGA 
on various criteria or objectives will be challenging issues in portfolio selection. 
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APPENDIX 

APPENDIX I: PARETO OPTIMAL SOLUTIONS AND PERFORMANCE 
MEASURES 

  
Pareto 

mean variance skewness kurtosis ES 
E

R 
SR MSR SSR FTR CALMAR X7 X14 

P
1 

0.011 0.0015 -0.17 6.75 1.42 
1

0.23 
0.2864 0.0665 

0.374
6 

0.6993 0.8015 0.0529 0.6814 
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P
2 

0.011
7 

0.0018 -0.25 6.49 1.68 
1

3.72 
0.2779 0.0648 

0.359
7 

0.6898 0.9043 0.2008 0.5294 

P
3 

0.012
6 

0.0024 -0.27 5.80 1.75 
1

5.25 
0.257 0.0625 0.334 0.6804 1.0105 0.4039 0.3235 

P
4 

0.012
6 

0.0024 -0.27 5.77 1.75 
1

5.22 
0.2557 0.0623 

0.332
5 

0.6799 1.0198 0.4149 0.3118 

P
5 

0.013
3 

0.0031 -0.22 5.42 1.63 
1

3.73 
0.2377 0.0598 

0.311
2 

0.6707 1.0907 0.5712 0.1521 

P
6 

0.011
4 

0.0016 -0.22 6.69 1.61 
1

2.43 
0.2814 0.0652 

0.364
8 

0.6917 0.8532 0.1299 0.5943 

P
7 

0.012
5 

0.0024 -0.27 5.81 1.76 
1

5.26 
0.2576 0.0626 

0.334
7 

0.6806 1.0078 0.3984 0.329 

P
8 

0.012
3 

0.0021 -0.27 6.02 1.73 
1

5.08 
0.2656 0.0636 

0.344
8 

0.6857 0.9865 0.3391 0.3976 

P
9 

0.011
6 

0.0017 -0.25 6.54 1.67 
1

3.47 
0.2795 0.0651 

0.361
9 

0.6908 0.8941 0.1833 0.5446 

P
10 

0.013
5 

0.0033 -0.21 5.34 1.56 
1

2.96 
0.2335 0.0592 

0.306
2 

0.6682 1.0991 0.6136 0.1117 

P
11 

0.012
2 

0.0021 -0.28 6.06 1.75 
1

5.08 
0.2663 0.0636 

0.345
3 

0.6849 0.9719 0.323 0.4052 

P
12 

0.013
1 

0.003 -0.24 5.47 1.68 
1

4.27 
0.2418 0.0604 0.316 0.6727 1.0688 0.5353 0.1895 

P
13 

0.013
7 

0.0036 -0.19 5.29 1.48 
1

1.98 
0.2282 0.0582 

0.299
5 

0.6645 1.1156 0.6573 0.0633 

P
14 

0.011
5 

0.0017 -0.23 6.63 1.61 
1

2.77 
0.2817 0.0654 

0.365
2 

0.6927 0.8721 0.1504 0.5808 

P
15 

0.013
3 

0.0031 -0.23 5.42 1.64 
1

3.85 
0.2386 0.0599 

0.312
2 

0.671 1.08 0.5642 0.16 

P
16 

0.013
1 

0.0029 -0.24 5.48 1.67 
1

4.31 
0.2427 0.0606 

0.317
2 

0.6735 1.068 0.5314 0.1949 

P
17 

0.011
1 

0.0015 -0.18 6.77 1.49 
1

0.93 
0.285 0.066 

0.371
3 

0.6963 0.8136 0.0713 0.6561 

P
18 

0.013 0.0028 -0.25 5.56 1.71 
1

4.73 
0.2469 0.0612 

0.322
2 

0.6756 1.0516 0.494 0.2329 

P
19 

0.012
2 

0.0021 -0.28 6.08 1.75 
1

5.03 
0.2667 0.0636 

0.345
6 

0.6847 0.9675 0.3175 0.4115 

P
20 

0.013
3 

0.0032 -0.22 5.39 1.62 
1

3.55 
0.2362 0.0595 

0.309
2 

0.6694 1.0874 0.5824 0.1395 

P
21 

0.011
1 

0.0015 -0.18 6.75 1.45 
1

0.61 
0.2861 0.0664 

0.373
6 

0.6985 0.8107 0.0655 0.6685 

P
22 

0.011
2 

0.0015 -0.19 6.74 1.50 
1

1.23 
0.2855 0.0661 

0.371
8 

0.6972 0.8272 0.0869 0.6457 

P
23 

0.013 0.0029 -0.24 5.51 1.69 
1

4.50 
0.2444 0.0608 

0.319
1 

0.6742 1.0608 0.5156 0.2106 

P
24 

0.013
7 

0.0037 -0.18 5.28 1.45 
1

1.56 
0.2261 0.0578 

0.296
8 

0.6629 1.1216 0.6717 0.0445 



459 
 
 

P
25 

0.013 0.0028 -0.25 5.54 1.70 
1

4.66 
0.2458 0.061 

0.320
8 

0.6749 1.0541 0.5011 0.2248 

P
26 

0.012
4 

0.0023 -0.27 5.91 1.76 
1

5.24 
0.2609 0.063 

0.338
7 

0.6824 0.9982 0.3697 0.3577 

P
27 

0.011
5 

0.0017 -0.23 6.61 1.63 
1

2.92 
0.2817 0.0654 

0.365
2 

0.6929 0.8739 0.1573 0.5736 

P
28 

0.013
1 

0.0029 -0.24 5.51 1.69 
1

4.45 
0.2434 0.0606 

0.317
9 

0.6736 1.0678 0.5197 0.2038 

P
29 

0.011
1 

0.0015 -0.17 6.78 1.43 
1

0.32 
0.2858 0.0663 

0.373
5 

0.6982 0.8056 0.053 0.6794 

P
30 

0.013
1 

0.0029 -0.24 5.49 1.69 
1

4.38 
0.2425 0.0605 

0.316
7 

0.6728 1.0652 0.5261 0.1966 

P
31 

0.013
4 

0.0033 -0.21 5.36 1.59 
1

3.18 
0.2346 0.0593 

0.307
4 

0.6688 1.0939 0.6025 0.122 

P
32 

0.012
8 

0.0026 -0.26 5.64 1.73 
1

4.99 
0.2509 0.0617 

0.326
9 

0.6777 1.0369 0.4591 0.2681 

P
33 

0.011
7 

0.0018 -0.25 6.51 1.67 
1

3.62 
0.279 0.0651 

0.361
4 

0.691 0.8978 0.1936 0.5361 

P
34 

0.011
7 

0.0018 -0.26 6.47 1.68 
1

3.81 
0.2776 0.0648 

0.359
3 

0.6895 0.9049 0.2047 0.5255 

P
35 

0.012
5 

0.0024 -0.27 5.82 1.75 
1

5.24 
0.2581 0.0626 

0.335
4 

0.6809 1.0051 0.3945 0.3333 

P
36 

0.012
2 

0.0021 -0.28 6.06 1.76 
1

5.11 
0.2654 0.0634 0.344 0.6838 0.9731 0.3251 0.401 

P
37 

0.011
9 

0.0019 -0.27 6.34 1.72 
1

4.37 
0.2734 0.0643 

0.353
7 

0.6869 0.9241 0.2423 0.4834 

P
38 

0.012
3 

0.0022 -0.28 6.00 1.76 
1

5.19 
0.2637 0.0632 

0.341
9 

0.6832 0.9835 0.3426 0.3848 

P
39 

0.013
4 

0.0032 -0.22 5.38 1.60 
1

3.39 
0.2359 0.0595 0.309 0.6697 1.0911 0.5913 0.1338 

P
40 

0.013
5 

0.0034 -0.20 5.33 1.54 
1

2.70 
0.2321 0.0589 

0.304
4 

0.6673 1.1039 0.6261 0.0986 

P
41 

0.012 0.002 -0.27 6.20 1.74 
1

4.77 
0.2707 0.0641 

0.350
6 

0.6869 0.9514 0.2832 0.4459 

P
42 

0.012
9 

0.0027 -0.25 5.60 1.72 
1

4.88 
0.2486 0.0614 

0.324
1 

0.6764 1.0446 0.478 0.2486 

P
43 

0.013
7 

0.0036 -0.19 5.29 1.48 
1

1.93 
0.228 0.0582 

0.299
3 

0.6645 1.1163 0.6594 0.0614 

P
44 

0.012
7 

0.0025 -0.26 5.70 1.74 
1

5.13 
0.253 0.062 

0.329
3 

0.6786 1.0267 0.4389 0.2882 

P
45 

0.013
2 

0.003 -0.23 5.45 1.66 
1

4.11 
0.241 0.0603 

0.315
1 

0.6726 1.074 0.5464 0.1796 

P
46 

0.012 0.0019 -0.27 6.26 1.72 
1

4.59 
0.2723 0.0643 

0.352
6 

0.6875 0.9415 0.2664 0.4638 

P
47 

0.012
7 

0.0026 -0.26 5.68 1.75 
1

5.10 
0.2517 0.0618 

0.327
7 

0.6777 1.0333 0.4465 0.278 
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P
48 

0.012
9 

0.0027 -0.25 5.57 1.72 
1

4.79 
0.2469 0.0611 0.322 0.6753 1.0508 0.4889 0.2352 

P
49 

0.011
2 

0.0015 -0.19 6.74 1.49 
1

1.07 
0.2856 0.0662 

0.372
3 

0.6975 0.8225 0.0819 0.6518 

P
50 

0.012
7 

0.0025 -0.26 5.69 1.75 
1

5.13 
0.2522 0.0618 

0.328
2 

0.6778 1.0282 0.4404 0.2845 

P
51 

0.012
1 

0.0021 -0.27 6.14 1.75 
1

4.96 
0.2679 0.0637 

0.347
1 

0.6852 0.9631 0.3036 0.4238 

P
52 

0.013
6 

0.0035 -0.19 5.30 1.50 
1

2.16 
0.2293 0.0584 0.301 0.6655 1.1128 0.6501 0.0729 

P
53 

0.013 0.0028 -0.24 5.52 1.70 
1

4.57 
0.245 0.0609 

0.319
9 

0.6746 1.0584 0.5097 0.2166 

P
54 

0.013
2 

0.003 -0.23 5.46 1.67 
1

4.20 
0.2416 0.0604 

0.315
8 

0.6728 1.0718 0.5404 0.1852 

P
55 

0.012
2 

0.0021 -0.28 6.10 1.74 
1

4.98 
0.2676 0.0637 

0.346
7 

0.685 0.9631 0.3096 0.4192 

P
56 

0.011
6 

0.0017 -0.24 6.57 1.64 
1

3.20 
0.2802 0.0652 0.363 0.6914 0.8851 0.1733 0.5569 

P
57 

0.013
3 

0.0031 -0.22 5.40 1.63 
1

3.66 
0.2374 0.0598 

0.310
8 

0.6705 1.0887 0.5755 0.1487 

P
58 

0.013
2 

0.003 -0.23 5.44 1.66 
1

4.02 
0.24 0.0602 0.314 0.6719 1.0765 0.5525 0.1722 

P
59 

0.011
8 

0.0018 -0.26 6.43 1.69 
1

3.97 
0.2768 0.0648 

0.358
3 

0.6893 0.9115 0.2166 0.5145 

P
60 

0.012
4 

0.0023 -0.28 5.92 1.76 
1

5.23 
0.261 0.0629 

0.338
6 

0.6818 0.9908 0.3637 0.3613 

P
61 

0.012 0.002 -0.27 6.23 1.73 
1

4.68 
0.2712 0.0641 

0.351
1 

0.6866 0.9423 0.273 0.4554 

P
62 

0.012
2 

0.0021 -0.28 6.11 1.76 
1

5.03 
0.2673 0.0637 

0.346
4 

0.6851 0.9662 0.3111 0.4154 

P
63 

0.013
7 

0.0037 -0.18 5.27 1.43 
1

1.45 
0.2254 0.0577 

0.295
8 

0.6623 1.1229 0.6773 0.0382 

P
64 

0.012
7 

0.0025 -0.27 5.74 1.76 
1

5.21 
0.2541 0.0621 

0.330
4 

0.6787 1.0246 0.4261 0.2975 

P
65 

0.013
5 

0.0034 -0.20 5.34 1.56 
1

2.86 
0.2331 0.0591 

0.305
7 

0.668 1.1024 0.6183 0.107 

P
66 

0.011
6 

0.0017 -0.24 6.55 1.64 
1

3.28 
0.2803 0.0652 

0.363
1 

0.6915 0.8864 0.1764 0.5554 

P
67 

0.012
8 

0.0026 -0.26 5.62 1.73 
1

4.98 
0.25 0.0616 

0.325
9 

0.6773 1.0401 0.4665 0.2608 

P
68 

0.012
8 

0.0026 -0.26 5.66 1.73 
1

5.04 
0.2521 0.0619 

0.328
5 

0.6788 1.0366 0.4527 0.2786 

P
69 

0.011
8 

0.0018 -0.26 6.38 1.71 
1

4.24 
0.2757 0.0647 0.357 0.6895 0.9214 0.233 0.4963 

P
70 

0.011
9 

0.0019 -0.27 6.30 1.72 
1

4.51 
0.2732 0.0644 

0.353
8 

0.688 0.9383 0.2571 0.4727 
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APPENDIX 2: PROMETHEE RANKING FOR MODELS 

Ranki
ng EsQs0.01 rank ErQs0.01 rank EsQs0.05 rank ErQs0.05 rank EsQs0.1 rank ErQs0.1 rank 

P1 0.0202 35 -0.034 40 0.0228 33 -0.0151 35 0.0555 6 0.003 28 

P2 -0.1118 64 -0.0768 56 -0.1097 65 -0.0694 55 -0.0976 69 -0.0592 56 

P3 0.0038 38 -0.0236 38 0.0058 38 -0.0264 39 0.001 38 -0.0283 38 

P4 0.0121 37 -0.0224 37 0.0135 37 -0.0259 38 0.0069 37 -0.0283 39 

P5 0.066 6 0.066 12 0.0635 6 0.0572 13 0.0498 8 0.0458 13 

P6 -0.1272 68 -0.0858 65 -0.1085 62 -0.0783 65 -0.0947 66 -0.0658 64 

P7 -0.0063 39 0.0977 5 -0.0038 39 0.0739 9 -0.007 39 0.0607 9 

P8 -0.0336 45 -0.0491 44 -0.0325 46 -0.0455 44 -0.0285 47 -0.0433 44 

P9 -0.1127 65 -0.0854 64 -0.111 66 -0.077 64 -0.0819 61 -0.0662 65 

P10 0.0581 11 0.0826 9 0.0573 10 0.0741 8 0.0528 7 0.0741 8 

P11 -0.0433 50 -0.0614 48 -0.0396 50 -0.0554 47 -0.0378 50 -0.0519 48 

P12 0.0496 19 0.043 19 0.048 21 0.0356 19 0.0339 23 0.0253 19 

P13 0.1524 2 0.2237 3 0.1511 2 0.2256 3 0.1427 2 0.2144 3 

P14 -0.1317 70 -0.0792 59 -0.13 70 -0.072 59 -0.0981 70 -0.0599 57 

P15 0.061 9 0.061 15 0.0585 9 0.0523 15 0.0453 11 0.0411 15 

P16 0.0542 17 0.0352 22 0.0523 17 0.0286 22 0.0377 20 0.0191 21 

P17 -0.0298 43 -0.0909 67 -0.029 43 -0.0838 67 -0.0133 42 -0.0739 67 

P18 0.0417 26 0.0236 24 0.0405 27 0.0172 24 0.0279 28 0.0075 27 

P19 -0.05 52 -0.0621 50 -0.0457 52 -0.0557 48 -0.0429 52 -0.052 49 

P20 0.0568 15 0.0658 13 0.0544 16 0.0575 12 0.042 14 0.0464 12 

P21 -0.0397 49 -0.0983 70 -0.039 49 -0.0883 70 -0.0193 46 -0.0756 70 

P22 -0.0284 42 -0.0952 68 -0.0274 42 -0.0847 68 -0.0116 41 -0.0746 68 

P23 0.0423 25 0.0298 23 0.0411 26 0.0234 23 0.0288 27 0.0145 24 

P24 0.1376 4 0.314 1 0.1327 4 0.3122 1 0.1266 4 0.3097 1 

P25 0.0461 23 0.0231 25 0.0447 24 0.0169 25 0.0312 25 0.0078 25 

P26 -0.0198 41 -0.037 41 -0.017 41 -0.0376 41 -0.0182 45 -0.0371 41 

P27 -0.1277 69 -0.0816 62 -0.126 69 -0.074 62 -0.0946 65 -0.0643 62 

P28 0.057 14 0.0421 20 0.0548 13 0.0343 20 0.0395 19 0.0236 20 

P29 -0.0342 47 -0.0014 30 -0.0329 47 0.002 29 -0.0165 44 0.0161 23 
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P30 0.057 13 0.0356 21 0.0547 14 0.0287 21 0.0395 18 0.019 22 

P31 0.0526 18 0.0776 10 0.0496 19 0.0691 10 0.0373 21 0.0577 10 

P32 0.0289 30 -0.0037 32 0.0282 30 -0.0087 32 0.0202 31 -0.0125 33 

P33 -0.1107 62 -0.0735 53 -0.1086 63 -0.0664 52 -0.097 68 -0.0567 51 

P34 -0.111 63 -0.0806 61 -0.109 64 -0.0729 61 -0.0967 67 -0.0621 60 

P35 -0.0117 40 -0.0315 39 -0.0085 40 -0.0329 40 -0.0107 40 -0.0338 40 

P36 -0.0382 48 -0.062 49 -0.0376 48 -0.056 49 -0.0364 49 -0.0525 50 

P37 -0.0883 60 -0.0763 55 -0.0866 60 -0.0694 56 -0.0778 59 -0.0588 54 

P38 -0.0339 46 -0.0489 43 -0.0304 45 -0.045 43 -0.03 48 -0.0431 43 

P39 0.062 8 0.0722 11 0.0591 8 0.0636 11 0.0457 10 0.0521 11 

P40 0.0486 21 0.0882 8 0.0476 22 0.0798 7 0.0438 13 0.0798 7 

P41 -0.0731 55 -0.0732 52 -0.0706 55 -0.0671 53 -0.0612 55 -0.0577 52 

P42 0.0376 28 0.0108 27 0.0365 28 0.005 27 0.0244 29 -0.0007 29 

P43 0.1512 3 0.2231 4 0.1499 3 0.2249 4 0.1416 3 0.2139 4 

P44 0.0205 34 -0.0167 35 0.0194 35 -0.0179 36 0.0136 34 -0.0224 36 

P45 0.0568 16 0.0485 17 0.0546 15 0.0406 17 0.0396 17 0.0303 17 

P46 -0.0764 56 -0.0783 57 -0.0739 56 -0.0714 57 -0.0662 57 -0.0619 59 

P47 0.0208 33 -0.0069 33 0.0221 34 -0.0091 33 0.0128 35 -0.0151 34 

P48 0.0457 24 0.0095 28 0.0441 25 0.0043 28 0.0303 26 -0.0009 30 

P49 -0.0309 44 -0.0954 69 -0.0297 44 -0.085 69 -0.0141 43 -0.075 69 

P50 0.0245 32 -0.0168 36 0.0256 31 -0.0181 37 0.0161 32 -0.0226 37 

P51 -0.0592 54 -0.0578 46 -0.0551 54 -0.0545 46 -0.0511 54 -0.0478 46 

P52 0.0412 27 0.0964 6 0.0509 18 0.0994 5 0.0357 22 0.0928 5 

P53 0.0484 22 0.0217 26 0.0469 23 0.0159 26 0.0334 24 0.0078 26 

P54 0.0572 12 0.0499 16 0.055 12 0.0417 16 0.0397 16 0.0309 16 

P55 -0.0556 53 -0.0611 47 -0.0509 53 -0.0573 50 -0.0474 53 -0.0506 47 

P56 -0.1203 66 -0.0845 63 -0.1185 67 -0.0763 63 -0.0878 62 -0.0655 63 

P57 0.0649 7 0.0623 14 0.0624 7 0.054 14 0.0487 9 0.0432 14 

P58 0.0595 10 0.0471 18 0.0572 11 0.0396 18 0.0417 15 0.0297 18 

P59 -0.1014 61 -0.0792 58 -0.0997 61 -0.0717 58 -0.0886 64 -0.0613 58 

P60 0.1167 5 -0.04 42 0.0805 5 -0.0398 42 0.0744 5 -0.0391 42 

P61 -0.0797 57 -0.0727 51 -0.0768 57 -0.0662 51 -0.0661 56 -0.0588 53 

P62 -0.0473 51 -0.057 45 -0.0436 51 -0.0511 45 -0.0417 51 -0.0477 45 
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P63 0.2472 1 0.3126 2 0.2285 1 0.3108 2 0.2195 1 0.3084 2 

P64 0.018 36 -0.0098 34 0.0191 36 -0.0145 34 0.0112 36 -0.0186 35 

P65 0.049 20 0.0905 7 0.0481 20 0.0818 6 0.0446 12 0.0815 6 

P66 -0.1217 67 -0.087 66 -0.1198 68 -0.0785 66 -0.0886 63 -0.0676 66 

P67 0.0336 29 -0.003 31 0.0327 29 -0.0081 31 0.0239 30 -0.012 32 

P68 0.0247 31 0.0016 29 0.0243 32 -0.0013 30 0.0146 33 -0.0087 31 

P69 -0.0873 59 -0.0799 60 -0.0861 59 -0.0727 60 -0.0784 60 -0.0627 61 

P70 -0.0825 58 -0.0748 54 -0.0808 58 -0.0687 54 -0.0726 58 -0.059 55 

Note: EsQs0.01 refers to model with Shannon Entropy and q=0.01 
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DÜNYAYI DÖNÜŞTÜREN GİZLİ KAHRAMANLAR: SOSYAL 
GİRİŞİMCİLER 

Yrd. Doç. Dr. Yeliz Mohan BURSALI134 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKSEL135 

ÖZET 
Sosyal girişimcilik kavramına ve sosyal girişimcilere olan ilgi son yıllarda sürekli olarak 
artmaktadır (Johnson, 2000). Kavramın gündeme gelişi ve gösterilen ilgi yeni olmasına 
karşılık sosyal girişimciliğin temeli oldukça eskilere uzanmaktadır. Geçmişten günümüze 
değin toplumun gelişimi ve dönüşümü adına sosyal değer yaratan birçok girişimin ortaya 
koyulduğunu her alanda görmek mümkündür. Bu sebeple denilebilir ki toplumlarda her 
daim sosyal girişimciler var olagelmiştir. Öyleyse kimdir bu sosyal girişimciler ve nedir bu 
sosyal girişimcilik? Sosyal girişimciliğin ve sosyal işin tanımına ilişkin bitmeyen bir tartışma 
söz konusudur. Genel olarak toplum yararına sosyal fayda yaratmaya odaklanan kişiler 
olarak nitelenen sosyal girişimciler, refah sisteminin karşılayamadığı ya da 
karşılayamayacağı tanımlanmamış, farkına varılmamış çeşitli ihtiyaçları tatmin etmek için 
bir fırsat yakalayan, gereken kaynakları bir araya getiren ve bunları da bir farklılık yaratmak 
için kullanan kişiler (Johnson, 2000: 5) olarak tanımlanabilir. Bu misyona sahip bireylerin, 
piyasanın kendi başına çözemediği, pazar çözümlerinin henüz üretilmediği ya da mevcut 
yöntemlerin, kurumların ve politikaların işlemediği sorunlara ve toplumsal ihtiyaçlara 
eğildikleri ifade edilebilir. İş dünyasında yer alan bir girişimci ele aldığı işi ve ortamı nasıl 
değiştirip dönüştürüyorsa, sosyal girişimcilerin de bulundukları toplumu dönüştürmek 
adına faaliyetlerini sürdürdükleri belirtilebilir. Bu anlamda sosyal girişimcilerin toplumsal 
sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşmalarının ve bu çözümleri hayata geçirmedeki 
mücadele ve kararlılıklarının toplumların kaderinde önemli bir rol oynadığı belirtilebilir. 
Özellikle günümüz dünyasında artan ve karmaşıklaşan siyasal, sosyal, çevresel sorunların 
sayısı ve kapsamı göz önüne alındığında, gerek ülkemizde gerek dünyada sosyal değer 
yaratacak, bu uğurda emek harcayacak ve yapacakları dönüşüm düşünüldüğünde adeta 
kahraman olarak niteleyebileceğimiz kişilere duyulan ihtiyaç son derece açıktır. Bu 
çerçevede hem ülkemizde hem de dünyada sosyal değer yaratmış, yaratmaya devam eden 
nice sosyal girişimciden ve onların faaliyetlerinden söz etmek mümkündür. Bu tür örnekler 
var olan sorunların ya da gelecekte var olabilecek sorunların çözümü yönünde ne gibi yeni 
ve yaratıcı faaliyetlerin yapılabileceği konusuna ışık tutması açısından son derece önemli ve 
değerlidir. 
Çalışma bugün ve gelecekte daha yaşanılır bir dünya için sosyal değer yaratmayı hedefleyen 
tüm potansiyel ve gizli kahramanlar için, sosyal girişimciliği, sosyal girişimciyi 
tanımlayarak; Türkiye ve dünya genelinde öncü olmuş sosyal girişim örneklerini ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda tek tek bireylerin ya da çeşitli grupların ortaya 
koyduğu özgün ve çözüm üreten faaliyetleri değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişim, Sosyal Girişimcilik, Sosyal Girişimci. 
JEL Kodu: A13, M13. 
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ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE İHRACAT PERFORMANSI 
İLİŞKİSİ136 

Yrd. Doç. Dr. Hüriyet BİLGE137 
Araş. Gör. İpek KURT138 

ÖZET 
Son yıllarda iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, küreselleşmeyle birlikte kolaylaşan ve 
gelişen dünya ticareti, firmaları uluslararası ticarete itmektedir. Firmaların uluslararası 
girişimcilik faaliyetleri, sadece dış pazarda işletme açmalarıyla ilgili olmayıp her türlü sınır 
ötesi fırsatları keşfedip değerlendirmelerini kapsar. Araştırma Manisa OSB’de faaliyet 
gösteren orta ve büyük ölçekli işletmeler üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın amacı, 
uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin ihracat pazar performansına etkilerinin 
araştırılmasıdır. Bu bağlamda araştırma firmaların dış ticaret departmanlarında çalışanlara 
dağıtılan 200 ankete sağlıklı cevap veren 120 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anket sonucunda 
veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığı incelenmiş ve 8 faktör elde edilmiştir. 
Ancak sekizinci faktör 2 değişkeni içerdiği için oluşturulamamıştır. Veri setine daha sonra 
tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ihracat 
pazar performansı ve uluslararası girişimcilik alt boyutları arasında çeşitli yön ve 
kuvvetlerde ilişki olduğu görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Girişimcilik Yönelimi, İhracat Performansı, Performans 
Ölçekleri. 
Jel Kodları: L26. 

A STUDY ON THE BURNOUT OF HEALTH SECTOR PROFESSIONALS 

ABSTRACT 
In recent years, the rapid development of the communication Technologies, the World trade 
which is developing and becoming easy with globalization, have been pushing the firms to 
the international trade. The entrepreneurship activities of the firms are not only cover their 
operating business in foreign market but to discover and evaluate all kinds of cross-border 
opportunities as well. The research was applied above the small-scale and large-scale 
businesses which are active along the Manisa Organized Industrial Zone. The goal of the 
research is the researching the effects of the international entrepreneurship activities to the 
export market performance. In this context, the research has carried out above the 120 
people who give clear answer to the 200 questionnaire and who work in the departments of 
the foreign trade of the firms. On the result of the questionnaire, it is analyzed that whether 
the data set available for the factor analysis or nor and 8 factor are obtained. However, the 
8th Factor couldn’t be created because of containing 2 variance. After that, one-way variance 
analysis and correlation analysis are applied to the data set. On the result of the research, it 
is seen that there is a relationship between export market performance and sub-dimension of 
international entrepreneurship in different ways and strengths. 
Key Words: International Entrepreneurship Orientation, Export Performance, Performance 
Scales. 
Jel Codes: L26. 
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Günümüz dünyasında ekonomilerin küreselleşmesiyle birlikte yurtdışı pazarlara açılmak, 
firmalar için bir karar olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve ekonomik birleşmeler ile işletmeler uluslararası 
faaliyetlere yönelmekte ve başarılı olabilmek için çaba sarf etmektedirler.  

İşletmelerin gerek aldıkları kararlar doğrultusunda gerek itici güçler sayesinde dış pazara 
açılmaları, uluslararası pazarlardaki fırsatları görüp değerlendirmeleri gibi faaliyetler 
uluslararası girişimcilik alanını oluşturmaktadır. Uluslararası girişimcilik, uluslararası 
pazarda firma değerini arttırmak için yenilikçi, proaktif ve risk alma davranışlarının tümü 
olarak tanımlanmıştır(Oviatt ve McDougall, 2000:902). 

En az yatırımı ve en az risk almayı gerektirdiğinden uluslararası pazarlara girmede en sık 
kullanılan yöntem ihracattır. Bir işletmenin dış pazarda gerçekleştirdiği faaliyetleri 
sonucunda hem rakiplerle hem de işletme içerisinde karşılaştırıldığında amaçlarına ne 
derece ulaştığının göstergesi ihracat performansı olarak tanımlanır.  

Araştırma, uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin işletmelerin ihracat performanslarına 
etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Manisa OSB’de ihracat faaliyetinde bulunan 
işletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimleri oluşturan faktörler Açıklayıcı Faktör 
Analizi ile belirlenmiş ve bu faktörlerin ihracat performansı ile aralarındaki ilişkiler 
araştırılmıştır. 

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

A. Literatür Taraması 

Uluslararası girişimcilik uluslararası pazarda firma değerini arttırmak için üç boyutu 
üzerinden yenilikçi, proaktif ve risk alma davranışları olarak tanımlamıştır(Oviatt ve 
McDougall, 2000:902). Bu tanım literatürde en çok kabul gören tanım olmuştur ve gelecek 
çalışmalara temel olmuştur. Daha sonra yapılan çalışmalarda bu tanıma yenilikler eklenerek 
uluslararası girişimcilik tanımına yeni boyutlar kazandırılmıştır. Miller (1983)’de yaptığı 
çalışmasında, Covin ve Slevin (1989)’da yaptığı çalışmasında uluslararası girişimciliğin üç 
boyutundan bahsetmişlerdir. Ancak Lumpkin ve Dess (1996)’da girişimcilik yönelimi ve 
ihracat performansı üzerine yaptığı çalışmasında uluslararası girişimciliği yenilikçilik, risk 
alma, proaktiflik, rekabetçi agresiflik ve özerklik olarak beş boyutta ele almışlardır(akt. Faiz, 
2013:43). 

Altuntaş vd. (2015) yaptığı çalışmasında işletmelerin uluslararası girişimcilik eğilimlerinin 
işletmelerin başarısına etki edip etmediğini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
işletmelerin uluslararası girişimcilik tutumlarının ihracat performansı ile olumlu ilişkisi 
olduğu ve işletmelerin uluslararasılaşma düzeyleri arttıkça ihracat başarısının da arttığı 
görülmüştür(Altuntaş vd., 2015). 

Çavuşgil ve Zou (1994) uluslararası pazar stratejisi ve ihracat performansı çalışmasında 16 
sektörden 79 Amerika firmasının ihracat departmanından elde edilen 202 veri üzerinde 
kapsamlı faktör analizini gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda ihracat performansının 
ürün karmasından, rekabet edebilir fiyattan, tutundurma faaliyetlerinden, dağıtımcı 
desteğinden etkilendiği görülmüştür. Fakat tutundurma faaliyetlerinin performansla ters 
ilişkili olduğu görülmüştür. Bunun nedenlerinin ise ürünün bu faaliyetlere uygun 
olmaması, kültürel farklılıkların dikkate alınmaması şeklinde açıklanabilmektedir.  

B. Uluslararası Girişimcilik Alt Boyutları 

Uluslararası girişimcilik olası mal ve hizmetlerin yaratılması için ulusal sınırların ötesinde 
fırsatların keşfedilmesi, yasalaştırılması ve kullanılmasıdır (McDougall ve Owiatt, 2003). 
Uluslararası girişimciliğin altı alt boyutta incelenebildiğini söylemek mümkündür. 
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İşletmelerin girişimcilik faaliyetlerine başlaması ‘girişimcilik yönelimi’ şeklinde ifade 
edilmektedir (Lumpkin ve Dess, 2001). İkinci alt boyut ‘uluslararası pazar yönelimi’ 
firmanın yabancı müşterilerine değer yaratmak için sergilediği duruş ve davranışları 
(Murray, Gao, Kotabe ve Zhou, 2007), işletmelerin dış pazarda aktif bir şekilde istihbarat 
elde etme ve bunu kullanma eğilimi ‘uluslararası öğrenme yönelimi’ (Slater ve Narver, 
1995), örgüt çalışanlarının motivasyonlarını sürekli yüksek tutarak onları istenilen davranışa 
doğru harekete geçirmek ‘uluslararası isteklendirme’ (Zhou vd., 2006), ‘rakip olanlarla ve 
olmayanlarla işbirliği’ alt boyutları ise işletmelerin dış pazarda ne tür ilişkiler içinde 
olduğuyla ilgilidir.  

C. İhracat Performansı Belirleyicileri ve Ölçekleri 

İhracat performansı; işletmenin dış pazarlara ürün satması sonucunda hem stratejik hem de 
ekonomik amaçlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin derecesidir (Çavusgil ve Zou, 1994). 
İhracat performansını belirleyen faktörler, içsel ve dışsal faktörler olarak iki grupta 
incelenmektedir. İçsel faktörler firma yaşı, sektörü, yöneticinin yabancı dil bilgisi, deneyimi 
gibi örgüte ve yönetime özgü faktörlerden oluşmaktadır. Dışsal faktörler ise firmanın içinde 
bulunduğu yerel ve yabancı pazar özellikleri, ihracat hedeflemesi, ihracat stratejisi gibi 
konuları içermektedir (Zou ve Stan, 1998). 

İhracat performansı ölçekleri, finansal, finansal olmayan ve karma ölçekler şeklinde 
ayrılmaktadır. Ürün satış hacmi, ihracat getirileri gibi sayısal veriler finansal ölçekleri, 
ürünün piyasadaki algısı, müşteri tatmini şeklindeki veriler finansal olmayan ölçekleri 
oluşturmaktadır (Zou ve Stan, 1998). Karma ölçekler ise finansal ve finansal olmayan 
ölçeklerin bir arada kullanılması şeklinde oluşur. 

II. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

A. Yöntem  

Araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Manisa OSB’de ihracat yapan 
orta ve büyük ölçekli firmaların uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin ihracat 
performanslarına etkisinin olup olmadığını incelenmektedir. Araştırmanın bağımlı değişkeni, 
ihracat performansı; bağımsız değişkenler ise uluslararası girişimcilik yönelimi, uluslararası 
pazar yönelimi, uluslararası isteklendirme, uluslararası öğrenme yönelimi, rakip olanlarla 
işbirliği yönelimi ve rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi şeklindedir. 

B. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Manisa OSB’de ihracat yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerden 
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini Manisa OSB’de ihracat faaliyetinde bulunan 
işletmelerin dış ticaret departmanlarında görev yapan çalışanlara “kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi” kullanılarak ulaşılan 120 kişi oluşturmaktadır. Ölçme aracı anketler 
kişilere gerek elden gerek online olarak dağıtılmış olup, dağıtılan 200 anketten 80’ine cevap 
verilmemiştir. Anketlerin geri dönüşüm oranı yaklaşık olarak % 60 civarıdır. 

C. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada uluslararası girişimcilik kültürü adı verilen Dimitratos vd. (2012) geliştirdiği 
ölçek daraltılarak ve 5’li Likert tipi cevap seçeneği ile düzenlenmiştir. Altuntaş vd. (2015) 
‘’uluslararası girişimcilik ve ihracat performansı ilişkisi’’ çalışmasında kullandığı ihracat 
performansı ölçeğinden faydalanılmıştır.   

Araştırmada kullanılan soru kağıdında işletmelere ait demografik bilgilere ait 9 soru ve 
Uluslararası Girişimcilik Ölçeğine ait 31 sorudan oluşan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde işletmelerin faaliyet süresi, işletmenin çalışan sayısı, ihracat yaptığı 
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bölgeler, faaliyet gösterdiği sektör, anket katılımcısının işletmedeki pozisyonu gibi 
demografik değişkenler yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise uluslararası 
girişimciliğin altı alt boyutlarına ve ihracat performansının belirlenmesine ilişkin sorulara 
yer verilmiştir.   

III. BULGULAR 

Araştırmaya katılan 120 katılımcının cevaplarına göre; firmaların büyük çoğunluğunun 11 
yıldan fazladır ihracat yaptığı, yine önemli bir kısmının ihracat yeni başladığı ve yapılan 
ihracatın büyük kısmının AB ve EFTA ülkelerine yapıldığı görülmektedir. AB ve EFTA 
ülkelerinin ardından ihracatın çoğunluğu Ortadoğu ve Kuzey-Güney Afrika bölgelerine 
yapılmaktadır. Araştırmaya katılan firmaların yüzde 45,8’ i 2-10 arasında ülkeye ihracat 
yapmaktadır. 

İşletmeler pazara giriş yöntemi olarak birinci sırada doğrudan ihracatı ardından ise dolaylı 
ihracatı tercih etmektedirler. Doğrudan yabancı yatırım yoluna gidenler ise çok azdır. 
Katılımcıların toplam satışlardaki ihracat yüzdelerine baktığımızda satışlarının yüzde 61’ 
den fazlasını ihracat yoluyla elde eden işletmeler çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Örneklemin büyük kısmını elektrik, elektronik ve bilişim alanında faaliyette bulunan 
firmalar ve demir, çelik ve diğer metaller alanında faaliyet gösteren firmalar 
oluşturmaktadır. Çalışan sayılarına baktığımızda orta ve büyük ölçekli firmaların 
örneklemin %80’ inden fazlasını oluşturduğunu, sermaye yapılarını incelediğimizde ise 
%71,7’ sinin %100 yerli sermaye sahibi, %10’ unun %100 yabancı sermaye sahibi ve %18,3’ 
ünün yerli ve yabancı sermaye karışımına sahip olduğunu görmekteyiz. 

Fak.1(Ulus. Öğr. Yönel.): L15(,893); L16(,864); L17(,816) 

Fak.2(Rakip. İşbir. Yönel.): L19(,770); L18(,759); L1(,662); L20(,621); L2(,620) 

Fak.3(Rakip. Olma. İşbir. Yönel.): L22(,842); L23(,822); L21(,810)  

Fak.4(Ulus. Paz. Yönel.): L9(,853); L10(,787); L11(,740); L8(648) 

Fak.5(İhr. Paz. Per.): L28(836); L26(806); L27(802); L25(717) 

Fak.6(Ulus. İstek.): L14(835); L13(783); L24(434) 

Fak.7(Ulus. Gir. Yönel.): L7(824); L4(647); L6(405) 

Fak.1 Özdeğer(6,215); Varyans(10,822) 

Fak.2 Özdeğer(4,284); Varyans(10,564) 

Fak.3 Özdeğer(2,957); Varyans(10,546) 

Fak.4 Özdeğer(1,998); Varyans(10,357) 

Fak.5 Özdeğer(1,458); Varyans(10,181) 

Fak.6 Özdeğer(1,368); Varyans(9,283) 

Fak.7 Özdeğer(1,210); Varyans(6,889) 

Toplam Açıklanan Varyans: 73,432 

Cronbach Alpha: 0,93 

KMO: 0,715 

Bartlett S. Testi: P:0,000      2032,342 

Tablo 1: Faktörlerin Ortalamaları, Değişkenliği ve Güvenirlikleri 
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Faktörler Ortalama Standart Sapma Cronbach 
Alpha 

UGY 2,900 0,35 0,488 

UÖY 2,303 0,15 0,930 

UPY 

Uİ 

2,333 

3,531 

0,11 

0,20 

0,833 

0,715 

ROLİ 3,550 0,13 0,792 

ROLMİ 2,922 0,15 0,839 

İPP 3,254 0,13 0,844 

A. Elde Edilen Verilerin Analizi  

1. İşletmelerin İhracat Yapma Süreleri İle Girişimciliğin Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye 
Yönelik Bulgular 

Tablo 2: İşletmelerin İhracat Yapma Sürelerinin Girişimciliğin Alt Boyutlarına Etkisinin 
Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar      F      P 

UGY      8,599      0,000 

UÖY 2,406 0,071 

UPY 1,387      0,250 

Uİ      5,400      0,002 

ROLİ      5,893  0,001 

ROLMİ 

İPP 

0,684 

0,593 

 0,564 

 0,621 

 

Tablo 2’ deki analiz sonuçları incelendiğinde işletmelerin ihracat sürelerinin ‘’uluslararası 
girişimcilik yönelimi’’ (p = 0,000<0,05), ‘’uluslararası isteklendirme’’ (p = 0,002<0,05) ve 
‘’rakip olanlarla işbirliği yönelimi’’ (p = 0,001<0,05) alt boyutları 0,05 anlamlılık düzeyine 
göre istatiksel olarak anlamlı fark oluşturmaktadır. Bu analiz sonuçlarına göre anlamlı 
bulunan faktörlere Tukey testi uygulanmıştır. 

Tablo 3: İşletmelerin İhracat Sürelerinin Girişimciliğin Alt Boyutlarına Etkisinin 
Karşılaştırılması (Post Hoc Tests-Tukey) 

Boyutlar İ(yıl) J(yıl) İ-J P 
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UGY 

 

 

 

1-5 6-10 -,79770* ,002 

6-10 11-20 ,59649* ,026 

 21+ 1,07357* ,000 

11-20 21+ ,47708* ,045 

Uİ 1-5 11-20 ,52851* ,030 

 21+ ,77554* ,001 

ROLİ 1-5 11-20 ,63684* ,006 

  21+ ,76129* ,001 

 

Tablo 3’ deki Tukey testinde, işletmelerin ihracat yapma süreleri değişkenini uluslararası 
girişimcilik yönelimi faktöründe sırasıyla (p = 0,002<0,5), (p = 0,026<0,05), (p = 0,000<0,05) 
ve (p = 0,045<0,05) farklılık meydana getirmiştir. Uluslararası isteklendirme faktöründe (p = 
0,030<0,05) ve (p = 0,001<0,05) farklılık oluştururken rakip olanlarla işbirliği yöneliminde ise 
(p = 0,006<0,05) ve (p = 0,001<0,05) farklılık oluşturmuştur. Yani 1-5 yıldır ihracat yapan 
işletmelerin 6-10 yıldır ihracat yapan işletmelere göre uluslararası girişimcilik yönelimleri 
daha düşüktür. 6-10 yıldır ihracat yapan işletmelerin 11-20 ve 21 yıldan fazladır ihracat 
yapan işletmelere göre uluslararası girişimcilik yönelimleri daha fazladır. Uluslararası 
isteklendirme yöneliminde 1-5 yıldır ihracat yapan işletmelerin 11-20 ve 21 yıldan fazladır 
ihracat yapan işletmelere göre motivasyonları daha fazladır. Aynı şekilde 1-5 yıldır ihracat 
yapan işletmelerin 11-20 ve 21 yıldan fazladır ihracat yapan işletmelere oranla rakiplerle 
işbirliği yapma eğilimleri daha fazladır.  

2. İşletmelerin Toplam Satışlardaki Oranı İle Girişimciliğin Alt Boyutları Arasındaki 
İlişkiye Yönelik Bulgular 

Tablo 4: İşletmelerin İhracatının Toplam Satışlar İçindeki Oranının (%) Girişimciliğin 
Alt Boyutlarına Etkisinin Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar       F       P 

UGY      7,668      0,000 

UÖY 3,538 0,009 

UPY 2,768 0,031 

Uİ 

ROLİ 

     5,763 

     5,794 

     0,000 

0,000 

ROLMİ 

İPP 

 4,219 

1,679 

0,003 

0,160 
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Tablo 4’ de görüldüğü üzere toplam satışlardaki ihracat oranı ‘’uluslararası girişimcilik 
yönelimi’’ (p = 0,000<0,05), ‘’uluslararası öğrenme yönelimi’’ (p = 0,009<0,05), ‘’uluslararası 
pazar yönelimi’’ (p = 0,031<0,05), ‘’uluslararası isteklendirme’’ (p = 0,000<0,05), ‘’rakiplerle 
işbirliği yönelimi’’ (p = 0,000<0,05) ve ‘’rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi’’ (p = 
0,003<0,05) alt boyutlarıyla 0,05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı fark oluşturmaktadır. 
Ancak toplam satışlardaki ihracat oranı ile ihracat pazar performansı boyutu ile anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. Analiz sonuçlarına göre anlamlı bulunan faktörlere ilişkin Tukey testi 
uygulanmıştır. 

Tablo 5: İşletmelerin İhracatının Toplam Satışlar İçindeki Oranının Girişimciliğin Alt 
Boyutlarına Etkisinin Karşılaştırılması (Post Hoc Tests-Tukey) 

Boyutlar İ(%) J(%) İ-J P 

UGY 

 

 

 

1-20 61-80 ,82323* ,013 

 81-100 1,06768* ,001 

21-40 61-80 ,63675* ,009 

 81-100 ,88120* ,000 

UÖY 21-40 61-80 -,87749* ,008 

Uİ 21-40 61-80 ,90598* ,000 

 61-80 81-100 -,53333* ,046 

ROLİ 21-40 61-80 ,79231* ,001 

 81-100 ,82564* ,001 

 

Tablo 5’deki analiz sonuçlarına göre yapılan Tukey testinde ihracatın toplam satışlardaki 
oranı, Uluslararası girişimcilik yöneliminde sırsıyla (p = 0,013<0,05), (p = 0,001<0,05), (p = 
0,009<0,05), (p = 0,000<0,05), uluslararası öğrenme yöneliminde (p = 0,008<0,05), 
uluslararası isteklendirme yöneliminde (p = 0,000<0,05), (p = 0,046<0,05) ve rakiplerle 
işbirliği yöneliminde (p = 0,001<0,05), (p = 0,001<0,05) fark meydana getirmiştir. Toplam 
satışlardaki ihracat oranı %21-40 aralığında olan işletmelerin uluslararası öğrenme 
yönelimleri %61-80 aralığında olanlara göre daha düşüktür. Ancak rakip olanlarla işbirliği 
yönelimleri, uluslararası isteklendirme yönelimleri ve uluslararası girişimcilik yönelimleri 
daha yüksektir. İhracatının toplam satışlardaki oranı %1-20 aralığında olan işletmelerin %61-
100 aralığında olanlara göre uluslar arası girişimcilik yönelimleri daha yüksektir. İhracat 
oranı %61-80 aralığında olan işletmelerin %81-100 aralığında olanlara göre uluslararası 
isteklendirme yönelimleri daha düşüktür. 

3. İşletmelerin Yerli Ve Yabancı Sermaye Oranları İle Girişimciliğin Alt Boyutları 
Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Tablo 6: İşletmelerin Yerli Sermaye Oranlarının (%) Girişimciliğin Alt Boyutlarına 
Etkisinin Varyans Analizi Sonuçları 
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Tablo 6’ da görüldüğü 
üzere işletmelerin yerli sermaye oranı ‘’uluslararası öğrenme yönelimi’’ (p = 0,010<0,05), 
‘’uluslararası pazar yönelimi’’ (p = 0,019<0,05) ve ‘’rakiplerle işbirliği yönelimi’’ (p = 
0,038<0,05) alt boyutlarıyla 0,05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı fark oluşturmaktadır. 
Ancak işletmelerin yerli sermaye oranı ile uluslararası girişimcilik yönelimi, uluslararası 
isteklendirme, rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi ve ihracat pazar performansı boyutları 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Analiz sonuçlarına göre anlamlı bulunan 
faktörlere ilişkin Tukey testi uygulanmıştır. 

Tablo 7: İşletmelerin Yerli Sermaye Oranlarının (%) Girişimciliğin Alt Boyutlarına 
Etkisinin Karşılaştırılması (Post Hoc Tests-Tukey) 

Boyutlar İ(%) J(%) İ-J P 

UÖY 

 

 

 

0 1-30 -1,83333* ,016 

1-30 61-80 2,25000* ,006 

 81-100 1,63697* ,015 

UPY 1-30 61-80 1,79167* ,019 

ROLİ 31-60 81-100 -,75256* ,038 

%100 yabancı sermayeye sahip işletmelerin %1-30 aralığında yerli sermayeye sahip olanlara 
göre uluslararası öğrenme yönelimleri daha düşüktür. Ancak %1-30 aralığında yerli sermaye 
sahibi işletmelerin %61-100 aralığında yerli sermaye sahibi işletmelere göre uluslararası 
öğrenme yönelimleri daha yüksektir. Aynı şekilde %1-30 aralığında yerli sermaye sahibi 
işletmelerin %61-80 aralığında yerli sermaye sahibi işletmelere oranla uluslararası pazar 
yönelimleri daha yüksektir. %31-60 aralığında yerli sermayeye sahip işletmelerin ise 
rakiplerle işbirliği yönelimleri %81-100 aralığında yerli sermaye sahibi olanlardan daha 
düşüktür.  

Tablo 8: İşletmelerin Yabancı Sermaye Oranlarının (%) Girişimciliğin Alt Boyutlarına 
Etkisinin Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar      F       P 

UGY      1,719      0,150 

UÖY 3,457 0,010 

UPY 3,063 0,019 

Uİ 

ROLİ 

     1,341 

     2,628 

     0,259 

0,038 

ROLMİ 

İPP 

1,646 

0,799 

0,167 

0,528 
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Boyutlar      F      P 

UGY      0,391      0,815 

UÖY 0,988 0,417 

UPZ 1,258 0,191 

Uİ      2,063      0,090 

ROLİ      2,759 0,031 

ROLMİ 

İPP 

3,199 

0,104 

0,016 

0,981 

 

Tablo 8’ de görüldüğü üzere işletmelerin yabancı sermaye oranı ‘’rakiplerle işbirliği 
yönelimi’’ (p = 0,031<0,05) ve ‘’rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi’’ (p = 0,016<0,05) alt 
boyutlarıyla 0,05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı fark oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına 
göre anlamlı bulunan faktörlere ilişkin Tukey testi uygulanmıştır. 

Tablo 9: İşletmelerin Yabancı Sermaye Oranlarının (%) Girişimciliğin Alt Boyutlarına 
Etkisinin Karşılaştırılması (Post Hoc Tests-Tukey) 

Boyutlar İ(%) J(%)  İ-J P 

ROLMİ 0 1-30 -1,27649* ,012 

Tablo 9’ da görüldüğü gibi %100 yerli sermaye sahibi işletmelerin %1-30 arasında yabancı 
sermaye sahibi işletmelere göre rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi daha düşüktür. 

4.1.4. Uluslar Arası Girişimcilik Alt Boyutlarının Birbirleriyle Arasındaki İlişkiye 
Yönelik Bulgular 

 Tablo 10: Faktörler Arasındaki İlişkilere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 

 UÖY ROLİ ROLMİ UPY İPP Uİ UGY 

UÖY 

Korelasyon  1       

Önem         

N 120       

ROLİ 

Korelasyon  -,051 1      

Önem  ,579       

N 120 120      

ROLMİ Korelasyon  ,011 -,273** 1     
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Önem  ,908 ,003      

N 120 120 120     

UPY 

Korelasyon  ,446** ,330** -,246** 1    

Önem  ,000 ,000 ,007     

N 120 120 120 120    

İPP 

Korelasyon  ,165 ,287** -,022 ,277** 1   

Önem  ,071 ,001 ,812 ,002    

N 120 120 120 120 120   

Uİ 

Korelasyon  -,456** ,078 ,244** -,275** -,054 1  

Önem  ,000 ,398 ,007 ,002 ,558   

N 120 120 120 120 120 120  

UGY 

Korelasyon  ,191* ,146 -,100 ,238** ,404** -,116 1 

Önem  ,037 ,111 ,278 ,009 ,000 ,207  

N 120 120 120 120 120 120 120 

*Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

**Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 10’ daki sonuçlara göre; ‘’uluslararası pazar yönelimi’’ faktörü ile ‘’uluslararası 
öğrenme yönelimi’’ faktörü arasında pozitif (0,446) ve istatistiksel olarak anlamlı (p = 
0,000<0,05) bir ilişki vardır. İşletmelerin uluslararası pazar yönelimleri arttıkça uluslararası 
öğrenme yönelimleri de artacaktır. Aynı şekilde ‘’uluslararası pazar yönelimi faktörü’’ ile 
‘’rakip olanlarla işbirliği yönelimi’’ faktörü arasında pozitif yönlü (0,330) ve anlamlı (p = 
0,000<0,05) bir ilişki vardır. Yani işletmelerin uluslararası pazar yönelimleri arttıkça 
rakiplerle işbirliği eğilimleri de artacaktır. Ancak ‘’uluslararası pazar yönelimi faktörü’’ ile 
‘’rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi’’ faktörü arasında negatif yönlü (-0,246) ve anlamlı (p 
= 0,007<0,05) bir ilişki vardır. İşletmelerin uluslararası pazar yönelimleri arttıkça rakip 
olmayanlarla işbirliği yönelimleri azalacaktır. ‘’rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi’’ 
faktörü ile ‘’rakiplerle işbirliği yönelimi’’ faktörü arasında negatif yönlü (-0,273) ve anlamlı 
(p = 0,003<0,05) bir ilişki vardır. Yani işletmelerin rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi 
arttıkça rakiplerle işbirliği yönelimi azalacaktır. ‘’ihracat pazar performansı’’ faktörü ile 
‘rakip olanlarla işbirliği yönelimi’’ ve ‘’uluslararası pazar yönelimi’’ faktörleri arasında 
pozitif (0,287), (0,277) ve anlamlı (p = 0,001<0,05), (p = 0,002<0,05) bir ilişki vardır. Buna göre 
işletmelerin ihracat pazar performansları arttıkça rakiplerle işbirliği yönelimleri ve 
uluslararası pazar yönelimleri artacaktır. ‘’Uluslararası isteklendirme’’ faktörü ile 
‘’uluslararası öğrenme yönelimi’’ ve ‘’uluslararası pazar yönelimi’’ faktörleri arasında 
negatif (-0,456), (-0,275), ve anlamlı (p = 0,000<0,05), (p = 0,002<0,05) bir ilişki ‘’rakip 
olmayanlarla işbirliği’’ faktörü arasında pozitif (0,244) ve anlamlı (p = 0,007<0,05) bir ilişki 
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vardır. Yani işletmelerin uluslararası isteklendirme yönelimleri arttıkça rakiplerle işbirliği 
yönelimleri artacak ancak uluslararası öğrenme yönelimleri ve uluslararası pazar 
yönelimleri azalacaktır. Uluslararası girişimcilik yönelimine baktığımızda ise işletmelerin 
uluslararası girişimcilik yönelimleri arttıkça uluslararası pazar performansı ve ihracat pazar 
performansları artacaktır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Uluslararası girişimcilik ve ihracat performansı ilişkisinin Manisa OSB’de ihracat yapan 
işletmeler üzerinde incelendiği araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 İşletmelerin ihracat yapma sürelerinin uluslararası girişimcilik yönelimi, uluslararası 
isteklendirme yönelimi ve rakip olanlarla işbirliği yönelimi alt boyutları arasında anlamlı 
fark oluşturmuştur. Buna göre işletmelerin ihracat yapma süreleri arttıkça uluslararası 
girişimcilik yönelimleri de artmaktadır. Ancak ihracata yeni başlayanların motivasyonları 
daha uzun süredir ihracat yapan işletmelere göre daha fazladır. Aynı şekilde ihracata yeni 
başlayanların rakiplerle işbirliği yönelimleri diğerlerine göre daha fazladır. Bunun 
nedeninin ihracata yeni başlayanların piyasayı iyi bilmemesinden, deneyimsizliğinden ve 
piyasada faaliyet göstermek için güçlü firmaları rakip olarak karşılarına almak 
istememelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 İşletmelerin toplam satışlarındaki ihracat payının uluslararası girişimciliğin alt 
boyutları arasında anlamlı fark oluşturduğu görülmektedir. İşletmelerin ihracat payı arttıkça 
uluslararası öğrenme yönelimlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Ancak ihracat payı düşük olan 
işletmelerin rakiplerle işbirliği yönelimi, uluslararası isteklendirme yönelimi ve uluslararası 
girişimcilik yönelimleri daha fazladır. Bu açıdan bakıldığında ihracat payı düşük olan 
işletmelerin ihracat satışlarını arttırmak için daha fazla çabaladığı ve daha fazla dış pazara 
odaklanma algısı oluşturmaya çalıştıkları görülmektedir. Yine rakiplerle daha fazla işbirliği 
yapmalarının sebebinin bu olduğu düşünülmektedir. 

 Korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında benzer çalışmalarda(Aaby ve Slater, 
1989; Zou ve Stan, 1998; Altuntaş, Sözüer ve Semerciöz, 2015) olduğu gibi ihracat pazar 
performansı ve uluslararası girişimcilik alt boyutları arasında çeşitli yön ve kuvvetlerde 
ilişki olduğu görülmektedir. İhracat pazar performansı ile rakiplerle işbirliği yönelimi ve 
uluslararası pazar yönelimi arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Altuntaş, Sözüer ve Semerciöz (2015) yaptığı çalışmasında ihracat pazar performansı ile 
uluslararası Pazar performansı arasında pozitif ancak zayıf yönlü bir ilişki 
bulmuştur(Altuntaş, vd. 2015:73). Uluslararası girişimcilik alt boyutlarının kendi 
aralarındaki ilişkilere baktığımızda ise; uluslararası pazar yönelimi ile uluslararası öğrenme 
yönelimi ve rakiplerle işbirliği yönelimi arasında pozitif ve anlamlı, rakip olmayanlarla 
işbirliği yönelimi arasında ise negatif ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. İşletmelerin 
uluslararası isteklendirme yönelimleri ile uluslararası öğrenme yönelimi ve uluslararası 
pazar yönelimi arasında negatif ve anlamlı ancak rakip olmayanlarla işbirliği yönelimi 
arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma bulguları özellikle ihracat yeni başlayan işletmelerin uzun süredir ihracat 
yapanlara göre daha fazla rakiplerle işbirliği yaptığını ve daha fazla istekli olduklarını 
göstermektedir. Uzun süredir ihracat yapan işletmelerin daha fazla deneyim sahibi 
olmalarından, pazar belirsizlikleri yaşamadıklarından ve faaliyet pazarını büyütmeye 
yönelik değil de korumaya yönelik tutum sergilediklerinden dolayı böyle olduğu 
düşünülmektedir.  

Araştırma Manisa OSB’nde faaliyet gösteren firmalarda gerçekleştirilmiştir. Aynı çalışma 
Türkiye genelinde ihracat yapan işletmeler üzerinde yapılabilirse daha sağlıklı sonuçlar elde 
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edileceği düşünülmektedir. Yine araştırma faaliyet alanı olarak kısıtlanmamaktadır. Bu 
nedenle aynı çalışmanın belli bir sektör üzerinde gerçekleştirilmesi farklı sonuçlar ortaya 
çıkarabilecektir ve literatüre önemli katkı sağlayacaktır. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: 
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK 

YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 
ARAŞTIRMASI 

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN139 

ÖZET 
Günümüz koşullarındaki rekabetçi ortamın güçlüklerle dolu olması ve “yeni ekonomi” 
kurallarının ön plana çıkması sebebiyle işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek ve başarılı 
olabilmek için, kendi alanlarında rekabetçi üstünlük elde etmek zorunda kalmaktadırlar. 
Bunu sağlamanın temelinde yatan faktör ise, bilinen kavramlara farklı bakış açıları 
geliştirebilmektir ve bunları örgüt yararına kullanabilmenin yollarını aramaktır. Gerek iç 
gerekse dış müşterilerin beklentileri karşılamak ve çok değişken tercihlerine cevap 
verebilmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak gerekmektedir. Bu noktada ekonomilerdeki 
girişimcilik faaliyetleri önem kazanmaktadır. Çünkü girişimciler değişim sürecini iyi 
izleyerek, fırsatları ve sorunları analiz ederler. Aynı zamanda aldıkları stratejik kararlar ile 
değişimi yönetir ve rekabet üstünlüğü sağlarlar. Girişimcilik konusunda yapılan çalışmalara 
bakıldığında, girişimcinin başarısının daha çok onun davranış yetisi veya kişilik özellikleri 
ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada geleceğin potansiyel 
girişimcileri olan üniversite öğrencilerinin konuya dair yatkınlıklarını belirlemek için 
uygulanan anket ile girişimcilik eğilimleri ölçülmeye çalışılmıştır. Örneklem grubu olarak 
Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu öğrencileri seçilmiştir. 400 öğrenci 
üzerinde yapılan ankette girişimcilik eğilimini ölçmek için Yılmaz ve Sünbül tarafından 
oluşturulan girişimcilik eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Böylelikle bu çalışma ile girişimcilik 
dersi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Üniversite Öğrencileri 
Jel Kod: L26, M13 

THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS: A CASE 
STUDY ON THE STUDENTS OF CELAL BAYAR UNIVERSITY GORDES 

VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

ABSTRACT 
Because of our challenging competition environment and the new economy rules, businesses 
require to be one step ahead of their competitors to be able to survive in this challenging 
economic world. To be able to achieve this,businesses need to come up with new point of 
views towards the familiar concepts and to find new ways to use these new approaches for 
the benefit of organization. It is urgent for the businesses to be innovative and creative to be 
able to meet the expectations of both the internal and external customers and their wide 
range of preferences. At this point, the activites of entrepreneurs have been getting more and 
more important. Because the entrepreneurs observe the change and analyse the 
opportunities and the problems carefully. They also manage the change and thus acquire 
competitive advantage. When looked at the researches on entrepreneurship, the success of 
entrepreneur is closely associated with his or her behaviours and personality traits. As such, 
this study aims to measure the capabilities and the tendencies of vocational high school 
students who are the potential entrepreneurs of the future. In the survey which is applied to 
400 students, the entrepreneurship tendency questionnaire by Yılmaz and Sünbül has been 
used. So this study will try to find out the entrepreneurship tendencies of undergraduate 
students in Celal Bayar University.  
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Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneur, Entrepreneurship Tendency, University 
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I.KURAMSAL ÇERÇEVE 

A.Girişimcilik ve Girişimci Kavramı 

Türkiye gelişmekte olan ekonomiler arasında önemli yere sahip ülkelerden birisi olarak 
dikkat çekmektedir. Ülkedeki şirketlerin sayısı hızla artmakta ve ülke uluslararası 
yatırımcılar için yeni iş fırsatları sunabilecek ve yatırım yapılabilecek bir konuma doğru 
yükselmektedir. Böyle bir ortamda girişimciliğin ve girişimsel kalkınmanın önemi ortaya 
çıkmakta ve özellikle üniversitelerden mezun öğrencilerin iş hayatına katacağı yenilikler 
değer kazanmaktadır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerine verilen girişimcilik 
eğitimlerinin önemi her geçen gün artmakta ve bu eğitimlerin öğrencilerin niyet ve 
davranışları üzerinde önemli etki uyandırabileceği değerlendirilmektedir. 

Girişimcilik eğilimi ve bu konuda etkili faktörleri ele almadan önce girişimcilik kavramı ve 
içeriği konusunda genel bakış açıları ve tanımlamalar üzerinde durmak faydalı olacaktır. 
Girişimcilik risk alma eylemi, yaratıcı bir şeyler ortaya koyma ya da hâlihazırda var olan bir 
işin yeniden tasarlanması gibi konularla ilgili bir kavramdır (Hebert ve Link, 1989, s.39).  

Massey’e (1954, s.246) göre girişimci belirli bir fonksiyonu ya da bir fonksiyonlar grubunu 
bir araya getiren kimsedir. 18 yüzyılın sonlarından beri de birçok ekonomist ve ekonomi 
tarihçisi bu fonksiyonlardan bahsederken üç temel fonksiyonu ön plana çıkarmışlardır: Bir 
işletmenin organizasyonu ve yönetilmesi, belirsizliğin göze alınması ve bir değişiklik ortaya 
koyulan yenilikler. 

Bu fonksiyonlardan bahsederken Alfred Marshall 1990 yılında şu ifadeyi kullanmaktadır; 
“Girişimciler ’maceraya atılır’ ve ‘sorumluluk üstlenir’ ler. Üretim için gereken sermaye ve işgücünü 
bir araya getirirler, genel bir hazırlar, üzerinde çalışır ve ince detayları dikkatle gözden geçirirler.” 

Cole (1949) ise bu kavrama dair net bir tanım ortaya koymakta ve şu ifadeleri 
kullanmaktadır; “Bir birey ya da birbirleriyle ilişkili bireyler tarafından ortaya konulan, bir başarı 
kriterine sahip olan, ekonomik mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı amacıyla kar-amaçlı bir iş birimi 
başlatmak, sürdürmek ve geliştirmek için üstlenilen amaca yönelik bir aktivitedir” (Cole 1949 dan 
akt. Massey 1954, s.247).  

Girişimci, mal, kaynak ya da kurumların kullanımı yeri ve şeklini etkileyen yargısal kararlar 
verme ve sorumluluk alma konusunda uzmanlaşan kişidir’ (Hébert and Link, 1989, s. 213). 
Wenneker ve Turik (1999, s.32), daha farklı bir açıdan konuya yaklaşmakta ve piyasadaki 
ardı ardına yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve yeni ekonomik fırsatların algılanmasına 
odaklanmaktadır. 

Sahlman ve Stevenson (1991) ise girişimcilik konusunda şu ifadeyi kullanmaktadırlar: 
Girişimcilik kontrol altındaki mevcut kaynaklara bakılmaksızın yeni fırsatları takip etmekle 
ilgili bir yönetim tarzıdır. Girişimciler fırsatları belirler, ihtiyaç duyulan kaynakları biraya 
getirir, pratik bir eylem planı ortaya koyar ve zamanında ve esnek bir şekilde de çıktıları 
alırlar.’ 

Birtakım sosyolojik ve psikolojik araştırmalar girişimci insanların genellikle ailenin ilk 
doğan çocukları, genellikle erkek, üniversite eğitimli ilk girişim deneyimlerini otuzlu 
yaşlarda hayata geçiren motivasyonları yüksek, yaratıcı, enerjik ve risk almaya gönüllü 
insanlar olduklarından bahsetmektedir (Hisrich, 1986, dan akt. Hebert ve Link, 1989, s.39). 
Steve Jobs ve Bill Gates bu konuda en dikkat çeken iki örnek olarak gösterilebilecektir.  
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B. Girişimcilik Niyeti ve Etki Eden Faktörler 

Girişimsel niyet 1990’lardan beri etkin şekilde üzerinde çalışılmış ve girişimcilik 
konusundaki yeri ispatlanmış ve yeni bilgi üretmeye çalışan araştırmacıların halen üzerinde 
çalıştıkları bir konu olarak dikkat çekmektedir. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça daha fazla 
sorgulanmakta ve daha fazla araştırma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Fayol ve Linan, 2014, 
s.665).  

Bir kavram olarak girişimcilik niyeti bireylerin gelecekte yeni bir iş kurmaya dair planlı 
düşüncelerini ifade etmekte ve girişimsel davranışın önemli bir göstergesi olarak kabul 
edilmekte ve girişimcilik literatüründe sıklıkla kullanılan bir yapı olarak dikkat çekmektedir 
(Chua ve Bedford, 2016, s.319).  

Girişimcilerin fikir ve niyetleri yeni örgütlerin temel stratejik çerçevelerini oluşturmakta ve 
girişimsel kalkınmanın önemli dayanak noktaları olarak görülmektedir. Girişimsel fikirler, 
ister yeni ürün ya da yeni hizmet isterse de yeni sosyal hareketler olsun, ilham ve sürekli 
ilgiyle başlamakta ve bunların hayata geçirilmesi için de niyete ihtiyaç duyulmaktadır (Bird, 
1988 s.42). Bu noktada niyet, girişimcileri harekete geçiren en temel yapıtaşı olarak kabul 
edilebilecektir.  

Girişimcilik niyeti bireylerin kendi etkinlikleri ve eylemlerinin sonuçlarına yönelik 
tutumlarına işaret etmekte ( Douglas ve Fitzsimmon, 2008) ve fırsatlar konusunda harekete 
geçme istekliliği ve uygunluğu ile ilişkilendirilmektedir (Shapero ve Sokol, 1982). 
Girişimcilik niyeti çoğunlukla içsel cesaret, hırs ve kendi ayakları üzerinde durabilme hissi 
ile ilgilidir. Doğası gereği davranışsal bir boyutu da olan girişimcilik niyeti çalışmalarının 
büyük bir bölümü bu niyeti etkileyen isteklilik, kişisel özellikler, beceriler, finansal 
yeterlikler, öz yeterlik gibi faktörleri ele almaktadır (Zain vd., 2010, s.36).  

Girişimcinin niyetleri işle ilgili hedef belirleme, iletişim, bağlılık, örgütlenme gibi konularda 
rehberlik sağlamaktadır. Burada bahsedilen davranış kimi zaman bilinçsiz ve planlanmamış 
sebeplerden kaynaklansa da, asıl vurgulanan nokta bilinçli ve planlı bir eylem olan iş ya da 
işletme kurma konusudur. Niyet bir şeyleri başarmak için kişinin ilgisini belirli bir hedefe ya 
da yöne yönelten zihin durumunu ifade etmektedir. Girişimsel niyetler ya yeni bir iş 
yaratma ya da var olan bir işe yeni değerler katmayı amaçlamaktadır. Bu konuda Katz ve 
Gartner (1986) niyetlerin odak boyutundan bahsetmektedir: girişimcinin niyeti (içsel odak), 
diğer paydaşlar, pazarlar ve benzerleri (dışsal odak). Bu konuda bir diğer boyut ise 
mantıksallık ya da sezgisellik olarak ifade edilebilecektir (Katz ve Gartner, (1986) dan akt. 
Bird, 1988, s.42).  

Girişimsel niyet konusunda yapılan birçok çalışmada esas alınan görüş planlı davranış 
teorisi olarak dikkat çekmektedir. Bu teoriye göre, niyetler davranışları belirlemekte ve bu 
niyetler de üç faktör tarafından belirlenmektedir: Davranışa yönelik tutumlar, davranışla 
ilgili sübjektif normlar ve davranış üzerinde algılanan davranış kontrolü (Ajzen, 1991, s.182).  

Davranışa yönelik tutumlar kişinin davranış konusunda aldığı övgünün ne kadar istendik 
düzeyde olduğuna işaret etmekte ve davranıştan kaynaklanan sonuçların kişisel etkileri 
konusundaki inançlar ve beklentilere dayandırılmaktadır. Sübjektif normlar davranışı 
hayata geçirmek için algılanan sosyal baskıya işaret etmektedir. Bu baskılar kişinin 
hayatındaki önemli insanların bu davranış konusundaki düşüncelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu etkili insanlar ya da referans bireyler davranış için bir rehber görevi 
üstlenmekte ve inançları etkilemektedir. Algılanan davranış kontrolü ise davranışı 
sergilemenin algılanan zorluğunu ya da kolaylığına işaret etmektedir. Mevcut ya da 
algılanan yetersizlikler ve dış engeller bu davranışı sergileme becerisiyle ve bu yüzden de 
kişinin eylemi ve bu eylemin sonuçları üzerinde sahip olduğu kontrol algısıyla ilişkilidir. Bu 
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kontrol inancı davranışsal kontrol algılarına dayanak oluşturmakta ve beklenen engellere ek 
olarak geçmiş deneyimleri yansıttığı düşünülmektedir (Gird ve Bagraim, 2008, s.717).  

Girişimsel niyet ve altında yatan faktörler konusunda genel bir literatür taraması 
yapıldığında, niyet üzerine etki eden farklı faktörler ortaya konulduğu görülmektedir. Bu 
çalışmalardan birisi olan Ferreira ve arkadaşlarının (2012, s.664) yaptıkları çalışmada 
girişimcilik niyetine etki eden faktörlerden psikolojik ve davranışsal boyutları bir araya 
getiren bir model geliştirmiştir. Bu modele göre psikolojik faktörler olarak denetim odağı, 
risk eğilimi, özgüven, başarı ihtiyacı ve belirsizlikten kaçınma yapıları ele alınırken, 
davranışsal boyutta ise algılanan davranış kontrolü, sübjektif normlar ve girişimciliğe 
yönelik tutum yapıları belirlenmiştir.  Araştırma sonucunda algılanan davranışsal kontrol, 
denetim odağı, risk alma eğilimi, özgüven, belirsizlikten kaçınma yapılarının girişimcilik 
niyeti üzerinde yeterli derecede etkili olmadığı, diğer yapılar olan başarı ihtiyacı, sübjektif 
normlar ve girişimciliğe yönelik tutumun ise önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bir diğer çalışmada Hattap (2014) üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini incelemiş 
ve girişimcilik eğitimlerinin bu eğilim üzerindeki etkisini karşılaştırmalı olarak ele almıştır. 
Yapılan çalışmayla elde edilen bulgular girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin almayanlara 
göre çok daha yüksek girişimcilik eğilimi sergilediklerini ortaya koymuştur. (Hattap, 2104, 
s.13) 

Klapper ve Jarnio (2006) mühendislik ve işletme öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini 
ölçmeye çalışmışlar ve bu çalışmada Shapiro’nun girişimcilik modelini esas almışlardır. 
Shapiro’nun modelinde girişimsel tecrübelerin algılanan isteği, algılanan uygunluğu ve 
harekete geçme eğilimini etkilediği ve bu üç faktöründe girişimcilik eğilimini belirlediği 
vurgusu yapılmaktadır. Araştırmacılar yaptıkları çalışma sonucunda Fransız öğrencilerin 
kendi işlerini kurmaktansa büyük işletmelerde bir gelecek aramayı tercih ettikleri ortaya 
konulmuştur (Klapper ve Jarnio, 2006, s.100).  

Girişimcilik niyetine etki eden faktörler konusunda literatür genelinde görülen olumlu 
faktörlerden farklı olarak olumsuz faktörler de üzerinde çalışılan bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmalardan birisi olan Chua ve Bedford (2016) un çalışması başarısızlık 
korkusu üzerinde bir inceleme yapmıştır. Araştırmacılar başarısızlık korkusunu ele alırken 
finansal sonuçlar, psikolojik sonuçlar ve kariyer sonuçları başlıkları altında bir 
değerlendirme yapmışlar ve öğrencilerin en çok finansal kayıp endişesi taşıdıkları, en az ise 
kariyer başarısızlığı korkusu sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır (Chua ve Bedford, 2016, 
s.330).  

II.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ (METODOLOJİ) 

A..Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırma Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu girişimcilik dersi alan 
öğrencilere yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı geleceğin potansiyel girişimcileri olarak 
görülen üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemektir.  

B.Araştırmanın Bulguları 

Araştırmada öğrencilik girişimcilik niyetini ölçmek için 2009 yılında Yılmaz ve Sünbül 
çalışmasında geliştirdiği “üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçekte liket tipi 36 madde bulunmaktadır. 400 öğrenciye uyguladığımız ankette 
demografik sorular ve ölçekte yer alan girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik ifadeler 
bulunmaktadır.  
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Çalışmada güvenilirlik ölçütü olarak Cronbach alpha katsayısı kullanılmıştır. Bu değer 0 ve 
1 arasında değişen bir katsayı olup, bu değer 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenilirliğinin yüksek 
olduğu söylenilmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır. Yılmaz ve 
Sünbül’ün çalışmasında olduğu gibi ölçek faktörlere ayrılmaksızın tek bir faktör olarak 
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplara göre aldığı puanlar 
sonucunda girişimcilik eğilimleri aşağıdaki tablo 1’de olduğu gibi farklı düzeylerde 
incelenmiştir.  

Tablo 1. Girişimcilik Puanlarının Değerlendirilmesi 

Alınan Puan Girişimcilik Düzeyi 

36-64 Çok Düşük Girişimcilik 

65-92 Düşük Girişimcilik 

93-123 Orta Düzeyde Girişimcilik 

124-151 Yüksek Girişimcilik 

152-180 Çok Yüksek Girişimcilik 

Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Dağılımları 

DEĞİŞKENLER KİŞİ % DEĞİŞKENLER KİŞİ % 

YAŞ BÖLÜM 

17-19 19 5,8 MLY 120 36,8 

20-22 263 80,7 BYY 77 23,6 

23-25 38 11,7 MVU 118 36,2 

26 ve Üstü 6 1,8 PAZ 11 3,4 

CİNSİYET PART-TİME İŞ 

BAYAN 222 68,1 EVET 48 14,7 

ERKEK 104 31,9 HAYIR 278 85,3 

Tablo 2’de çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri verilmektedir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Genel Girişimcilik Düzeyleri 

 n A.Ortalama S.Sapma 

GİRİŞİMCİLİK 254 144,06 17,913 

Tablo 3’e göre öğrencilerin girişimcilik puan ortalaması 144,06 olarak bulunmuştur. Bu 
değerin 124-151 aralığında yani yüksek girişimcilik düzeyinde yer aldığı görülmektedir.  
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Tablo 4. Cinsiyete Göre Girişimcilik Düzeylerinin Karşılaştırılması 

CİNSİYET N X S sd t p 

KADIN 178 143,2135 19,37146 248 1,66 ,097 

ERKEK 72 147,5000 15,90642    

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasında 
bağımsız t testi kullanılmıştır. Tablo 4’e göre öğrencilerin girişimcilik düzeyleri cinsiyete 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  

Tablo 5. Çalışma Durumlarına Göre Girişimcilik Düzeylerinin Karşılaştırılması 

ÇALIŞIYOR 
MUSUNUZ? 

N X S sd t p 

EVET 37 150,1622 21,11544 249 1,931 0,04 

HAYIR 214 143,8224 17,95080    

Tablo 5’e göre öğrencilerin girişimcilik düzeyleri mevcut çalışma durumlarına göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. Okul saatleri dışında çalışan öğrencilerin girişimcilik düzeyleri 
(X̅=150,16), çalışmayan öğrencilere göre (X̅=143,82) daha yüksektir. Bu bulgu, girişimcilik 
düzeyleri ile çalışma durumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Katsayı Girişimcilik Düzeyi 

Bölüm Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

-,124* 

,049 

Yaş  Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

,075 

,239 

Cinsiyet Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

,105* 

,097 

Çalışma 
Durumu 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

-,121* 

,055 

İş Kurma Pearson Correlation Sig.  

(2-tailed) 

-,400** 

,000 
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Tablo 6’daki korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin bölümü ve gelecekte iş kurma 
olasılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak yaş, cinsiyet ve 
çalışma durumları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Girişim ve girişimcilik konusu ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurları arasında yer 
almaktadır. İstihdam ve üretim yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan girişimciler 
hem üretim faktörlerini bir araya getirerek bir üretim ortaya koymakta hem de kendileri bir 
üretim faktörü olarak işlev göstermektedirler. Arz talep zincirinde önemli bir yer işgal eden 
girişimciler bir taraftan değer üretirken bir taraftan da değer kazanmaya devam 
etmektedirler. (Güven ve Çömez, 2012 s, 211) 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin değerlendirildiği bu çalışmada 
öğrencilerin yaş, cinsiyet ve okudukları bölümlerin girişimcilik eğilimleri üzerinde bir 
farklılık yaratmadığı ortaya konulmuştur. Ancak okul dışı zamanlarda çalışmakta olan 
öğrenciler ile çalışmayan öğrenciler arasındaki girişimcilik eğilimi konusunda önemli bir 
fark olduğu dikkat çekmektedir. Bu konuda yapılan analizde çalışmakta olan öğrencilerin 
diğer öğrencilere göre çok daha yüksek bir girişimcilik eğilimi sergiledikleri görülmektedir.  

Girşimcilik eğilimleri konusunda tek farkın çalışma– çalışmama durumuna bağlı olduğu 
sonucunda hareketle, öğrencilerin iş hayatına aktif olarak katılmaları girişimcilik 
konusundaki eğilimlerinde önemli farklar yaratmaktadır. Bunun temel sebebi olarak ise  
yeni bir iş kurmanın öğrencilerin zihninde belirsiz bir kavram olarak yer aldığı ve bu 
belirsizliğin iş hayatında kazanılan tecrübe ile azaltılabilmesi olarak değerlendirilebilecektir. 
Bu sebeple üniversitelerde öğrencilerin çalışma hayatına erken girmelerinin teşvik edilmesi 
önem kazanmaktadır. Yine son sınıfta verilen intern eğitimlerin de bu açıdan fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öte yandan belirsizliğin azaltılabilmesi adına iş hayatına erken atılmanın yanında 
girişimcilik konusunda verilecek eğitimlerin de öğrenci zihnindeki belirsizliği azalttığı 
değerlendirilmektedir. Zira çalışmanın ana kitlesi olan girişimcilik dersi alan öğrencilerin 
girişimcilik eğilimi düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle 
girişimcilik konusunda verilecek eğitimler sayesinde girişimcilik konusunun somutlaşmaya 
başladığı ve bu konuda endişe ya da risk korkusu yaşayan öğrencilerin bu endişe ve 
korkularının telafi edilebildiği görülmektedir. 
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BİLİŞİM SEKTÖRÜNE İŞGÜCÜ AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ 
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Sarı GERŞİL140 

ÖZET 
Küreselleşme sürecinde, bilişim teknolojilerini en etkin kullanan toplumlar gelişmiş 
ülkelerdir. Bu teknolojilerden yeteri kadar yararlanamayan ülkeler ise ekonomik ve sosyal 
açıdan gelişmişlik seviyesinin gerisinde kalmışlardır. Bilişim sektörü bütün sektörleri 
etkileyen ve sınır tanımayan kilit bir sektör haline gelmiştir. Bilişimin kullanılmadığı sektör, 
teknolojinin yer almadığı alan düşünülemez. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede 
ve her alanda gelişimin sağlanmasında bilişim sektörünün katkısı ve önemi büyüktür. 
Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak bu küresel yarışta yer almak için bilişim 
teknolojilerine öncelik vermek zorundadır. Bu noktada karşılaşılan en büyük engellerin 
başında nitelikli bilişim elemanı açığı gelmektedir. Ülkemizde bilgi teknolojileri ile ilgili 
eleman açığı ve bu açığın kapatılması gerekliliği Kalkınma Planlarında sürekli olarak 
vurgulanmaktadır. Yazılım öncelikli sektör olarak belirlenmiş, yazılım alanında Ar-Ge 
faaliyetleri ile yerli üretimin teşvik edilmesi politika olarak benimsenmiştir. Ancak Türkiye 
hedeflediği konuma henüz ulaşamamıştır.  Bilişim sektöründe üretilebilen, paylaşılabilen 
bilgiye dayalı olarak, sektörler arasında geçişler yaşanmıştır. Bu da sektörün ekonomideki 
ağırlığını artırmış ve birçok iş kolunda sektör çalışanları üretim yapar hale gelmiştir. 
Böylece, bilişim sektörü, kendisi bir ekonomik alan olmakla birlikte diğer tüm ekonomik 
alanlarda kullanılarak, yeri zor doldurulur konumuna gelmiştir. Sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna dönüşmekte olan gelişmiş ülkelerdeki eğilimler değerlendirildiğinde, çok yakın 
gelecekte tüm iş kollarında bilişim sektörü payının artacağı tahmin edilmektedir. Bu 
çalışmada teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere Türkiye’nin gelişimine önemli destek 
verecek olan bilişim sektörünün yapısı ve gereksinimleri, istihdam açısından incelenerek 
işsizlik sorununun çözümünde katkıları tespit edilecek ve önerilerde bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Bilişim Sektörü, Bilişim Çalışanları, İstihdam, İşsizlik 
Jel Kodu: J01 J21 J23 

AN OVERVIEW OF INFORMATICS SECTOR IN TERMS OF THE LABOR FORCE 

ABSTRACT 
 In the globalization process, the most effective users of information technologies are 
developed countries. Countries which cannot benefit enough from this technology have 
lagged behind the economic and social development levels. IT industry has become a key 
industry which affects all sectors of industry and knows no boundaries. It is unthinkable 
that the industry which informatics isn’t used and the places which technology doesn’t 
include in. Contribution and importance of the IT sector is great both in determining the 
levels of development in the countries and in ensuring of the development in all areas. 
As a developing country, Turkey must give priority to information technologies to take part 
in this global race. At this point, there is qualified IT staff deficit in one of the biggest 
obstacles being encountered. Staff deficit related to information Technologies and the 
necessity of closing this gap is constantly emphasized in Development Plans in our country. 
Software has been identified as a priority sector and promoting domestic production thanks 
to R & D activities in the field of software has been adopted as a policy.  However, Turkey 
has not yet reached its target position. There has been switching between sectors based on 
information that can be created and shared in IT industry. This situation has increased the 
weight of the sector in the economy and information workers have become making 
production in many businesses. Thus, Information Technology (IT or Informatics) has 
become a position which is hardly filled up its place by using both in its economic area and 
in all other economic areas. When evaluated trends in developed countries turning from 
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industrial society to information society, the share of IT sector in all business lines in the 
very near future is expected to increase.  
In this study, especially technology and innovation subjects, the structure and needs of the 
IT sector technology which will provide important support for the Turkey’s development by 
examining in terms of employment and its contribution to solving the unemployment 
problem will be determined and made recommendations.  
Keywords: IT Sector, Information Workers, Employment, Unemployment 
 Jel Codes: J01 J21 J23 

GİRİŞ 

Dünyada ve Türkiye’de bilgi ve iletişim  teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme ile 
birlikte bilişim sektörü büyümekte ve  yeni meslekleri ve iş fırsatlarını da beraberinde 
getirmektedir. Diğer sektörlere nazaran genç nüfusun daha çok bilişim sektörüne yöneldiği 
görülmektedir. Aynı zamanda çalışma koşulları açısından igücü piyasasına girmesi zor olan 
dezavantajlı grupların; kadın ve engelli iş gücünün istihdamında da sektör önem 
kazanmaktadır. Bilişim Teknolojileri alanında eğitim veren üniversitelerden mezun olan  
insan kaynağı arzı son dönemde giderek artarken, sektördeki açık nedeniyle işletme 
talepleri de artmaktadır. Ancak mezun olanlar sektörün aradığı niteliklere ve yetkinliklere 
sahip değillerse veya bilgilerini güncellemiyorlarsa istihdam edilemiyorlar.   

Bu açıklamaların ışığında,öncelikle bilişim kavramı, bilişim sektörünün özellikleri ve 
sektördeki istihdam konusu araştırılarak sektörün önünü açmak için ne gibi adımlar 
atılabileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türkiye’de bilişim sektörünün genel durumunun 
belirlenebilmesi amacıyla gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması yapılacaktır. 

I.KAVRAM OLARAK BİLİŞİM  

Bilişim; ”bilginin kodlanması, aktarılması, özetlenmesi, ilişkilendirilmesi, raporlanması gibi 
tüm işlemleri kapsayan oldukça geniş anlamlı bir terimdir; özellikle elektronik iletişim ve 
bilgi işlemi içermektedir”(Bilgen,1992: 13; www.casgem.gov.tr). Bilişimle ilgili literatür 
taramasında en çok karşılaşılan tanımları inceleyecek olursak; “bilişim, temelinde bilgi 
bulunan ve bilginin işlenmesi, üretilmesi, saklanması, ulaştırılması gibi problemleri 
çözümleyen bir araştırma ve uygulama alanıdır” (Demiralp,1995: 646). Bir başka tanım ise; 
“bilişim; girişimcilikte karar ve yönetim için gerekli olan bilginin toplanması, işlenmesi, 
değerlendirilmesi, dağıtımı ve kullanımıdır” (Erkan, 1994: 179). 

Bilişim denince öncelikle,  insanlar  için yararlı ve anlamlı hale getirilmiş veriler 
anlaşılmalıdır. Veri ise, önce insanların anlayabileceği ve kullanabileceği biçimde 
hazırlanmış ve organize edilmiş, daha sonra organizasyonlarda veya fiziksel çevrelerde 
görünen olayları tanımlayan ham gerçeklerin yoğunluğu şeklinde açıklanabilir (Aydın, 2012: 
182; www.ijtase.net). 

Bilişim teknolojileri ya da bilgi teknolojileri,  bir örgütün amaçlarına ulaşmak  için ihtiyaç 
duyduğu bilgiyi yönetecek kaynaklarla ilgili daha özel bir kavramdır.(Balcı, 1995: 78) Bilişim 
teknolojileri; bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve 
verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son 
kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve 
bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır 
(http://www.tayfunaydogar.com/bilisim-teknolojileri). 

Bilişim teknolojileri aracılığı ile bilgiler çok kısa bir zamanda milyonlarca insana  
ulaştırılabilmektedir. Bilişim teknolojileri, ülkeler bazında devrimsel nitelikli değişimlere 
neden olmaktadırlar. Bilişim sektörü, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede önemli bir 
etkendir. Sonuç olarak bilişim sektörü ülkelerin yoğun altyapı yatırımı yapmalarına neden 
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olmakta, buna bağlı olarak ülkelerin ticaret hacimlerinin artmasına ve rekabet açısından 
daha avantajlı bir duruma gelmelerine yol açmaktadır. Küresel rekabet de iyi olan ülkeler 
bilişim sektöründe öndedirler ve bilişim teknolojilerinden yoğun bir şekilde 
yararlanmaktadırlar. Bu anlamda bilişim teknolojileri ülkelerin gelişmelerini belirleyebilecek 
kadar önemlidir. 

II. BİLİŞİM SEKTÖRÜ VE ÖZELLİKLERİ 

Bilişim sektörü  artan önemiyle birlikte diğer sektörler arasında lokomotif bir konuma 
yükselmiştir. Sanattan spora, eğlenceden sağlığa, üretimden  tüketime  kadar aşağı yukarı 
her sektöre katkıda bulunmuştur.  Bu anlamda, doğrudan ya da dolaylı olarak tüm 
sektörlerde geniş bir istihdam alanı sağlamıştır. 

Gerek bilgi gerekse iletişim Teknolojileri, Küresel rekabet açısından tüm ülkeler açısından  
rekabet avantajı sağladığı, sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırdığı, yeni ekonomik 
getiriler için potansiyel oluşturduğu ve tüm bunlara bağlı olarak yeni istihdam alanları 
yaratmada ciddi bir öneme sahiptir. Yeni teknolojilerin firmaların rekabet gücünü artırması 
ve genişleyen pazar paylarının etkileri ekonomiyi olumlu yönde etkilemektedir 
(Özsuca,1995: 19-23,20). İstihdam genişletici etkisi değerlendirildiğinde, artan makineleşme 
talebini karşılayabilmek için yeni işlerin yaratılması olarak özetlenebilecek Telafi 
Teorisi(Stuart, Mill ve Dalton, 1996: 369) ile desteklenmektedir. Sonuçta teknolojinin 
ilerlemesi ve kullanımı her şekilde istihdamı olumlu etkilemektedir. 

Bilişim sektöründe, istihdam sağlayan faaliyet alanlarını donanım, yazılım, iletişim ve 
hizmetler olarak dört ana grupta toplanabilir. 

Donanım, bilişim sektörünün gerçekte hem üretimini hem de ve sanayisini ifade etmektedir. 
Kullanılan tüm cihaz, bilgisayar, makine ve parçaları yani elle tutulup gözle görülebilen tüm 
metalar donanım sektörünün en genel anlamıyla çıktılarıdır. Donanım ürünleri de yazılım 
gibi her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Donanım, bilişim sektörünün ayrılmaz bir 
parçası olarak tek başına önemli bir sektördür. Teknolojik gelişmenin gözle görülebilen 
kısmı hiç kuşkusuz donanım sektörüdür. 

Yazılım, bilişim sektörünün en temel unsurlarındandır. Bilişim sektörünün  alt sektörü  
olmasına rağmen genellikle bilişim sektörü gibi düşünülmektedir. Bilişim gücünü  
yazılımdan almaktadır. Yazılım, düşük yatırım maliyetli olmakla birlikte yüksek katma 
değerli bir sektördür. Çünkü yazılım sektörü çalışanları için çoğunlukla bir bilgisayar ve 
internet bağlantısı yeterli olmaktadır. Sermayesi nitelikli işgücüne gerektirmektedir. Sektör 
istihdamı donanıma göre daha esnek ve maliyeti daha düşüktür. Esnek çalışma biçimlerinin 
(evde çalışma, çağrı üzerine çalışma vb.) yoğun olarak kullanıldığı bir sektördür. Yazılım 
sektörünün istihdam avantajları, sektörün devletler tarafından desteklenmesine ve yazılım 
parkları kurulmasına yol açmıştır. Yazılım parkları  (tekno-kentler) kurulu bulundukları 
bölgeleri bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Silikon vadileri olarak 
adlandırılan alanlar örnek verilebilir. Bu alanlarda istihdam daha merkezi bir yapıyadadır. 

İletişim bazı literatürlerde bilişimin dışında değerlendirilmiş olsa da  genel olarak bilişim 
içindedir. Bilişim sektörü, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörü olarak ifade 
edilmektedir. Bu anlamda, telekomünikasyon hizmetleri de aynı biçimde bilişim sektörü 
içinedir. İletişimin her türü donanımı,  yazılımı geniş bir sektörde kullanılmaktadır. 
Arama/Çağrı merkezleri bu sektörün oluşturduğu farklı ve önemli bir istihdam alanıdır. 
İletişimin baş döndürücü hızı, birbirinden binlerce km uzaklıktaki ülkelerin telefon 
merkezlerinin işgücünün ve sermayenin  daha ucuz olduğu ülkelere kaymasına yol açmıştır. 
Arama merkezleri 2007 yılının da en fazla işgücü talebinin olduğu istihdam alanlarının 
başında gelmektedir(Özdemir, 2009: 19). 
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Bilişim sektöründe hizmetler diğer sektörlere destek veren kısmı kapsar. Donanım, yazılım 
ve iletişime destek veren çalışmalar da hizmetler olarak varlık gösterir. Bakım onarım ve 
teknik destek te bunlardandır. 

Bilişim sektörü pek çok meslek alanını bünyesinde bulundurmaktadır. TCC (CompTIA Tech 
Career Compass) uluslararası CompTIA vakfının “Teknik Kariyer Pusulası”nda  güncel 
bilişim meslekleri ve Türkçe karşılıkları şu şekilde yer almaktadır.   

III. DÜNYA’DA SEKTÖR OLARAK  BİLİŞİM  

Bilgi teknolojileri devriminin yaşanmasını sağlayan şirketlerin çok büyük bir kısmı Silikon 
Vadisi’nde kurulmuştur. Stanford Üniversitesi’nden  iki öğrenci 1938’de bir elektronik 
şirketi kurarak vadinin temellerini atmışlardır. Vadi  kısa sürede elektronik şirketleri ile 
dolmuştur. Bölgedeki  üniversitelerdeki mühendislerin, bilim adamlarının,ABD Savunma 
Bakanlığı’nın desteğini de alarak küresel bir teknoloji üssüne dönüşmüştür.1970’lerde 
Silikon Vadisi, dünyanın dört bir yanından genç beyinleri çeker hale gelmiştir. O sıralarda 
son gelişmeler üzerine fikir ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere kurulan kulüplerden biri 
de Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak’ın da aralarında bulunduğu Home Brew Computer 
Club’dı. Wozniak bir mikrobilgisayar tasarlamaya karar verdi ve Menlo Park’taki garajında 
Apple I’ı tasarladı. Aynı tarihlerde Bill Gates de bilgisayarlara işletim sistemi olarak 
çalışacak Microsoft’u kurdu. Böylece, bilişimin küresel firmaları filizlenmeye başladı (Şaf, 
2015: 12). 

Küreselleşen dünyada özellikle çok uluslu şirketlerin sınır tanımaz yayılmacı politikaları 
nedeniyle uzak birimler arasında iletişimin sağlanması zorunluluğu ortaya çıkmış, bu 
bağlamda iletişim altyapıları ve servislerinin gelişimi sağlanmıştır. Telekom altyapılarının 
sayısal teknolojilere dönüşmesi hat kapasitelerini büyütmüş ve çok yoğun trafiği 
yönetebilme olanağını sağlanmıştır. Bütün bunların sonucunda bakım ve işletme maliyetleri 
düşerek büyük oranda maliyet, işletim ve ücret dengesi sağlanmıştır.1980’li yıllardan sonra 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) yaşanan devrimsel değişimler iş dünyası için birçok 
fırsatı beraberinde getirmiştir. İşletmelerde hemen tüm işlere BİT dâhil edilerek 
departmanların etkinliği artırılmıştır( www.ijtase.net).  

İnternet kullanımı  e-iş, e-ticaret, e-devlet gibi dönüşümlerede yol açmış sonuç olarak  
iletişim ağları etkin olarak kullanıma açılmıştır. Bu gelişmeler  telekomünikasyon alanında 
çok büyük kaynak, sermaye rakamları ve büyük projelerin konuşulduğu bir sektör haline 
gelmiştir.  

Bütün bu gelişmeler ve sektördeki açık, özel sektör tarafından hızla ilgi görmüş ve sanal 
organizasyonlarla birlikte, e-ticaret yaygınlaşmış ve arz ile talep elektronik olarak sanal 
ortamda iletişim kurarak e-ticarete olanak sağlamıştır. Bu durum, ekonomik iletişimi 
geliştirerek  küçük ve orta ölçekli işletmelerin müşterilere klasik pazarlama yolları  ile 
ulaşmalarından daha kolay ve ucuz maliyetle ulaşmalarına imkan tanımıştır. Ekonomik 
faaliyetlerin Internet ortamında yürütülmesi ile zamandan büyük tasarruf sağlanarak mal ve 
hizmet pazarının yapısında da değişiklikler ortaya çıkmıştır.  

IV.TÜRKİYE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜ VE İŞGÜCÜ PİYASASALARI 

Türkiye’de mobil bilişimin sektördeki payı giderek artmakta ve beraberinde mobil bilişime 
öncelik veren çalışmalar da her geçen gün daha da artmaktadır. Türkiye sahip olduğu genç 
nüfusunu özellikle yazılım sektöründe istihdam ederek, iyi eğitilmiş ve yetişmiş beyin gücü 
ile  insanımız için önemli bir iş ve gelir kaynağına dönüştürebileceği çok açıktır. Bu gerçek 
sadece söylemlerde kalmış olup bir türlü eyleme dönüştürülememiştir.  
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Özel sektörle birlikte kamu sektöründe de önemli ölçüde yazılım geliştirilmesine rağmen bu 
potansiyel bir türlü ülkemiz adına bir rekabet üstünlüğüne dönüşememektedir. Nitelikli 
yetişmiş insan gücü talep eden  yazılım sektörünün gelişmesi ve uluslararası pazarlardaki 
rekabet gücünün olması için, çalışanlara ait vergi düzenlemelerinin  yapılması ve yazılım 
şirketleri açısından iyileştirilmesi gerekmektedir. 

A. Cinsiyet Ve Yaşa Göre Dağılım 

Tablo 2’ye göre bilişim çalışanlarının % 32,7 si kadın, % 64,4 erkek istihdamı görülmektedir. 
18-24 yaş arası kadın/erkek çalışanların toplam oranı ise  %48’i oranındadır. Sektör 
çalışanlarının yaş ortalamasının çok genç olduğu dikkat çekmektedir. 

Tablo 2: Bilişim Sektöründe Çalışan Erkek/Kadın  ve Yaş Oranı 

 

Kaynak: TÜBİDER 

B. Eğitim Açısından İncelenmesi 

Tablo 3’e göre bilişim çalışanlarının % 40 lık dilimini lisans mezunları, %25 lik dilimini de ön 
lisans mezunları oluşturmaktadır. 

Tablo 3: Bilişim Sektöründe Çalışanların Eğitim Durumu 

 

Kaynak: TÜBİDER 

C. İşgücünün Niteliği Açısından Değerlendirme 

Türkiye’de bilişim çalışanlarının ile ilgili en kapsamlı araştırmayı yapan TÜBİDER 
yapmıştır. TÜBİDER  2011 ve 2013 yılları arası 6,572 çalışan ve 423 işvereni kapsayan  
demografik dağılımlar, eğitim durumu, ücret dağılımları ve meslekler üzerine araştırma 
yapmıştır. 

1. İşgücünün Ücret Değerlendirmesi 

Çalışmada farklı eğitim seviyelerinden çalışanların aldığı ücretler analiz edilmiş, örgün 
öğrenim kurumlarından mezun olanların (özellikle Düz Lise, Meslek Lisesi veya Melek 
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Yüksek Okulu seviyelerinde) mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından yeterli 
olmadığı,  çalışanların aldığı ücretlerle açıkça görülmektedir.  

Tablo 4: Bilişim Çalışanlarının Ücret Durumu 

 

Kaynak:TÜBİDER 

Lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde çalışanların aldığı ücretler biraz daha artmaktadır 
(Tablo 4). Ücreti belirleyen bir husus ise firmanın bölgesel konumudur. Metropollerde 
ücretlerin daha yüksek olduğu bir gerçektir. 

2.  Sektörün Mesleki Yapısı 

Grafik 1’e göre bilişim çalışanlarına mesleki dağılım olarak bakıldığında en çok sayıda  %19 
ile bilgisayar donanım elemanı bulunmaktadır. %15 ile yazılım geliştirici ve BT Satış elemanı 
ikinci sırayı paylaşmaktadır. 

Grafik.1 Bilişim Sektöründe Çalışanların Mesleklere Göre Dağılımı

 

Kaynak: TÜBİDER 

V. TÜRKİYE’NİN BİLİŞİM SEKTÖRÜ AÇISINDAN GELİŞMİŞ ÜLKELER BAZINDA 
ANALİZİ 

A.İnternet Kullanıcı Oranları    

2010 yılı verilerine göre ülkelerin internet kullanıcıları sayıları listelenmiştir. Veriler 
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası İletişim Birliği İnternet sayfasından alınmıştır. 
Listede 2010 yılı içinde herhangi bir cihazla (cep telefonları dahil) İnternete bağlanan kişi 
sayısı baz alınmıştır. Tahminler hane halkı anketleri ve İnternet abonelik verilerinden elde 
edilmiştir.  
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Kişi sayısını nüfusa oranlayarak oluşturulan sıralamada Falkland Adaları, İzlanda, Norveç, 
Hollanda gibi ülkelerin %90 lara varan kullanım oranlarıyla ilk sıraları paylaştığını 
görüyoruz. Türkiye nüfus oranı olarak  dünya üzerinde 79.  sırada yer almaktadır.  

Tablo 5: Ülkelerin internet kullanım oranına göre sıralaması       

       Sıra  Ülke           İnternet                       Nüfusa 

          Kullanıcı Sayısı                 Oranı 

1  Falkland 
Adaları 

2,875 95.84 

2  İzlanda 293,465 95.00 

3  Norveç 4,367,201 93.39 

4  Hollanda 15,035,788 90.72 

5  Lüksemburg 450,869 90.62 

6  İsveç 8,166,650 90.00 

7  Danimarka 4,893,418 88.72 

8  Finlandiya 4,566,129 86.89 

9  Birleşik 
Krallık 

52,996,180 85.00 

10  Bermuda 57,486 84.21 

11  İsviçre 6,396,064 83.90 

12  Güney Kore 40,708,389 83.70 

13  Yeni Zelanda 3,529,390 83.00 

14  Almanya 66,825,986 81.85 

15  Kanada 27,547,949 81.60 

16  Andorra 68,465 81.00 

17  Fransa 51,879,480 80.10 

18  Japonya 102,063,316 80.00 

19  Antigua ve 
Barbuda 

69,403 80.00 

20  Lihtenştayn 28,91 80.00 
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21  Monako 24,469 80.00 

22  Slovakya 4,344,517 79.42 

23  Belçika 8,261,661 79.26 

24  ABD 243,542,822 79.00 

25  Birleşik Arap 
Emirlikleri 

3,880,963 78.00 

26  Avustralya 16,351,973 76.00 

27  Faroe 
Adaları 

36,842 75.10 

28  Estonya 956,757 74.10 

29  Avusturya 5,971,694 72.70 

30  Tayvan 16,462,844 71.50 

31  Barbados 200,528 70.20 

32  Singapur 3,598,074 70.00 

33  Slovenya 1,402,195 70.00 

34  İrlanda 3,229,108 69.85 

35  Hong Kong 4,920,255 69.40 

36  Katar 1,186,436 69.00 

37  Çek 
Cumhuriyeti 

7,020,815 68.82 

38  Letonya 1,517,534 68.42 

39  İsrail 4,941,878 67.20 

40  İspanya 30,940,417 66.53 

41  Cayman 
Adaları 

33,138 66.00 

42  Macaristan 6,522,000 65.27 

43  Malta 256,266 63.00 

44  Grönland 36,311 63.00 



494 
 
 

45  Umman 1,857,791 62.60 

46  Polonya 23,970,571 62.32 

47  Litvanya 2,202,352 62.12 

48  Hırvatistan 2,706,487 60.32 

49  Makao 322,6 56.80 

50  Malezya 15,635,925 55.30 

51  Bahreyn 649,044 55.00 

52  İtalya 32,610,044 53.68 

53  Kıbrıs 
Cumhuriyeti 

584,309 52.99 

54  Bosna-
Hersek 

2,403,231 52.00 

55  Karadağ 346,7 52.00 

56  Makedonya 1,075,413 51.90 

57  Portekiz 5,485,976 51.10 

58  Brunei 197,514 50.00 

59  Fas 15,497,440 49.00 

60  Fransız 
Polinezyası 

131,724 49.00 

61  Trinidad ve 
Tobago 

595,915 48.50 

62  Dominika 34,55 47.45 

63  Bulgaristan 3,304,883 46.23 

64  Porto Riko 1,802,352 45.30 

65  Şili 7,535,921 45.00 

66  Arnavutluk 1,344,128 45.00 

67  Yunanistan 4,772,975 44.40 

68  Uruguay 1,431,016 43.35 
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69  Rusya 59,937,788 43.00 

70  Bahamalar 133,483 43.00 

71  Panama 1,458,064 42.75 

72  Aruba 43,927 42.00 

73  Suudi 
Arabistan 

10,550,028 41.00 

74  Seyşeller 36,219 41.00 

75  Sırbistan 3,004,042 40.90 

76  Brezilya 81,748,504 40.65 

77  Moldova 1,492,720 40.00 

78  Romanya 8,768,340 39.93 

79  Türkiye 30,981,601 39.82 

80  Dominik 
Cumhuriyeti 

3,883,356 39.53 

Kaynak: Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası İletişim Birliği İnternet sayfası 

Ülkemizde genel olarak BİT kullanımının artırılmasını ve bu açıdan gelişmiş ülkeler ile 
aramızdaki farkın azaltılmasını hedeflemektedir. 2007-2010 döneminde kaydedilen 
gelişmeye rağmen AB ile ülkemiz arasında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımındaki fark 
devam etmektedir. 
(http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.
pdf ) 

B Sektörel İstihdam Oranları 

Şekil 6’da OECD ülkelerinde toplam istihdamda BİT sektörünün yüzdesi verilmiştir. Genel 
olarak istihdam oranlarında artışlar olmuş. A.B.D. ve Portekiz’de düşüşler görülmektedir. 
Bunun sebebi  firmaların maliyet ve işgücünün daha ucuz olduğu ülkelere yönelmesidir. 

Tablo 6: OECD Ülkelerinde Toplam İstihdam İstihdam Açısından Karşılaştırılması 
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Gelişmiş ülkelerde BİT sektörü istihdam açısından önemli bir paya sahiptir. OECD 
ülkelerinde 2008 yılında 16 milyon kişi BİT sektöründe istihdam edilmiştir. Bu rakam OECD 
ülkelerinde iş dünyasındaki istihdamın %6’sına karşılık gelmektedir. Doğu Avrupa ülkeleri 
haricindeki birçok OECD ülkesinde BİT ile ilişkili istihdam toplam istihdamın yaklaşık 
%20’sini oluşturmaktadır.  

(http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.
pdf) 

TÜİK’in Türkiye’de BİT sektörü istihdamı araştırmasına göre 2006 ve 2008 yılları arasında 
istihdam sayı olarak artmasına rağmen oran olarak düşüş göstermiştir(Tablo 4). 

Tablo 7: Türkiye’de BİT sektörü istihdamı 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya genelinde Türkiye’yi bilişim sektörü bakımından karşılaştırdığımızda; Türkiye’de 
donanım ağırlıklı bir sektör göstermekteyiz. Hâlbuki yazılım daha düşük maliyetlerle 
gelişimin sağlandığı bir sektördür. Bu anlamda yazılım sektörüne ağırlık verilmelidir. 
Yazılım sektörünün pazar payının % 30’dan, dünya seviyesi olan % 65’e çıkarmak 
hedeflenmeli ve bilişimle ilgili yatırım politikaları yazılım alanına kaydırılmalıdır. Katma 
değeri yüksek olan bu alanlarda ülke olarak başarılı olma şansı yüksektir. Başarı için ise 
uluslararası standartlara uyum, takım çalışması kültürünün gelişimi ve pazarlama 
faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’deki genç işgücü gözönüne alındığında bilişim sektörü bir fırsat olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Genç işgücünün desteği ile bilişimde atılımlar yapılabileceği gibi, Türkiye’nin 
en önemli sorunların başında gelen işsizliğin azaltılmasında önemli katkılar sağlayabilir. Bu 
noktada eğitim ön plana çıkmaktadır. Eğitim sisteminin  sektörün ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek kaliteye ulaştırılması gerekmektedir.Bunu sağlamak için eğitim sistemi sektörün 
ihtiyaçlarına göre güncellenmelidir. Bu çerçevede, BİT eğitim müfredatının 
güncellenmesinde piyasa talepleri ve yeni mesleklerin dikkate alınması gerekir. Bilişim 
sektöründeki işgücü açığını kapatacak sayıda ve vasıfta öğrenci yetiştirilmesi 
hedeflenmelidir. Üniversite sektör işbirliği sağlanmalıdır. 

Bilişim sektörünün gelişmesi için ülke genelinde teknolojik altyapı sağlanmalıdır. Teknolojik 
altyapının olmadığı yerde bilişim sektörünün gelişmesi mümkün olmayacaktır. Bu 
bağlamda  teknolojik alt yapının sağlanması, devlet bazında gerekli yatırımların yapılması 
ve sürekli güncellemeler önemlidir. Bilişim sektöründe rekabeti arttırıcı, haksız rekabeti 
önleyici düzenlemeler yapılmalıdır. Bir sektörde rekabeti arttırmak için sektördeki üretim ve 
hizmetlerin kalitesinin sağlanmasının yanısıra fiyatlarının ulaşılabilir olması gerekir. 
Türkiye internet bağlantısında hız konusunda dünya ortalamasının altında, fiyat olarak ise 
interneti en pahalı kullanan ülkelerden birisi konumundadır.  
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Nitelikli iş gücü ihtiyacı olan yazılım sektörünün büyümesi ve uluslararası rekabet gücünü 
koruyabilmesi için, vergi uygulamalarının  yazılım işletmelerini zor duruma düşürmeyecek 
şekilde düzenlenmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 
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GÖÇMEN GİRİŞİMCİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: 
1880’LERDEN GÜNÜMÜZE 

Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR141 
Arş. Gör. Hatice Handan ÖZTEMİZ142 

ÖZET 
1299 Yılında Söğüt ve Domaniç yakınlarında temelleri atılan ve sonrasında da büyüyerek bir 
imparatorluğa dönüşen Osmanlı Devleti, sosyokültürel yapısındaki çeşitlilik ile her daim 
dikkat çekmiştir.  Osmanlı Devleti sadece doğudaki çetin iklim şartları ve savaşlardan kaçan 
göçmenleri değil, batıdan gelen göçmenleri de Anadolu'ya kabul etmiş ve yaşamaları için 
uygun zemini hazırlamıştır. Göçler kitlesel büyüklüklere ulaşmıştır ve kitlesel boyuttaki bu 
göçler kültürel özellikler başta olmak üzere Osmanlı devleti ve dolayısıyla Türkiye’nin 
sanayisine ve ekonomisinin gelişiminde rol oynamıştır. 
Bu çalışmada özellikle Bursa çevresi olmak üzere Ege bölgesi ve Anadolu topraklarına 19. 
Yüzyıl ve 20. yüzyılda göç eden girişimciler ve bu dönemlerde göçmen girişimcilerin 
kurduğu şirketlerin ülke ekonomisindeki konumları ve katkıları ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kitlesel Göçler, Göçmen Girişimciler, Türkiye Ekonomisi 
Jel Kodu: J1, L26. 

THE EFFECTS OF IMMIGRANT ENTERPIRES ON TURKISH ECONOMY: FROM 
1880’S TO PRESENT 

ABSTRACT 
Diversity of the Ottoman Goverment’s socio-cultural structure always attracted attention 
laid the foundation in 1299 near Sögüt and Domaniç and then grew into the empire.  Not 
only migrants who had escaped from war  and various climatics conditions in Eastern, 
Ottoman Goverment had accepted migrants who had gone from the West and prepared for 
suitable conditions for their lives. The migrations reached the massive size and it has 
effected especially cultural properties and it has a role in the development of Ottoman 
Goverment’s and so Turkey’s industry and economies. 
In this study it is discussed the entrepreneurs particulary immigrated to Bursa, Aegean 
Region and Anatolia in 19th and 20th century and the position and contribution of 
companies which had established from the immigrant enterpires in this terms. 
Key Words:  Massive Immigrations, İmmigrant Enterpires, Economy of Turkey. 
Jel Code: J1, L26. 

GİRİŞ 

Kitlesel göçlerin en önemli sebeplerinden birisi devletlerarasında yaşanan uluslararası 
boyutlu savaşlardır.  Savaşlar sonrasında hem Osmanlı Devleti’nde hem de karşı devletlerde 
pek çok can ve mal kaybı yaşandığı aşikârdır. 19. Yüzyılda Osmanlı devleti, Ruslar ve 
Yunanlar arasında pek çok savaş yaşanmıştır. Mccarthy (1998:7-19) 19. Yüzyılda toplamda 5. 
3 milyon Müslümanın göç etmek zorunda kaldığını belirtilmiştir.  Bu tarih aralığında 
Osmanlı Devleti’nin taraf olduğu savaşlar aşağıda sıralanmıştır.  

Tablo 1. Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılda Taraf Olduğu Savaşlar 

Tarih Savaş 

1821 Yunan Ayaklanması 

                                                      
141 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
142 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. 
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1827-1829 Rus-İran ve Rus-Türk savaşları 

1828-1829 Rus-Türk Savaşı 

1853-1856 Kırım Savaşı 

1877-1878 Rus –Türk Savaşı 

1912-1923 Balkan Savaşları 

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı 

Savaşlar sonrasında sadece Müslüman kesimin göç etmesi söz konusu değildir. Osmanlı 
Devleti’nden göç eden gayrimüslimler olmuştur.  Osmanlı topraklarındaki gelen ve giden 
göçün Osmanlı Devleti’nin ekonomik, toplumsal ve etnik yapısına etki eden pek çok 
değişime sebep olduğu görülmüştür. Gayrimüslimlerin Anadolu’ya göç etmeleri I. Dünya 
savaşında oldukça yoğundur. 19. yüzyılın üçüncü çeyreğinde net rakamlar olmamakla 
birlikte yaklaşık olarak iki milyonun üzerindeki göçmenin Osmanlı Topraklarına sığındığı 
tahmin edilmektedir (Eren, 1966: 7). Şahin (2006), bu göçlerin büyük çoğunluğunun Batı 
Anadolu’ya yapıldığı bilinmektedir.  Osmanlı Devletine yapılan bu göçlerin büyük 
çoğunluğunun, Müslümanların çoğunlukla hastalıklar sebebiyle terk ettiği, ıssız bölgelere 
yerleştiği, yoğun yığılmaların ardından Anadolu’ya uygun dağılmalar gösterdiği 
görülmektedir. Şahin (2006), özellikle Sırbistan olmak üzere Balkanlardan Anadolu 
topraklarına yapılan göçlerin yerleştikleri bölgeleri aşağıda verilen tabloda özetlemiştir. 

Tablo 2. Balkanlardan Anadolu’ya Yapılan Göçlerin Yerleştikleri Bölgeler 

Yıl Sayı Göç Edilen Yerler  

1789-1800 500.000 Kırım’dan Eskişehir’e 

1815-1828     - Kırım’dan Eskişehir’e 

1860- 1862  230.000  Nogaylar-Batı Anadolu 

1862- 30.000 Nogaylar-Batı Anadolu 

1864- 340.000 Yunanistan-Batı Anadolu 

1877-1878 400.000 

Rumeli’den-Köstence, Mangolya, Balçık, Burgaz, 

Varna’dan Balkanlar ve Vidin dolaylarına, 

Balkanlardan-İstanbul, Edirne, Adana, Halep, 

Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Konya ve Sivas 

Kaynakça: Şahin (2006), ss.72. 
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Şekil 1. 19. Yüzyılda Anadolu’ya Gelen Göç Miktarları 

 

Kaynakça: Şahin, 2006 ss. 73. XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göç Hareketleri 
ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-Kültürel Etkileri. adlı çalışmadan uyarlanmıştır. 

Cumhuriyet öncesi Anadolu’ya gelen göçler incelendiğinde 1850’li yıllarda Kırım 
Tatarlarıyla başlayan göç dalgalarını, sonrasında Gürcü ve Çerkezler başta olmak üzere 
Dağıstanlılar, Çeçenler, Lazlar gibi Kafkaslar’ da yaşayan halklarla birlikte göç hareketlerine 
rastlanılmaktadır. 19. Yüzyılın başlarından itibaren Azerbaycan’dan da çok sayıda göçmen 
gelmiştir.  İç işleri bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan kitlesel akınlar isimli yazıda u 
göçmenlerin büyük çoğunluğu ‘Gürcü’ göçmenler olduğundan bahsedilmektedir 
(içişleri.gov.tr). 1829 yıllarında Osmanlı- Rus Savaşı sonrasında başlayan Gürcü göçleri 1921 
yılına kadar sürmüştür. Göçmenler arasında çoğunlukta olan diğer etnik gruplardan birisi 
de İstanbul Arnavutköy’e yerleştirilen, Arnavut kaldırımı, Arnavut ciğeri, Arnavut inadı 
gibi pek çok kültürel olguyu da topraklarımıza kazandıran Arnavut göçmenleridir.  Osmanlı 
devleti içince en çok idari göreve getirilen etnik grup yine Arnavutlardır ( Bakay, 2007). İç 
işleri Bakanlığı’nın göç idaresi genel müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan 
bilgiler dâhilinde 1918 ‘e kadar devam eden, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun 
Bosna’yı işgal etmesinin ardından dört büyük göç dalgası yaşanmıştır. Bu göçlerin ilki 1878 
yılında Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgalinden hemen sonra, ikincisi 
1882 yılında gerçekleşmiştir. Bunu takip eden üçüncü büyük göç dalgası 1900 yılında 
‘Dzabic hareketi’ ile olmuştur. Dördüncü ise 1908’dir. Cumhuriyet döneminde meydana 
gelen göç dalgaları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

Tablo 3. 20. Yüzyılda -Anadolu Topraklarına Gelen Göç Akınları  

Yıl  Olay  Göç Eden Topluluğun Kökeni 

1923 Türk- Yunan Mübadelesi 
Yunanistan (384 bin kişi) 
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1923-1949 Etnik Baskılar  
Romanya ( 19.865 aileye mensup 
79.287 kişi iskanlı göçmen) 

1924 Etnik baskılar  Yugoslavya- Makedonya  

1925 Türk- Bulgar İkamet sözleşmesi Bulgaristan (218.998 Kişi)  

1936 Türklere yapılan baskıların artması Makedonya  

1946 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin 
Kurulması 

Bulgaristan (156.063 Kişi) 

1953 Serbest Göç Anlaşması  Makedonya  

1968-1979 
Türkiye- Bulgaristan Yakın Akraba Göçü 
Anlaşması 

Bulgaristan (116.521 Kişi) 

1979  İran İslam Devrimi  İran (Yaklaşık 1.000.000 Kişi) 

1980 Sovyet- Afgan Savaşı 
Afganistan Türkleri, Özbekler, 
Uygurlar, Kazaklar ve Kırgızlar  

1988  Halepçe Katliamı Irak (51.542 Kişi) 

1989 Etnik Baskılar  
Romanya (11.480 aileye mensup 
43.271 kişi serbest göçmen) 

1991 Körfez Savaşı  467.489 kişi 

1992-1998   Bosna (20.000 Kişi) 

1999 Kosova’da yaşanan olaylar  Kosova (17.746 kişi) 

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.  Kitlesel Akınlar. 
http://www.goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akinlar_409_558_559.’den uyarlanmıştır.  Erişim 
tarihi: 01.02.2016. 

I. GÖÇMEN GİRİŞİMCİLER 

Göçmeler gittikleri ülkelerde yaşama tutunmak ve ayak uydurmak zorunda kaldıklarından 
her biri farklı iş kollarında kendilerine yer edinmek istemişlerdir. Göçmenlerin kurdukları 
küçük ve orta ölçekleri işler, onlara girişimci unvanını kazandırmıştır. 

Göçmenlerin girişimci olmalarını ilgili literatür üç ana varsayımla açıklamaktadır 
(Subanova, 2013: 20-21). Bunlar, sosyolojik teoriler, ekonomik teoriler ve göçmen yasalarıdır. 
Sosyolojik teoriler altında kültürün önemi vurgulanmaktadır.  Yani yoksulluk, işsizlik ve 
etnik dışlanmadan ötürü iş bulamadıkları veya iş yerinde ‘’camdan tavan’’ dolayısıyla hak 
ettikleri yerlere gelemediklerinden dolayı girişimci olma yoluna girmelerinin yanı sıra dil, 
kültür veya tecrübe eksikliğine de değinilmiştir. Ekonomik teorilerde ise göçmenlerin 
girişimci olmayı yetenekleri, motivasyonları ve sermayelerine göre tamamen ekonomik 
tercihlerle belirlediklerinin üzerinde durulmuştur 

http://www.goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akinlar_409_558_559.'den
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Sosyal ve kültürel yapı ile yakın ilişkide olan girişimcilik ülke ekonomisi ile de oldukça 
ilişkilidir. Yeni iş alanlarının sağlanması, istihdam olanaklarının artırılması gibi pek çok 
katalizör ile ekonomi de yerine alan girişimcilik gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm 
ülkelerde önemli role sahiptir. ‘Müteşebbis’ ya da ‘teşebbüs’ kelimeleri ile eş anlamlı olan 
girişimci 19. ve 20. yüzyılda literatüre kazandırılan bir terimdir (Aytaç ve İlhan, 2007: 103). 
Girişimci günlük hayatta bir işe kalkışan ve girişen kişi gibi düşünülebilir.  Ancak Hisrich ve 
Peters (2001) girişimciyi, emek ve hammadde ve diğer varlıkları bir araya getirerek daha 
büyük değerler yaratan kişi olarak tanımlamıştır.  Aytaç ve İlhan (2007)’ a göre iktisadi 
temellere dayandırılan girişimci arz ve talebi yönlendiren, yeni pazarlar arayan kişi,  değer 
yaratan ve yenilik getiren anlamındadır. 

1993 yılında TÜGİAD’ın yapmış olduğu araştırmada girişimci özelliklerinin önem dereceleri 
belirlenmek istenmiştir. Araştırmada girişimcinin en önemli özelliği ‘ ileriyi görebilme 
yeteneği’ olurken, girişimci de bulunması gereken diğer özellikler ‘ yenilik yaratma yönü’, 
‘iletişim kurma becerisi’, ‘ başarma hırsı’,’ karar verme yeteneği’, ‘liderlik nitelikleri’, 
‘rekabetçi anlayış’, ‘tutumlu olma’ şeklinde maddeleştirilmiştir ( Çetinkaya Bozkurt, Kalkan, 
Koyuncu ve Alparslan, 2012: 231).   Bu özelliklerinin her biri göçmen girişimcilerin mülteci 
oldukları ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına da etki etmiştir. Özellikle göçmen 
girişimciler açısından hiç bilmediği ya da kültürel olarak yakınlığı olmadığı başka bir ülkede 
yeni iş açması, oldukça riskli sayılan bir durum olarak nitelendirilebilir. 

Sosyal ve kültürel alanda girişimcilik, teknolojiyi yeni ürün ve hizmete dönüştürme  (Acs ve 
Varga, 2005 aktaran Çetinkaya Bozkurt vd. 2012: 233)  böylece toplumda daha çok ürün ve 
hizmet ile daha çok insanın ihtiyaçlarına çeşitlilik ve uygun fiyat ile cevap verirken,  değişim 
ve gelişim yaratarak katkıda bulunur. 

Girişimciliğin ait olduğu toplumun kültürel yapısı ile son derece yakın bir ilişkisinden söz 
edilmektedir.  Gelişmiş ülkelerdeki insanların tüketime uzak tasarrufa yakın olmaları aksine 
gelişmemiş ülkelerde bu tutumun tam tersine var olması gibi ülke halkının genel 
davranışları girişimciliğinde farklılaşmasına sebep olmaktadır. Toplumda risk alma, 
başarıya olan hırs güdüsü, rasyonellik, öz güvenlilik,  kanaatkâr olma ya da kaderci 
davranma gibi pek çok insanı faktör toplumların girişimci olma yolundaki farklılıklarını 
ortaya koymaktadır. Kültürel farklılığı doğu ve batı kültürleri ile de alınmaktadır. Nitekim 
buna en iyi örnek Osmanlı topraklarına 19 ve 20. Yüzyılda göçlerle gelen batılıların 
günümüzde pek çok dünyaca ünlü Türk firmasının kurucusu olmasıdır. Bir sonraki 
bölümde bu durum örneklendirilmiştir ( Tablo 4 ve Tablo 5’e bakınız). 

Sosyo- kültürel etkileri ile varlığından söz ettiren girişimciliğin bir diğer önemli boyutu da 
ekonomiye yapmış olduğu katkılarıdır. Girişimciliğin ülke ekonomisine katkılarını 
Çetinkaya  Bozkurt vd. (2012), istihdam olanaklarını artırması, değer yaratması, tüm 
toplumlarda değişim ve gelişimde işlevselliği ile ele almışlardır.  Girişimciliğin gelişmiş 
ülkelerde ekonominin merkezine oturtulduğunu vurgulayan İlhan (2005) ise çalışmasında 
girişimciliğin ülke ekonomisinde refah düzeyini artıran ve orta düzeyi yükselten bir etkisi 
olduğundan bahsetmiştir. 

II. BATI ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLERLE GELEN GİRİŞİMCİLER 

19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra yoğunlaşan göç akımları Osmanlı topraklarının daha 
çok batı kesimine, ege kıyılarına ve Akdeniz adalarına olmuştur. Günümüzde de 
endüstriyel olarak ön planda olan Bursa iline gelen göçler Türkiye’de pek çok sektörün 
gelişmesine ön ayak olmuştur.  Kaplanoğlu (2014) Bursa’da Zaman Dergisi’nde yayınladığı 
çalışmada Bursa’dan göçlerle kurulan şehir diye bahsetmektedir. Kaplanoğlu (2014) gelen 
göçlerin yüz binlercesinin Türk kökeninden olmasının yanı sıra, Osmanlı kültürünü kendine 
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kültür edinmiş yüz binlerce Türk kökenli olmayan göçmenlerin Anadolu’ya yerleştiğinden 
söz etmektedir. Gelen göçmelerin Arnavut, Boşnak, Giritli, Çerkez, Abhaza, Çeçen ve Gürcü 
olduğu bilinmektedir. Gelen göçmenler modern Türkiye’nin oluşması ve yükselmesinde 
hayati hizmetler sunmuşlardır ( Kaplanoğlu, 2014). 

Kaplanoğlu (2014) yayınlamış olduğu makalesinde ‘’ Bugün Türkiye’de yaşayan her üç kişiden 
birinin ya kendisi, ya ana babası, ya yakın ataları göçmendir’’ şeklinde bahsederek göçlerle oluşan 
Türkiye’yi vurgulamaktadır. 

Bursa hemen hemen her dönem yoğun göç alan bir yer olmuş, bu göçler sonunda hem 
sosyal, hem kültürel hem de ekonomik anlamda pek çok gelişme yaşanmıştır.  Güncel 
örnekler vermek adına Tablo 4’de 19. ve 20. Yüzyılda göç eden, özellikle Bursa’ya ve diğer 
Anadolu şehirlerine yerleşen ve günümüzde büyük girişimlerin sahibi olan göçmeler 
aşağıdaki tablo da sunulmuştur. 

Tablo 4. 19. ve 20.yüzyılda Göçlerle Gelen Girişimciler ve Kurmuş Oldukları Şirketler’ e 
Örnekler 

Girişimci Kökeni Göç Dönemi Yerleşim Yeri  Endüstri Kolu  

Recep 
Bölükbaşı 

Kosova 
göçmeni 

Ailesinin 
Kosova’dan göç 
ettiği biliniyor, 
kendisi 1960 
doğumlu 

Bursa Temizlik ve özel 
güvenlik-  

‘GÜV-TEM’ 
grubu 

Vehbi Varlık  Yugoslavya 
göçmeni 

Sırp Baskını 
Sonucu 1950’li 
yıllarda ailesinin 
Yugoslavya’dan 
göç ettiği 
bilinmektedir. 

 Bursa İNOKSAN- 

Endüstriye 
mutfak alanında 
uluslararası firma  

İstavro 
Sabuncakis  

Girit Göçmeni 1850 göçmeni Midilli Adası SABUNCAKİS  

Sabun yapımı ve 
satışı  

İstirati 
Sabuncakis 

Girit Göçmeni  1870 göçmeni İstanbul (daha 
sonrasında 
Ankara) 

NATUREL 
ÇİÇEK yetiştirme 
ve ticareti  

İstanbul Pera, 
Beyoğlu; Ankara 
Şehir çiçek evi, 
pek çok çiçek 
yetiştirme alanı. 

 Hacı Şakir 
Sabuncuoğlu  

Kırım Göçmeni 

(Kazan Tatarı) 

1915 göçmeni İstanbul Laleli 
Atpazarı 

‘’HACIŞAKİR’’ 
Sabun ve mum 
üretimi, 
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Sabri (Berksan ) 
Ülker  ve Asım 
Ülker  

Kırım göçmeni  1929 göçmeni  İstanbul ‘’ÜLKER’’ 

Bisküvi Üretimi  

Dünya’nın altıncı 
büyük bisküvi 
üreticisi 

 

Hacı Sadık  

(Vefa Bozacısı) 

Arnavutluk 
göçmeni 

1870 göçmeni Arnavutluk 
Prizenden 
İstanbul’a 
göçer 

1876 VEFA 
BOZACISI  

Komili Hasan   Midilli Adası 1878  Midilli KOMİLİ  

Sabun ve 
zeytinyağı üretimi 

Gabriel J.B.  
Arcas 

 Fransa 
göçmeni 

 Ailesi 1814 
göçmeni 

İzmir  1902 Kuruluşlu 
ARKAS 
HOLDİNG  

Yuda Levi İsrail 1870 Osmanlı’ya 
kehribar ticareti  

İstanbul 
Eminönü 

 ‘’ALV ‘’ 

Alevli A.Ş. 
Züccaciye Dünya 
Devi 

Tablo 4’de 19 ve 20. yüzyılda göçlerle gelen girişimciler listelenirken, birde daha önceki 
göçlerle bugünün Türkiye’sine yerleşen ve faaliyet verdiği endüstri kolunda hem işletmesini 
hem de Türkiye’nin adını dünyaya duyuran 19. ve 20. yüzyılda kurulan şirketler ve 
girişimciler listelenmiştir. 

Tablo 5. 19. ve 20. yüzyılda Göçmelerin Kurmuş Oldukları Şirketler ve Girişimciler’e 
Örnekler 

Girişimci Kökeni Göç Dönemi Yerleşim Yeri Endüstri Kolu 

Pandeli 
Çobanoğlı 

Rum - İstanbul 
Eminönü 

1901 PANDELİ 
RESTAURANT 

‘’ Dünyaca ünlü 
türk mutfağı’’ 

Vitali Hakko Yahudi / 
ispanya 
göçmeni 

15. yy da ailesi 
İstanbula göç 
etmiştir. 

Cumhuriyet ile 
birlikte şapka 
kanunu 
sayesinde Vitali 
Hakko büyük 
kazançlar 
sağlamış, 
İstanbul 

1934 Kuruluşlu 
Has Şapka ile 
başlayan 
Dünyaca ünlü 
türk markası 

‘’ VAKKO’’ 
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Garih ailesi ( 
Üzeyir Garih) 

Yahudi - İstanbul 1954 kuruluşlu 
ALARKO 
HOLDİNG 

Jak Kamhi İspanya 
Yahudisi 

- İstanbul 1954 kuruluşlu 
PROFİLO 
HOLDİNG 

Yorgi 
Toprakçıoğlu 

Yunanistan 
göçmeni 

Ailesi Konya’ya 
göç etmiş 

Kocaeli 1958 Kuruluşlu 
MARSHALL 
Boya 

Yukarıda verilen tabloda 19. ve 20. yüzyılda göçlerle gelen ve Türk topraklarında girişimci 
olan ve açmış oldukları işletmeler detaylandırılmıştır.  

SONUÇ 

Bugünün Türkiye’sinde birçok etnik grup farklı yerlerden göçlerle gelip, Anadolu 
topraklarını yurt edinmiştir. 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin göçmenler için sunmuş 
oldukları olanaklar bu duruma zemin hazırlamıştır. Göç eden toplulukla gelen kültür 
bugünün Türkiye’sinde kültür çeşitliliği yaratmıştır. 

Osmanlı topraklarında yerleşik insanlar Osmanlı devletinde memuriyet görevleri alırken, 
pek çok göçmen bir takım sebeplerle memuriyete girememiş, göç ettiği topraklardaki 
varlığını da yanına getiremediği için yeniden, yeni ürünler ve hizmetler yaratma faaliyetine 
bir nevi mecbur kalmışlardır. Devletten aldıkları desteklerle geçinemeyen göçmenler 
yerleşiklere göre daha çalışkan olup, ıssız terkedilmiş toprakları ekmiş yeni ürünler 
yetiştirmiş, Osmanlı topraklarında olmayan ya da yeterli derecede önem verilmeyen zeytin, 
üzüm yetiştirme, sabun yapımı, dokumacılık ve terzilik ve pek çok yemek kültürünü 
Osmanlı topraklarına getirmişlerdir.  

19. ve 20. Yüzyılda savaşlar, kıtlık ve benzeri birçok sebeple Osmanlı topraklarına dört bir 
yandan göç etmek zorunda kalan göçmenler bugünün Türkiye’sinin önemli markaları ile 
gerek Türkiye de gerekse Dünya’da adını duyurmuştur.  Vakko, Pandeli Restaurantları, 
Ülker, Hacışakir, Komili, Vefa Bozacısı, Arkas Holding, Alarko Kombi, Marshall, ve 
Sabuncakis bu durum en güncel örnekleridir. Böylece göçmen girişimciler sadece kültürel ve 
sosyal boyutta değil ülkeyi ekonomik boyutta da desteklemiş, Türk markalarının Dünya’da 
isim yapmalarına olanak sağlamıştır. 
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GENEL ÖZ-YETERLİK, YAŞAM DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK 
DÜZEYİNİN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 
Doç. Dr. Canan Gamze BAL143 

Öğr. Gör. İbrahim FIRAT144 

ÖZET 
Son yıllarda küreselleşme olgusuyla birlikte yoğun rekabet ortamının yaygınlaşması 
girişimcilik kavramının önemini daha da arttırmıştır. Toplumların gelişme düzeylerini 
arttırmak girişimci sayısını arttırmakla mümkün gözükmektedir. Üniversite öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimini belirlemek ve onları girişimciliğe teşvik etmek girişimci sayısını 
arttırmakta önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle bu çalışmanın amacını üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek oluşturmaktadır. Sanayi toplumundan 
bilgi toplumuna geçişte önemi giderek artan girişimcilik, ekonomik kalkınma ve istihdam 
yaratmanın temel faktörlerinden biri haline gelmiştir. Girişimcilik potansiyeli birçok 
faktörden etkilenmektedir.  
Bu çalışmada, söz konusu faktörlerden genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişliğin 
öğrencilerin girişimcilik potansiyellerine etkisi ve aralarındaki ilişkinin düzeyi 
araştırılmıştır. Bunun yanı sıra araştırmada öğrencilerin genel öz-yeterliklerinin, yaşam 
doyumlarının, tükenmişlik düzeylerinin ve girişimcilik potansiyellerinin bazı demografik 
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da analiz edilmiştir.  
Çalışmanın temel amacı, gelecekte birer girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin genel 
öz-yeterliklerinin, yaşam doyum düzeylerinin ve tükenmişlik düzeylerinin girişimcilik 
özelliklerine ne derece etki ettiğini istatistiksel olarak analiz edip yorumlamaktır. Bu amaçla, 
genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişlik kavramları ayrıntılı bir şekilde açıklanmış 
ve ardından anket yöntemi kullanılarak bu özelliklerin potansiyel girişimciler olan 
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen veriler 
SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak çeşitli testlerle (Korelasyon, Regresyon, T testi, 
Anova testi, güvenirlik analizi vs.) analizlere tabi tutulup değerlendirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Potansiyeli, Genel Öz-Yeterlik, Yaşam 
Doyumu, Tükenmişlik. 
JEL Kodları: M-O 

A STUDY EFFECT ON ENTERPRENEURIAL POTENTIAL OF GENERAL SELF 
EFFICACY, LIFE SATISFACTION AND BURNOUT LEVEL: SAMPLE OF UNIVERSITY 

STUDENTS 

ABSTRACT 
Especially in recent years, both globalization and proliferation of intense competition 
environment raised the importance of entrepreneurship concept. It seems possible to 
increase the development levels of societies through increasing the numbers of 
entrepreneurs. It is important to determine the entrepreneurship tendency of university 
students and to encourage them towards entrepreneurship to increase the numbers of 
entrepreneurs. Based on its importance the aim of this study is to determine the 
entrepreneurship tendency of university students.  Entrepreneurship, importance of which 
has gradually increased during the transition from industrial society to information society, 
has become one of the basic factors on economic development and employment creation.  
The potential of entrepreneurship is affected by numerous factors. 
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 In this study, it studied that effect on students' entrepreneurial potential of general self 
efficacy, life satisfaction, burnout from relevant factors and level of relationship between 
them. Moreover, it was also studied that whether their level of general self efficacy, life 
satisfaction, burnout and entrepreneurial potential differentiate according to some 
demographic variables. 
The main purpose of study is to analyze statistically and interpret that how can effect level 
of general self efficacy, life satisfaction, burnout on entrepreneurship features of university 
students who a entrepreneur candidate in future. Starting from this purpose, concept of 
general self efficacy, life satisfaction, burnout are emphasized, then effect of these traits on 
entrepreneurship tendency of university students who are potential entrepreneurs. The data 
obtained was evaluated by analyzing via SPSS 22 statistical packaged software and it was 
subjected to various tests (Correlation, Regration, T test, Anova test, reliability analysis etc.).  
Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Potential, General Self Efficacy, Life 
Satisfaction, Burnout.  
JEL Codes: M-O 

GİRİŞ 

Günümüzde küresel ölçekte yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerin ortaya çıkardığı mevcut 
tablo, girişimciliği, işlevselliği nedeniyle ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin temel 
dinamiği haline getirmiştir (İlhan, 2003, s.61). Temel kamu hizmetlerinin bile piyasa 
koşullarında karşılanmaya başlandığı yeni dünya düzeninde girişimcilerin; toplumsal mal 
ve hizmet üretimi görevini üstlenmeleri, ülke kalkınmasında lokomotif güç olarak ortaya 
çıkmaları, istihdam sağlamaları beklenmektedir (Gürer, Sezen & Solmaztürk, 2014, s.2). 

Zira ekonomi ve işletme literatüründe girişimcilik, işsizliğin önlenmesinde, ekonomik 
büyümenin hızlandırılmasında ve toplumsal yapıda değişimci/yenilikçi bir sürecin 
başlatılmasında temel faktör olarak görülmektedir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyeline 
sahip bireylerin sahaya çıkarılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bireylerin ortaya 
çıkarılması ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için; bireyin içinde bulunduğu sosyo-
ekonomik ve kültürel yapı, aile, toplumsal davranış örüntüleri, eğitimin kalitesi, düzeyi, 
genel ekonomik koşullar ile devletin girişimciliğin gelişmesine ilişkin teşvik edici tutum ve 
uygulamaları gereklidir (Bozkurt, Kalkan, Koyuncu & Alparslan, 2012, s.230). Çünkü bir 
ülkenin ekonomik bağlamda gelişmesi o ülke insanlarının girişim gücünün varlığına 
bağlıdır. Girişimci insanlar, sermaye bulabilen, sermayeyi yatırıma dönüştüren ve her sürece 
değer katarak ürün/hizmet üretiminin ve pazara sunumunun gerçekleşmesini sağlayan ve 
sonuçta tekrar gelir yaratabilen kişilerdir (İrmiş, Durak & Özdemir, 2008, s.57). Özellikle 
gelişmekte olan ülkemizde girişimci ruha sahip kişilerin yetişmesi etkin bir gelişim süreci 
içerisine girilmesine zemin hazırlayacaktır. 

Girişimcilik potansiyeli taşıyan bireylerin özellikleri; yeniliklere açık, risk almaya eğilimli, 
yaratıcı, yetenekli ve fırsat odaklılık şeklinde açıklanmaktadır. Bu özellikleri taşıyan bireyler 
‘potansiyel girişimci’ olarak tanımlanmaktadır (Cansız, 2007, s.28). 

Girişimciliğin sahip olduğu stratejik önem sebebiyle, girişimciliği konu alan araştırmaların 
yapılmasında bilim adına pratik fayda olduğu, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu 
açıdan konuya bakıldığında; "potansiyel girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin 
girişimcilik özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmaların; gelecekte adım atacakları iş 
dünyası ile ilgili planlarının oluşturulmasında, girişimcilikle ilgili teorik bilgiye sahip 
olmalarının sağlanmasında ve girişimciliğe yönelmeleri için cesaretlendirilmelerinde katkı 
sağlayabileceği" düşünülmektedir (Demirel ve Tikici, 2010, s.222).  
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İşletmelerde olduğu gibi öğrenciler de girişimcilik potansiyellerini etkileyen bir takım 
unsurla karşı karşıya kalabilmektedir. Çalışmada bu unsurlardan birkaç tanesi olan ve daha 
önce araştırma konusu olmayan; bireylerin geniş çaptaki ve zorlu durumlarla başa çıkabilme 
yetisi olarak genel öz-yeterlik,  bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde tüm 
yaşamını pozitif değerlendirmesi olarak yaşam doyumu ve enerji, güç ve kaynaklar 
üzerindeki aşırı taleplerden dolayı kişinin başarısız olması, yıpranması ve tükenmiş hale 
gelmesi olarak tükenmişlik olgularının bireylerin girişimcilik potansiyellerini ne derecede 
etki ettiği araştırılmıştır.  

I.GENEL ÖZ-YETERLİK  

Yeterlik, bireyin görevlerini yapabilmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi için ihtiyaç 
duyduğu yetenek ve bilgileri ifade eder. Öz yeterlik ise bireyin kendi yetenekleri hakkındaki 
inançlarıdır (Enochs ve Riggs, 1990). Öz-yeterlik Bandura (1997) tarafından bireyin, belli bir 
performans göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı olarak yapma 
kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlanmıştır (Aşkar ve Umay, 2001; 
Senemoğlu, 2012; Uysal ve Kösemen, 2013). Bandura, (1977a)’ya göre, öz yeterlik, bireyin ne 
kadar yetenekli olduğu ile değil, kendi yeteneklerine olan inancı ile ilgilidir. Bu inançlar 
onun davranışlarını ve performansını etkiler  

Bandura (1977a), öz yeterlik kuramını ele aldığı makalesinde, her ne kadar öz yeterliği 
kişinin belirli bir alandaki (bağlamdaki) kendi yeteneğine yönelik algılarının bir 
değerlendirmesi olarak açıklıyorsa da, aynı makalesinde, bu algıların genellenebilirliğine de 
işaret etmektedir. Bir kişi herhangi bir alandaki yetenek algısına ilişkin değerlendirmesini 
benzer alanlardaki yetenek değerlendirmelerine genelleyebilmektedir. Öz yeterliğin 
genellenebilirliğine yönelik düşünceler, daha sonra öz yeterlikten türetilen ve genel öz yeterlik 
adı verilen yeni bir kavramın gelişimine hizmet etmiştir (Scherbaum, Cohen & Kern, 2006; 
Aypay, 2010, s.118). Birçok araştırmacının da (Chen, Goddard & Casper, 2001; Chen, Gully 
& Eden, 2004; Desivilya ve Eizen, 2005; Endler, Speer, Johnson & Flett, 2001; Erez ve Judge, 
2001; Uysal ve Kösemen, 2013; Judge ve Bono, 2001; Judge, Van Vianen & De Pater, 2004; 
Luszczynska, Gutierrez & Schwarzer, 2004; Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 2005; Okutan 
ve Kahveci, 2012; Rimm ve Jerusalem, 1999; Sahranç, 2007; Scholz, Dona & Sud, 2002; Scholz 
ve Schwarzer, 2005; Schwarzer ve Scholz, 2000; Şeşen, 2010) öz yeterliğin daha çok bir kişisel 
özellik gibi görülebilecek olan genellik boyutu ile yani genel öz yeterlik ile ilgilenmesi bunu 
desteklemektedir. 

Genel öz-yeterlik, bireylerin geniş çaptaki ve zorlu durumlarla başa çıkabilme yetisi olarak 
açıklanmaktadır (Luszczynska, vd., 2005). Scholz ve Schwarzer (2005)’e göre, bir kişinin 
genel olarak stresli ve zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkmadaki yeterlik inancını ifade 
etmektedir. Kişinin karşılaştığı yeni ve zor durumlar karşısındaki genel güveni de olarak da 
tanımlanır (Scholz, vd., 2002, s.243).  

Bandura (2000; 2002) yüksek genel öz-yeterliliğe sahip insanların, eylemleri sonucunda 
güzel sonuçlar beklerlerken; genel öz yeterliliği düşük olanların, eylemlerinin başarısız 
olacağı beklentisi içerisinde olduklarını belirtmektedir. 

II.YAŞAM DOYUMU  

Neugarten ve arkadaşları tarafından ortaya atılan "yaşam doyumu" bir insanın 
beklentileriyle (ne istediği), elinde olanları (neye sahip olduğu) karşılaştırmasıyla elde edilen 
durum ya da sonuçtur. Yaşam doyumu, kişinin beklentilerinin, gerçek durumla 
kıyaslanmasıyla ortaya çıkan sonucu gösterir. Genel olarak kişinin tüm yaşamını ve bu 
yaşamın çok çeşitli boyutlarını içerir. Yaşam doyumu denildiğinde, belirli bir duruma ilişkin 
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doyum değil, genel olarak tüm yaşantılardaki doyum anlaşılır. Mutluluk, moral vb. gibi 
değişik açılardan iyi olma halini ifade eder (Vara, 1999; Özer ve Karabulut, 2003). 

Yaşam doyumu ile ilgili olarak farklı yazarlar tarafından hemen hemen aynı kapıya çıkan 
tanımlamalar yapılmıştır: 

Yaşam doyumu genel olarak yaşama ilişkin olumlu değerlendirmelerin bir toplamı ve 
hayattan bütün olarak memnun olma şeklinde tanımlanabilir (Da Conceição Pinto ve Neto, 
2008; Diener ve Diener, 1995). 

Yaşam doyumu bir bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde tüm yaşamını 
pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Diener, Larsen & Griffin, 1985; 
Veenhoven, 1996). 

Christopher (1999) ise yaşam doyumunu, bireyin iyi bir yaşamın ne olduğu ile ilgili kendi 
oluşturduğu ölçütlerle yaşamının aile, okul, arkadaş gibi alanlarındaki niteliğini bir bütün 
olarak değerlendirmesi şeklinde açıklamıştır. 

Diener ve Lucas’a (1999) göre, yaşam doyumu hâlihazır yaşamdan doyum, yaşamı 
değiştirme isteği, geçmişten doyum, gelecekten doyum ve kişinin yakınlarının o kişinin 
yaşamı hakkındaki görüşlerini kapsamaktadır. Doyum alanları ise iş, aile, serbest zaman, 
sağlık, para, benlik ve kişinin yakın çevresi olabilmektedir. 

Sam (2001)’e göre, yaşam doyumuna ilişkin tanımlamalar yaşamın değerlendirilmesinde 
evrensel kriterin söz konusu olmadığını, kişinin kendine ait değerlendirmesine göre 
yapıldığını vurgulamaktadır. Kişilerin farklı etnik grup ve kültürel yapılardan olması, farklı 
düşünce biçimleri ile değerleri benimsemiş olması herkes için farklı bir yaşam doyumu 
değerlendirmesinin oluşmasına neden olur. 

Literatür incelendiğinde 2000’li yıllara kadar daha çok bireylerin olumsuz özelliklerini ele 
alan çalışmalara yer verildiği görülmektedir. 2000’li yıllardan sonra psikolojik içerikli 
bireylerin pozitif özelliklerini ele alan kavramlar çalışmalarda yerini sağlamlaştırmaya 
başlamıştır. Her ne kadar yaşam doyumu ile ilişkilendirilen birçok faktör olsa da literatürde 
direkt olarak yaşam doyumunun girişimcilik potansiyeline olan etkisinin incelendiği 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmayla söz konusu eksiklik böylece 
giderilmeye çalışılacaktır.  

III.TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ 

Tükenmişlik günümüzde yoğun ilişkilerin ve stresli iş ortamının bir sonucu olarak sıkça 
görülebilecek bir olgudur. Son yıllarda popüler bir kavram olarak birçok araştırmaya konu 
olan tükenmişlik, 1970’li yıllarda Freudenberger tarafından akademik bir kavram olarak 
kullanılmıştır (İnce ve Şahin, 2015, s.385). 

Tükenmişlik kavramı Freudenberger (1974, s.159) tarafından “enerji, güç ve kaynaklar 
üzerindeki aşırı taleplerden dolayı kişinin başarısız olması, yıpranması ve tükenmiş hale 
gelmesi” şeklinde tanımlanmış olsa da Maslach ve arkadaşlarının tükenmişlik kavramına 
ilişkin yaptıkları tanım ve geliştirdikleri model oldukça yaygın olarak kabul edilmektedir. 
Maslach’a (2003) göre tükenmişlik, iş yerindeki stres yapıcı unsurlara karşı bir tepki olarak 
uzun sürede ortaya çıkan psikolojik bir sendrom, çalışan ile işi arasındaki uyumsuzluğun 
sonucu olan kronik bir gerginlik durumudur. Diğer bir deyişle tükenmişlik kişisel ve 
mesleki zorluklardan dolayı fiziksel ve zihinsel kaynakların tükenmesi durumunu ifade 
etmektedir (Roy, Novak & Todoroviç, 2010, s.191). 

Demirtaş ve Güneş (2002) “tükenmişlik kavramını, öznel olarak yaşanan, duygusal 
taleplerin yoğun olduğu ortamlarda uzun süre çalışmaktan kaynaklanan, fiziksel yıpranma, 
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çaresizlik, ümitsizlik duygusu, hayal kırıklığı, olumsuz bir benlik kavramının gelişmesi, ise, 
işyerine, çalışanlara ve yaşama karşı olumsuz tutumların gelişmesi” olarak ifade etmektedir 
(Şeker ve Zırhlıoglu, 2011, s.5). 

Tükenmişlik stresli bir iş ortamı, takdir görmeme, işinden maddi yönden tatmin olmama, 
yönetimle yaşanan iletişim problemleri, yönetimin desteğinden yoksun olma, mesleki 
değerlerdeki özensizlik, uygun olmayan psikolojik ve fiziksel çevre, uzun çalışma saatleri, 
fazla sorumluluk yüklenilmesi, fazla iş yükü, görev ve imkânların eksikliği gibi birçok etken 
sonucunda ortaya çıkmaktadır (Gersten, Keating, Yovanoff & Harniss, 2001; Plessis,  Visagie 
& Mji, 2014). 

Bireyler başarısız olduklarını hissettiklerinde, yaptıkları işler önemsiz hale geldiğinde, 
farklılık yaratmadıklarında, çaresiz, ümitsiz ve bunun sonucunda tükenmiş olduklarını 
hissetmeye başlarlar (Pines ve Keinon, 2005, s.626; Naktiyok ve Kaygın, 2012, s.24). Ancak 
unutulmamalıdır ki, bu tükenmişliğin ve tükenmişlik düzeyinin, bireyin cinsiyet, yaş, 
eğitim, medeni durum gibi demografik özellikleri, beklentileri, ise bağlılığı ve motivasyonu 
gibi bir takım kişisel faktörlerden de etkilenmektedir (Gürel ve Gürel, 2015, s.40). 

Maslach, tükenmişlik kavramını duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak 
üzere üç boyutu olan bir süreç şeklinde değerlendirmektedir (Maslach ve Jackson, 1981, s.99; 
Yılmaz, Yazıcı & Yazıcı, 2014, s.137-138). Maslach modeline göre insanların psikolojik 
taleplerine daha fazla cevap veremeyecek konuma gelen çalışanlar ilk olarak duygusal 
tükenme yaşamaktadır (Maslach ve Jackson, 1981). İş ortamındaki aşırı taleplerle başa 
çıkamayan çalışanlar hizmet verdikleri insanlara karşı mesafe alarak duyarsızlaşırken; 
içinde bulundukları topluma ve çalıştıkları kuruma yapmayı bekledikleri katkı ile mevcut 
davranışları arasında uyumsuzluk olduğunu fark etmekte ve kişisel başarılarının yetersiz 
olduğunu düşünmektedir (Cordes ve Dougherty, 1993; İnce ve Şahin, 2015, s.386). 

Literatür incelemesinde örgütleri direkt olarak etkileyebilen bir faktör olarak tükenmişlik 
konusunun sıkça işlendiği görülmektedir. Zira, genel öz-yeterlik ve yaşam doyumu konusu 
ile de direkt ilintili olan bu değişken, girişimcilik potansiyeli odaklı çalışmalarda nadir 
olarak görülmüştür.  

IV.GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ 

Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar girişimcilik kişilerin kendi sermayeleri ile iş kurması 
olarak algılanmaktayken, yaşanan baş döndürücü gelişmelerle birlikte girişimci insan tipi 
bambaşka nitelikler kazanmaya başlamış ve bu niteliksel değişim aynı zamanda girişimcinin 
ekonomik değerini ve dolayısıyla toplumdaki önemini de arttırmıştır. Nitekim bu 
gelişmelerin bir sonucu olarak genel ekonomide girişimcilik bir üretim faktörü olarak kabul 
edilmeye başlanmıştır (Ören ve Biçkes, 2011, s.70). 

Girişimcilik; birey ve toplum için değer yaratan, ekonomik fırsatlara cevap veren veya 
ekonomik fırsatlar yaratan bireyler tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle 
ekonomik sistemde değişikliklere neden olan (Yılmaz ve Sünbül, 2009, s.196) ve fırsatları 
tanımlama, ya da fırsat yaratma ve daha sonra fırsatlardan yararlanma sürecidir. 

Özdevecioğlu ve Cingöz (2009, s.83) girişimcilik kavramını “değer yaratabilmek amacıyla 
bazı fırsatların araştırıldığı ve bu fırsatlardan faydalanmak için farklı kaynakların bir araya 
getirildiği bir süreç” olarak tanımlamaktadır 

Girişimcilik kavramı, literatürde pek çok yazar tarafından farklı boyutları vurgulanarak 
tanımlanmaya çalışılmıştır. Kavramla ilgili yapılan bütün tanımlamalarda ortak nokta 
girişimciliğin çeşitli fırsatların değerlendirildiği bir süreç olarak ele alındığıdır (Dündar ve 
Ağca, 2007, s.124). 
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Girişimci ise, bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan diğer kıt kaynakları bir 
araya getirerek ve bunun sonucunda doğacak her türlü riski üstlenen kişi olarak 
tanımlanmaktadır (Yılmaz vd., 2014, s.12). Klasik anlamda daha çok kendi işini kuran, çeşitli 
üretim faktörlerini bir araya getirerek ve risk üstlenerek üretim sürecinde bulunan ve bunun 
sonucunda da kar elde etmeyi amaçlayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde ise 
girişimci; sürekli olarak mevcut durumun ötesine geçebilmek amacıyla üretkenlik 
yeteneğini kullanarak daha önce hiçbir kimse tarafından fark edilememiş fırsatları tespit 
edip kullanabilen kişi şeklinde algılanmakta ve bu anlamda girişimciye değişimin temsilcisi 
olarak bakılmaktadır (Ören ve Biçkes, 2011, s.71). 

Girişimciliğin önemi, girişimcilerin toplumun ihtiyaçlarını belirleyip bunu yatırıma, 
sonucunda da toplumsal refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır; bir ülkede girişimlerin 
sayısı ve çeşidi ne kadar fazlaysa, insanların ve toplumun elde ettiği yararda o oranda fazla 
olur (Apak, Taşçıyan ve Aksoy, 2010, s.31). Benzer bir düşünceyi paylaşan İçerli ve 
Karadal’da (2013, s.347), dünyada devlet ve özel sektörün ilgi göstermediği ya da yetersiz 
kaldığı pek çok sorunun olduğuna ve çoğunlukla üçüncü sektör olarak ifade edilebilecek 
sektörde gelişen sosyal girişimcilik faaliyetlerinin, bu sorunların çözümünde önemli bir 
işlevi yerine getirdiğine dikkat çekmektedirler. 

Girişimci bireylerin sahip olmaları gereken girişimcilik özellikleri geniş bir alana yayılmıştır 
(Ören ve Biçkes, 2011, s.68-72). Girişimcilik ile ilgili yapılan çalışmalarda yer alan girişimci 
kişilik (girişimcilik potansiyeli) özelliklerinden genel olanları; risk alma eğilimi, başarma 
ihtiyacı, yenilikçilik, kontrol odağı, belirsizlik toleransı ve kendine güvendir (Koh, 1996). 
Bunlara kısaca değinecek olursak: 

 Risk alma eğilimi: Bir bireyin riskli bir durum ile yüz yüze geldiğinde, risk alma 
veya riskten sakınma davranışı sergileme eğilimini ifade etmektedir (Gürol ve Atsan, 2006, 
s.30). Girişimciler için risk, beklenen geri dönüşün maksimum olacağına dair inancı ve 
rasyonel karar verme vasıtasıyla teşebbüsün gerçekleştirilmesini kapsar. Girişimciler, her 
zaman geleceği öngören ve risk almaktan korkmayan insanlar olmalıdır (Yıldız, 2011, s.84). 

 Başarma ihtiyacı: Başarma ihtiyacı, genel tanımıyla insanı başarı ve mükemmellik 
için mücadele etmeye sürükleyen itici güçtür. McClelland tarafından ileri sürülen başarı 
ihtiyacı teorisi, başarı ihtiyacının girişimcilik davranışlarını etkileyen önemli bir faktör 
olduğunu ileri sürmektedir. Başarma ihtiyacı, insanları girişimciliğe sevk etmek, kontrollü 
riskleri üstlenmeye yöneltmek, problem çözme becerisini geliştirmek ve amaçların 
belirlenmesine yardımcı olmak bakımından girişimciliğe katkıda bulunmaktadır (Korkmaz, 
2012, s.212). 

 Yenilikçilik: Yenilikçilik, girişimcilerin odak noktası ve son derece önemli 
karakteristik özelliğidir ve yaratıcılığın ticari versiyonu olarak kabul edilmektedir. Girişim-
cilerin bakış açısına göre yenilik, pazarlanabilir yenilik anlamına gelmektedir (Yıldız, 2012, 
s.84). 

 Kontrol odağı: Bireylerde kontrol odağı içsel ve dışsal olarak ayrılmaktadır. Koh 
(1996)’a göre, içsel kontrol odağına sahip bireyler, hayatlarında meydana gelen olayları 
kontrol edebildiklerine, dışsal kontrol odağına sahip bireyler ise hayatlarında meydana 
gelen olayların şans veya kader gibi dış faktörlerin bir sonucu olduğuna inanmaktadır. 
Girişimcilerin ise, içsel kontrol odağına sahip olduklarına inanılır ve yeni fırsatlar arayan ve 
yenilikçi bir tutum sergileyen girişimcilerin hayatlarında meydana gelen olayları kontrol 
edebilme yeteneğine de sahip olmaları beklenir (Gürol ve Atsan, 2006, s.29-30). 

 Belirsizlik toleransı: Bireyin belirsiz durumlara karşı pozitif şekilde tepki verebilme 
yeteneğidir. Eğer bir birey belirsizlik durumunda verdiği karara güvenirse, bu tür 
durumlara karşı toleransı yüksek olarak nitelendirilir (Gürol ve Atsan, 2006, s.30). 
Belirsizliğe karşı yüksek toleransa sahip kişiler belirsiz durumları/uyarıları arzu edilir, 
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iddialı ve ilgi çekici olarak algılar ve bu tür durumların uyumsuzluğunun karmaşıklığını ne 
inkâr eder ne de saptırırlar (Okhomina, 2010, s.141). Genel olarak girişimci yöneticilerin 
geleneksel yöneticilerden daha iyi şekilde belirsizliği tolere ettiğine inanılır, çünkü 
girişimciler daha az yapılandırılmış, daha belirsiz ihtimaller kümesi ile karşılaşırlar ve karar 
ile ilgili nihai sorumluluğu gerçekten üzerlerine alırlar (Gürol & Atsan, 2006, s.30). 

 Kendine güven: Bireyin kendi hakkında olumlu ve gerçekçi tutuma sahip olması 
demektir. Bir girişimci için kendine güven ise belirlediği hedefleri başarabileceğine 
inanmasıdır (Dündar ve Ağca, 2007, s.129). Kendine güven (özgüven) girişimciliğin 
belirleyici bir faktörü olmaktan ziyade muhtemelen bir sonucudur. Girişimcilik hakkındaki 
literatürde, girişimcilerin diğer insanlara kıyasla daha yüksek bir düzeyde öz güven 
sergiledikleri belirtilmektedir (Gürol ve Atsan, 2006, s.30). 

Türkçe literatürde her ne kadar üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerine 
yönelik yapılan araştırmalar mevcut (Güral ve Atsan (2006), Güney ve Nurmakhamatuly 
(2007), Avşar (2007), Örücü ve  (2007), Dündar ve Ağca (2007), Balaban ve Özdemir (2008),  
Karabulut (2009),  Naktiyok ve Timuroğlu (2009), İbicioğlu, (2009), Patır ve Karahan (2010), 
Demirel ve Tikici (2010), Fidan ve Çiftçi (2010), Cansız (2010), Yılmaz ve Günel (2011), İşcan 
ve Kaygın (2011), Ören ve Biçkes (2011), Kılıç, Keklik & Çalış (2012), Korkmaz (2012), Uluyol 
(2013), Akkaya, Yıldız & Akın (2014), Gürer vd., (2014), Çatır, Şimşek & Ölekli (2015), Salik 
ve Kaygın (2016)) olsa da ileride birer potansiyel girişimci olmaya aday öğrencilerin yaşam 
doyumlarını, genel öz-yeterliklerini ve tükenmişlik seviyelerini ele alan herhangi bir çalışma 
yoktur. Bu sebepten dolayı literatüre katkı sunması hedeflenmektedir.  

V.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

A.Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmanın amacı, birer potansiyel girişimci olan üniversite öğrencilerinin 
etkilenebilecekleri faktörler olan genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişlik 
düzeylerinin girişimcilik eğilimlerine olan etki düzeyini tespit etmektir. Bunun yanı sıra 
demografik faktörler açısından girişimcilik potansiyelinin farklılaşıp farklılaşmadığı da 
tespit edilmek istenmiştir.  

Araştırma kapsamında genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeyi ile 
girişimcilik potansiyeli değişkenleri hakkında yerli ve yabancı literatür incelenmiştir. 
Araştırma teorik çerçeve, metodoloji, verilerin analizi ve sonuç kısımlarını kapsamaktadır. 

 Anket çalışmasına dayanan araştırmanın alan çalışması, üniversite öğrencileri olarak 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda konuyu ölçme, değerlendirme ve yorumlama amaçlı 
öğrencilere anket uygulaması yapılarak elde edilecek verilerin rapor edilmesi ve analize 
edilmesi bu projenin temel çıktısını oluşturmaktadır. 

B. Araştırmanın Hipotezleri  

Yapılan çalışmalar ve girişimcilik potansiyeli ile ilgili teorik bilgiler ışığında aşağıda 
belirtilen temel hipotezler test edilmek üzere oluşturulmuştur. Bunlar; 

Hipotez 1: Genel öz-yeterlik değişkeni öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini pozitif 
anlamda etkiler. 

Hipotez 2: Yaşam doyumu değişkeni öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini pozitif 
anlamda etkiler. 

Hipotez 3: Tükenmişlik düzeyi değişkeni öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini pozitif 
anlamda etkiler. 
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C.Araştırmanın Örneklemi ve Yöntemi 

Araştırmanın nihai hedefine ulaşmak için gerekli veriler anket yöntemiyle oluşturulan soru 
formları yoluyla toplanmıştır. Anketler, gönüllülük esasına göre çalışanlara elden dağıtılıp 
toplanarak uygulanmıştır. Örneklem olarak X üniversitesinin, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin mevcut öğrencileri seçilmiştir. Bu evrende 725 İİBF öğrencisi bulunmaktadır. 
%95 güven aralığında örneklem 252 kişi olarak hesaplanmış olup 267 anket uygulanmıştır.  

Çalışmada kullanılan ölçekler aşağıda özetlenmiştir. 

 Genel Öz-Yeterlik Ölçeği: Schwarzer ve Jerusalem’ in (1995) geliştirdikleri, Aypay 
(2010) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ve 25’ten fazla dile uyarlaması yapılan bir ölçektir. 
Schwarzer ve Jarusalem tarafından 1979 yılında Almanya’da geliştirilen Genel Öz-Yeterlik 
Ölçeği ilk olarak 20 madde olarak hazırlanmıştır. 1981 yılında yapılan düzeltmelerle 10 
maddeye indirilen ölçek 1995 yılında son haline getirilmiştir. Maddelerden ve ölçekten 
yüksek puan almak yüksek seviyede genel öz-yeterliğe işaret etmektedir. Birçok çalışmada 
kullanılan Genel Öz-Yeterlik ölçeği, .75 ile .91 arasında değişen iç tutarlık katsayılarına 
sahiptir (Brink, vd, , 2012; Brudnik, 2009; Chen vd., 2004; Scholz, vd., 2002). 

 Yaşam Doyumu Ölçeği: The Satisfaction with Life Scale (SWLS) olarak literatürde yer 
alan ölçek Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilmiştir.  

 Maslach Tükenmişlik Ölçeği: Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiştir. 
Öğretmenler için hazırlanan ölçeğin ifadeleri çalışmada öğrenciler için uyarlanmıştır.  

 Girişimcilik Potansiyeli Ölçeği: İşcan ve Kaygın (2011)’in çalışmasında kullandığı 
ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek toplam 6 alt boyut ve 30 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçeklerin uygulanması ile elde edilen puanların güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik 
formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçeklerin güvenirlik değerleri Genel Öz-Yeterlik 
ölçeği için (0,84), Yaşam Doyumu Ölçeği için (0,85), Tükenmişlik Düzeyi Ölçeği için (0,85) ve 
Girişimcilik Potansiyeli Ölçeği için (0,81) olarak bulunmuş olup elde edilen bu değerler için 
ölçeklerin güvenilir olduğu kanısına varılmıştır.  

D. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi ve değerlendirilmesinde, SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) 
paket programından yararlanılmıştır. Ankette yer alan sorular için frekans dağılım sonuçları 
tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon ve 
regresyon analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır. 

E. Araştırmanın Bulguları 

1.Demografik Bulgular  

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerinin incelenebilmesi için frekans 
analizleri yapılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frek
ans 
(f) 

Yüzd
e (%) 

Geçerli 
(%) 

Kümülatif 
(%) 

Cinsiyet 

Bay 106 39,7 39,7 39,7 
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Bayan 161 60,3 60,3 100,0 

Medeni Durum 

Bekâr 262 98,1 98,1 98,1 

Evli 5 1,9 1,9 100,0 

Sınıf  

Hazırlık (İngilizce) 1 ,4 ,4    ,4 

1.sınıf 21 7,9 7,9 8,2 

2.sınıf 60 22,5 22,5 30,7 

3.sınıf 104 39,0 39,0 69,7 

4.sınıf 81 30,3 30,3 100,0 

Bölüm 

İşletme  182 68,2 68,2 68,2 

İktisat  24 9,0 9,0 77,2 

Kamu Yönetimi  12 4,5 4,5 81,6 

Uluslararası İlişkiler 9 3,4 3,4 85,0 

Diğer 40 15,0 15,0 100,0 

Daha evvel girişimcilik faaliyeti var mı? 

Evet 101 37,8 37,8 37,8 

Hayır 166 62,2 62,2 100,0 

N: 267 

 Uygulanan ankete katılanların % 39,7’sinin (106 kişi) bay % 60,3’ünün (161 kişi) 
bayan olduğu tespit edilmiştir. Uygulama yapılan alanda çalışanların çoğunluğunu 
bayanlar oluşturmaktadır. 

 Çalışmaya katılanların % 1,9’unun (5 kişi) evli % 98,1’inin (262 kişi) bekâr olduğu 
tespit edilmiştir. Uygulama yapılan alanda çalışanların çoğunluğunu çok büyük bir 
çoğunluğunu bekârlar oluşturmaktadır. 

 Çalışmaya katılanların hangi sınıfta okuduklarına baktığımızda % ,4’ü (1 kişi) 
İngilizce hazırlık, % 7,9’u (21 kişi) 1.sınıf, % 22,5’i (60 kişi) 2.sınıf, % 39’u (104 kişi) 3.sınıf ve 
% 30,3’ü (81 kişi) son sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir. Bu verilere bakarak ankete 
katılanların büyük çoğunluğunun ara ve üst sınıflar olduğu tespit edilmiştir.  

 Ankete katılan İİBF öğrencilerinin % 68,2’si (182 kişi) işletme, % 9’u (24 kişi) iktisat, % 
4,5’i (12 kişi) kamu yönetimi, % 3,4’ü (9 kişi) uluslararası ilişkiler ve % 15’i de (40 kişi) diğer 
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bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmaya katılanların büyük çoğunluğunun işletme bölümü 
öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir.  

 Çalışmaya katılanların daha önce herhangi bir girişimcilik faaliyetine katılıp 
katılmadıklarına baktığımızda cevaplayıcıların % 37,8’inin (101 kişi) katıldıkları ve % 
62,2’sinin (166 kişi) katılmadıkları görülmektedir. Her ne kadar katılmayanların sayısı daha 
fazla olsa da katılanların sayısı da azımsanmayacak derecede olduğu görülmektedir.  

2.Araştırmanın Temel Bulguları 

Araştırmada daha evvel güvenirliği test edilmiş olan ölçeklerin tekrar güvenirlikleri 
öncelikle test edilmiştir. Daha sonra araştırmanın hipotezlerinin regresyon yöntemi 
kullanılarak test edilmesi uygun görülmüş olup bu amaçla regresyon analizleri yapılmıştır. 
Diğer taraftan değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek adına öncelikli olarak 
korelasyon analizi yapılmış ve regresyon analizi sonuçlarından önce sunulmuştur. 

a.Ölçeklerin Güvenirlik Analizleri 

Araştırmada kullanılmış olan boyutlar ve bu boyutların var olan alt boyutlarının güvenirlik 
değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup tüm boyutlar için istenen taban seviyenin (0,7) 
üstünde oldukları görülmektedir. Bu değerler için ölçeklerin güvenilir olduğu sonucu 
çıkarılabilir.  

Tablo 2. Araştırmanın Değişkenleri ve Güvenilirlik Testi 

Boyutlar Cronbach’s 
Alpha  

Genel Öz Yeterlik ,842 

Yaşam Doyumu ,857 

Tükenmişlik Düzeyi ,856 

Girişimcilik Potansiyeli (Genel)  ,817 

Kendine Güven ,838 

Başarma İhtiyacı ,837 

Yenilik ,831 

Kontrol Odağı ,831 

Risk Alma ,833 

Belirsizliğe Karşı Tolerans ,864 

b.Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri 

Araştırma hipotezleri test edilmeden önce modelde bulunan değişkenlerin birbirleri ile 
ilişkilerinin derecesine bakılmıştır. Öncelikle girişimcilik potansiyeli boyutları olan kendine 
güven, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma ve belirsizliğe karşı tolerans 
boyutları ile genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeyi değişkenleri 
arasındaki ilişkileri belirleyebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır.  
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Tablo 3. Araştırma Değişkenleri Arasındaki Korelasyon Değerleri 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Genel Öz Yeterlik 1  

2.Tükenmişlik Düzeyi ,190** 1  

3.Yaşam Doyumu ,330** ,237** 1 

4.Kendine Güven ,378** ,215** ,360** 1    

5.Yenilik  ,437** ,309** ,237** ,521** 1 

6.Başarma İhtiyacı ,399** 192** ,172** ,450** ,537** 1   

7.Kontrol Odağı  ,444** ,211** ,259** ,445** ,609** ,529** 1 

8.Risk Alma  ,406** ,266** ,245** ,448** ,526** ,499** ,603** 1 

9.Bel. Karşı Tolerans ,296** ,317** ,250** ,202** ,267** ,254** ,221** ,264** 1 

10.Girişimcilik Potans. ,541** ,338** ,345** ,708** ,809** ,753** ,807** ,779**
 ,466** 1 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.  

* Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 Korelasyon analizi sonuçlarına göre genel öz yeterlik boyutu ile girişimcilik 
potansiyeli boyutu (r=,541; p<0,01) ve girişimcilik potansiyelinin alt boyutları olan kendine 
güven (r=,378; p<0,01), yenilik (r=,437; p<0,01), başarma ihtiyacı (r=,399; p<0,01), kontrol 
odağı (r=,444; p<0,01), risk alma (r=,406; p<0,01) ve belirsizliğe karşı tolerans (r=,296; 
p<0,01) değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 Tükenmişlik düzeyi boyutu ile girişimcilik boyutu (r=,338; p<0,01) ve girişimcilik 
potansiyelinin alt boyutları olan kendine güven (r=,215; p<0,01), yenilik (r=,309; p<0,01), 
başarma ihtiyacı (r=,192; p<0,01), kontrol odağı (r=,211; p<0,01), risk alma (r=,266; p<0,01) 
ve belirsizliğe karşı tolerans (r=,317; p<0,01) değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. 

 Yaşam doyumu boyutu ile girişimcilik potansiyeli boyutu (r=,345; p<0,01) ve 
girişimcilik potansiyelinin alt boyutları olan kendine güven (r=,360; p<0,01), yenilik (r=,237; 
p<0,01), başarma ihtiyacı (r=,172; p<0,01), kontrol odağı (r=,259; p<0,01), risk alma (r=,245; 
p<0,01) ve belirsizliğe karşı tolerans (r=,250; p<0,01) değişkenleri arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 Genel öz yeterlik boyutu ile tükenmişlik düzeyi arasında (r=,190; p<0,01) ve aynı 
boyut ile yaşam doyumu arasında (r=,330; p<0,01) pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur.  

 Tükenmişlik düzeyi ile yaşam doyumu arasında da (r=,237; p<0,01) pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 Son olarak çalışmanın tüm boyutları arasında (p<0,01) düzeyinde anlamlı ilişkiler 
bulunduğu görülmektedir.  

c.Regresyon Analizleri ve Hipotezlerin Testleri 

Bu bölümde öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla regresyon analizinden 
faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında önerilen hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan 
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çoklu regresyon analizi sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Analizde girişimci 
potansiyeli değişkeni bağımlı; genel öz-yeterlik boyutu, yaşam doyumu boyutu ve 
tükenmişlik düzeyi boyutu ise bağımsız değişken olarak kabul edilmiştir. Böylelikle bu 
bağımsız değişkenlerin girişimcilik potansiyeli boyutu üzerindeki etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Tablo 4. Genel Öz Yeterlik ile Girişimcilik Potansiyeli İlişkisine Yönelik Regresyon 
Analizi  

 

 

Bağımsız Değişken 

Genel Öz-Yeterlik 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart Katsayılar Sig. 

 β Std. Hata β t  

(Sabit) 2,067 ,157  13,196 ,000 

Girişimcilik Potansiyeli  ,420 ,040 ,541 10,411 ,000 

R= ,541        R2= ,293 F= 108,382 Sig.= ,000 

Genel öz yeterlik değişkeninin girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkisini incelemek üzere 
kurulan regresyon modelinin istatiksel olarak anlamlı olduğu ve pozitif olduğu 
görülmektedir (R= .541, R2= .293,  F=108.382, p<.01). Genel öz yeterlik değişkeni girişimcilik 
potansiyelindeki varyansın yaklaşık %29’unu açıklamaktadır. Yani, genel öz yeterlik 
değişkeni öğrencilerin girişimcilik potansiyelini %29 oranında açıklayabilmektedir. Buna 
göre söz konusu bu değişkenlerin aralarındaki ilişkiye dayanarak H1 hipotezi kabul 
edilmiştir.  

Tablo 5. Yaşam Doyumu ile Girişimcilik Potansiyeli İlişkisine Yönelik Regresyon Analizi  

 

 

Bağımsız Değişken 

Yaşam Doyumu 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

Sig. 

 β Std. Hata β t  

(Sabit) 2,901 ,133  21,869 ,000 

Girişimcilik Potansiyeli  ,236 ,040 ,345 5,967 ,000 

R= ,345      R2= ,119 F= 35,607 Sig.= ,000 

Tablo 5’te görüldüğü gibi regresyon analizi sonuçlarına göre bağımsız değişken olarak 
yaşam doyumunun, bağımlı değişken olarak girişimcilik potansiyelini yaklaşık % 12 
oranında açıklayabildiğini göstermiştir. Sonuçlara bakıldığında yaşam doyumunun 
girişimcilik potansiyeli üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu görülmektedir 
(R= .345, R2= .119,  F=35.607,  p<.01). Bu verilere dayanarak H2 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 6. Tükenmişlik Düzeyi ile Girişimcilik Potansiyeli İlişkisine Yönelik Regresyon 
Analizi  

 

 

Tükenmişlik Düzeyi 

Standardize Edilmemiş Standart Katsayılar Sig. 
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Bağımsız Değişken Katsayılar 

 β Std. Hata β t  

(Sabit) 2,688 ,171  15,693 ,000 

Girişimcilik Potansiyeli  ,291 ,050 ,338 5,810 ,000 

R= ,338      R2= ,114 F=33,757 Sig.= ,000 

Tablo 6’daki regresyon analizi sonucuna baktığımızda tükenmişlik düzeyinin girişimcilik 
potansiyeli üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (F=33.757, 

p<.01, R= .338,  R2= .114 ). Ayrıca tükenmişlik düzeyi değişkeni, girişimci potansiyelinin 
yaklaşık olarak %11’ini açıkladığı da analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır. Buna göre H3 
hipotezi kabul edilmiştir.  

Araştırmada öğrencilerin girişimcilik potansiyelleri araştırılırken bu potansiyelin kimi 
faktörlere göre değişip değişmediğini test etmek amacıyla cinsiyet ve medeni durum 
faktörleri t testine tabi tutulmuştur.   

Tablo 7. Öğrencilerin Girişimcilik Potansiyellerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi 

  n X S.s. t p 

Girişimcilik 
Potansiyeli  

Bay  104 3,73 ,588   

Bayan  161 3,63 ,541 1,537 ,126 

Öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t testi sonucunda 
aradaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (t= 1,537, p>,05). Buna göre cinsiyetin, 
öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir.  

Tablo 8. Öğrencilerin Girişimcilik Potansiyellerinin Medeni Duruma Göre İncelenmesi 

  n X S.s. t p 

Girişimcilik 
Potansiyeli  

Bekâr  261 3,68 ,560   

Evli  4 3,23 ,546 1,567 ,118 

Öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin medeni durumlarına göre anlamlı olarak 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t testi 
sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (t= 1,567, p>,05). Buna göre 
medeni durumun, öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini etkileyen bir faktör olmadığı 
söylenebilir.  

SONUÇ  

 Bir ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için girişimcilik potansiyeline sahip 
bireylerin sahaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır (Bozkurt vd., 2012: 243). Kalkınmayı, 
zenginlik oluşturmayı ve yaşam standardını yükseltmeyi sağlayan girişimcilerin sayısını 
arttırmak için toplum bireylerinin girişimcilik eğilimlerinin artırılması ve bu eğilimde 
bulunanların girişimciliğe yönlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü girişimciler güçlü bir 
ekonominin mimarı konumundadırlar. Bir ülkenin girişimci sayısı ne kadar çoksa ekonomisi 
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de o kadar güçlüdür. Endüstriyel yapısını iyileştirmek, rekabet gücünü artırmak, ekonomik 
büyümeyi hızlandırmak, istihdam ve gelir düzeyini artırmak isteyen bir ülke güçlü 
girişimcilere sahip olmalıdır (Salik ve Kaygın, 2016: 146). Özellikle gençlerin bu yönde teşvik 
edilmeleri ve ülkelerin eğitim sisteminin de bu konuya ağırlık vererek düzenlenmesi 
gerekmektedir (Bozkurt vd., 2012: 243). 

Bu anlamda birer potansiyel girişimci olan öğrencilerin etkilenebilecekleri faktörlerden olan 
genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeyi ile ilgili olarak yapılan araştırmanın 
sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmiştir:  

 Araştırmaya katılan erkeklerin oranı yaklaşık olarak %40 (106 kişi) ve bayanların 
oranının yaklaşık %60 (161 kişi) olduğu ve büyük bir çoğunluğunun bekâr (262 kişi) olduğu 
tespit edilmiştir. 

 Katılanların %39’u (104 kişi) 3.sınıf, %30,3’ü (81 kişi) 4.sınıf, %22,5’i (60 kişi) 2.sınıf, 
%7,9’u (21 kişi) 1.sınıf ve %0,4’ünün (1 kişi) İngilizce hazırlık sınıfında okudukları 
görülmüştür.  Çalışmaya çoğunluk olarak üst sınıfların katıldıkları görülmektedir.  

 Araştırma kapsamındaki deneklerin %68,2’si (182 kişi) işletme bölümü, %9’u (24 kişi) 
iktisat bölümü, %4,5’i (12 kişi) kamu yönetimi, %3,4’ü (9 kişi) uluslararası ilişkiler ve 
%15’inin (40 kişi) diğer bölümlerde okudukları tespit edilmiştir. Çalışmanın geneline işletme 
bölümü öğrencilerinin katıldıkları görülmektedir. 

 Daha evvel herhangi bir girişimcilik faaliyetine katılıp katılmadığı sorusuna 
katılımcıların yaklaşık %38’i (101 kişi) Evet ve yaklaşık %62’si (166 kişi) de Hayır cevabını 
vermiştir. Dolayısıyla bu oran her ne kadar istenen seviyede olmasa da 5 kişiden 2 kişinin 
daha evvel girişimcilik faaliyetine katılmasının sonraki girişimler için umut verici olduğu ve 
geri kalan 3/5’lik dilim için uygun zemin hazırlanmasına yardımcı olabileceği yorumu 
yapılabilir.  

 Araştırmanın değişkenleri arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda Genel Öz-
Yeterlik boyutu ile Girişimcilik Potansiyeli arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon 
değeri bulunmuştur (r=,541; p<0,01). 

 Yaşam Doyumu boyutu ile Girişimcilik Potansiyeli boyutu arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir korelasyon değeri bulunmuştur (r=,345; p<0,01). 

 Tükenmişlik Düzeyi ile Girişimcilik Potansiyeli boyutu arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir korelasyon değeri bulunmuştur (r=,338; p<0,01). 

 Genel Öz-Yeterlik boyutu ile Tükenmişlik Düzeyi arasında (r=,190; p<0,01) ve Genel 
Öz-Yeterlik boyutu ile Yaşam Doyumu arasında (r=,330; p<0,01) pozitif yönlü anlamlı 
ilişkiler bulunmuştur.  

 Tükenmişlik Düzeyi ile Yaşam Doyumu arasında da (r=,237; p<0,01) pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 Son olarak korelasyon analizlerinde çalışmanın tüm boyutları arasında (p<0,01) 
düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur denilebilir.   

 Genel Öz-Yeterlik değişkeninin Girişimcilik Potansiyeli üzerindeki etkisini incelemek 
üzere kurulan regresyon modelinin istatiksel olarak anlamlı olduğu ve pozitif olduğu tespit 
edilmiştir (R= .541, R2= .293,  F=108.382, p<.01).  

 Regresyon analizi sonucunda Yaşam Doyumunun Girişimcilik Potansiyeli üzerinde 
anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu görülmüştür (R= .345, R2= .119,  F=35.607,  p<.01). 

 Regresyon analiziyle bulunan diğer bir veriye göre Tükenmişlik Düzeyinin 
Girişimcilik Potansiyeli üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir (R= .338, R2= .114, 
F=33.757, p<.01, ). 

 Araştırmada öğrencilerin girişimcilik potansiyelleri araştırılırken bu potansiyelin 
cinsiyet ve medeni durumlara göre değişip değişmediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 
sonucunda bu faktörlerin girişimcilik potansiyeline etki etmedikleri tespit edilmiştir. Genel 
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olarak literatürde erkeklerin bayanlara nazaran daha girişimci oldukları sonucu çıkarken 
çalışmamızda böylesi bir paralelliğin olmadığı görülmektedir.  
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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TARIMA KATKISI: 
ÇİĞİLLER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Bahadır AYCAN 145 
Öğr. Gör. Uğur BİLGEN 146 
Öğr. Gör. Ali Taha İNCE 147 

ÖZET 
Kökeni 1863 yılına dayanan Tarım Kredi Kooperatifleri, planlı dönemde ilk olarak 1961 
Anayasasında yer almıştır. Kuruluşundan günümüze kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde 
dayanışmayı sağlamış ve tarım sektörüne önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle 
çiftçilerimize kısa vadeli işletme kredileri ve orta vadeli yatırım kredileri ile finansman 
kaynağı sağlamada önemli bir kurum haline gelmiştir. Kuruduğu şirketler ile çiftçilerimizin 
ihtiyaç duyduğu girdilere rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Bu yaptığı çalışmalarla 
sürdürülebilir ve üretkenliği fazla olan bir sektör olmayı amaçlamaktadır.  
İzmir bölgeye bağlı olarak Manisa ili Gördes ilçesinin Çiğiller mahallesinde 1434 Sayılı 
Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 1952 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze 
faaliyetlerini etkin olarak sürdüren bu kurum, bölge de tarımsal faaliyetlerinin gelişmesinde 
etkin rol oynamaktadır. Çalışma da Çiğiller mahallesindeki 1434 Sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifinin bölge çiftçilerine sağladığı imkân ve destekler incelenmiştir. Yapılan bu 
çalışmada çiftçilerin başta düşük faizli genel ihtiyaç kredileri olmak üzere; tohumluk kredi, 
kimyevi gübre kredileri, hayvancılık işletme kredileri, tarımsal ilaç kredileri, akaryakıt 
kredileri, tarımsal araç-gereç kredileri, hayvancılık donatma kredileri ve tarımsal sulama 
kredileri incelenmiş; yapılan bu incelemede Tarım Kredi Kooperatifinin toplam verdiği 
kredi miktarı ve diğer sağladığı destekler de çalışmaya dâhil edilmiştir.  Özellikle son 
yıllarda 1434 Sayılı Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifinin teşvikiyle başlayan ve hızla ilerleyen 
seracılık faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirler incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kooperatifçilik, Üretim, Maliyet, Fiyat. 
 Jel Kodları: J54, E23, D23, G13. 

THE CONTRIBUTION OF AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES TO THE 
AGRICULTURE: ÇİĞİLLER AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVE SAMPLE 

ABSTRACT 
Origin, based on the 1863 Agricultural Credit Cooperatives, It took first place in the 

1961 Constitution in the planned period. Since its establishment, it has been providing 
solidarity in the framework of  cooperative principles and It has contributed significantly to 
the agricultural sector.  In particular, our farmers to provide short-term working capital 
loans and investment loans for medium-term funding source has become an important 
institution.  With established companies, it has provided an easy way to reach into required 
inputs of our farmers. With these studies, It aims to be a sector which is more sustainable 
and productivity. 

1434 Sayılı Çiğiller Agricultural CreditCooperatives which depending on the İzmir 
region was established in 1952 in Çiğiller neighborhood of  Gördes Town of  Manisa.  Since 
its inception, the institution carrying out its activities effectively, the regional so play an 
active role in the development of agricultural activities. In this study Facilities and support 
provided to region farmers by agricultural cooperatives were examined. For farmers, first 
low-interest general purposes loans, seed credits, fertilizer credits, live stock enterprise 
credits,   pesticide credits,  fuel credits,   agricultural tools and equipment credits,   Live 
stock equipment credits and irrigation credits were investigated, made in this investigations, 
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The total amount of credit gived and provided other support by 
theAgriculturalCreditCooperatives that were included in the study. Especially in 
recentyears, starting with the promotion of agricultural cooperatives and rapidly advancing 
greenhouse operations and income derived from these activities were examined. 
KeyWords : Cooperative, Production, Cost, Price. 
Jel Codes:   J54, E23, D23, G13. 

GİRİŞ 

1984 yılında çıkarılan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 1581 sayılı kanunda, 
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin idari ve mali yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. 
Bu KHK, daha sonra 1985 yılında 3223 sayılı kanun olmuş, bu değişiklikle; Tarım Kredi 
Kooperatifleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu haline gelirken; denetimi de 
yine bu bakanlığa verildi. Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Merkez Birliğinde Genel 
Müdürün, Bölge Birliklerinde ise Bölge Müdürünün şahsında birleştirilmesi esası 
getirilirken, ortaya çıkan yönetim sıkıntıları nedeniyle; 1995 yılında 553 sayılı KHK ile, idari 
yapıda önemli değişikliklere gidilirken 1581 sayılı kanunda öngörülen yapıya tekrar 
dönüldü. 12 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5330 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılması hakkındaki 553 sayılı Kanun 
Hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun ile Kurumun yasal 
düzenlemesine son hali verildi (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri). 

Tarım kredi kooperatiflerinin amacı üyesi olan çiftçilere en uygun krediyi sağlamak için 
kurulmuş birliklerdir. Genellikle küçük ve orta çiftçilerin ortak olduğu kooperatifler 
ortakların tek başlarına alamadıkları krediyi,  maliyetine ve düşük faizle temin etmeye 
çalışırlar (İNAN, 2004, s. 132). 

Tarım kredi kooperatifleri iştirakleri ile birlikte kooperatif üyelerine: kimyevi gübreler, bitki 
besleme ürünleri, bitki koruma ürünleri, motorin, kömür, enerji ürünleri, sulama sistemleri, 
tarım alet makine, tohumluk, fide-fidan, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, yem çeşitleri, 
temel gıda maddeleri ve zaruri tüketim maddelerinin satışını veya desteğini sağlamaktadır. 
Yapmış olduğu bu faaliyetler ile birlikte üye sayısı artışı veya mevcut üyelerin ortaklık 
paylarında artış seyirleri izlenmektedir.  

Manisa ilinin büyük şehir olmasıyla birlikte Gördes ilçesine bağlı eski adıyla köy yeni adıyla 
mahalle olan Çiğiller, ilçenin ve bölgenin tarımsal potansiyelinde önemli bir yere sahiptir. 
Mahalle nüfusunun neredeyse tamamı tarım ile uğraşmakta ve bu faaliyetlerini çağın 
getirdiği yeniliklere uygun olarak gerçekleştirmektedirler. Özellikle son yıllarda seracılığa 
olan ilginin artmasıyla birlikte tarımsal verimlilik ve kazanç artış göstermiştir.  

Diğer çevre bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerden farklı olarak Çiğillerde bir tarım kredi 
kooperatifinin bulunması, kooperatif ortaklarını doğru yönlendirmesiyle, üreticilerin daha 
bilinçli ve vizyon sahibi olmalarına katkı sağlamıştır.  

I.TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN GENEL DURUMU 

Tablo 1 de Haziran 2016 itibari ile Türkiye’deki tarımsal kredi kooperatiflerin çeşidi, sayısı 
ve kaç ortaktan oluştukları verilmiştir.  

Tablo1: Tarımsal Kooperatiflerin 30.06.2016 Tarihindeki Sayısal Verileri 

TABİ 
OLDUĞU 
KANUN 

BİRİM KOOPERATİFLER 

TÜRÜ SAYISI ORTAK SAYISI 
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1163, 3476 S.K. 
TARIMSAL 
KALKINMA                   7.256                  781.847     

1163, 3476 S.K. SULAMA                  2.526                  303.799     

1163, 3476 S.K. SU ÜRÜNLERİ                      552                    30.865     

1163, 3476 S.K. PANCAR EKİCİLERİ                        31              1.448.171     

1581, 5330 S.K. TARIM KREDİ                   1.625              1.026.179     

1196, 4572 S.K. TARIM SATIŞ                      399                  533.456     

1163 S.K. ÜRETİM PAZARLAMA                      428                    18.845     

1164 S.K. YAŞ MEYVE VE SEBZE                        37                      3.142     

  GENEL TOPLAM                12.854              4.146.304     

Kaynak:http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Belgeler/Tar%C4%B1msal%20%C3%96rg%C3%
BCtlenme/06-
%20Tar%C4%B1msal%20%C3%96rg%C3%BCtlenmeTablosu%2012.07.2016%20.pdf 

Toplamda 8 gruba ayrılan Tarımsal kooperatifler içerisinde en fazla ortağa sahip kooperatif 
Pancar ekicileri kooperatifinden sonra en fazla ortağa sahip kooperatif Tarım Kredi 
Kooperatifleri olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Türkiye de toplam da 12.854 adet 
kooperatif vardır bunların %56,4’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, %19,6’sı Sulama 
Kooperatifleri ve %12,6’sını da Tarım Kredi Kooperatifleri oluşturmaktadır (T.C. Tarım Gıda 
ve Hayvancılık Bakanlığı ). Ancak kooperatif sayıları ile üye sayıları doğru orantılı bir 
şekilde dağılmamıştır. Kooperatif sayısı 31 olan Pancar Ekicileri Kooperatifi 1.448.171 üyesi 
ile birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise Tarı Kredi Kooperatifleri gelmektedir.  

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Tarım Kredi kooperatifleri 1 Merkezi Birliği, 16 bölge birliği, 
1.625 kredi kooperatifi ile ortaklarına hizmet vermektedir. Ortak sayısı 1.026.179 kişidir. 
Tarım Kredi kooperatiflerine ait 9 adet A.Ş. vardır. Bunlar 

Gübretaş: Hisselerinin %75,95’i Tarım Kredi Kooperatifine aittir. 6 Kasım 1952 tarihinde 
dönemin Bakanlar Kurulu, Türk çiftçisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek 
verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi fikrinden yola çıkarak Gübre Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi'nin (GÜBRETAŞ) kurulması kararını alır, ancak şirket resmi olarak 1953 
yılında faaliyete geçer. GÜBRETAŞ dünyanın en büyük gübre üreticisidir.(Kaynakça 
GÜBRETAŞ) 

İmece Plastik: Tamamı Tarım Kredi Kooperatifine ait kuruluştur. Ambalaj üzerine üretim 
yapan özellikle seracılık faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin hizmeti verilmektedir (İMECE 
Plastik ).  

İmece Prefabrik: İmece Prefabrik piyasaya yönelik Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon 
Yapılar, Prefabrik Evler, Konteynerler, Güvenlik Kulübeleri İmalatı ve Montajı, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine yönelik ise Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon Depo ve Hizmet Binaları, 
Fabrikalar, Yükleme Bantları, Akaryakıt Tankı, Paratoner, Regülâtör, Jeneratör tesisi ve 
servis hizmetleri vermektedir. Şirket 2007 yılından itibaren ise altyapısını daha da 
güçlendirerek her marka Kule Vinç parçaları, Fabrikalar, Sanayi Yapıları, Stadyum 
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Tribünleri, Her tür kalıp imalatı, Filtre ve Konkasör imalatları yapmaya başlamıştır (İMECE 
Prefabrik Yapı A.Ş).         

Tareks: Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bu şirket tohumculuk üzerine hizmet vermektedir. 
Çiftçilere sunduğu ürünler; patates tohumu, yonca tohumu, nohut tohumu, arpa tohumu, 
buğday tohumu ve hibrit mısır tohumudur (TAREKS A.Ş).  

Tarım Kredi Süt: Tarım Kredi Kooperatifinin Süt ve süt ürünlerinin üretimin yapıldığı 
firmasıdır (Tarım Kredi Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş ). 

Tarım Kredi Yem: Tarım Kredi Kooperatiflerinin küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemlerinin 
üretiminin yapıldığı firmasıdır (Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş). 

Tarkim: Manisa ilinde kurulmuş olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin bitki koruma ürünleri, 
halk sağlığı ürünleri ve iş güvenliği ürünlerinin üretiminin yapıldığı firmasıdır (Tarkim 
Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş). 

Tarnet: Tarım Kredi Kooperatiflerinin yazılım  ve teknoloji çözümleri üzerine üretimin 
yapıldığı firmasıdır (TARNET A.Ş). 

TK Plastik: Tarım Kredi Kooperatiflerinin damlama su, yağmurlama boruları, damlatıcılar 
ve kangal boruların üretiminin yapıldığı firmasıdır 
(TarımKrediPlastikveDamlaSulamaSistemleri San. Tic. A.Ş.). 

II.Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifinin Genel Durumu 

01.01.1952 yılında kurulan Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi son 5 yılda yaptığı tarımsal 
faaliyetlerle adını duyurmuş, birçok ilçeye de örnek olmaya başlamıştır. Özellikle seracılık 
faaliyetleri dolayısıyla “Küçük Antalya” olarak anılmaya başlanmıştır. Çiğiller Tarım Kredi 
Kooperatifine bağlı 12 yerleşim merkezi vardır.  

Grafik 1’de Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifine ait 2011-2015 yılları arasındaki sermaye 
rakamları verilmiştir.  

Grafik 1: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi Sermaye Miktarı (2011-2015) 

 

Kaynak: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 

Grafik 1 incelendiğinde 2011 yılında 318.440 TL olan sermayesini sırasıyla 2012 yılında 
%4,2013 yılında  %13, 2014 yılında %11, 2015 yılında %15 artırmıştır. Toplamda 2011 
yılından 2015 yılına sermayesini   %37 artırarak 437.418 TL çıkarmıştır. Sermaye artışının 
sebebi kullandırılan kredi miktarıyla ilgilidir. Kooperatif ortakları kendileri için tespit edilen 
kredi miktarının %5’i kadarını sermaye koymak zorundadırlar. Kredi limitlerini arttırmak 
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isteyen kooperatif ortakları sermayelerini de arttırdıkları için kooperatifin sermaye miktarı 
da artmıştır.  

Grafik 2’de Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifinin 2011 yılı ile 2015 yılları arasındaki ortak 
sayıları verilmiştir.  

Grafik 2: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi Ortak Sayısı (2011-2015) 

 

Kaynak: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 

Grafik 2 incelendiğinde 2011 yılında 324 olan kayıtlı aktif ortak sayısının 2013 yılında 313’e 
düştüğü görülmektedir. 2014 yılında 322 kişiye çıkmış, 2015 yılında ise 305 kişiye 
düşmüştür.  Bunun nedeni, kendisine bağlı bulunan 12 yerleşim yerinden ilçe ve kent 
merkezine göçler olduğundan kaynaklanmaktadır. Tek göç vermeyen yerleşim birimi 
Çiğiller Mahallesi merkezdir. Son yıllarda dış illere çalışmaya giden Çiğiller Mahallesindeki 
çiftçiler geri dönmüş, hepsi tarım kredi desteğiyle sera kurmuşlardır.  

Grafik 3’te Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifinin 2011 ile 2015 yılları arasında kullandırdığı 
kredi miktarları verilmiştir.  

Grafik 3: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi Kullandırdığı Kredi Miktarı (2011-2015) 

 

Kaynak: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 

2012 yılında kullandırılan kredi miktarı 2011 yılına göre %3 daralmıştır. 2013 yılına ise 2012 
yılına göre %15 artış söz konusudur. 2014 yılında 2013’e göre %20 artış gerçekleşmiştir. Son 
gözlem yılı olan 2015 yılında ise bir önceki yıla göre %5 azalma gerçekleşmiştir. 2015 
yılındaki azalma seralarda meydana gelen hastalıktan dolayı 23 tanesi bir dönem boyunca 
bekletilmiş, dolayısıyla en büyük kalemler olan motorin ve sıvı gübre satışı azalmıştır.  

Tablo 2: Kullandırılan Motorin Miktarı ve Tutarı (2011-2015) 

  Miktar (Litre) Tutar (TL) Miktar Artış Tutar Artış 
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2011 154.983 475.818 - - 

2012 175.888 586.625 13,49% 23,29% 

2013 177.360 635.800 0,84% 8,38% 

2014 174.304 648.000 -1,72% 1,92% 

2015 144.057 472.531 -17,35% -27,08% 

Kaynak: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 

2012 yılında motorin ihtiyacı bir önceki yıla göre %13 artarken, 2013 yılında bu oran %0,84 
düşmüş,  daha sonraki yıllarda ise bariz olarak azalmaya başlamıştır. 2011 Yılında 1 sera ile 
başlayan süreç 2015 yılında 61 seraya ulaşmıştır. Yıl yıl sera miktarındaki artış çiftçinin 
büyük alanları ekip biçmesi gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Büyük tarım alanlarının 
işlenmesi yerine sera faaliyetlerine başlayan çiftçinin mazot ihtiyacı 2012 yılından sonra her 
yıl azalmaya başlamıştır.  

Grafik 4 : Yıllara Göre Bitki Besleme Tutarları (2011 – 2015) 

 

Kaynak: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 

2011 yılında 279.703 TL’lik bitki besleme desteği sağlamış, bunun 378 tonluk kısmını 
(266.777 TL) kimyevi gübreler oluşturmuştur. Bu artışın sebebi damlama gübre artışından 
kaynaklanmaktadır.  

Tablo 3: Kullandırılan Motorin Miktarı ve Tutarı (2011-2015) 

  2012 2013 2014 2015 

Sera Sayısı 8 29 48 61 

Alan (m2) 14.500 52.500 93.500 117.500 

Üretim (Ton) 359 1.252 2.213 3.038 

Gelir (TL) 305.660 1.225.000 2.028.000 3.826.000 
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Kaynak: Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 

2011 yılında 1 sera ile başlayan seracılık faaliyetleri özellikle Çiğiller Kooperatifinin 
yönlendirmesi ve kredilendirmesiyle 2012 yılında 7 adet daha sera kurulmuş 14.500 m2 
alana ulaşmıştır. Bu seralarda 359 ton salatalık üretilmiştir. 359 ton salatalıktan 305.660 TL 
gelir elde edilmiştir.   

2013 yılında 2012 yılına göre %263 artarak 29 adet 52.500 m2  alana ulaşmıştır. Bu seralarda 
1.252 ton salatalık üretilmiş, salatalık üretimi %249 artmıştır. Üretilen ürünlerden 1.225.000 
TL gelir elde etmiştir.  

2014 yılında 2013 yılına göre sera miktarı %66 artarak 48 adet ve 93.500 m2‘ye ulaşmış, 2.213 
ton salatalık üretimi gerçekleştirilmiş, elde edilen gelir %66 artarak 2.028.000 TL olmuştur.  

2015 yılında mevcut sera miktarı %27 artmış ve 61 adete ulaşmıştır. Toplam sera alanı 
117.500 olmuş, üretilen ürün %37 artarak 3.038 tona ulaşmıştır. Elde edilen gelir ise %89 
artarak 3.826.000 TL’ye ulaşmıştır.  

SONUÇ 

Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşundan günümüze kadar etkinliğini arttırarak devam 
etmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilerine sağladığı ürünler ile her zaman 
çiftçilerin yanında olmuştur. Türkiye’de toplam da sekiz adet kooperatif veya birlik 
bulunmaktadır. Mevcut kooperatifler içerisinde etkinliği ve sermayesi en yüksek olan 
kooperatif Tarım Kredi Kooperatifleridir. 

Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 01.01.1952 yılında kurulmuştur. Kurulduğundan 
günümüze bitki besleme, bitki koruma, motorin, tarım alet makine, tohumluk, fide fidan, 
hayvanlar, yemler ve zaruri tüketim ürünleri sağlamıştır. Çalışma da 2011 yılı ile 2015 yılları 
arasında Çiğiller Tarım Kooperatifinin çiftçilere sağlamış olduğu kredi ve ürün satışları 
değerlendirilmiştir.  

2011 yılından 2015 yılına toplam sermaye %37 oranında artış sağlanmıştır. Bu artış miktarı 
bizlere mevcut üyelerin daha fazla tahsis edilen kredi kullandıklarını göstermektedir. Bu 
sonuca grafik1 ve grafik 2 incelendiğinde ulaşılmaktadır. Grafik 2 de 2011 yılında kayıtlı 
ortak sayısı 324 iken 2015 yılında kayıtlı ortak sayısı 305’e düşmüştür. Ancak sermaye 
miktarı bu dönem de artış göstermiştir.  Tahsis edilen kredilerin belirli oranın sermaye 
olarak ayrılması, çiftçilere daha fazla kredi tahsis edildiğini göstermektedir.  

2011 yılından 2014 yılına göre artış gözlenmiştir. 2015 yılında ise kredi düşüşleri gözlenmiş 
bu durumun sebebi 23 sera da hastalık meydana gelmesi ve üretimin durdurulması buna 
bağlı olarak gerek mazot tüketimi gerekse zirai mücadele için çiftçiler kredi 
kullanmamışlardır. Bu durum da 2015 yılında kullanılan kredi miktarlarında azalmaya 
neden olmuştur.  

Çiğiller mahallesindeki tek mazot satıcısı konumunda ola Çiğiller Tarım Kredi Kooperatifi 

2013 yılından itibaren mazot satışları azalmaya başlamıştır. Sera miktarının artmasından 
dolayı çiftçiler daha geniş alan kullanım yerine sadece sera alanı için üretim maliyeti 
oluştuğundan artık çiftçiler büyük arazileri işlemediklerinden mazot kullanımları bu süreçte 
azalmıştır. 

2011 -2015 yıllarında sera miktarlarında artış, kullanılan damlama gübre artışları ve buna ek 
olarak ilaç kullanımının artması besleme desteğinin artmasına neden olmuştur.  

Çiğiller Tarım Kredi kooperatifinin hizmet verdiği 12 yerleşim biriminde kurulmasına 
öncülük ettiği sera sayısı yıl yıl artmış, bu yerleşim merkezlerinin ekonomisine çok büyük 
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katkılar sağlamıştır. 2011 yılındaki 1 sera ile başlayan süreç 2015 yılında 61 seraya ulaşmıştır. 
61 seradan sadece 2011 yılında bölge ekonomisine 3.826.000 TL’lik katkı sağlamıştır. Çiğiller 
Mahallesi için “Küçük Antalya” deyimi kullanılmaya başlanmıştır. Çevre ilçe ve bölgelere 
örnek olmuştur. Yapılan görüşmelerde mevcut seralara 30 tane daha sera eklenmesi 
planlandığı, ancak elektirik v.b. şartların tam olarak sağlanamadığından dolayı proje 
aşamasında bekletildiği belirtilmiştir.  
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TÜRKİYE’NİN 2010-2015 YILLARI ARASINDA DIŞ TİCARETİ 
RUSYA ÖRNEĞİ 

Öğr.Gör.Uğur BİLGEN 148 
Öğr.Gör.Bahadır AYCAN 149 

ÖZET 
Cumhuriyetin ilanından günümüze Rusya Devleti ile gerek dostluk; gerekse ticaret 
bağlamında birçok ikili ilişkide bulunularak gerekli ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Genel 
anlamda ticarete konu olan ürünler incelendiğinde Türkiye enerjisinin(doğalgaz) büyük bir 
kısmını Rusya’dan ithal etmektedir. Türkiye ise Rusya da faaliyette bulunan Türk menşeli 
inşaat firmaları, tarımsal ürün satışı ve özellikle bacasız sanayi olan turizm hizmeti Rusya’ya 
ihraç etmektedir. Yapılan bu ihracat faaliyetleri ilgili illerimiz için iyi bir gelir kaynağı 
olmaktadır. Ancak; 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye, Suriye’nin Kuzeyinde hava saldırıları 
düzenleyen ve kendi hava sahasını defalarca ihlal edip uyarıları dikkate almayan Rus savaş 
uçağı, angajman kuralları gereği iki adet Türk F-16 uçağı tarafından düşürülmesi 
sonucunda, Rusya ile olan ilişkiler gerilmiştir. Rus yetkililer krizin hemen ardından, Rus 
yetkililer Türkiye’den yapılan bazı gıda ürünleri ithalatının durdurulması, Turizm 
şirketlerine Türkiye için tatil paketi satışının durdurulması yönünde çağrı yapılması gibi 
Türkiye’ye yönelik bir dizi ekonomik yaptırım kararları almıştır. Her iki ülkenin dış 
politikada ve ekonomide birbirlerine bağımlı olması ülkeleri tekrar işbirliği yapmaya 
yöneltmiştir. Yaklaşık 9 ay süren bu kriz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 9 Ağustos 2016 tarihinde Rusya’nın St. 
Petersburg kentinde gerçekleşen tarihi zirve ile birlikte aşılmıştır.  
Enerji sektörü, inşaat sektörü, tarım sektörü ve turizm sektörleri Rusya ile ilişki içerisinde 
olduğumuz önemli alanlardır. 9 ay süren bu kriz sürecinde başta tarım ve turizm olmak 
üzere birçok sektör etkilenmiştir.   Bu çalışmada Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizin 
turizm sektörünü nasıl etkilendiği irdelenmiştir. Yapılan inceleme de yılları itibari ile Rusya 
dan gelen turist sayıları, 9 aylık sıkıntılı dönem ile karşılaştırılıp durum analizi yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Turizm, Kriz. 
Jel Kodlar: F19, L83, E32   

TURKEY'S FOREIGN TRADE BETWEEN RUSSIA EXAMPLE YEARS 2010-2015 

ABSTRACT 
Since its proclamation of the Republic by the Russian State both friendship and trade was 
made necessary in the context of trade agreements have been a lot of bilateral relations. In 
general, it investigated products when traded, a large portion of Turkey's energy is 
imported from Russia. Turkish origin construction companies operating in Russia, 
agricultural products with sales and service industry, especially tourism services exports to 
Russia. This export activities are carried out to provide a good source of income related to 
our cities. But; November 24, 2015 Date of Turkey, Syria to the north governing air strikes 
and its airspace violated several times whether warnings not take account of Russian fighter 
jets, the need for rules of engagement as a result of the reduction by two Turkish F-16 
aircraft, has strained relations with Russia. Russian authorities immediately after the crisis, 
stopping the import of some food products from Turkey, as Turkey made a number of calls 
for the suspension of the sale of holiday packages to Turkey tourism company has taken 
economic sanctions. In both countries, foreign policy and the economy to be dependent on 
each other, directs countries to cooperate again. This crisis lasted about 9 months, Russian 
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President Vladimir Putin and President of Turkey Recep Tayyip Erdogan on August 9, 2016 
between Russia St. Petersburg has been exceeded with occurred important date summit in 
the city. 
The energy sector, construction industry, agriculture and tourism sectors are important 
areas in which we have relations with Russia. 9-month result of the crisis, has affected many 
sectors, particularly agriculture and tourism. In this study, the tourism sector crisis between 
Russia and Turkey was discussed how impressed. In the examination year with a nominal 
number of tourists from Russia, the situation analysis was compared with the 9-month 
downswing is made. 
Keywords: Foreign Trade, Tourism, Crisis. 
Jel Codes: F19, L83, E32. 

I.TÜRKİYE’NİN RUSYA İLE DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ 

Türkiye 1929 bunalımından sonra aşırı korumacı politikalar uygulamış, hatta belirli bir 
dönemde ithal ikameci sanayi sistemini kullanmıştır. 1980 yılının hemen başında serbest 
piyasa ekonomisi düşüncesi ağırlık kazanmaya başlayınca ithal ikameci sanayileşme strateji‐ 
sinden vazgeçilerek, ihracatı teşvike dayalı sanayileşme stratejisi benimsenmiş; amaç 
ihracatı arttırmak olmuştur. Her ne kadar ihracatı rakamları artsa da ithalattaki artış daha 
fazla olmuş ve böylece günümüze kadar süren ciddi dış ticaret açıkları ortaya çıkmıştır 
(KALAYCI, 2013). 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Rusya ile gerek ekonomik gerekse siyasi ilişkiler 
başlamıştır. 1937 tarihli Seyrüsefain Anlaşması sayesinde ivme kazanan Türk-Rus ticareti o 
dönemlerde yıllık 100 milyon ruble seviyelerinde seyrederken, Başbakan İsmet İnönü’nün 
1937’de gerçekleştirdiği Moskova ziyareti, SSCB Dışişleri Bakanı Gromiko’nun 1965 yılında 
ve Başbakan Kosigin’in 1966 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretleri, iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin temelini oluşturmuştur. (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 2012). 

Türkiye 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte ihracata dayalı büyüme stratejisi benimsenerek o 
tarihten sonra günümüze kadar birçok ülke ile gerek ithalat gerekse ihracat bağlamında ikili 
ilişkiler kurulmuştur. 1984 yılında Rusya ile imzalanan doğalgaz anlaşması ile iki ülke 
arasındaki işbirliği ticari ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktası olmuştur.  

Yapılan ikili ilişkiler ile Türk müteahhitlerin Rus coğrafyasına açılmıştır. İnşaat sektöründe 
yapılan ikili anlaşmalar Türk girişimcilerin bu coğrafya da pratik kazanmasını sağlamış ve 
Sovyet döneminin sonrasından günümüze önemini devam ettirmiştir. Enerjinin büyük bir 
kısmını Rusya’dan ithal ettiğimiz için enerji sektörü, iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda 
kilit rol üstlenmiştir. 1989 yılında imzalanan Sınır ve Kıyı Ticareti Anlaşması ile iki ülke 
ticaret hacimlerini büyük 2 milyar dolar seviyesine çıkaracak olan bavul ticareti de 
başlamıştır (ARSLAN, 2016). 

Soğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte ikili ilişkilerde “kazan-kazan” anlayışı ve ortaklık 
vizyonunu görebilmek için 2000’li yılları beklemek gerekti. Artan ticaret hacmi ve yükselen 
enerji ilişkilerinin yanında Türkiye’den ENKA ve Alarko gibi inşaat ve tüketim ürünleri 
şirketlerinin yatırımları Rusya’da yoğunlaşmış, iki ülke arasında çeşitli ortaklık kanallarının 
açılmasını mümkün kılmıştır. 2000’lerde Ankara ve Moskova birbirlerine yönelik 
tanımlamaları yeniden şekillendirmiş, ilişkilerin boyutu rekabetten, çok yönlü işbirliğine 
doğru boyut kazanmıştır.  (Özdal, Özertem, Has, & Demirtepe, 2013). 

Rusya Federasyonu’nda 1998 Ağustos ayında başlayan bir iktisadi kriz yaşanmış. Doğu 
Asya ülkelerinde yaşanan mali kriz ile birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş, serbest piyasa 
ekonomisine geçiş sırasında izlenen politikaların yeterli mali ve yapısal reformlar ile 
desteklenememesi dış borçlanmanın artması, buna bağlı olarak da yatırımlarda ve üretimde 
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artış sağlanamamsı krizin oluşmasında etkili olmuştur. Buna ilaveten petrol ve doğal gaz 
fiyatlarındaki düşüş ihracat gelirlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Krizi aşmak için Ruble’de 
devalüasyon yapılmıştır. Ancak devalüasyonun ihracatı arttırıcı etkisi oldukça sınırlı 
kalmasına karşılık ithalat önemli oranda azalmıştır (Duman & Samadov, 2003, s. 27-28). 

2007 yılından itibaren Rusya ithalat yaptığımız ülkeler içerinde hep birinci sırada yer 
almıştır (2015 yılı hariç). Bavul ticaretiyle girilen bu ülkeye, günümüzde daha düzenli ve 
kalıcı ihracat politikasıyla bu ticaret 7 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu gelişmeler ışığında 
büyük potansiyele sahip olan bu ülkeyle ihracatımızın artırılması kaçınılmazdır. Rusya 
Federasyonu ile dış ticaret hacmi 2008 yılında zirve yaparak 38 milyar dolara yaklaşmıştır. 
Yapılan ikili ticarette Rusya büyük bir üstünlüğe sahiptir çünkü Türkiye enerji ihtiyacından 
ötürü Rusya’ya bağımlı durumdadır.  (BULUT, 2015, s. 64-65). 

II.TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN GENEL DURUMU 

Türkiye 2007 yılından itibaren dış ticarette özellikle ithalatın en büyük payı Rusya için 
ayrılmıştı. Ancak son dönem de yaşanan olaylar 2015 Rusya’dan yapılan ithalat 
rakamlarının parasal değeri hesaplandığında Rusya’yı 3.sıraya geriletmiştir. 

Tablo1. En Çok İthalat Yapılan 10 Ülke 2010-2015 

 

Kaynak: Tüik Erişim: 10.10.2016 

Tablo 1’de 2010 ile 2015 yılları arasında Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı 10 ülke grafik 
olarak verilmiştir. Sıralama 2015 yılı baz olarak yapıldığı için 2015 yılında en çok ithalatı 
Çin’den gerçekleştirmişiz. 2015 yılı haricinde diğer tüm yıllarda Rusya Federasyonu 
ithalatta birinci sırada yer almaktadır. Ancak 2014 yılından 2015 yılına gelindiğinde 
Rusya’dan ithal ettiğimiz toplam mal ve hizmet malının parasal değeri %19,3 oranında 
azalmıştır. Rusya’dan yapılan ithalat ürünleri diğer tablolar da ayrıca incelenmiştir. 2014 
yılından 2015 yılına geçildiğinde oransal inceleme yapıldığında; Çin %0.17, Almanya %4.5, 
Rusya %19,3, ABD %12.4, İtalya %11.7, Fransa %6.4, Güney Kore %6.5, İran %3, Hindistan 
%18.6 ve İspanya Da %8 oranında azalma yaşanmıştır. 

Tablodan da görüldüğü üzere Türkiye’nin 2015 yılında bir önceki yıla göre ithalat 
rakamlarında düşüş yaşanmıştır.  

Tablo2. En Çok İhracat Yapılan 11 Ülke  
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Kaynak: Tüik Erişim 10.10.2016 

Tablo 2’de 2010 ile 2015 yılları arasında en çok ihracatın yapıldığı 11 ülke alınmıştır. İhracat 
sıralaması 2015 yılında en çok ihracat yaptığımız ülkeye göre yapılmıştır. 2015 yılında birinci 
sırayı Almanya olduğu için grafiğin başında yer almıştır. Rusya’ya yaptığımız ihracat o 
kadar azalmış ki bir önceki yıl yedinci sıradan on birinci sıraya gerilemiştir. 11 ülke 
içerisinden 2010 yılında ki toplam ihracat rakamlarının da 2015 yılında altında kalan tek 
ülke olmuş bir önceki yıla göre Rusya’ya yapılan toplam ihracat %39,6 oranında azalmıştır. 
2014 yılından 2015 yılına geçilirken ihracat rakamlarının bir önceki yıla göre artış gösteren 
ülkeler ise: ABD %0,8 artış, İsviçre %76,94 artış, İngiltere %6,5 oranında artış gerçekleşirken 
diğer ülkelere yapılan ihracatta azalma gözlenmiştir. 

İstikrarlı bir şekilde ihracat rakamlarında artışın sağlandığı ülkeler ise Amerika birleşik 
Devletleri ile İngiltere’dir. Bu ülkeler de 2010-2015 döneminde ihracat rakamları sürekli artış 
trendinde gerçekleşmiştir.  

2012 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile  İran ‘da ihracat rakamlarımızda gözle görülür 
bir artış gerçekleşmiştir. BAE’ye yapılan ihracatta 2011 yılına göre %120,5 lik oranda artış, 
İran’da ise %176,3 oranında artış gerçekleşmiş sadece bir yıl ile sınırlı kalınmıştır. Bir sonraki 
yıl tekrar önceki ve sonraki yıllar seyrine gerilemiştir.  

III.TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE RUSYA’NIN YERİ 

Tablo 3’de Türkiye’nin 2010 ve sonrasındaki ihracat ve ithalat rakamları verilmiş bununla 
birlikte sadece Rusya ile dış ticaret rakamları da verilmiştir.  

Tablo 3. Türkiye’nin 2010-2015 Arası Dış Ticaret ile Rusya ile Yapılan Dış Ticaret Rakamları. 
Değer : 1000$ 

Yıllar Türkiye’nin 
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Rusya’dan 
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Payı 
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2010 113.883.219 185.544.332 4.628.153 21.600.641 %11,6 %4,0 
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2011 134.906.869 240.841.676 5.992.633 23.952.914 %9,9 %4,4 

2012 152.461.737 236.545.141 6.680.777 26.625.286 %11,25 %4,3 

2013 151.802.637 251.661.250 6.964.209 25.064.214 %9,9 %4,5 

2014 157.610.158 242.177.117 5.943.014 25.288.579 %10,4 %3,7 

2015 143.838.871 207.234.359 3.588.331 20.401.757 %9,8 %2,4 

 Kaynak: Tüik, Erişim 08.10.2016 Tarafımızca değerlendirmeler yapılmıştır. 

Tablo 1’de Türkiye’nin 2010 yılı ile 2015 yılı arasındaki toplam ihracat rakamlarımız ile 
toplam ithalat rakamları verilmekte; bununla birlikte toplam Rusya Devletine yapılan 
ihracat ve ithalat rakamları ile toplam ihracat ve ithalat içerisindeki yüzdeleri verilmiştir. 
2010 yılı sonrası ihracat rakamları incelendiğinde 2012 yılından 2013 yılına geçildiğinde 
ihracatımız %0,4 oranında azalış meydana gelirken 2014 yılından 2015 yılına geçerken %8,7 
oranında azalma gerçekleşmiştir. İthalat rakamlarındaki düşüş dalgalanması ise aynı şekilde 
2014 yılından 2015 yılına geçerken %14,4 oranında azalma meydana gelmiştir.  

Tablo 1’de ki Rusya’ya yaptığımız ihracat rakamları incelendiğinde; 2013 yılına kadar bir 
artış trendi iken 2014 yılında %14,6’lık bir azalış var iken 2014 yılından 2015 yılına 
geçildiğinde ise Rusya’ya ihracatımız %39,6’lık bir azalış meydana gelmiştir. Rusya’dan 
yaptığımız ithalat rakamlarında ise 2015 yılında en düşük dönemini yaşamıştır. Rusya’dan 
yaptığımız ithalat miktarı bir önceki yıla göre %19,3 oranında azalma meydana gelmiştir.  

Toplam ihracat ile toplam ithalat içerisindeki paylarda çok fazla azalma meydana 
gelmemiştir. Rusya’ya yapılan ihracatın azalması ile toplam ihracat azaldığından dolayı 
toplam ihracat içerisindeki paylarda çok fazla değişiklikler yaşanmamıştır ancak; toplam 
ihracat içerisinde Rusya’nın payı %4’lerden %2’lere kadar gerilemiştir. 

Tablo 2’de verilen rakamlar da birinci satırlar Bölgelerin Rusya’ya yapmış oldukları toplam 
ihracat rakamları iken ikinci satırlar ise bölgelerin Rusya’dan aldıkları mal ve hizmet 
miktarlarını göstermektedir. Yalnız İstanbul için verilen rakamlarda 2011 yılında ihracat ve 
ithalat rakamları mevcut iken diğer yıllar da sadece Rusya’ya yaptığı ihracat rakamlarına 
ulaşılmıştır. Bölgeler arasında toplam ihracat rakamları incelendiğinde 2015 yılına göre 
sıralama yapılırsa İstanbul birinci sıra da gelmektedir. İstanbul’u Akdeniz bölgesi ardında 
da Doğu Marmara bölgesi takip etmekte ancak bu sıralama 2015 yılı haricindeki bir yılda 
yapılsaydı Doğu Marmara bölgesi ikinci sıra da yer alacaktı. 2015 yılında Rusya’ya yaptığı 
ihracatta azalma oranı %45 gibi büyük oranda düşüş kaydedilmiştir. 

SONUÇ 

Yapılan çalışma da 2010 yılı 2015 yılları arasındaki dış ticaret verileri incelenmiştir. Yapılan 
incelemeler de Rusya Federasyonu baz alınarak yapılmıştır. Rusya’ya yapılan toplam ihracat 
ve ithalat rakamları ile ihracat kalemleri ayrıca verilmiştir. Yapılan durum analizinde 
Rusya’nın 2014 yılına kadar hem ihracat hem de ithalat rakamlarında artış gözlenirken 2014 
yılından sonra bu artış yerini azalışa bırakmıştır. Rusya’ya yapılan ihracatımız %39,6 
oranında azalırken yapılan ithalat ise %19,3 oranında azalmıştır. 

2010 ile 2015 yılları arasında toplam ithalattaki payı %12 ile % 9 oranında değişim 
göstermiştir. Ancak toplam ihracattaki payı ise 2010 yılında %4 ile başlamış 2014 yılında 
%4’ün altına düşmüş 2015 yılında ise %2,4 ‘e kadar gerilemiştir. Rusya 2015 yılı hariç diğer 
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tüm yıllar da (2010-2015) birinci sırada yer almıştır. 2015 yılında ise 3. Sıraya gerilemiştir. 
Rusya’ya yapılan ihracat rakamlarının 2015 yılında azalması Rusya’yı en çok ihracatın 
yapıldığı ülke sıralamasında 11. Sıraya geriletmiştir.  

Rusya’nın yaşadığı petrol krizi ve ulusal parası olan Ruble’nin diğer paralar karşısında 
değer kaybetmesi Rusya’nın dış ticaretini olumsuz olarak etkilemiştir. Paranın değer 
kaybetmesi dış ticarette özellikle ihracatı arttırıcı etki yaratacağı bilinmektedir ancak bu 
dönem de petrol varil fiyatlarının düşüşü ve bu düşüşün engellenememesi, milli gelirinin 
büyük bir bölümünü oluşturan petrol satışları gelirlerinin azalması Rusya ekonomisini krize 
sürüklemiştir.   
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KOBİ’LERİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARINI 
KURUMSAL BİR TABANA OTURTMA ÇABALARI 

Yrd.Doç.Dr.Hüriyet BİLGE150 

ÖZET 
Çalışmanın temel amacı, KOBİ’lerin amaçlanan hedeflere ulaşması ve beliren sorunlarla baş 
edebilmesi için en önemli kaynak olarak kabul ettiği/etmek zorunda olduğu İKY 
fonksiyonlarının önemini vurgulamaktır. Araştırmanın kapsamına Manisa OSB’deki 
KOBİ’ler dâhil edilmişlerdir. Bu kurumlardan anket yoluyla veriler elde edilmiş ve faktör 
analizi sonucunda yedi adet faktör elde edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla eğitim, performans 
ve değerlendirme, ücret politikası, yönetimsel şeffaflık, insan kaynakları veri tabanı, kariyer 
yönetimi ve iş sağlığı ve güvenlik başlıkları altında toplanmıştır. Analiz sonucunda, 
KOBİ’lerde faaliyet süresinin artması İKY fonksiyonları üzerine olumlu fark oluşturmadığı 
yönünde; aile işletmesi olmayan KOBİ’lerin, olan KOBİ’lere göre İK fonksiyonlarının 
kurumsal bir tabana oturtma çabalarının daha etkin olduğu görülmüştür. KOBİ’lerin 
büyüklüğü ile İKY fonksiyonları arasında olumlu bir ilişki vardır.  
Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler,  İnsan Kaynakları Yönetimi 
Fonksiyonları, Manisa Organize Sanayi Bölgesi 
THE STRUGGLES OF SMES TO EMBED THE HUMAN RESOURCES FUCTIONS INTO 

THE INSTITUTIONAL BASE. 

ABSTRACT 
This study aims at emphasizing  the functions of Human Resources(HR)  that are regarded 
as the main source  to cope with the problems and to reach the goals. The study deals with 
the SMEs in the  Organized Industrial Zone in Manisa. The data collected from these 
institutions by through surveys have been subjected to factor analysis  and thus seven 
factors have beeen defined. These factors are namely education, performance, evaluation, 
wage policy, managerial transparency, human resources database, career management, and 
occupational health and safety . Through the analysis, it has been found out that the increase 
in  operating period doesn’t have a significant effect on HR functions. Another finding in the 
study is that professional companies are more effective in the struggle of embedding HR 
functions into the instutional base than the family companies. Yet another finding is that 
there is a significant positive relationship between the size of SMEs and the HR functions. 
Key Words: Small and Medium Business, Human Resource Management Functions, Manisa 
Organized Industrial Zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
150 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Bankacılık Finans 

Bölümü, Türkiye, E-mail:hurriyet.bilge@gmail.com 
 

mailto:hurriyet.bilge@gmail.com


543 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.11.2016 
22. OTURUM 

Öğr.Gör. İlhan ÇİÇEK  
(Artvin Çoruh Üniversitesi)  
 Öğr.Gör.Mehmet UZUN  
(Artvin Çoruh Üniversitesi) 

Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizine 
Etkisi ve Bankacılık Sektörünü Bekleyen Küresel Riskler 

Öğr. Gör. Tekmez KULU  
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 
Doç. Dr. Mustafa KIRLI  
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 

Reel Opsiyon Yaklaşımının Stratejik Yatırım 
Kararlarında Kullanılması  

 
Doç.Dr. Cevdet KAYALI 
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi)  
Yrd.Doç.Dr. Mert SOYSAL 
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 
Doç.Dr. Ayşe YERELİ (Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi)  
 Öğr.Gör.Dr.Lale 
DEMİRLİOĞLU (Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi)   

Borsa İstanbul’da Otomotiv Sektörüne Ait Şirketlerin 
Kurumsal Yönetim Endeksinde Bulunmalarının 
Finansal Performanslarına Etkisi (2010-2015) 

 
Yrd.Doç.Dr.İ.Emre Karaa 
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 

 
Finansal Başarısızlık Tahmini Kısıtlı Veri İle Mümkün 
Mü? Lojistik Sektöründen Bir Örnek: Ran Lojistik 
Hizmetleri A.Ş. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



544 
 
 

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNE 
ETKİSİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ BEKLEYEN KÜRESEL 

RİSKLER 
Öğr. Gör İlhan ÇİÇEK151 

Öğr. Gör Mehmet UZUN 152 

ÖZET 
Bilindiği gibi bankacılık sektörünün karşılaştığı riskler temel olarak; piyasa riski, likidite 
riski ve kredi riskidir. 2008 küresel finansal krizinde ülkeler geleneksel olmayan para 
politikalarına başvurmuşlardır. Sorunlu kurumlarını kurtarmak için varlık geri alımları yolu 
ile parasal tabanda genişlemeye gitmişlerdir. Bu durum finansal piyasaların aşırı bir likidite 
ile karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Uluslararası finansal etkileşimin son derece gelişmiş 
olması ise geleneksel olmayan para politikalarının birçok ülkede finansal kesimde bazı 
sorunların yaşanmasına ya da ileride yaşanacak olmasına uygun zemin hazırladığı 
görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Bölgesi ve Japonya başta olmak üzere 
birçok ülke merkez bankasının bilançolarının bu para politikaları nedeni ile aşırı büyüdüğü 
görülmektedir. Diğer taraftan son dönemde Avrupa bankalarından Deutsche Bank, 
Commerce Bank ve Credit Suisse örneklerinde görülen sorunlar, şüphelerimizde haklı 
olduğumuz kanısını güçlendirmektedir. Çalışmamızda uygulanan geleneksel olmayan para 
politikalarının bankacılıkla ilgili hangi risklerde bir artışa sebep olduğu ya da gelecekte 
olabileceği açıklanmaya çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Risk, Geleneksel Olmayan Para Politikası, Küresel Finansal Kriz. 
Jel Kodları: G010, G21. 

ABSTRACT 
As is known, the risks banking sector encountered are basically; market risk, liquidity risk 
and credit risk. In 2008 global financial crisis, Countries resorted to unconventional 
monetary policy. In order to save the troubled institutions, they made expansion on 
monetary base by asset purchase. This situation caused financial markets to encounter  with 
an excessive liquidity. It is seen that that international financial interaction  is highly 
developed paved the way for unconventional monetary policies in many countries to have 
had or to have some problems in financial sector in the future.It is seen that the balance 
sheets of the central banks of many countries, especially United States, European Region and 
Japan, grew excessively because of these monetary policies. On the other hand, Problems 
seen recently in European banks such as Deutsche Bank, Commerce Bank and Credit Suisse 
has reinforced the view that we are justified in our doubts. In our study, It is tried to explain 
in which risks about banking unconventional monetary policies implemented caused an 
increase or may in the future. 
KeyWords: Risk, Unconventional Monetary Policy, Global Financial Crisis. 

Jel Codes: G010, G21. 

GİRİŞ 

Üçüncü nesil kriz modelleri, krize sebep olarak bankalar ve şirketlerin bilançolarındaki 
bozulmaları göstermektedir. 1997 yılında Tayland’da başlayıp kısa sürede Endonezya, 
Malezya ve Filipinler’e yayılan krizi ne Birinci Nesil Kriz Modelleri ne de İkinci Nesil Kriz 
Modelleri açıklayabilmiştir. Birinci Nesil Kriz Modelleri krize sebep olarak uyumsuz para ve 
maliye politikalarını göstermektedir. Bu modele göre ülkeler ortaya çıkan bütçe açıklarını 
kapatmak için sürekli para basma yoluna gitmişlerdir. Doğal olarak bu politika 
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sürdürülememiş ve krizler patlak vermiştir. Oysa 1997 Asya Krizi’nde, aksine krize giren 
ülkelerde kamu bütçesinin fazla verdiği görülmektedir. İkinci Nesil Kriz Modelleri ise sabit 
döviz kurunun sürdürülmesinin, spekülatif ataklar nedeni ile mümkün olmadığını ileri 
sürmektedir. Bu model özellikle 1992 ERM krizi olarak bilinen ve İngiltere’de baş gösteren 
krizi açıklamak için geliştirilmiştir. Spekülatörler işsizlik, enflasyon ve merkez bankasının 
kredibilitesini kaybetmesi gibi yapısal sorunlar varken sabit döviz kurunun sürdürülebilir 
olmadığının farkında olduklarından döviz talebini artırır ve yerli para talebini azaltırlar. 
Sonuçta kendi kendini besleyen beklentiler gereği yerli para aşırı değer kaybeder ve merkez 
bankası döviz kurunu savunmayı sürdüremez. Ancak 1997 Asya Krizi’nde ülkelerin böyle 
bir sorunu bulunmamaktadır. Ne işsizlik ne de sabit döviz kuru bu dönemde ülkeler için 
sorun oluşturmaktadır. Bu dönemde bahsi geçen ülkelerin en büyük sorunu bankalarının 
sermaye yapısındaki çarpıklıklarıdır. Bankaların döviz yükümlülükleri döviz alacaklarından 
fazla olduğu için dışsal şoklar ulusal paranın değer kaybetmesine neden olmuştur. Böylece 
bankaların ulusal para cinsinden borçları sürdürülemez noktalara erişmiş ve krize neden 
olmuştur (Özatay, 2011, 517-528). 

2008 Küresel Finansal Krizi, 1997 Asya Krizi ile kıyaslanacak bir kriz elbette değildir. 
Nedenleri, etkileri ve sonuçları ile birçok yazara göre tarihte yaşanmış en büyük krizlerden 
birisidir. Ancak 1997 Asya krizi ile benzer bazı özellikler taşımaktadır. Öncelikle finansal 
sektörde yaşanan problemler krizin en önemli sebebi olarak gösterilebilir. Mishkin (2006, 
209) Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde krize neden olan faktörlerin başında bankaların 
bilanço yapısının bozulmasını göstermektedir.  

I. 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN NEDENLERİ 

2000’li yılların başından itibaren ABD konut piyasasında bir balon oluştuğu bilinmektedir. 
2002’den 2006’ya gelindiğinde ABD’de konut olarak kullanılan gayrimenkullerin piyasa 
değeri 16 trilyon dolardan 23 trilyon dolara çıkmıştır. Yine aynı dönemde konut sektörünün 
piyasa değerinin ABD Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH)’na oranı yüzde 110’dan yüzde 
150’ye yükselmiştir. Bu durum bankacılık sektörü tarafından tahsis edilen kredi 
patlamasının doğrudan bir sonucudur (Kindleberger ve Aliber, 2014, 399). Ancak krizi 
sadece kredi genişlemesi ile açıklamak mümkün değildir.  Krize neden olan olaylar şu 
şekilde sıralanabilir.  

A. Aşırı Likiditenin Riskli ve Verimsiz Alanlara Yönlendirilmesi 

Küresel Kriz öncesi ABD’de kredi genişlemesine neden olan en önemli faktör likidite 
bolluğudur. Likidite bolluğu bir yandan kredi genişlemesine sebep olurken bir yandan da 
krizden çıkmak için faiz oranlarını düşürme konusunda ABD merkez bankası Federal 
Reserve Bank (FED)’in elini güçlendirmiştir. 2000 yılı ile 2006 yılı arası sürekli artan likidite 
bankacılık kesimi tarafından riskli ve verimsiz alanlara yönlendirilmiştir. Öyle ki ödeme 
gücü olmayan kişilere kredi verilmiş ve yaratılan aşırı talep konut fiyatlarının hızlı bir 
şekilde artmasına sebep olmuştur. Sonuçta kredibilitesi düşük kişiler geri ödeme sorunu 
yaşamış ve banka portföylerindeki hacizli kredi sayısı artmıştır. Diğer taraftan bankalar 
haczedilen konutları tekrar satışa sunduğu zaman konut fiyatları bu kez düşmeye başlamış 
ve halen yüksek fiyattan konut alıp kredisini ödemekte olan kişilerin konutlarının değeri 
kalan borçlarının net bugünkü değerinin altına düşmüştür. Sonuçta bu kişiler de kredilerini 
ödemekten vazgeçmiş ve krizin şiddetlenmesine sebep olmuşlardır (Alantar, 2008, 2). 

B. Menkul Kıymetleştirme 

Menkul kıymetleştirme işlemleri 1970’li yıllara dayanmaktadır. 2000 sonrası ABD 
ekonomisindeki durum ise şu şekilde gelişmiştir: Bankalar verdikleri konut kredisi karşılığı 
tahsil edecekleri ödemeleri menkul kıymetleştirme yoluyla diğer finansal kurumlara 
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devretmişlerdir. Böylece yeni kredi verme imkânları artarken ekonominin kırılganlığını da 
artırmıştır. Diğer taraftan menkul kıymet yatırımı yapan bankaların ABD ile sınırlı olmayışı 
krizin uluslararası yayılımını da kolaylaştırmıştır. Tüm bunlara ek olarak menkul 
kıymetleştirme işlemi finans piyasalarının derinliğini de artıran bir uygulamadır. Şöyle ki bu 
dönemde mortgage kaynaklı menkul kıymet sayısındaki artış, ipotekli konut sayısındaki 
artışın iki katıdır (Kindleberger ve Aliber, 2014, 401). Sonuçta kredi geri ödemelerinde 
yaşanan sorunlar menkul kıymetleştirme zincirine katılan tüm finansal kurumları otomatik 
olarak krizin içine çekmiştir.  

C.Saydamlık Eksikliği 

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD’de neredeyse birbirinden ayrı her fonksiyon için ayrı 
bir mali kurum ve mali araç oluşturulmuştur. Bu kurum ve araçlar birbiri ile irtibatlı ve 
karışık ilişkilere sahiptir. Finansal araçların bu karmaşık yapısının anlaşılmasında önemli bir 
zorluk söz konusudur. Sıradan yatırımcılar için her gün değişen yenilenen ve farklılaşan 
finansal araçları takip etmek mümkün değildir. Hele de özellikle anlaşılmamak istendiğinde 
ciddi bir saydamlık sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu krizde banka ve brokerların ne çeşit 
varlıklara sahip oldukları bu varlıkların değerinin ne olduğu hatta bunların muhatabının 
kimler olduğu yeterince şeffaf olarak belirlenmemiştir. Bu problemler, türev diye 
adlandırılabilecek kompleks ticari sözleşmelere sahip Lehman Brothers gibi firmaların 
iflasları sonucu ortaya çıkan riskin hesaplanması ve analiz edilmesini zorlaştırmıştır. 

D.Derecelendirme Kuruluşları 

Derecelendirme, bir kuruluşun veya bir bireyin finansal yükümlülüklerini zamanında 
yerine getirip  getiremeyeceğini tahmin etmek üzere kullanılan, firmanın veya bireyin 
geçmiş ve bugünkü nitel ve nicel verilerine dayanarak yapılan bir sınıflandırma sistemidir. 
ABD’de mortgage krizi ile başlayıp tüm Dünya’yı etkisi altına alan finansal krizin 
derinleşmesine neden olan baş aktörlerinden  birinin yine kredi derecelendirme kuruluşları 
olduğu görülmüştür. Bu  son olaylardan sonra global ekonomiye zararı trilyonlarca doları 
bulan krizin derinleşmesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının katkısı, kurumların 
güvenilirliği ve denetimi üzerine ABD ve Avrupa Birliği’nde yoğun tartışmalar yaşanmaya 
başlanmıştır. Son finansal kriz öncesinde de derecelendirme kuruluşları çok etkin 
çalışamamıştır. Ancak finansal kriz başladıktan sonra kredi notları düşürülmüştür. 2007’nin 
üçüncü çeyreğinden 2008 in ikinci çeyreğine kadar geçen bir yıllık dönemde iki büyük 
derecelendirme kuruluşu tarafından 1,9 trilyon Dolarlık mortgage destekli menkul kıymetin 
notu düşürülmüştür (Alantar, 2008, 3-4). 

Tablo 1: Krizden Etkilenen Finansal Kurumlar Kronolojisi 

Kurumlar Açıklama Piyasa Etkisi 

Fannie Mae ve Freddie Mac Amerikan Hükümetine geçmiştir.  

Lehman Brothers İflas Etmiştir.  

Merrill Lynch Bank Of Amerika ‘ya satılmıştır. 50 Milyar USD 

AIG Amerikan Merkez Bankası tarafından 
kurtarılmıştır. 

85 Milyar USD 

İngiliz Bankası HSBO En büyük rakibi Lloyd TSB tarafından 
satın alınmıştır. 

18.9 Milyar USD 
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Goldman Sachs ve Morgan 
Stanley 

Yatırım bankacılığından Mevduat 
bankacılığı statüsüne geçmiştir. 

 

Bradford&Bingley İngiliz Hükümeti tarafından el 
konulmuştur. 

 

Washington Mutual 328 Milyar USD aktif varlığıyla 
Amerikan tarihinde en büyük banka 
iflası olmuştur. Hükümetin el 
koymasının ardından JP Morgan ‘a 
satışı gerçekleşmiştir. 

1.9 Milyar USD 

Fortis Bank %49 ‘u kamuya geçti.  

Wachovia Citigroup tarafından satın alınmıştır.  

Dexia Bank Belçika, Fransa ve Lüksemburg 
devletleri tarafından 6.4 Milyar EUR 
destek sağlanmıştır. 

 

Glitnir Bank İzlanda Hükümeti %75 ‘ini almıştır.  

Kaupthing İsveç Merkez Bankası tarafından 700 
Milyon USD kredi açılmıştır. 

 

Fortis Bank Hisselerinin %75 ‘i BNP Paribas 
tarafından 14.5 Milyar EUR ‘ya satın 
alınmıştır. 

 

Hypo Real Estate Alman Hükümeti tarafından 50 
Milyar USD kredi açılmıştır. 

 

Prominvestbank Ukrayna Merkez Bankası tarafından 
kontrol altına alınmıştır. 

 

Lansbanki İzlanda Hükümeti tarafından 
ulusallaştırıldı. 

 

Kaupthing İzlanda Hükümeti tarafından 
ulusallaştırıldı. 

 

İNG Bank Sermaye yardımı aldı. 10 Milyar EUR 

Citigroup  Sermaye desteği almıştır. 40 Milyar EUR 

Anglo Irish Bank İrlanda Hükümeti tarafından 
ulusallaştırıldı. 

7.68 Milyar USD 

Kaynak: ERDÖNMEZ, P. Ataman, “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler 
Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 68, Mart 2009, s.87 
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II. KÜRESEL KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN UYGULANAN POLİTİKALAR 

Başta ABD olmak üzere krizden etkilenen birçok ülke merkez bankası, kriz nedeni ile zarar 
eden hatta iflasın eşiğine gelen kurumlarını kurtarmak için geleneksel olmayan para 
politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan ve geleneksel olmayan para 
politikalarına dayanak teşkil eden bir anlayış da batmayacak kadar büyük olgusudur. Bazı 
kurumlar o derece büyümüş ve ülke ekonomilerinde o derece önemli bir yer tutmaktadır ki 
iflas etmeleri halinde yerinin doldurulamayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ülkeler için 
vazgeçilemez olan kurumları kurtarmak amacıyla varlık geri alım programları 
uygulanmıştır. Bu politikayı hayata geçirmenin yolu ise merkez bankalarının para basması 
ve sorunlu varlıkların alımını gerçekleştirmesi olmuştur. Bu programın büyüklüğünü 
anlayabilmek için bazı büyük merkez bankalarının bilanço büyüklükleri incelenebilir. 2006 
sonu itibari FED bilanço büyüklüğü 868 milyar Dolar iken bu tutar 2008 sonunda 2230 
milyar Dolar’a çıkmıştır (Stella, 2009, 19). Japonya Merkez Bankası (Bank of Japan- BOJ) ise 
2013 yılında gerçekleştirdiği toplantıda yıllık %2 enflasyon hedefine ulaşmak için yıllık 60-70 
trilyon Yen tutarında varlık alımı gerçekleştireceğini duyurmuştur. Bu doğrultuda BOJ 
bilançosu 2012 yılında 158 trilyon yen iken 2013’te 220 trilyona ve 2014’te ise 290 trilyon 
Yen’e ulaşmıştır. Avrupa ise – diğer ülkelerden biraz geç olsa da - varlık alım programını 
2015’te başlatmıştır. Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank-ECB) Eylül 2016’ya 
kadar aylık 60 milyar Euro, toplamda ise 1,140 milyar Euro tutarında bir varlık alımı 
gerçekleştireceğini duyurmuştur (İşcan, 2015, 20). Tablo 1 krizden etkilenen kurumların 
kronolojik bir listesini sunmaktadır. Bununla birlikte birçok ülke krizin zararlı etkilerinden 
korunmak için farklı tutarlarda kurtarma paketleri açıklamışlardır. Tablo 2 ülkeler 
tarafından uygulanan kurtarma paketlerinin büyüklüğünü göstermektedir.  

Tablo 2’den de görülebileceği gibi kriz sonrası birçok ülke önemli miktarlarda kurtarma 
paketleri hayata geçirmiştir. Bu kurtarma paketleri bir yandan iflas etmesi istenmeyen 
kurumun faaliyetlerine devam etmesini sağlarken diğer yandan da sistemde yeni sorunların 
oluşmasına sebep olabilmektedir. Öncelikle parasal genişlemenin yararlı ve zararlı yönlerini 
şu şekilde açıklayabiliriz. Daha sonra ise bankacılık özelinde mevcut riskler ele alınıp 
geleneksel olmayan para politikalarının bu riskler üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğu 
açıklanmaya çalışılacaktır.  

Tablo 2: Ülkelerde Uygulanan Kurtarma Paketleri ve Maliyetleri (Şubat 2009) 

 Sermaye 
Enjeksiyonu 

Garantiler Toplam Önlem 
Paketi Tutarı 

GSYİH ‘nın 
Yüzdesi 

ABD 250 milyar USD  700 milyar USD 
+ 

787 miyar USD 

10,1 

Almanya 70 milyar EUR 412 milyar EUR 492 milyar EUR 19,8 

Fransa 40 milyar EUR 320 milyar EUR 360 milyar EUR 19,0 

İtalya   40 milyar EUR 2,6 

İngiltere 50 milyar EUR 250 bin GBP 400 milyar GBP 28,6 

Avusturya 15 milyar EUR 85 milyar EUR 100 milyar EUR 
+ 
26 milyar USD 

36,9 

Danimarka   35 milyar DKK 
+ 
18 milyar USD 

2,1 

Yunanistan  15 milyar EUR 28 milyar EUR 11,2 

İrlanda  450 milyar EUR 450 milyar USD 235,7 
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Macaristan 3 milyar USD  3 milyar USD 2,2 

Kore  100 milyar USD 100 milyar USD 10,3 

Hollanda  200 milyar EUR 200 milyar EUR 26,5 

Portekiz  20 milyar EUR 20 milyar EUR 6,1 

İsveç 206 milyar USD 200 milyar USD 206 milyar USD 50,5 

İspanya 80 milyar EUR 100 milyar EUR 150 milyar EUR 14,3 

Japonya   632 milyar USD 14,1 

Norveç   57,4 milyar USD 23,2 

Brezilya   13 milyar USD 1,0 

Rusya  50 milyar USD 86 milyar USD 6,6 

Çin   586 milyar USD 18,2 

Arjantin   3,7 milyar USD 1,4 

Kaynak: ERDÖNMEZ, P. Ataman, “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler 
Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 68, Mart 2009, s.90, 
http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/68.pdf, E.T:05.05.2012). 

A.Büyük Ölçekli Parasal Genişlemenin Yararları ve Sakıncaları 

Büyük ölçekli parasal genişlemenin potansiyel tehlikeleri şöyle sıralanabilir (Rawdanowicz, 
2013: 6): 

 
- Bazı varlık fiyatlarının aşırı şekilde yükselmesi nedeni ile yatırımların risklilik 
derecesi artabilir ve gelecekte finansal istikrarsızlıkların oluşmasına zemin hazırlayabilir.  
- Ek parasal uyarıcıların başlangıç noktasına bağlı olarak taşıdığı risk yüzünden 
enflasyon beklentisi hedeflenenin üzerine çıkabilir.  
- Ek varlık alımları, tahvil piyasasında gelecekte istikrarsızlık yaşanma riskini 
artırabilir. Böylece yatırımcıların üstlenmeye hazır oldukları risk priminin gerçek değeri ve 
iskontolu değeri arasında büyük farklılık ortaya çıkar.  
- Merkez Bankasının elinde bulundurduğu varlıklarla ilgili kayıplar yaşandığı zaman, 
Merkez Bankası bağımsızlığı risk altına girecektir. Böyle bir durumda Merkez Bankasının 
kredibilitesini kaybetmesi sonucu katlanmak zorunda kalacağı maliyet, elindeki varlıkların 
tüm sermayesini silip süpürmesi sonucu katlanmak zorunda kalacağı maliyetten çok daha 
fazla olabilir. 
- Düşük faiz oranlarının da etkisi ile kısa vadeli ancak verimsiz alanlarda yapılan 
fonlama, ekonominin önemli kazanımlarından olan yenilikçiliğin ve üretkenliğin ikinci 
plana atılmasına sebep olabilir.  
- Merkez bankasının alım yaptığı piyasada varlık stokunun yükselmesi neticesinde 
etkinliğinin artması, o piyasanın likiditesinin azalmasına ve kayıpların yaşanmasına sebep 
olabilir. Merkez bankasının varlık stokunun düşük düzeyde olduğu piyasalarda böyle bir 
tehlike yaşanmayacaktır. 

Parasal genişlemeye giden ülkenin bu politikalarının faydaları ve zararları küresel yayılma 
etkisinden dolayı farklılaşabilir. Yayılma etkisinin; yabancı talebin artması ve yabancı 
fonlara kolayca ulaşabilme gibi faydalarının yanında, döviz kurunun değerlenmesi ve 
düzensiz ve istikrarsız sermaye giriş ve çıkışlarına sebep olmak gibi sakıncalı yönleri 
bulunmaktadır. Yayılma etkilerinin bu fayda ve sakıncaları büyük ölçüde yabancı ülkenin 
uygulamakta olduğu politika setine bağlıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz kuru 
esnekliğinin derecesi ve makroekonomi politikalarının durumu bu süreci etkilemektedir.   

Günümüzde uygulanmakta olan parasal genişlemenin sonucu ortaya çıkan varlık 
fiyatlarındaki değişikliklerin gelecekteki etkileri konusunda karmaşık öngörüler 
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bulunmaktadır. Geçen beş yıl boyunca birçok OECD ülkesinde para politikasının aşırı 
ölçüde genişletici olduğu görülmektedir. Faiz oranları sıfıra yakın seviyede (zero lower 
bound) bulunmakta ve Merkez Bankaları bu oranların sürdürüleceğine yönelik piyasaları 
etkilemektedir. Para politikasının etkinliği hem bugünkü hem de gelecekte beklenen politika 
uygulamalarına bağlı olduğundan, Merkez Bankasının gelecekte uygulayacağı politikalar ile 
ilgili önceden açıklamalar yapması piyasa beklentilerini etkileyerek para politikasının 
etkinliğini artıracaktır. Forward Guidance olarak adlandırılan bu politika günümüzde 
birçok Merkez Bankası tarafından uygulanmaktadır. Forward Guidance, faiz oranlarının 
sıfıra yakın olduğu seviyede daha etkin sonuçlar vermektedir.  
Forward Guidance bazen faiz oranlarının en düşük seviyesinden beklenen sonuçlar göz 
önünde bulundurularak kullanılmaktadır. Politikayı bu amaçla kullanan ilk Merkez Bankası 
Bank of Japan’dır. BOJ Nisan 1999’da, deflasyonist baskı sona erene kadar sıfır faiz 
politikasını sürdüreceğini taahhüt etmişti. Bu politika Ağustos 2000’e kadar devam ettirildi. 
BOJ Ekim 2010’da Forward Guidance politikasını değiştirdi ve % 2’lik bir enflasyona 
ulaşıncaya kadar niceliksel ve niteliksel genişlemeye gideceğini taahhüt etti. Fed’de Aralık 
2008 ile Kasım 2012 arasında benzer bir politika uygulamış, faiz oranlarını düşük düzeyde 
tutacağını taahhüt etmiş, ekonomik toparlanma tam olarak sağlandıktan sonra da bununla 
uyumlu politikalar uygulamayı sürdüreceğini ilan etmiştir. İşsizlik oranının %6,5’in 
üzerinde seyretmeye devam etmesi ve enflasyon oranının ilerideki iki yıl %2,5’in üzerine 
çıkmasının engellenerek uzun vadede enflasyon oranının bu seviyede kalacağına yönelik 
beklenti oluşturmak amacı ile Aralık 2012’de Forward Guidance politikasında değişikliğe 
gidildi. Bank of Canada (Kanada Merkez Bankası) ise Nisan 2009’da politika faiz oranlarını 
2010’un ikici çeyreğine kadar düşük tutacağını ilan etti.  
Sıfıra yakın politika faiz oranının mevcut olduğu durumda Forward Guidance politikasının 
etkinliği piyasaların merkez bankası kararlarına nasıl tepki verdiği ile yakından ilgilidir. 
Eğer piyasa ajanları, merkez bankasının uygulamakta olduğu forward guidance 
politikasından dönmesinin kendisine çok az bir maliyet getireceği ya da bu politikaların 
göreceli olarak çok kısa bir dönem için uygulanabileceğine yönelik algıya sahipseler, 
forward guidance politikasının güvenilirliği ve gücü azalacaktır. Politikanın etkinliğini 
artırmanın bir yolu belirsiz ekonomik durumlar yerine kesin ekonomik durumları ele 
almaktır (Rawdanowicz, 2013: 2-17). 

III. KÜRESEL KRİZ SONRASI BANKACILIĞI BEKLEYEN RİSKLER 

En yalın haliyle risk, bankanın zarara uğrama olasılığıdır. Bankanın zarara uğraması için her 
zaman kredinin geri ödenmemesi yalnız başına bir risk olamaz. Risk oranı farklı olan her iki 
şirkete aynı faiz oranı ile kredi verilemez ki; bu bile kredinin doğru fiyatlanmadığı anlamına 
gelmektedir. Risk yönetimi ile bankanın riske karşı korunması değil, aksine bankacılığın bir 
risk işi olması dolayısıyla riskin doğru şekilde yönetilerek getiri elde edilmesi 
hedeflenmektedir (Altıntaş, 2006, 2). 

Öyle ki 2008 küresel finansal krizinin de tek bir risk etkeni sonucunda gerçekleştiğini 
söylememiz mümkün değildir. Krizin nedenlerini özetle sıralayacak olursak; konut 
sahiplerinin ipotekli konut kredilerini ödeyememeleri, zayıf risk yönetim uygulamaları, 
derecelendirme kuruluşlarının ipotekli konut finansmanına ilişkin menkul kıymetler 
hakkında yanlış derecelendirme yapmaları, yüksek kişisel ve kurumsal borç seviyeleri, para 
politikası uygulamaları, uluslararası ticarette yaşanan dengesizlikler ve düzenlemelerdeki 
sorunlardan kaynaklanan eksiklikler uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin en 
önemli nedenlerini oluşturmaktadır (Yurdakul, 2015, 13). Öyleyse krizin birçok risk faktörü 
ile birleşerek oluştuğunu söylemek daha doğru olacaktır. Bankacılık sektörünün yüz yüze 
olduğu riskleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: 
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A. Kredi Riski 

Bankacılıkta bilinen en eski risk faktörü olan ‘kredi riski’ müşterilerin bankaya olan 
yükümlülüklerini hiç veya kısmen yerine getirmemesi sebebiyle bankanın zarara uğraması 
ihtimalidir (Altıntaş, 2006, 5). 2008 yılında yaşanan likidite bolluğu ile birlikte bankalar bir 
işi, geliri veya varlığı olmayan insanlara bile konut kredisi vermeye başlamışlardır. 
Bankaların sağladığı bu özensiz kredilerden ötürü insanlar bir gayrimenkul sahibi olabilme 
düşüncesi ile bankalara başvurmuş ve talep öylesine büyümüştür ki, verilen krediler 
neticesinde konut fiyatları tavan yapmıştır. Sonrasında ise bu özensiz ve kredibilitesi 
olmayan kişilere verilen kredilerin geri ödenememe problemlerinin baş göstermesi ile 
bankalar hacizli konutları piyasaya arz etmiş ve konutların değerlerinin düşmesine sebep 
olmuştur. Böylelikle kredi riski gerçekleşmiş ve insanların kalan kredi ödemeleri, evlerinin 
net piyasa değerinden daha yüksek seviyede kalmıştır. Doğal olarak insanlar kredilerini 
ödemektense evlerinin satılmasını yeğlemişlerdir.  

Bununla birlikte günümüzde finansal aktiviteler uluslararası alanda şimdiye kadar 
görülmemiş derecede birbirini etkilemektedir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte başta 
teknolojik yenilikler gelmektedir. Ulaşım ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler ülke 
piyasalarının neredeyse tam olarak uluslararası piyasaya entegre olmasına zemin 
hazırlamaktadır. Dolayısı ile bankacılık kesiminin karşılaştığı riskler anlamında 
bakıldığında, dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir risk yayılma etkisi nedeni ile 
başka birçok yerini anında ve çok şiddetli bir şekilde etkileyebilmektedir. Uluslararası 
ekonomiye dâhil nispeten küçük bir ülkedeki orta halli bir bankada ortaya çıkacak bir risk, 
yayılma etkisinin gücü sayesinde başka yerlerde herhangi bir sorun olmasa bile bankacılık 
kesimine yönelik endişelerin artması yüzünden şiddetli piyasa tepkisi ile karşılanmaktadır.  

B. Likidite Riski 

Bankacılık riskleri açısından likidite riski en temel risklerden biri olması açısından bankanın 
özel durumundan kaynaklanabileceği gibi genel ekonomik koşullar nedeniyle de ortaya 
çıkabilir. BDDK likidite riskini, bankanın nakit akışındaki dengesizlik sonucunda, nakit 
çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevduatına 
veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında 
yerine getirememesi riski olarak tanımlamıştır (Yarız, 2012, 94). Kriz döneminde ise bu risk 
bankalar yönünden tam tersi şekilde gerçekleşmiş öyle ki likidite sıkışıklığı yerine 
likiditenin bolluğu bankaları olumsuzluğa götürmüştür. 2000 ve 2006 yılları arasında 
finansal piyasada oluşan likidite fazlası, gerçekçi yatırımlardan çok yüksek karlılık 
beklentisi ile konut finansmanına aktarılmıştır. Bahsedilen bolluğun piyasa 
denetimsizliğinin yanı sıra bankalar tarafından öngörülemeyen şekilde değerlendirilmesi ile 
buharlaşmasının önüne geçilememiştir. Yani likidite riskinin BDDK tarafından sunulan 
yönergelerde bahsi geçen anlamından çok, bahsetmiş olduğumuz şekilde likiditenin 
bollaşmasıyla da oluşabileceği görülmüştür.  

Ancak krizden çıkış için uygulanan reçetelere bakıldığında bankacılık kesimi için likidite 
riskinin varlığını sürdürmekte olduğu görülmektedir. Şöyle ki birçok Avrupa bankasının 
sorunlu varlıklar nedeni ile zor günler yaşadığını görmekteyiz. Bir yandan Avrupa Merkez 
Bankası varlık geri alımlarını sonlandırmayı tartışırken bir yandan da Avrupa’nın en büyük 
bankalarının karşılaştığı sorunlar nedeni ile kurtarılıp kurtarılmayacağı gündeme 
gelmektedir. Hatta Yunan bankaları yada kurumları için yapılmayanın Alman bankaları için 
yapılacak olması söylentisi bile başlı başına uluslararası finansal bir risk olarak 
değerlendirilebilir. Diğer taraftan varlık geri alımları neticesinde ortaya çıkan likiditenin ne 
gibi sakıncalı yönleri olduğu daha önce tartışılmıştı. Günümüzdeki mevcut varlık geri alım 
programı daha önce görülmemiş, tecrübe edilmemiş bir para politikasıdır. Bununla birlikte 
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sonlandırılmış da değildir. Merkez bankalarının bir şekilde piyasada aktif rol oynayarak 
olası zararlı etkileri bertaraf etmeye çalıştıkları görülmektedir. Ancak ulaştığımız teknolojik 
seviye de göz önüne alınırsa bu tip politikaların etkilerinin ulusal sınırları aştığı 
görülmektedir. Dolayısı ile merkez bankaları kendi para politikasının bir sonucu olmayan 
bazı riskleri de yönetmek zorunda kalmaktadır.  

C.Piyasa Riski 

Piyasa riskini alım-satım riski, faiz oranı riski ve kur riski şeklinde üçe ayırabiliriz. Faiz 
oranı riski ise yeniden fiyatlama riski, getiri eğrisi riski, baz oran riski ve operasyon riski 
şeklinde dört ana başlık altında incelenebilir. Piyasa riskini genel olarak piyasadaki fiyat 
hareketleri nedeni ile finansal varlıkların değerlerinde oluşabilecek değişimden 
kaynaklanan zarar olasılığı şeklinde tanımlayabiliriz. Değeri değişmek suretiyle piyasa 
riskini doğuran varlık ve yükümlülüklerde bu değişimin nedeni; hisse senedi fiyatlarındaki 
değişim, faiz oranı değişimleri, kur oynaklığı ve emtia fiyatlarındaki değişim şeklinde 
sıralanabilir. Alım-satım riski çoğunlukla kısa vadelerde hatta gün içi işlemlerde 
oluşabilmektedir. Örneğin yabancı bir tahvili portföyüne katan banka bu tahvil için bir 
yandan faiz oranı bir yandan da kur riskine maruz kalmaktadır. Faiz oranı bir banka için, 
finansal varlıklarının getirilerini ve yükümlülüklerinin değerini etkilemek sureti ile risk 
oluşturmaktadır. Kur riski ise döviz kurlarındaki oynaklığın bankaların net döviz 
pozisyonu, aktif-pasif yapıları ve özkaynak yapıları üzerinde ortaya çıkarabileceği 
kayıplardır. Kur riskini etkin yönetebilmek için bankaların bir yandan kurlardaki oynaklık 
(volatilite) karşısında kendilerini koruyabilmeli (hedging) diğer yandan da döviz cinsi varlık 
ve yükümlülüklerin vadeleri arasındaki uyumu sağlayabilmelidirler (Şişman, 2011, 22-32). 

Kur riskinden korunabilmek için bankaların sıklıkla türev ürünlere sığındıkları 
görülmektedir. Türev ürün piyasasının bu amaçla kullanımı bu piyasanın hızla gelişmesini 
sağlamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi menkul kıymetleştirme işlemi 2008 Küresel 
Finansal Krizinin oluşumunda önemli bir yer tutmaktadır. Menkul kıymetleştirilen 
varlıkların bile türevlerinin çıkartılması denetim eksikliği ve kuralsızlaştırma (deregulation) 
ile birleştiğinde ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceği görülmüştür. Öyle ki bankaların 
vermiş oldukları kredilerden beklenen geri ödemeleri menkul kıymetleştirerek, Varlığa 
Dayalı Menkul Kıymet şeklinde diğer yatırım bankalarına ve mortgage kuruluşlarına 
aktarmaları ile kredilerin geri ödenmeme riski yani kredi riski bu kurumlar arasında 
paylaşılmıştır. Bankaların bu kıymetleri kaynağa dönüştürerek yeniden konut kredilerine 
aktarması, döngüyü daha da kısırlaştırmış ve içinden çıkılamaz bir hal almasına sebep 
olmuştur. Bunun yanında elbette bu kıymetlerin değerlerinin ne olduğu ve hatta 
muhataplarının kimler olduğu konusunda bankaların şeffaf olmaması, kıymetleri satın alan 
kurumların ve yatırımcıların nasıl bir risk aldıkları konusunda belirsizlik içerisine 
girmelerine sebep olmuştur. Bankalar tarafından yapılan bu operasyonel hataların yanında 
kredi düzenleyici ve denetleyici kuruluşların denetim eksiklikleri ve derecelendirme 
kuruluşlarının, bahsedilen bankacılık faaliyetlerini tespit edememesi de operasyonel riskin 
gerçekleşmesinde başrol oynamıştır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1929 Büyük Buhran’ı takiben 1933 yılında Bankacılık Yasası 
(Glass-Steagall Act) adlı bir yasa çıkartılmıştır. Yasanın amacı ticaret bankacılığını yatırım 
bankacılığından kesin çizgilerle ayırmaktır. Buna göre ticari bankalar mevduat toplayıp 
kredi verecek, yatırım bankaları ise menkul kıymet alım satımı yapacaktır. Böylece ticari bir 
bankada mevduatı bulunan yatırımcının parası spekülatif amaçlı yatırımlar karşısında 
korunma altındadır. Zaten bu mevduatlar için sigorta da yapılmaktadır. Yine yasa ticari 
bankalar ile yatırım bankalarının birleşmesini yasaklamakta ve büyük tekellerin oluşumunu 
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engellemeye çalışmaktadır. Ancak 1980’li yıllardan sonra bu yasanın sürekli delindiği 
görülmektedir. Ve nihayet 1999 yılında çıkarılan Finansal Hizmetleri Modernleştirme Yasası 
(Gramm-Leach-Bliley-Act) ile Bankacılık Yasası yürürlükten kaldırılmıştır. Birçok bilim 
insanı Bankacılık Yasasının yürürlükten kaldırılmasının 2008 Küresel Finansal Krizine yol 
açıp açmadığı konusundaki tartışmalara katılmış olmakla birlikte şimdiye kadar herhangi 
bir mutabakat sağlanabilmiş değildir. Bununla birlikte krize giden yolda bu yasanın ilga 
edilmesinin önemli bir katkı sağladığı görüşünde olan insanlar şu konular üzerinde 
durmaktadır: Konut kredileri spekülasyona dönüştürülmüştür, regüle edilmemiş kredi 
derecelendirme kuruluşları bono derecelendirmesi yapmıştır, eşik altı kredilerin 
denetlenmesinde zaaf gösterilmiştir, aşırı kaldıraç sınırlandırılamamıştır, çıkar çatışmaları 
denetim altına alınamamıştır ve hedge fonlar ve girişim sermayesi regüle edilememiştir 
(Bocutoğlu, 2014). Bu eleştirilere bakıldığında kuralsızlaştırma politikalarının sıklıkla 
eleştirildiği görülmektedir. Gerçekten de finansal işlemlerin kurallardan arındırılması 
oldukça zararlı etkiler ortaya çıkarabilmektedir. 2008 Küresel Finansal Krizi sonrası krize 
neden olan politika ve uygulamalarda önemli bir değişiklik olmamakla birlikte düzenleme 
eksiklikleri konusunun önemsendiği ve bazı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Nisan 
2009’da kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da üye olduğu Finansal 
İstikrar Kurulu’nun (Financial Stability Board) amacı uluslararası finansal düzenlemeleri 
hayata geçirerek istikrarsızlıkları engellemektir. 

Düzenlemelerin gerekliliği bir yandan da bankalar için maliyetlerin artmasına sebep 
olmaktadır. Bilindiği üzere son dönemde birçok Avrupa bankası hisse senedi 
dalgalanmaları, karların azalması ve personel işten çıkarma gibi problemlerle karşı karşıya 
kalmıştır. Alman Deutzche Bank 2005-2007 yıllarında gerçekleştirdiği ABD konut 
kredilerine ait menkul kıymetler nedeni ile ABD Adalet Bakanlığı tarafından 14 milyar dolar 
cezaya çarptırılmıştır. Deutzche Bank ilk etapta bu cezayı ödemeyeceğini açıklamakla 
birlikte müzakereler devam etmektedir. Diğer taraftan Banka’nın hisse senetlerinin rekor 
düşüşler yaşadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise finansal yapıdaki bozukluklarla 
açıklanmaktadır. IMF tarafından gelen uyarı ise Almanya’nın en büyük bankası olan 
Deutzche Bank’ın uluslararası sistematik riske sahip en büyük banka olduğu yönündedir.  

Bir diğer Alman bankası olan Commerzbank’ın da son dönemlerde yaşadığı sorunlara 
bakacak olursak 2008 Küresel finansal krizine sebep olan olayların yada sonrasında 
yaşananların izlerini görmemiz mümkündür. Şöyle ki banka bir yandan düşük faizle 
çalışmanın zorluğu bir yandan da düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler nedeni ile 
karlarında azalma olduğunu duyurmuştur. Bu durum birçok Avrupa bankasında olduğu 
gibi Commerzbank’ta da personel işten çıkarmalarını gündeme getirmektedir.  

Benzer sorunlarla karşı karşıya kalan birçok Avrupa’lı bankanın zorlu günler yaşadığı 
bilinmektedir. Unicredit, Monte Dei Paschi, ING Bank, Credit Suisse gibi birçok banka 
azalan karlılık nedeni ile dijital bankacılığı daha fazla yaygınlaştırarak şube kapatma ve 
personel işten çıkarmayı planlamaktadır. Bu durum ise başlı başına ekonomilerde yeni 
sorunların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Diğer taraftan daha önce bahsedildiği gibi 
küresel finansal yapı gün geçtikçe birbirine daha fazla bağlanmakta ve birbirini artan şekilde 
etkilemektedir. Bu itibarla bankacılık kesiminin yüz yüze olduğu riskleri ülkeye has 
değerlendirmek doğru olmayabilir. Deutzche Bank için dile getirilen küresel sistematik risk 
örneğinden anlaşılacağı üzere, herhangi bir bankada yaşanan sorun, dünyanın geri kalanını 
anında ve şiddetli bir şekilde etkileyebilecektir.   

Çalışmamızda 2008 Küresel Finansal Krizini nedenleri ve sonuçları ile analiz etmeye çalıştık. 
Öncelikle krize giden yolda bankacılık ve finansal kesimde yaşanan sorunların önemli bir 
katkı sağladığını düşünmekteyiz. Bu sorunların bir kısmının gündeme alındığı ve çözüm 
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yollarının araştırıldığı görülmektedir. Ancak öncelikle belirtmek isteriz ki büyük merkez 
bankaları tarafından uygulanan ve krizden çıkış yolu olarak düşünülen büyük ölçekli 
parasal genişlemelerin sistemde yeni sorunlar yaratacağı düşünülmektedir. Birbirine sıkı 
sıkıya bağlı küresel finansal yapı yüzünden bu merkez bankaları tarafından uygulanan 
genişletici para politikalarının öncelikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bankacılık 
kesiminde yeni ve baş edilmesi zor riskler doğuracağı açıktır. Çalışmamızda birçok Avrupa 
bankasının bu riskler ile başa çıkmada zorlandığı da örneklendirilmiştir. Diğer taraftan 
düşük faiz oranlarını gelişmiş ülkelerde ekonomik canlanmayı teşvik etmediği aksine 
bankacılık sisteminin karlılığını olumsuz etkilemek suretiyle yeni sorunlar doğurduğu 
görülmektedir.  
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ABSTRACT 
The strategic decisions, which have vital importance for businesses and which are related to long-
term, are the decisions that have uncertainty about future and that are related to uncontrollable 
variables in the present day; they include the preferences of the businesses which are related to 
products, markets and opponents. It is necessary to analyze the existing choices and the risks of the 
choices well when one faces strategic decisions such as investment decisions.  
The real options approach whose field of application in the analysis and evaluation of investment 
decisions has been getting larger over the past few years includes the risk and uncertainty within an 
investment in the assessing process. The real options approach aims to measure the additional value 
which is added by an option or options inside the investment via adapting financial options to 
investment decisions.  
When an investment decision is made in the traditional approach which has a static way of 
understanding, it cannot be considered that there is a right of cancelling this decision or that some 
changes can be done on the previous decisions in the course of time. The real market conditions and 
the real investment environment show dynamism; they act different from the static way of 
understanding. In the course of time, the business might have new opportunities, and positive or 
negative changes occur in the market.  
At this point, using options theory in valuating investments provides the managers with the flexibility 
that they have been looking for. By this means, the inefficiency of the traditional investment 
evaluation methods has been removed, because the options theory gives the opportunity to include the 
irrevocability, uncertainty and financial scales of a situation -which can occur in the future- of the 
investments in the decision-making process.  
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BULUNMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ 
(2010-2015) 

Doç.Dr.Cevdet A. KAYALI155 
Yrd.Doç.Dr. Mert SOYSAL156 

Doç.Dr.Ayşe YERELİ157 
Öğr.Gör.Dr. Lale DEMİRLİOĞLU158 

ÖZET 
Dünya ve Türkiye ekonomisi içinde, üretim, istihdam, yatırım ve ticareti açısından önemli 
bir yere sahip sektörlerden biri şüphesiz otomotiv sektörüdür. Bu özelliğinden dolayı da 
ekonomik konjonktüre göre olumlu ve/veya olumsuz bir şekilde etkilenen sektör özelliği de 
taşımaktadır. Türkiye ekonomisi açısından otomotiv sektörü hem ihracatı hem de ithalatı 
olmak üzere önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, otomotiv yan sanayi Türkiye ekonomisi 
açısından demir-çelik, endüstriyel cam üretimi, lastik üretimi ve benzeri sektörlerde önemli 
istihdam oluşturmaktadır. Bunun yanında otomotiv sektörü pazarlama sektörüne, satış 
sonrası hizmetler (servis hizmetleri) sektörüne ve finansal sektöre olumlu olarak etkisi 
olmaktadır. Türkiye’de üretim ve ithalatı olmak üzere direkt yabancı sermaye, yabancı 
ortaklık ve lisans anlaşmaları yolu ile dünya otomotiv pazarında önemli pazar payına sahip 
şirketler faaliyet göstermektedir.  Kurumsal yönetim ilkesi ise şirketlerin şeffaf, adil ve 
dürüst olarak yönetilmesini öngörmektedir. Bu ilkeler şüphesiz işletmelerin büyümesini, 
karlılığını ve sürekliliğini etkilemektedir. Bu çalışmada otomotiv sektörü içinde faaliyet 
gösterip Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almalarının finansal performanslarına olan 
etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 2010-2015 yılları arasında Borsa İstanbul’da  (BİST) hisse 
senetleri işlem gören  ve Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan otomotiv şirketleri ile 
Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan otomotiv şirketler arasındaki finansal değerler 
panel regresyon analizi yöntemi kullanılarak piyasa değeri, öz sermaye değeri ve net kar 
açısından incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: XKURY, Panel Regresyon Analizi, Eş bütünleşme                                                                  
Jel Kodu:M40, L25, F32 

 
THE IMPACT ON FINANCIAL PERFORMANCE  OF  THE AUTOMOTIVE FIRMS 

WHICH ARE TAKING PLACE IN THE CORPORATE GOVERNANCE INDEX  IN BİST 

ABSTRACT 
In the economy of Turkey and World, automotive sector  has an important place among 
sectors in terms of production, employment, investment and commercial.  Because of this 
feature it has a feature that affected positively and negatively  according to the economic 
conjuncture. The automotive industry in terms of Turkey's economy has an important place 
including both import and export. In addition, the automotive sub-industry in terms of 
Turkey's economy forms an important employment in iron-steel sector, industrial glass 
production sector, rubber production sector and so on. Besides, automotive industry has a 
positively effect on marketing sector, after-sales services sector and  financial sector The 
companies that have an important place in the world automotive market operates through 
direct foreign investment, , foreign partnerships and licensing agreements  including 
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production and imports in Turkey.  The corporate governance principle envisages the 
companies managed transparently, fairly and honestly.  These principles  undoubtedly 
affect  the growth, the profitability and the sustainability of  the companies. In this study, the 
effect on financial performance  of  the automotive firms which are taking place in the 
Corporate Governance Index  was investigated.  For this purpose,the financial values 
between the stocks traded in BİST  by the end of 2010-2015 and automotive companies 
located in the Corporate Governance Index  with automotive companies which are not  
located in the Corporate Governance Index  are investigated by using panel regression 
analysis method in terms of market value, equity value  and net profit. 
Key Words: XKURY, Panel Regression Analysis, Cointegtration                                                                             
Jel Code: M40, L25, F32 
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FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ KISITLI VERİ İLE 
MÜMKÜN MÜ? LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK: RAN 

LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Emre KARAA159 

ÖZET 
Birçok genç şirket ilk 5 yıl içerisinde iflas noktasına gelmektedir ve borsaya yeni kote olan 
şirketlerin de halka açık verileri en çok 3 yıl geriye gitmektedir. Bu durum yatırımcılar ve 
kredi verenlerin kısıtlı veri ile finansal başarısızlık riskinin hesaplanması ve finansal sıkışık 
tahminlemelerini güçleştirmektedir. Çalışmada, finansal başarısızlık yaşamış olan Ran 
Lojistik AŞ. Farklı finansal başarısızlık riski modelleri ve geleneksel yöntemlerle analiz 
edilerek verilere ilişkin ilk anormal sinyallerin alındığı dönem belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bulgularımıza göre, klasik tahmin modellerinin yanı sıra mali tablolar da analiz edilerek bir 
değerlendirme yapıldığında iflası işaret eden dönemler belirlenebilmektedir. 2011/6 dönemi 
birçok anomalinin ortaya çıktığı bir dönem olarak belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Finansal başarısızlık, Finansal başarısızlık riski tahmini, Finansal 
başarısızlık modelleri, Lojistik sektörü 
Jel Kodları: G17, G32 

ABSTRACT 
Young and newly listed firms who bankrupt more likely in 5 years, have limited historical 
records. Assessing financial failure risks and predicting bankruptcies is essential for 
investors and creditors to with data that limited to time. In this study, Ran Lojistik 
Corporation, who realized financial failure, is analyzed by failure risk prediction models 
and traditional financial methods. We determined the earliest time of first abnormal signals 
by examining overall models and methods. According to our findings Altman Z-score 
predicts failure from the first quarter but does not signal for a specific quarter. Shirata Z-
score is not worked to predict, also accounting betas that we estimate do not signal itself but 
used for overall examination. We obtained the signalled quarters by traditional methods’ 
examination. Overall, we considered all the methods and models together and determined 
the appearance of many anomalies is in 2011/6. 
Keywords: Financial Failure, Financial Failure Risk Prediction, Financial Failure Models, 
Logistics Sector 
Jel Codes: G32, G 33.   

 GİRİŞ 

Finansal başarısızlık, firmanın borç yükümlülüklerini yerine getirememesi, işlevsel olarak 
batma noktasına gelmesidir. Firmaların finansal darboğaza girme olasılığı piyasalar ve 
yatırımcılar ve kreditörlerin yanı sıra diğer piyasa aktörleri için de hayati önem taşıdığı için 
finansal başarısızlık tahminlemesi konusunda geniş bir literatür oluşmuş bulunmaktadır. 
Literatürde önemli yer tutan iflas tahmin modelleri incelendiğinde, modellerin en az beş yıl 
geri gidebilen veri kullanımını gerektirdiği görülmektedir. Oysa iflas eden firmaların büyük 
çoğunluğu 5 yaşından küçük genç firmalardır. Buna ilaveten halka açılan firmaların en fazla 
3 yıl geriye giden mali tabloları açıklıyor olmaları iflas tahminini güçleştirmektedir.  

Kısa bir zaman diliminde kısıtlı verilerle başarısızlığın belirlenememesi dikkate değer bir 
sorundur, nitekim Borsa İstanbul’a kote olmuş şirketlerden Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş. 
piyasaya geldikten kısa bir süre sonra finansal sıkıntı içerisine düşmüş, manipülatif 
operasyonlara maruz kalmış, aşırı değer kaybetmiş, nihayetinde de işlemleri durdurularak 
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piyasadan çekilmiştir. Bu nedenle araştırmamızda, iflas tahminlemesi kısıtlı verileri bulunan 
Ran Lojistik vakası üzerinden değerlendirilmiştir.   

1990 yılında kurulan şirket Borsa İstanbul’da 11.06.2009 tarihinde hisseleri halka arz edilerek 
“RANLO” kodu ile işlem görmeye başlamıştır. (Buradan itibaren şirket sadece Ranlo olarak 
anılacaktır). Firmanın 2009 yılı ekonomik krizine rağmen halka arzı ilginçtir ve bir önceki 
halka arz ile arasında 18 ay bulunmaktadır. İlginçtir ki firmanın hisselerine 49 saniyede, 9 
milyon TL’nin (halka arz büyüklüğünün tamamı kadar) ilk gününde ise 21 milyon TL’lik 
talep gelmiştir. Arzın yaklaşık 2.3 katı gelen talep karşısında hisselerin %87.5’i satılmıştır. 
Yüksek talebi açıklayan olgulardan biri de firmanın yapacağı yatırımların ardından temettü 
dağıtacağını duyurmuş olmasıdır. Ancak halka arzı takip eden 3 yıl içinde yurtdışı taşıma 
faaliyetleri durmuş, depolarının büyük bölümü kapanmış ve çalışanlarının yarısından 
fazlasını işten çıkarmıştır. Üç yıl içinde Ranlo hisseleri yüzde 75 değer kaybederek, nihayet 
borsa kotundan çıkarılmıştır. SPK manipülasyon gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunduktan sonra firmanın ana ortağı için işlem yasağı getirilmiştir. Ranlo finansal 
başarısızlığa uğramış dolayısıyla da piyasadan çekilmiştir. 

Bu çalışmada, kısa bir zaman zarfında gerçekleşen başarısızlığı çok geriye gitmeyen veriler 
kullanılarak geleneksel risk ölçümleri ve başarısızlık ölçümleri ile tespit edilebilir mi? 
Sorusuna cevap aranmaktadır. Literatürde küçük bir piyasada kısıtlı muhasebe ve piyasa 
verileri ile firmaların batma riskini erken dönemde teşhis edebilme konusunda bir vaka 
çalışması niteliğindedir. Batma riskini ya da finansal sıkıntıyı öngörmeye çalışan modellerin 
yanı sıra, standart temel analizler de değerlendirilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak 
yıllık yerine dönemsel veriler analiz edilmiştir.  

Beklenilmedik durumun, temel analizler ve oran analizleri, finansal başarısızlık ölçekleri ve 
risk ölçümleri yoluyla önceden belirlenip hangi yöntemle veya yöntemlerle daha etkin, daha 
erken tahmin ortamı yarattığı araştırılmıştır. Bir vaka analizi olarak ele alınan Ran Lojistik 
firmasının finansal başarısızlığı, bilinen yöntemler kullanılarak test edilmiştir.  

I. İLGİLİ LİTERATÜR 

İlk çalışmalar genellikle muhasebe oranlarının batan ve batmayan firmalar içindeki 
kıyaslamasına dayanmaktadır. Altman’ın (1968) Z-değeri çalışması bunun en önemli 
örneğidir. Sadece finansal oranlar firmanın geleceğini tahmin için yeterli demek mümkün 
olmadığı ileri sürülerek ancak bu oranların bir grup halinde incelendiğinde tahmin için 
kullanılabileceği daha ilk çalışmalarda belirtilmiştir. (Altman,1968; Beaver,1966; 
Deakin,1972) Beaver’a göre bu oranlar grubu ancak 5 yıl öncesine dayandığında başarı ve 
başarısızlığın iyi tahmincileri olabilmiştir. Daha sonra gelen çalışmalarda piyasa verilerine 
dayalı batma olasılığı modelleri mevcut modellere adapte edilmiştir. Toplam riskle kuvvetli 
ilişki olduğu tespit edilen finansal kaldıraç oranı, faaliyet kaldıraç derecesi ve finansal 
kaldıraç derecesi gibi bir takım değişkenler de bir risk faktörü olarak modellere alındığı 
görülmektedir (örn. Torun, 2012).  

Campbell, Hilscher, ve Szilagyi (2010), finansal sıkıntı riskinin fiyatlanması ile ilgili 
yaptıkları çalışmada, başarısızlığı piyasa ve muhasebe verilerine dayanarak tahminlemek 
için bir model geliştirmişlerdir.  Geliştirdikleri model ile 1981-2008 yılları arasında hisseleri 
piyasasındaki firmaları test etmişler ve sıkıntılı hisselerin getiri değişkenliği ve yüksek 
piyasa betalarına sahip olan firmaların piyasada yüksek volatilite ve riskten kaçınma olduğu 
dönemlerde güvenilir hisselere göre yetersiz performans gösterdiklerini tespit etmişlerdir. 
Bu riskleri göze alan yatırımcılar yeterince ödüllendirilmemiştir. Tersine, sıkıntılı hisseler 
alınan risklere ve piyasaya göre düşük getiriler sağlamıştır.     
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Shumway’e göre (2011) statik modellerin batma tahmini yapması, batma verilerinin doğası 
sebebiyle uygun değildir. Batma yüksek frekanslarla karşılaşılan bir durum olmadığı halde 
tahminleme yapmaya çalışanlar seçtikleri örneklemleri yıllara yaygın olarak almaktadırlar. 
Firmanın özellikleri ise yıldan yıla değişebilir dolayısıyla, statik modeller sadece her bir 
firmanın açıklayıcı değişkenlerini ele almaktadır ve bu değişkenler her bir firmanın 
özelliklerinden seçilmektedir. Genellikle araştırmacılar batmadan bir yıl önceki verilere 
konsantre olmaktadırlar (biz dönemsel olarak inceledik). Ancak sağlıklı firmalar da sonunda 
batabilirler.  

Altman (1968) yaptığı çalışmada, çoklu diskriminant analizini(MDA) kullanmıştır. 22 
finansal oran seçerek bunlar arasından anlamlı sonuç veren 5’ini modeline almıştır. Z değeri 
hesaplatarak başarısızlıktan önceki yılda %95, iki yıl öncesi için %72 oranında doğru bir 
sınıflama olduğunu söylemektedir. Terzi (2011) borsaya kote gıda sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin finansal başarısızlık riskini belirlemek için bir model geliştirmiştir. 
Benzer şekilde İçerli ve Akkaya (2006) da finansal başarısızlığı gıda sektöründe 
ölçümlemiştir. Altman Z değerini esas alarak 19 finansal oranı yine diskriminant analizi ile 
test ederek 6 oran belirlemiştir. Geliştirilen modelin %90,9 doğruluk oranına sahip olduğu 
saptanmıştır. Zeytinoğlu ve Akarım (2013) 20 finansal oran kullanarak çoklu diskriminant 
analizi yapmış, 3 yıl için ayrı ayrı katsayılar belirlemişler, doğruluk oranları 2009 yılı için 
%88.7,  2010 yılı için 90.4% ve 2011 yılı için 92,2% oranlarında doğru bir sınıflama yapıldığını 
önermektedir. Altas ve Giray (2005),  Yüzbaşıoğlu vd. (2011) finansal başarısızlığı borsaya 
kote tekstil firmalarında faktör analizi ve lojistik regresyon kullanarak ölçümlemişlerdir. 
Eksi (2011) CART sınıflandırma modelini kullanarak, borsaya kote şirketlerin finansal 
başarısızlığını tahminlemiştir.  

Shirita (1998) araştırmasında Japon şirketlerinin finansal başarısızlık riskini incelerken  61 
finansal değişken kullanılmıştır. Seçilen değişkenler data mining yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Oluşturulan modelin doğru sınıflandırma başarısı %86 olarak hesaplanmıştır. 
Shirata hangi verilerin alınması gerektiğini ayrıntılı olarak değerlendirmiştir.  Firmanın 
özelliklerini gösterir veriler keyfi olarak seçildiğinde bir seçim hatası ortaya çıkmaktadır. 
Diğerlerine göre ise güçlü ilişkiler varlığı zaten hangi tür verilerin seçilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır.   

Muhasebe verilerine dayalı modeller; muhasebe bilgi sisteminden elde edilebilen verilerle 
oluşturulan bir takım tutar veya orana dayalı analize uygun verilerle risk ve getiriyi ölçmeyi 
amaçlamaktadır. Söz konusu tutarlar muhasebe sistemi içinde yer alan ve finansal bilgi 
kullanıcılarına raporlanan veya raporlanmayan işletme (veya işletmeyi temsil eden menkul 
kıymet) bilgilerini içermektedir. Diğer yandan muhasebe sistemi içinde hesaplanan finansal 
oranlar da riskin ölçümü üzerine kullanılabilecektir (Torun,2012). Bu çalışmalarda 
muhasebe verilerine dayalı olarak oluşturulan risk ölçüm modelleri ile (Muhasebe Betası) 
menkul kıymet getirileri esas alınarak geliştirilen modeller (Pazar Betası) arasında anlamlı 
ilişkiler tespit edilmiştir (Zaif, 2007). 

II. METODOLOJİ 

A. Örneklem Seçimi 

Bu çalışmada kullanılan veriler, 2009/9 ve 2010/3 tarihleri arasında Borsa İstanbul lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren tamamı 3 şirketten oluşan firmaların bağımsız denetimden 
geçmiş finansal tablolarından elde dilmiştir.  

Özellikle başarısızlığa uğramış olan Ran Lojistik şirketine ait veriler detaylı ve 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İlgili şirketlerin mali tablolarının yanı sıra, piyasaya 
ilişkin veriler de analize konu edilmiştir. Ayrıca bir MDA (Multivariate Discriminant 
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Analysis) yapılamamıştır, çünkü kısıtlı veri bu analizi olası kılmamaktadır. Bu yüzden daha 
önceden ortaya konmuş modellere göre testler gerçekleştirilmiştir. Finansal başarısızlığı 
ölçmede kullanılan modeller karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Finansal başarısızlık 
riskinin göstergesi olan Z değerleri, Altman (1968), Shirata (1998) önerdikleri modellere göre 
hesaplanmıştır. Altman’ın Z Modeli: 

Z-değeri = 1,2 (Çalışma Sermayesi/Toplam Aktif) + 1,4 (Geçmiş Yıl Karları/Toplam 
Aktifler) + 3,3 (Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç/Toplam Varlıklar) + 0,6 (Özkaynaklar/Toplam 
Borçlar) + 1,0 (Satış Gelirleri/ Toplam Aktifler) 

(Z) değerleri;  ciddi boyutta finansal başarısızlık riski (Z < 1.81), başarısızlık riski yok ama 
durum parla değil (1.81 < Z < 3), başarısızlık riski yok (Z > 3) olarak belirlenmiştir  
(Yüzbaşıoğlu vd., 2011).  

Shirata (1998), Japonya’da batan firmalar üzerinde de test ettiği, CART(Classification And 
Regression Tree) ve MDA (Multivariate Discriminant Analysis) yöntemleri ile geliştirdiği 
modelde Z değerini, 4 finansal oranla ifade etmektedir.  Shirata Z-değeri aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır:  

Z = 0.014 (Satış Gelirleri/Toplam Varlıklar) - 0.058(Faiz ve indirim giderleri/(Kısa Vadeli 
Borçlar+ Uzun Vadeli Borçlar+ Tahviller+ Dönüştürülebilir Tahviller+ bonolar) - 
0.062(Ticari Borçlar*12/Net Satışlar  - 0.003(Kısa Vadeli Borçlar+ Özkaynaklar/Bir önceki 
dönemdeki Kısa Vadeli Borçlar + Özkaynaklar)-1) + 0.7416 

Ayrıca muhasebe betaları hesaplanmıştır. Torun (2012), muhasebe betalarından anlamlı 
ilişki bularak kurduğu modele göre hesaplamalar yapılmıştır.  Muhasebe betalarından ilki 
(𝛽𝑚1) Net Kar/Piyasa Değeri oranını, (𝛽𝑚2) Faaliyet Karı/Aktif Toplamı, (𝛽𝑚3) Faaliyet 
Karı/Piyasa Değerini, (𝛽𝑚4) Aktif büyümesini, (𝛽𝑚5) birleşik kaldıraç derecesinin çarpan 
olarak kullanıldığı, finansal kaldıraç derecesi ile faaliyet kaldıracı derecesinin çarpımından 
elde edildiği oranı esas almaktadır. Muhasebe betaları aşağıdaki formüllere göre 
hesaplanmış ve modele uygulanmıştır.   

𝛽𝑚1 =
𝐶𝑜𝑣(

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
,𝑅𝑜𝑟𝑡)

𝜕2
𝑅𝑜𝑟𝑡

 (1)  𝛽𝑚2 =
𝐶𝑜𝑣(

𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
,𝑅𝑜𝑟𝑡)

𝜕2
𝑅𝑜𝑟𝑡

 (2) 

    

𝛽𝑚3 =
𝐶𝑜𝑣(

𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤

𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
,𝑅𝑜𝑟𝑡)

𝜕2
𝑅𝑜𝑟𝑡

   (3) 𝛽𝑚4 =
𝐶𝑜𝑣(

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟+∆𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑡−1
,𝑅𝑜𝑟𝑡)

𝜕2
𝑅𝑜𝑟𝑡

  (4) 

 

𝛽𝑚5 =
∆𝐻𝐵𝐾

𝐻𝐵𝐾
∆𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

×
𝐶𝑜𝑣(

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
,𝑅𝑜𝑟𝑡)

𝜕2
𝑅𝑜𝑟𝑡

 (5) 

 

Muhasebe betaları ile ilgili model ise şu şekildedir: 

 

𝛽𝑓 = −0.0034𝛽1 + 0.037𝛽2 + 0.0031𝛽3 + 0.0009𝛽4 + 0.0072𝛽5 + 0.8506   (6) 

 

B.Değişkenler  

Bu çalışmada kullanılan değişkenler, seçilen şirketlerin bilanço ve gelir tablolarından elde 
edilmiştir. Seçilen değişkenler, şirketlerin likidite durumları, faaliyet etkinlikleri, finansal 
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yapıları ve karlılıkları ile ilgili 53 finansal orandan oluşmaktadır.  Bu oranların tam listesi ve 
hesaplanma yöntemleri Ek.1’de verilmiştir.  

III. BULGULAR 

A. Finansal başarısızlık riski 

Altman Z ve Shirata Z değerleri ile muhasebe betaları dönemler itibariyle hesaplanmıştır. 
Buna göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 1. Z-değerleri ve Muhasebe Betaları 

RAN LOJİSTİK  
HİZMETLERİ A.Ş. 

Zscore  
((1.81) 

Shirata Zscore 
(0.38) 

Muhasebe  
betası 

 2010/3 Aylık 1.837555 2.200857838 0.852869422 

 2010/6 Aylık 2.635316 1.204320508 0.850771075 

 2010/9 Aylık 2.443182 1.110603557 0.850684267 

 2010/Yıllık 2.204826 1.046093392 0.848279684 

 2011/3 Aylık 1.439558 1.677159719 0.850038647 

 2011/6 Aylık 1.499791 1.255808034 0.845234934 

 2011/9 Aylık 1.3672 1.156155551 0.841047998 

 2011/Yıllık 1.508799 1.032227902 0.831384411 

 2012/3 Aylık 0.762089 1.923319045 0.847964946 

 2012/6 Aylık 0.836773 1.330540039 0.843713764 

 2012/9 Aylık 0.492589 1.096671036 0.831660249 

 2012/Yıllık -0.80711 1.04438491 0.811372513 

 2013/3 Aylık -2.49203 55.48276613 0.845431889 

Altman Z skorlarına göre, şirketin ilk döneminden itibaren finansal başarısızlık riski taşıdığı 
görülmektedir. Şirketin riskinin en düşük olduğu dönem 2010/6 dönemidir. Bu dönemden 
itibaren düşüş yaşanmıştır. 2011/3 döneminde oldukça artan risk (1.44), 2011/12 döneminde 
biraz azaldıysa da, bu tarihten itibaren özellikle 2012/3 döneminde riskte aşırı bir artış (0.76) 
olduğu görülmektedir. Finansal başarısızlık riskini ölçümleyen bir başka Z modeli çalışması 
Shirata(1998) aittir. Bu model de ölçümlenmiştir.  Shirata Z-değerleri ilgili modele göre 
hesaplanmıştır. Bu modele göre değerler hesaplandığında eşik olan 0.38 değerinin altında 
herhangi bir değer bulunamamıştır. Dönemler itibariyle izlediği seyir Şekil-1’de 
gösterilmiştir.  

Şekil I. Altman ve Shirata Z-Değerleri 
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Altman’ın ve Shirata’nın modellerine aldıkları oranları, değişimlerin ve anomalilerin 
kaynaklarını görmek açısından önemli olduğu düşünüldüğü için diğer finansal oranların 
yanı sıra ve daha detaylı olarak değerlendirmek, finansal başarısızlık riskinde değişimi 
artıran unsurların ne olduğunu bilmek anlamlı olacaktır.  

Altman’ın modeline almış olduğu oranlardan; (a) Çalışma Sermayesi/Toplam Aktifler oranı, 
2010/6 döneminden itibaren azalmaktadır, Çalışma sermayesi, 2010/6 döneminden itibaren 
azalmaya başlamış, en büyük düşüş, 2010/9 döneminde görülmektedir ve esas olarak 
azalışın sebebi azalan çalışma sermayesidir. (b) Geçmiş Yıl Karları / Toplam Aktif oranı, 
Geçmiş yıl karları, 2011 yılında geçmiş yıl zararı olarak seneyi kapatmıştır. Bu sebeple, 
2012/3 döneminden itibaren sürekli negatif değerler almaktadır. (c) Faiz ve Vergi Öncesi 
Kazanç/Toplam Varlıklar oranı,  2010/3 döneminde pozitiftir ancak 2010/6 döneminden 
itibaren negatif değerler almaya başlamıştır. Faiz ve Vergi Öncesinde zarar durumu ortaya 
çıkmaktadır ki bu durum Z-değerini negatif yönde etkilemektedir. (d) Özsermaye/Toplam 
Borçlar oranı, 2010/6 döneminde için çok yüksek değerler almaktadır bunun sebebi ödenmiş 
sermayede meydana gelen artıştır. Ancak bu dönemi takip eden dönemler itibariyle 
borçlarda meydana gelen artışların daha fazla olması Z-değerini azaltan bir unsur olarak 
belirlenmiştir. (e) Satış Gelirleri/Toplam Aktiflerde dönemsel değişim artışlar şeklindedir ve 
2012/12 döneminde aşırı yükselmiştir. Bunun sebebi toplam aktiflerde meydana gelen aşırı 
azalıştır ki oranı yükseltmektedir. Buna rağmen, Z değeri bu dönemde yine negatif sonuç 
vermiştir. 

Shirata Z-değeri modelinde, (a) Geçmiş yıl karları/Toplam Aktifler oranı, 2011 yılında zarar 
elde edilmesi sebebiyle düşmüştür. (b) Faiz ve indirim giderleri/ Toplam Borçlar daha 
yakından incelendiğinde, 2011/9 döneminde Toplam borçlar en yüksek seviyesindedir buna 
bağlı bir düşüş görülmektedir. 2011/12 döneminde ise, faiz ve indirim giderleri en yüksek 
değeri almıştır. Oran anlamında en yüksek etkinin geldiği dönem 2012/9 ve 2012/12 
dönemleri olarak görülmektedir. (c) Toplam Borçlar*12/Satışlar oranı, satışlar karşısında 
toplam borçların durumunu ortaya koymaktadır, buna göre, en yüksek katkı verdiği dönem 
2012/3 dönemi olarak görülmektedir. Bu dönemde toplam borçlar en yüksek seviyesindedir. 
(d) Kısa vadeli yükümlülükler ve Özsermaye/Önceki dönem borç ve özkaynaklar oranı 
incelendiğinde, Ana ortaklığa ait özkaynaklar sürekli olarak azalmıştır. En büyük azalışlar 
2011/9 döneminden sonra ve 2012/9 döneminde yaşanmıştır. Bu azalışın sistematik olduğu 
görülmektedir.  

Şekil II. Muhasebe Betaları 

 

Muhasebe betaları hesaplanmış yukarıdaki Tablo 1’de verilmiştir. Hesaplanan betalar kendi 
başına kısıtlı dönemde sınırlı verilerle dönemsel olarak riski tahmin etmekten uzaktır ancak, 
sektörden ayrıştığı önemli dönemleri belirlemek bir fikir verebileceği için tamamlayıcı kabul 
dilebilir. Şekil 2’de 2011/12 ve 2013/3 dönemlerinde sıçramalar görülmektedir. İlk 
ayrışmanın 2010/6 döneminde gerçekleştiği görülmektedir.  İkinci büyük ayrışma, 2011/6 
döneminde başlamış ve 2011/12 döneminde derinleşmiştir. İlk sinyalin 2010/6 döneminde 
görüldüğü söylenebilir. 
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B.Oran Analizleri 

Oranlar, Likidite oranları, Finansal yapı oranları, Faaliyetlere ilişkin oranlar ve Karlılık 
oranları olarak dört kategoriye göre sınıflandırılmıştır. Tüm oranlara ilişkin grafik tablolar 
EK 2’de verilmiştir.  

1. Likidite Oranları 

Cari Oran, 2010/3 döneminden 2012/12 döneminde kadar sürekli olarak 1 değerinin 
üzerindedir. Tüm dönemler boyunca sektör ortalamasının üzerinde seyretmiştir. 2010/6 
döneminde maksimum seviye olan (2.5) seviyesini bulmuştur. Likidite oranı, 2010/3 
döneminde 1’in üzerindedir, 2010/6 döneminde maksimum değer olan (2.19) değerine 
çıkmıştır. Sektörden tamamen bağımsız hareket etmektedir. 2012/9 döneminde sektör 
ortalamasının altına düşmüştür. Nakit oran, 2010/3 döneminde şirket (0.46) sektör 
ortalamasından (0.14) oldukça yüksekken, diğer dönemlerde sürekli ortalamanın altında 
seyretmiştir.  2012/3 döneminde minimum olduğu değer (0.008) olmuştur.  

2 Finansal Yapı Oranları: 

Borçlanma oranı, sektörden ayrıksı değil, hatta sektör ortalamasının altında seyretmektedir 
ancak, son veriler ele alındığında 2012/9 döneminden sonra sektörden ayrışan bir yükseliş 
görülmektedir. Bu orandaki yükseliş, özsermaye yerine daha çok borçla çalışıldığının bir 
göstergesidir. 2013/3 döneminde aşırı ve anormal artış görülmektedir (482.69).  Borç 
durumunu açıklar bir diğer oran ise “Borçtan Yararlanma Katsayısı” dır. Buna göre, sektörden 
sürekli olarak ayrıksı ve aykırı yönde hareket görülmektedir; sektörde düşüş varken artış, 
artış varken de düşüş. Özellikle 2011/9 döneminden itibaren sektörde önemli bir gerileme 
olmuştur (-13.20), aynı dönemde şirket yavaş ve yükselir bir eğilimdedir (2.34). 2012/9 
döneminden itibaren aşırı bir yükseliş görülmektedir. 

Finansal borçlar / Özsermaye oranı incelendiğinde, şirketin sürekli olarak sektör ortalamalarının 
oldukça altında olduğu görülmektedir. Bu orandaki aşırı yükseliş, 2012/12 döneminde 
kendini göstermektedir. Finansal borçların Toplam borçlar içindeki payı değerlendirildiğinde 
şirket, 2011/3 dönemine kadar (%28.10) sektör ortalamalarının (%39.61) altındadır. 2011/3 
döneminden 2012/3 dönemine kadar oran sektör ortalamalarından yüksektir.   

Kaldıraç oranı, 2010/3 döneminden, 2011/9 döneminde kadar sektör ortalamasının altındadır. 
Bu dönemden itibaren şirketin kaldıraç oranında (%55.11) dönemden döneme hızlı bir 
yükseliş olduğu görülmektedir. Son iki dönemde %88-%97 düzeylerine kadar bir yükseliş 
söz konusudur.  

Kısa vadeli finansal borçların toplam borçlar içindeki payı, 2010/3 döneminde sektör 
ortalamasının üzerinde olan oran, bu dönemden sonra sektör ortalamasının altında kalışını 
2011/6 dönemine kadar devam etmiştir. 2011/6 döneminde sektör ortalamasının üzerine 
çıkmış ve düşüşe geçmiştir. Kısa vadeli borç büyümesi oranını değerlendirdiğimizde ise, sektör 
ortalamalarının tamamen tersine bir seyir görülmektedir. 2011/6 döneminde kısa vadeli 
borçlar %100.95 büyümüştür. Bu durum dikkate değerdir. 2012/9 dönemine kadar sektör 
ortalamalarının çok üzerindedir. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payı 2011/3 
döneminden itibaren sektör ortalamalarının üzerinde çıkmış ve son döneme kadar yüksek 
seyretmiştir. 

Toplam finansal borçların, toplam borçlar içindeki payı incelendiğinde, 2010/3 döneminden 
itibaren ciddi azalışlar görülmektedir. Her ne kadar belli dönemlerde hafif artışlar görülse 
de, toplam finansal borçların payı giderek azalmıştır. Bu süre içinde şirket finansal borçlarını 
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çok düşük seviyelere getirebilmiştir. Toplam finansal borçların toplam borçlar içindeki payı 
sektörün sürekli olarak altında seyretmiştir. 

Toplam borç büyümesi oranı bir önceki seneye göre borçlarda meydana gelen değişimi 
göstermektedir. Buna göre, şirket 2010/6 ve 2010/9 dönemlerinde sektör ortalamasının 
altında kalmıştır ancak, 2010/9 döneminden itibaren giderek artmış olan oranın maksimum 
olduğu dönem 2011/6 dönemi olarak görülmektedir. 2011/9 ve 2011/12 dönemlerinde 
sektörün üzerinde seyretmiş ancak azalmıştır, 2012/9 döneminde ise sektör ortalamalarının 
altına düşmüştür ve bir önceki seneye göre oran negatif değerler almıştır. 

Uzun vadeli borçların toplam borç içindeki payını gösterir oran incelendiğinde, uzun vadeli 
borçların 2010/6 döneminde sektör ortalamasının biraz üzerine çıktığı, ikinci kez de 2010/12 
döneminde üzerinde olduğu bunun dışındaki dönemlerin hepsinde sektör ortalamasının 
altında, çok altında kaldığı görülmektedir. Şirket, uzun dönemli borçlanmadan ya 
kaçınmakta ya da uzun vadeli borçlanamamaktadır. Uzun vadeli finansal borçların toplam 
borçlar içindeki payı uzun vadeli borçlarda gösterildiği gibidir, hemen hemen seyri 
izlemiştir. 

Dönen Varlık Devir Hızı oranına bakıldığında, sektör ortalaması ile tamamen birlikte hareket 
ettiğini, ancak 2012/9 döneminden itibaren ayrışarak 2012/12 döneminde, sektör ortalaması 
olan (2.30) değerini aşarak (3.72) değerini aldığı görülmektedir. Dönen Varlıkların, aktif 
toplamı içindeki payını gösterir Dönen Varlıklar Aktif Toplamı oranı, ilk dönemden son 
döneme kadar sektör ortalamalarının üzerindedir. Sektör ortalamasına en çok 2010/12 
döneminde yaklaşmışsa da bu dönemden sonra giderek ayrışmış, 2011/9 döneminden 
itibaren de %60 ve üzerinde seyretmiştir. Hazır değerlerin dönen varlıklar içindeki oranına 
bakıldığında, şirketin hazır değerlerinin sadece 2010/3 döneminde sektör değerinin 
üzerinde, diğer tüm dönemlerde ise çok altında olduğu söylenebilir. Sektör ortalaması ile 
şirketin değerleri arasında ciddi farklar vardır bu fark 2010/12 döneminde en fazladır (şirket: 
0.99; sektör: 20.35). 

Duran varlıkların Aktif toplamı içindeki büyüklüğü sektör ortalamalarının çok altındadır. 2011/3 
döneminde ortalama değerlere yaklaşmışsa da, bu dönemden itibaren ciddi oranlarda 
azalışlar görülmektedir. Duran varlık devir hızı incelendiğinde, duran varlıklardaki devrin, 
tüm dönemler boyunca sektör ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 2011/3 
döneminden itibaren ciddi anlamda yükselişler söz konusu olmuştur, 2011/12 yılsonu 
itibariyle sektör ortalaması (1.07) iken, şirket (5.64) oranına ulaşmıştır. Benzeri bir sıçrama 
da, 2012/12 döneminde göze çarpmaktadır (6.23) ve bu değer sektör ortalaması olan (1.05) 
değerinin çok üzerindedir. Duran varlıklardaki hareketlilik dikkat çekicidir.  

Maddi duran varlıklar devir hızı, sürekli olarak sektör ortalamasının üzerinde seyretmiştir. 
2011/3 döneminde minimum değeri (0.93) almıştır. Oranın düşük olması ve düşme eğilimi 
duran varlıkların yeterince aktif kullanılmadığını gösterir. 2011/3 döneminden sonra 
yükselmiştir. 2012/3 döneminde yeniden minimuma yakın değer almıştır.  Maddi Duran 
Varlıkların Özsermaye ile Uzun vadeli borçlara oranı değerlendirildiğinde, şirketin değerlerinin 
sektör ortalamalarının hep altında seyrettiği, tek istisnanın 2012/12 döneminde (%146) 
olduğu görülmektedir. 2013/3 döneminde oran (0.03) olmuştur.  

Aktif Büyüme Oranı, 2010/6 döneminde %27.32’den 2010/9 döneminde %31.23’e yükselmiş 
olsa da, yıllık bazda %8.51 olan oran, bu tarihten itibaren aktiflerin büyümesinde ciddi bir 
düşüş meydana gelmiştir. Negatif büyüme, yani küçülmeye ise 2011/12 döneminde 
başlanmıştır. En büyük değişim 2012/12 döneminde %60.72 küçülme ile görülmektedir. 
Sektör bazında bakıldığında değerlerle paralellik 2011/9 dönemine kadar devam etmiş, daha 
sonra tamamen aykırı yönde hareket etmiştir.   
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Aktiflerin Devir Hızı, 2010/12 döneminde (0.97) gibi bir yükseliş görülmektedir. En büyük 
devir hızına 2012/12 döneminde rastlanmaktadır (2.33). Yıl bazındaki değişimlerin 
yüksekliği göze çarpmaktadır. Aktif Karlılığı ise, sürekli olarak sektör ortalamasının 
altındadır. 2012/3 döneminden itibaren tamamen düşmüş ve sektörden ayrışmıştır.  Düşük 
oran, aktif yatırımlardan daha düşük kar elde edildiğini gösterir.  

Sermaye yeterlilik oranı, 2012/12 dönemine kadar sektör ortalamasının çok üzerindedir. 
2010/6 döneminden itibaren hızla azalmaya başlamıştır. 2012/9 döneminden (%36.54) 
2012/12 dönemine (%18.23) geçişte %50 azalmıştır.  

Özsermaye büyümesine bakıldığında, Özsermayenin 2010/6 döneminde (%60.57), 2010/9 
döneminde (%58.58) büyüdüğü ancak, hemen sene sonuna gelindiğinde, 2010/12 
döneminde (%-0.16) küçüldüğünü ve bu küçülmenin artan bir hızla devam ettiği 
görülmektedir. Özsermaye devir hızı değerlendirildiğinde ise, sektör ortalamaları ile birlikte 
hareket ettiği, 2011/12 döneminde biraz üzerine çıktığı, 2012/9 döneminde ayrıştığı ve 
2012/12 döneminde sıçrama yaptığı (12.78) görülmektedir. Özsermaye karlılığı, 2010/3 
döneminde sektör ile hemen hemen aynı düzeydedir. 2010/6 döneminden itibaren sürekli 
bir azalma söz konusudur. Özellikle 2011/6 döneminde bir sıçrama görülmektedir, ilk derin 
kayıp 2011/12 döneminde görülmektedir (-%60.97), ikinci derin kayıp da 2012/9 döneminde 
görülmektedir (%-103.38).  

Piyasa Değeri- Defter Değeri oranı, 2010/3 döneminde şirketin PD/DD değeri sektör 
ortalamasının üzerindedir. Piyasada şirketin değerinin, özsermayesinin kaç katı olduğunu 
gösterir bu oran incelendiğinde 2010/3 döneminden itibaren 2011/3 dönemine kadar 
azaldığı bu azalışın sektör ortalamasında daha az olduğu görülmektedir. 

Hızlı aktiflerin işletme sermayesine oranlanması sonucunda, şirket oranının 2010/6 döneminde 
kadar sektör ortalamasından yüksekte olduğu, 2011/9 dönemine kadarki dönemlerde sektör 
ortalamasının altında kaldığı görülmüştür. Şirketin bu oranı sektöre göre çok daha istikrarlı 
görünmektedir. 2011/9 döneminden itibaren sektör ortalamasının üzerinde seyretmektedir. 

İşletme sermayesi devir hızı, sektörle birlikte hareket etmemekte, hatta tersine hareket 
etmektedir. Sektörün negatife geçtiği dönemler çoğunluktadır. Şirket ise negatif değerleri 
sadece 2012/12 döneminde almıştır (%-9.80).  

Net işletme sermayesinin net satışlara oranı, 2010/3 döneminde, sektör ortalamasına göre 
oldukça yüksektir (şirket: %148, sektör: %-83). Oran 2012/12 döneminde kadar sürekli olarak 
sektör ortalamalarının üzerinde seyretmiştir. 2012/3 döneminde bir sıçrama olduğu ve 
değerin (%45.40) dolaylarına yükseldiği görülmektedir. Oran net satışlardaki ciddi düşüşten 
büyümüş olabilir. Nitekim net işletme sermayesindeki değişim oranı da değerlendirildiğinde, 
2010/6 döneminde sektör ortalamasının üzerinde olan oran, 2011/9 döneminde yeniden 
sektör ortalamasının üzerine çıkmış, 2012/3 döneminde kadar bu durum devam etmiştir.  

3. Faaliyete ilişkin Oranlar: 

Alacak Devir Hızı ve Alacakların Ortalama Tahsil Süresi oranlarına bakıldığında, sektörle 
paralellik görülmektedir ancak, bu durum 2012/6 döneminde tamamen değişmiş, alacak 
devir hızı yükselmiş, alacakların ortalama tahsil süreleri kısalmıştır. Alacak devir hızının 
yüksekliği olumlu olarak değerlendirilmektedir. 2012/9 döneminden itibaren de alacakların 
tahsil oranının ikiye katlandığı (7.52) görülmektedir. Bu dönemden itibaren şirketin 
alacaklarını hızla toplamaya başladığı düşünülebilir. 

Diğer Faaliyetlerden elde edilen Gelir ve Giderlerin Net satışlara oranı incelendiğinde, 2010/9 
döneminde şirket (2.34) sektörden oldukça yüksekte (-2.00) iken, sektöre de paralel olarak 
giderek dönemler itibariyle azalarak 2012/6 döneminde(0.21) sektörden (1.25) düşme 
yönünde tamamen ayrışmıştır. Diğer faaliyetlere ilişkin olarak hesaplanan bir diğer oran da 
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Diğer Faaliyetler Kar Marjıdır. Bu marj incelendiğinde, şirketin tamamen sektörle birlikte 
hareket ettiği ancak 2011/9 dönemine kadar da sektörün çok üzerinde olduğu, 2012/9 
döneminden itibaren sektör değerlerinin çok üzerine çıktığı görülmektedir.  

Faaliyet giderlerinin net satışlara oranı alındığında, satışlar karşısında faaliyet gelirleri sürekli 
olarak artmış ya da satışlar sürekli olarak düşüş göstermiştir. Bu yönden şirket, ilk 
dönemden son döneme kadar sektör ortalamasının üzerindedir. Bu oranda herhangi bir 
sıçrama olmamıştır. Benzeri bir oran olan Faaliyet Maliyeti- Net Satışlar oranı ile de seyirler 
aynıdır. Bu oran da ilk dönemden son döneme kadar sektör ortalamalarının üzerindedir. 
2012/3 döneminden itibaren bir artış göze çarpmaktadır.  

Net satış büyümesi incelendiğinde, 2010/3 döneminden 2010/9 dönemine kadar satış 
büyümesi oranı sektör ortalamasının altında kalmıştır. Bu dönemden 2011/12 dönemine 
kadar sektör ortalamasının üzerindedir. Maksimum değer %101 ile 2011/3 ayında alınırken, 
minimum değer 2013/3 döneminde %-98 olarak gerçekleşmiştir.  

Satışların maliyeti/Net Satışlar oranı, sektör ortalamalarından çok farklılık göstermemektedir. 
2011/6 döneminde sektör ortalamasının üzerine çıktığı, 2011/12 dönemine kadar da 
üzerinde kaldığı görülmektedir. 2012/6 ve sonrasında yine üzerinde seyretmiştir.  

4. Karlılık Oranları 

Brüt kar marjları değerlendirildiğinde, şirket ve sektör birbiri ile sürekli olarak ayrık yönde 
hareket etmektedir. Bir paralellik göstermekte idiyse de 2012/12 döneminden (4.20) 2013/3 
dönemine (11.02) aşırı bir yükseliş göze çarpmakta hemen ardından ise düşüşe geçmekte ve 
bu durum son döneme kadar devam etmektedir. 

Esas faaliyet Kar marjı, ilk dönemden son döneme kadar istikrarla sektör ortalamasının 
altındadır. 2010/6 döneminden itibaren değerler hep negatiftir ve yıllar itibariyle giderek 
daha da düşmüştür. 2011/6 döneminde ise tüm sektörde esas faaliyet kar marjları 
yükselirken, şirkette kar marjı oldukça ciddi bir oranda düşmüştür (-13.72) aynı yılı (-11.81) 
ile tamamlamıştır. 2011/12 döneminde (-15.17) olan kayıp, 2012/12 döneminde (-26.58) 
olarak gerçekleşmiştir. Eğer brüt kar marjı oranı uzun yıllar değişmez ve net kar marjı 
azalmaktadır dolayısıyla faaliyet dışı giderler satışlara göre artıyor veya vergilerin 
yükseldiği anlamı çıkartılabilir. 

Faiz Vergi Amortisman öncesi Kar (FVAÖK) Marjı, sadece 2010/3 döneminde (1.40) değerinin 
üzerinde yer alırken 2010/12 döneminden başlayarak sürekli negatif değerler almış, yıllar 
itibariyle de sürekli artış göstermiştir. Sektör ortalamalarının negatif olduğu herhangi bir 
dönem yoktur.  

Faaliyet dışı gelirlerin faaliyet gelirine oranı, sadece 2010/3 döneminde pozitif ve (%95.80) 
düzeyinde iken, sektör ortalamasının oldukça üzerindedir ancak aynı yılın takip eden 
aylarından itibaren sürekli olarak negatif değerlere ulaşılmıştır. Şirketin faaliyet dışı 
gelirlerindeki artıştan çok bu durum faaliyet gelirlerinin negatif olmasıyla ilgilidir.  

Net kar büyümesi, sektör pozitif büyüme gerçekleştirirken şirketin net karı negatif 
büyümüştür. Diğer dönemlerin tamamında küçülme söz konusudur. En büyük küçülme 
2011/12 döneminde (-5256%) olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı, sadece 2010/3 başlangıç 
döneminde sektör ortalamasının üzerindedir (%8). Sektörden kesin ayrışma 2010/12 
döneminde başlamıştır. Bu dönemden hemen sonraki dönemden itibaren ayrılık 
derinleşmiştir (şirket :%-0.45, sektör: %5.1). 2012/9 döneminde kesin bir aşağı sıçrama 
görülmektedir. 

Vergi öncesi Kar/Zarar / Özkaynaklar oranına göre, şirket sadece 2010/6 döneminde sektör 
ortalamasının üzerinde kalabilmiş buradan itibaren düşüşe geçmiş ve 2010/12 döneminden 
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başlayarak negatif değerler almıştır. 2012/3 döneminde bir sıçrama olmuşsa da bu noktadan 
itibaren düşüş sert olmuştur.  

C. Mali Tablolar Analizi 

Ranlo şirketinin 2010/9-2013/3 dönemleri arasındaki mali tablolarına karşılaştırmalı analiz 
uygulanarak, kalemlerde meydana gelen anormal hareketler tespit edilmiştir. Anormal 
hareketler, -%100’den fazla düşüşün olduğu ve %100’den fazla artışın meydana geldiği 
kalemler olarak belirlenmiştir. Değişim şu şekilde değerlendirilmiştir: (Dönemdeki kalem- 
Bir önceki dönemdeki kalem)/(Bir önceki dönemdeki kalem*100). 

2009/12 döneminden 2010/3 dönemine değişimde, 2 adet kalemde anomaliye rastlanmıştır. 
Buna göre, Yabancı Para Varlıkları (%244.57) artış gösterirken, Yabancı Para Pozisyonu (-
%101.73) azalış göstermektedir.  

2010/3 döneminden 2010/6 dönemine değişimde, 13 adet anomali bulgulanmıştır. Buna 
göre, Brüt Satışlar (%123.51) artış, Satışlardan İndirimler (%168.9) artış, Satış Gelirleri 
(%123.34) artış, Satışların Maliyeti (%131.34) artış, Faaliyet Giderleri (%181.12) artış, Esas 
Faaliyet Dışı Finansal Gelirler (%104.93) artış, Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler 
(%138.14) artış, Dönem içi Ayrılan Kıdem Tazminatı (%760.58), Amortisman Giderleri, 
Tükenme İtfa Payları (%164.22) artış, Yabancı Para Pozisyonu Net (%2250.38) artış 
göstermiştir. Buna karşın, Esas Net Faaliyet Karı/Zararı (-%457.04) azalış, Faaliyet Karı veya 
Zararı (-%157.11) azalış, Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı (-%923.2) azalış tespit 
edilmiştir. 2010/6 döneminden 2010/9 dönemine değişimde, 2 adet anomali görülmektedir. 
Buna göre, Diğer Faaliyetlerden Zararlar Giderler (%237.12) artış, Azınlık Payları Net Dönem 
Karı/Zararı (%803.74) artış gösterdiği belirlenmiştir. 2010/09 döneminden 2010/12 
dönemine değişimde 8 adet kalemde anomali görülmüştür. Satışlardan indirimler (%106.06) 
artış, Net Esas faaliyet karı (%296.19) artış, Faaliyet karı veya zararı (%392.24) artış, Yabancı 
para varlıklar (%149.64) artış, Yabancı para pozisyonu (%391.84) artış göstermiştir. Vergi 
öncesi kar/zarar (-%112.43) azalış, Net dönem karı/zararı (-%134.19) azalış, Ana Orataklık 
payları net (-%106.83) azalış göstermiştir. 

2010/12 döneminden 2011/3 dönemine değişimde 5 adet kalemde anomaliye rastlanmıştır. 
Vergi öncesi kar/zarar (%376.56) artış, Net dönem karı/zararı (%220.14) artış, Ana Ortaklık 
payları net dönem karı/zararı (%1295.24), Ana ortaklık dışı özsermaye (%1633.81) artış 
göstermiştir. Cari dönemde duran varlık hareketleri (-%116.47) azalış, Azınlık payları net 
dönem karı/zararı (-%105.95) azalış,  göstermiştir. 2011/3 döneminden 2011/6 dönemine 
değişimde, 10 adet kalemde anomali görülmüştür. Buna göre, Net esas faaliyet karı/zararı 
(%482.23) artış, Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar (%119.95) artış, Diğer faaliyetlerden 
zararlar ve giderler (%192.90), Faaliyet karı veya zararı (%614.37) artış, Vergi öncesi 
kar/zarar (%721.72) artış, net dönem karı/zararı (%498.28), Dönem içi ayrılan kıdem 
tazminatı (%154.33) artış göstermiştir. Buna karşın, Azınlık payları net dönem karı/zararı (-
%2231.90) azalış, Ana ortaklık dışı özsermaye (-%2103.18) azalış göstermiştir. 2011/6 
döneminden 2011/9 dönemine değişimde sadece bir kalemde anomaliye rastlanmıştır. Brüt 
esas faaliyet karı/zararı (%150.26) artmış görülmektedir. 2011/9 döneminden 2011/12 
dönemine değişimde, 6 adet kalemde anomaliye rastlanmıştır. Buna göre, Ana ortaklık dışı 
özsermaye (%180.59), Esas faaliyet dışı finansal gelirler (%155.32) artış, Esas Faaliyet Dışı 
Giderler (%126.74) artış, Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı (%179.41) artış, Cari 
Dönemde Duran Varlık Hareketleri (%366.19) artış görülmektedir. Buna karşın, Ödenecek 
Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-%566.65) azalış, görülmektedir.  

2011/12 döneminden 2012/3 dönemine değişimde sadece bir kalemde anomaliye 
rastlanmıştır. Cari Dönemde Duran Varlık Hareketleri (-% 122.89) azalış göstermiştir. 2012/3 
döneminden 2012/6 dönemine değişimde 12 adet anomali tespit edilmiştir. Ana Ortaklık 
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Dışı Özsermaye (%105.35) artış, Satışlardan İndirimler (%103.4) artış, Net Esas Faaliyet 
Karı/Zararı (198.93) artış, Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar (%600.88) artış, Diğer 
Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (%800.46) artış, Faalit Karı veya Zararı (%211.4) artış, 
Vergi Öncesi Kar/Zarar (%181.56) artış, Net Dönem Karı/Zararı (%203.31) artış, Azınlık 
Payları Net Dönem Karı/Zararı (%352.78) artış, Ana Ortaklık Payları Net Dönem 
Karı/Zararı (%190.77) artış, Dönem içi Ayrılan Kıdem Tazminatı (%1655.01) artış 
görülmektedir. Buna karşın azalış sadece Yabancı Para Pozisyonu Net (-%2699.64) olarak 
belirlenmiştir. 2012/6 döneminden 2012/9 dönemine değişimde, 9 adet kalemde anomali 
gözlemlenmiştir. Böylece,  Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar (%205.87) artış, Diğer 
Faaliyetlerden Zararlar ve Gelirler (%264.64) artış, Faaliyet Karı veya Zararı (%101.1) artış, 
Vergi Öncesi Kar/Zarar (%110.8) artış, Net Dönem Karı/Zararı (%134.28) artış, Ana Ortaklık 
Payları Net Dönem Karı/Zararı (%143.94) artış, Dönem içi Ayrılan Kıdem Tazminatı 
(%299.58) artış tespit edilmiştir. Buna karşın, Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-
%149.08) azalış, Yabancı Para Pozisyonu Net (-%175.61) azalış bulunmuştur. 2012/9 
döneminden 2012/12 dönemine değişimde, 3 adet anomali bulunmaktadır. Ödenecek Vergi 
ve Yasal Yükümlülükler (%732.88) artış gösterirken, Cari Dönemde Duran Varlık 
Hareketlerinde (-%323.68) azalış ile Yabancı Para Pozisyonu Net kaleminde (-%538.18) 
azalışa rastlanmıştır. 2012/12 döneminden 2013/3 dönemine değişimde, 2 adet kalemde 
anomaliye rastlanmıştır. Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı (-%113.25) azalış ve Ödenecek Vergi 
ve Yasal Yükümlülükler kaleminde (-%103.18) azalış görülmektedir. Tam karşılaştırmalı 
tablolar, EK 3’de bulunmaktadır. 

SONUÇ 

Çalışmada Ranlo şirketinin finansal başarısızlığının, bilinen finansal başarısızlık risk ölçümü 
yöntemleri ile kısıtlı bir zaman diliminde, az sayılabilir veri ile çeyreklik dönemler içinde 
gözlemlenip gözlemlenemeyeceği değerlendirilmiştir.  

Kısıtlı bir veri seti ile finansal başarısızlık tahmini mümkün müdür? Kısmen evet. Kısıtlı bir 
zaman diliminin doğurduğu çok az sayıda veri problemi, çeyreklik veriler ele alınarak 
Altman Z-değerlerin başarısızlık sinyalleri verdiği görülmüştür ancak Shirata Z-değerleri 
için bu geçerli değildir. Muhasebe betaları ile başarısızlık riskinin öngörülmesi tek başına 
yeterli olmamakla birlikte kritik dönemlerde sinyal kabul edilebilecek işaretler verdiği 
düşünülmektedir. Dolayısıyla geleneksel mali tablo analizleriyle de anomaliler göze 
çarpabilmekte, iflas tahmin modellerini destekleyici ve tamamlayıcı olabilmektedir. 
Gerçekten de oran analizleri yapıldığında ön bir sinyal verme kabiliyetine sahip olduğu 
görülmüştür.  

Bütün finansal başarısızlık riski göstergeleri bir arada değerlendirildiğinde, 2010/6 
döneminde finansal başarısızlık riskinin en yüksek noktada olduğu söylenebilir. Bu 
dönemde Altman Z-değeri (1.520276143) olarak belirlenmiş ancak 2011/3 döneminde aşırı 
düşüşü daha geç bir dönemde göstermektedir. 4 oranda (Cari Oran, Esas Faaliyet Karı Artış 
Oranı, Faaliyet Dışı Gelir/Faaliyet Geliri  Oranı ve Likidite Oranı) anomaliler görülmüştür. 
Mali tablolar incelendiğinde 13 kalemde anomaliler bulgulanmıştır (Brüt Satışlar, Satışlardan 
İndirimler, Satış Gelirleri, Satışların Maliyeti, Faaliyet Giderleri, Esas Faaliyet Dışı Finansal 
Gelirler, Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Dönem içi Ayrılan Kıdem Tazminatı, 
Amortisman, İtfa ve Tükenme Payları, Net Yabancı Para Pozisyonu, Net Esas Faaliyet 
Karı/Zararı, Faaliyet Karı veya Zararı, Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı).  

2011/6 dönemi de değerlendirilmesi gereken önemli bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. 
2010/6 dönemindeki anomalilerin negatif bir etkiye yorumlanamayacağı düşünüldüğünde, 
bu dönem önem kazanmaktadır. Bu dönemde Altman Z-değeri (1.106646047) olarak 
hesaplanmıştır. Bu dönemde 3 oranda (Esas Faaliyet Kar Marjı, Kısa Vadeli Finansal 
Borç/Toplam Borç, Kısa Vadeli Borç Büyümesi) anomaliler tespit edilmiştir. Mali tablolar 
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incelemesinde ise 10 kalemdeki değişimler dikkat çekici olmaktadır (Net Esas Faaliyet 
Karı/Zararı, Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar, Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler, 
Faaliyet karı veya Zararı, Vergi Öncesi Kar/Zarar, Net Dönem Karı/Zararı, Ana Ortaklık 
Payları Net Dönem Karı/Zararı, Dönem içi Ayrılan Kıdem Tazminatı, Azınlık Payları Net 
Dönem Karı/Zararı, Ana Ortaklık Dışı Özsermaye). Ayrıca, Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş’nin, 
sermaye piyasasında değerinin Mayıs 2011 tarihinden itibaren sürekli eriyor olması da ayrı 
bir doğrulayıcıdır.  

Bir bütün olarak bakıldığında kısa bir zaman zarfında, kısıtlı veriler kullanılarak finansal 
başarısızlık riskinin en erken tahmini mali tablo kalemlerindeki değişimler ve finansal 
oranlarla yapılan değerlendirmelerle yapılabilmektedir. Altman Z-değeri dönemsel olarak 
herhangi bir zaman dilimine vurgu yapmamaktadır. Bu değerlendirmelerin Shirata Z-değeri 
ve muhasebe Betalarından daha erken sinyal verdiği söylenebilir.            
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EK:1 ORANLAR VE AÇIKLAMALARI 

Aktif Büyüme Oranı (%) 
(Toplam Aktifler-Bir Sene Onceki(Toplam Aktifler))/ 
(Bir Sene Onceki(Toplam Aktifler))*100 

Aktif Devir Hızı (Satış Gelirleri)/(Toplam Aktifler) 

Aktif Karlılığı (%) (Net Dönem Karı)/(Toplam Aktifler)*100 

Alacak Devir Hızı (Satış Gelirleri)/(Kısa vadeli ticari alacaklar) 

Alacakların Ortalama Tahsil  
Süresi 365 (Satış Gelirleri)/(Kısa vadeli ticari alacaklar) 

Borçlanma Oranı (%) 

((Kısa Vadeli Yükümlülükler)+(Uzun Vadeli 
Yükümlülükler))/ 
(Özsermaye)*100 

Borçtan Yararlanma Katsayısı 
(Defa) 

1/((((Özsermaye)-(Yeniden değerleme artışı))/ 
((Toplam Aktifler)-(Yeniden Değerleme 
Artışı)))*((Faaliyet Karı/Zararı)/ 
((Net Dönem Karı)+(Finansman Giderleri)))) 

Brüt Kar Marjı (%) Brüt Esas Faaliyet Karı/Satış Gelirleri*100 

Cari Oran Dönen Varlıklar /Kısa Vadeli Yükümlülükler 

Diğer Faaliyet Gelir-Gider / Net 
Satışlar (%) 

(Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kar-Diğer Faaliyetlerden 
Zararlar ve Gelirler))/ 
Satış Gelirleri*100 

Diğer Faaliyet Kar Marjı (%) (Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kar/Satış Gelirleri)*100 

Duran Varlık Devir Hızı Satış Gelirleri/Duran Varlıklar  

Duran Varlıklar/Aktif Toplamı 
(%) Duran Varlıklar /Toplam Aktifler*100 

Dönen Varlık Devir Hızı Satış Gelirleri/Dönen Varlıklar  

Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı 
(%) Dönen Varlıklar /Toplam Aktifler*100 

Esas Faal. Karı Artış Oranı(%) 

(Net Esas Faaliyet Karı/Zararı-Bir Sene Onceki Esas 
Faaliyet Karı))/ 
(Bir Sene Onceki Esas Faaliyet Karı))*100 

Esas Faaliyet Kar Marjı (%) Net Esas Faaliyet Karı/Zararı/Satış Gelirleri*100 

FVAÖK Marjı (%) 

(Net Esas Faaliyet Karı/Zararı+Amortisman Giderleri 
ve İtfa ve Tükenme Payları)/ 
Satış Gelirleri*100 
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Faal. Dışı Gelir/Faal. Gelir (%) 
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kar/Faaliyet Karı veya 
Zararı*100 

Faaliyet Gideri/Net Satışlar (%) Faaliyet Giderleri/Satış Gelirleri*100 

Faaliyet Maliyeti/Net Satışlar 

(Satışların Maliyeti (-)+Faaliyet Giderleri+ 
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Gelirler)+Finansman 
Giderleri (-)) /Satış Gelirleri*100 

Finansal Borç /Özsermaye(%) 
(Finansal Borçlar+Finansal Borçlar)/Özsermaye (Ana 
Ortaklığa Ait)*100 

Finansal Borç/Toplam Borç (%) 
Finansal Borçlar/(Kısa Vadeli Yükümlülükler+Uzun 
Vadeli Yükümlülükler)*100 

Finansal Gider+Dönem 
Karı/Toplam Satışlar (%) 

((Finansman Giderleri (-)+Vergi Öncesi 
Kar/Zarar)/Satış Gelirleri)*100 

Hazır Değerler/Dönen Varlıklar 
(%) Hazır Değerler/Dönen Varlıklar *100 

EK1-devamı- ORANLAR VE AÇIKLAMALARI 

Hisse Başına Kar Net Dönemi Karı/Zararı/(HisseAdedi()) 

Hızlı Aktifler / Net İşletme 
Sermayesi 

(Hazır Değerler)+   Menkul Kıymetler+Kısa Vadeli 
Ticari Alacaklar+Kalem(1004))/ 
(Dönen Varlıklar -Kısa Vadeli Yükümlülükler) 

Kaldıraç Oranı (%) 
(Kısa Vadeli Yükümlülükler+Uzun Vadeli 
Yükümlülükler)/Toplam Aktifler*100 

Kısa Vadeli  Fin. Borç/Toplam Borç 
(%) 

Finansal Borçlar/(Kısa Vadeli Yükümlülükler+Uzun 
Vadeli Yükümlülükler)*100 

Kısa Vadeli Borç Büyümesi(%) 

(Kısa Vadeli Yükümlülükler-BirSeneOnceki(Kısa 
Vadeli Yükümlülükler))/ 
(Bir Sene Onceki Kısa Vadeli Yükümlülükler))*100 

Kısa Vadeli Borç/Net Satışlar(%) (Kısa Vadeli Yükümlülükler/Satış Gelirleri)*100 

Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç (%) 
Kısa Vadeli Yükümlülükler/(Kısa Vadeli 
Yükümlülükler+Uzun Vadeli Yükümlülükler)*100 

Likidite Oranı 

(Hazır Değerler+   Menkul Kıymetler+Kısa Vadeli 
Ticari Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar))/ 
Kısa Vadeli Yükümlülükler 

Maddi Duran Varlık Devir Hızı Satış Gelirleri/Ortalama Maddi Duran Varlıklar 

Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye 
+ Uzun Vadeli Borçlar (%) 

Maddi Duran Varlıklar)/(Özsermaye (Ana Ortaklığa 
Ait)+Uzun Vadeli Yükümlülükler)*100 

Nakit Oran 
(Hazır Değerler+   Menkul Kıymetler)/Kısa Vadeli 
Yükümlülükler 

Net Kar Büyümesi (%) Net Kar/Özsermaye (Ana Ortaklığa Ait)*100 

Net Kar Marjı (%) Net Kar /Toplam Aktifler*100 
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Net Satış Büyümesi (%) 
(Satış Gelirleri- Bir Sene Onceki Satış Gelirleri)/(Bir 
Sene Onceki Satış Gelirleri)*100 

Net İşletme Ser./Net Satışlar(%) 
(Dönen Varlıklar -Kısa Vadeli Yükümlülükler)/Satış 
Gelirleri*100 

Net İşletme Sermayesi Büyümesi (%) 

(((Dönen Varlıklar -Kısa Vadeli Yükümlülükler)-
(BirSeneOnceki(Dönen Varlıklar)- 
BirSeneOnceki(Kısa Vadeli Yükümlülükler))) /(Bir 
Sene Onceki Dönen Varlıklar)- 
Bir Sene Onceki Kısa Vadeli Yükümlülükler)))*100 

PD/DD Piyasa Değeri / Özsermaye (Ana Ortaklığa Ait) 

Satışların Maliyeti/Net Satışlar (%) Satışların Maliyeti (-)/Satış Gelirleri*100 

Sermaye Yeterlilik Oranı (%) Özsermaye (Ana Ortaklığa Ait)/Toplam Aktifler*100 

T.Finansal Borç/Toplam Borç (%) 

((Finansal Borçlar+Finansal Borçlar)/(Kısa Vadeli 
Yükümlülükler+ 
Uzun Vadeli Yükümlülükler))*100 

Toplam Borç Büyümesi (%) 

((Kısa Vadeli Yükümlülükler+Uzun Vadeli 
Yükümlülükler)-(Bir Sene Onceki Kısa Vadeli 
Yükümlülükler)+ 
Bir Sene Onceki Uzun Vadeli Yükümlülükler)/((Bir 
Sene Onceki (Kısa Vadeli Yükümlülükler)+ Bir Sene 
Onceki Uzun Vadeli Yükümlülükler)))*100 

Uzun Vadeli Borç/Toplam Borç (%) 
Uzun Vadeli Yükümlülükler/(Uzun Vadeli 
Yükümlülükler+Kısa Vadeli Yükümlülükler)*100 

Uzun Vadeli Finansal Borç/Toplam 
Borç (%) 

Finansal Borçlar/(Kısa Vadeli Yükümlülükler+Uzun 
Vadeli Yükümlülükler)*100 

Vergi Öncesi 
(Kar/Zarar)/Özkaynaklar 

Vergi Öncesi Kar/Zarar/Özsermaye (Ana Ortaklığa 
Ait)*100 

Özsermaye Büyümesi(%) 

(Özsermaye (Ana Ortaklığa Ait)-Bir Sene Onceki 
Özsermaye)/ 
(Bir Sene Onceki Özsermaye)*100 

Özsermaye Devir Hızı Satış Gelirleri/(Özsermaye (Ana Ortaklığa Ait)) 

Özsermaye Karlılığı (%) 
Net Dönemi Karı/Zararı/(Özsermaye (Ana Ortaklığa 
Ait))*100 

İşletme Sermayesi Devir Hızı 
Satış Gelirleri/(Dönen Varlıklar -Kısa Vadeli 
Yükümlülükler) 

EK 2: ORAN GRAFİKLERİ 
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EK 2 devam: ORAN GRAFİKLERİ 
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EK 2 devam: ORAN GRAFİKLERİ 
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TÜRKİYE’DE 2006-2014 YILLARI BÜTÇE DÖNEMLERİNDE KAMU 
HARCAMALARI ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇ160 

ÖZET 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda bütçelerin, gelir ve giderlerin 
ekonomik ve mali analizinin yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı 
sağlayacak şekilde oluşturulan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlanacağı hüküm 
altına alınmıştır. Analitik Bütçe Sınıflandırması; giderin (kurumsal, fonksiyonel, finansman 
tipi ve ekonomik sınıflandırma), gelirin ve finansmanın sınıflandırması olmak üzere üç 
bölümden oluşmaktadır. 
Çalışmada ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmalarda yer alan verilerden yararlanılacaktır. 
İkinci olarak harcamaların yıllara göre enflasyon ve artan nüfus koşulları dikkate alınarak 
gösterdiği değişikliklerin izlenmesi gerekmektedir. Harcamaların reel değerlerinin tespit 
edilebilmesi için enflasyondan arındırılmış rakamların, kişi başına yapılan harcama 
tutarlarının ya da harcamaların milli gelire oranlarının dikkate alınması gerekmektedir. 
Çalışmada harcamaların GSYH’ya oranları ve bütçe içindeki payları dikkate alınmıştır. 
Kamu harcamalarının ekonomideki etkilerinin değerlendirilebilmesi, uluslararası 
karşılaştırmalar yapılabilmesi, hangi alanlarda eksikliklerin olduğunun belirlenebilmesi vb. 
açılardan kamu harcamalarının rakamsal büyüklüklerinin analizi önemlidir. Çalışmadaki 
temel amaç, bütçede yer alan harcama kalemlerinin değerlendirilmesi, bütçede yer almayan 
şekillerde gruplandırılması ve harcamalarla ilgili trendin ortaya konulmasıdır. 
Türkiye’deki kamu harcamalarının 2006-2014 yılları arası verileri kullanılmıştır. Analiz, 
analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 2006 yılının başlangıç olarak 
alınmasının nedeni de analitik bütçe sınıflandırmasının o tarihten itibaren KİT’ler hariç tüm 
kamu kurumlarında uygulamaya geçirilmesidir. Yapılan analize göre 2006-2014 yılları 
arasında Türkiye’de kamusal harcamaların milli gelir içindeki payı artmıştır. Bu dönemde 
ekonomik sınıflandırmaya göre cari harcamalar ve yatırım harcamaları artmış, transfer 
harcamaları azalmıştır. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre devletin klasik görevlerini yerine 
getirmek üzere yaptığı harcamalar azalmış, kalkınma carileri artmış, refah harcamaları 2009 
yılına kadar artmış daha sonra azalmaya başlamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Bütçe, Analitik Bütçe Sınıflandırması 
Jel Kodları: H50, H61, H72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
160 Hitit Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü , neslihankoc@hitit.edu.tr. 
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KAMUOYUNU AYDINLATMADA MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİNE 
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARINDA 
2003-2016 YILLARI ARASINDA DEĞİŞİM OLUP OLMADIĞININ 

ARAŞTIRILMASI 
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN161, 

Arş. Gör. Ela HİÇYORULMAZ162, 

ÖZET 
Muhasebe meslek mensupları mesleki faaliyetlerini yaparken kamuoyuna karşı 
sorumluluklarının bilincinde hareket etmelidirler. Çünkü kamuoyuna karşı etik 
sorumlulukları vardır. Zaten etik kendisi başlı başına bir sorumlu davranmadır. Bu 
sorumluluk ise muhasebenin oniki temel kavramı içerisinde bulunan sosyal sorumluluğu 
ifade eder. Bu çalışmada anlatılan genel kamuoyu, şirket ortakları, yöneticiler, çalışanlar, 
devlet, borç verenler ve potansiyel yatırımcılar gibi muhasebe bilgilerini kullanan tüm 
taraflardır. Özellikle uluslararası muhasebe standartlarının ve denetimin muhasebe mesleği 
içerisinde önemli bir yer oluşturması konunun önemini daha da arttırmıştır.  Muhasebe 
meslek mensuplarının kamuoyunu aydınlatma konusundaki etik yaklaşımlarını ölçmek 
amacıyla 2003 yılında Çorum’da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 190 
meslek mensubuna 27 soruluk bir anket uygulanmıştır. Ankete 91 meslek mensubu cevap 
vermiştir. Anket soruları ile kişisel, mesleki ve etik niteliklerin, bağımsızlık ve tarafsızlığın, 
kamuoyunun aydınlatılması arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi hedeflemiştir (Akdoğan, 
2003, s.133). 2016 yılında ise aynı anket, aynı şehirde toplamda 387 meslek mensubundan 176 
tanesine tekrar uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu çalışmayla meslek 
mensuplarının 13 yıl önceki ve bugünkü durumlarının kişisel, mesleki, etik ve meslek bilinci 
nitelikleri ile kamuoyunun aydınlatılmasına yaklaşımları ortaya konulmuş ve 
karşılaştırmaları yapılmıştır. 13 yıl önceki ve bugünkü durum karşılaştırıldığında bazı 
davranış ve düşünce kalıplarında değişim olduğu görülmüştür. Çalışmada frekans dağılım 
yöntemi kullanılmış, sonuçlar tablolar şeklinde sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler:  Kamuoyunu Aydınlatma, Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe 
Etiği. 
JEL Kodu: M4.  
EXAMİNATİON OF WHETHER THERE IS A CHANGE BETWEEN THE 2003 AND 2016 

YEARS  IN APPROACH OF ACCOUNTİNG PROFESSION MEMBERS TO THE 
IMPORTANCE OF OCCUPATİONAL ETHİCS IN PUBLİC DİSCLOSURE 

ABSTRACT 
While doing their professional activities, accounting professionals should act in the 
awareness of their responsibilities to the public. Because they have ethical responsibilities to 
the public. Ethic itself is already an act of responsibility on its own. This responsibility refers 
to social responsibility, which is one of twelve basic concepts of accounting. The general 
public described in this study is all parties using accounting information, such as company 
shareholders, directors, employees, government, lenders and potential investors. It increased 
the importance of the issue further that especially international accounting standards and 
auditing has an important place in the profession of accounting. In order to measure the 
ethical approaches of accounting professionals to public disclosure, a survey with 27 
questions was applied to 190 professionals in Çorum in 2003, who are enrolled to the 
Chamber of Public Accountants and Financial Advisors. 91 professionals responded to the 

                                                      
161 Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çorum, Türkiye,  e-mail 
adresi:habibakdogan@hitit.edu.tr 
162 Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çorum, Türkiye,  e-mail 
dresi:elahicyorulmaz@hitit.edu.tr  



588 
 

survey. The relationship between personal, professional and ethical qualities, independence 
and impartiality and public disclosure is targeted to be evaluated with the survey questions 
(Akdoğan, 2003, s.133). In 2016, the same survey was applied in the same city again to 176 
professionals from a total of 387 and the results were evaluated. With this study, personal, 
professional, ethical and professional awareness quality and approaches to public disclosure 
of professionals’ state of today and 13 years before were presented and comparisons of them 
were made. As compared the situation of 13 years before with today, it has been observed 
that there are some changes in behavior and thought patterns. Frequency distribution 
method was used in the study, the results were presented in tables. 
Keywords: Informing Public Opinion, Accountanting Profession Members, Accounting 
Ethics 
JEL Code: M41 
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TÜRKİYE’DE BİR SAVAŞ EKONOMİSİ UYGULAMASI:  
VARLIK VERGİSİ VE SOSYO-İKTİSADİ SONUÇLARI 

Yrd. Doç. Dr. Alparslan UĞUR163 

ÖZET 
Varlık Vergisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de uygulanan bir servet vergisidir. 
Verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili, uzunca bir süre eleştirilere konu olmuştur. Vergi 
daha çok gayrimüslimlerden tahsil edilmiş ve vergisini ödemeyenler zorunlu çalışma 
kamplarına gönderilmiştir. Verginin kısa bir süre uygulama alanı söz konusu olsa da sosyal, 
iktisadi, demografik ve siyasal açıdan önemli sonuçları olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Milli Güvenlik ve Savaş, Maliye Politikası, Servet Vergisi. 
Jel Kodu: H56, H30, H24. 

A WAR ECONOMY APPLICATION IN TURKEY: ASSET TAX AND SOCIO-
ECONOMIC RESULTS 

ABSTRACT 
Asset Tax is a wealth tax applied in Turkey after World War II. The decription, assesment, 
notification, accrual and collection of the tax was the subject of the criticism for a long time. 
The tax was collected mostly from Non-Muslims people and the people who do not pay 
taxes were sent to the forced labor camps. Although the application area of the tax is short-
lived, it has had important social, economic, demographic and political implications. 
Keywords: National Securtiy and War, Fiscal Policy, Wealth Tax. 
Jel Codes: H56, H30, H24. 

GİRİŞ 

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye savaşa girmemesine rağmen derin bir bunalım yaşamış, 
savaşın yol açtığı tüm olumsuzluklar bütün ülkede hissedilmiştir. Ülkede karaborsacılık ve 
vurgunculuk faaliyetleri hızla artmış, enflasyon çok yüksek seviyelere yükselmiş, bir yandan 
tarımsal üretimin azalması diğer yanda ithal mallarının getirilmesindeki sıkıntılardan dolayı 
spekülatif bir ortam ortaya çıkmıştır. Bu koşullar altında hükümet bir defaya mahsus olmak 
üzere olağanüstü bir kazanç vergisi olan Varlık Vergisi’ni uygulamaya koymuştur. Diğer 
Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu verginin diğerlerinden farkı vergi miktarının 
saptanması, ilan edilmesi ve toplanması sırasında yaşanan adaletsizliklerdir. 

Varlık Vergisi uygulaması sona erdikten sonra toplumda derin yansımaları olmuş, azınlık 
haklarının olumsuz yönde etkilendiğine dair genel bir kanı oluşmuştur. Vergi’de genellik ve 
adalet ilkelerine ters düşen uygulamaların olması, idarece takdir yönteminin benimsenmesi, 
vergiye ilişkin hukuk dışı uygulamalar, ayırımcılık, erteleme, bekletme ve keyfi vergi 
indirimleri konuları vergiyi tartışmaların odağı haline getirmiştir.  

Çalışmamızda öncelikle Varlık Vergisi öncesi ülkenin durumu, daha sonra hazırlık dönemi 
ve kabulü ile verginin uygulanması, yaptırımı ve tasfiyesi hakkında bilgiler verilecek ve 
verginin sosyo-politik etkileri analiz edilecektir. 

I.VARLIK VERGİSİ ÖNCESİ DURUM 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünya ülkelerinde görülen durgunluk yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde de etkisini hissettirmiş, muasır medeniyeti hedef alan ülke 
kalkınma politikalarında önemli engellerle karşılaşmıştır. Yeterli sermaye birikiminin 
olmaması yatırımların önündeki en büyük engel olmuştur. Cumhuriyetin kurulmasından 
itibaren ekonomik faaliyetlerdeki yabancı hakimiyeti, tarım ekonomisine dayanan ekonomik 
yapıdaki sanayi ve ticari faaliyetlerin ülkedeki yabancıların eline geçmesine neden olmuştur 
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(Aktan vd. 2010). 1928 yılından 1943’lü yıllara kadar milli ekonomiyi yabancıların elinden 
almak amacıyla millileştirme hareketleri söz konusu olmuştur. Bu gayeyle 25 şirket satın 
alınarak millileştirilmiş, satın almalar için alınan dış borçlar ülkedeki bütçe açıklarının 
artışına yol açmıştır (Okçuoğlu, 2008:238).  

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş, savaşın dışında kalmıştır. Her ne kadar savaşa 
girmese de savaşın olumsuz izleri bütün ülkede görülmüş, ilgili dönemde devletin iktisadi 
alandaki müdahaleleri artmıştır. Türkiye’de sürdürülen savaş hazırlıkları ekonomide büyük 
sarsıntılara yol açmıştır.  

Türkiye II. Dünya Savaşı zamanında Rusya ve Alman işgal tehditlerine karşı seferberlik ilan 
ederek bir milyon askerini silahlandırmış, bütçede orduya aktarılan tutar iki katına 
çıkarılmıştır.164 Binlerce kişinin iş alanlarından ayrılmasıyla tarımsal ve sanayi üretimi 
daralmış, Avrupa tren hattının bölünmüş olması ve ülkenin deniz ticaret filosunun olmaması 
ülkeye mal ithalatını zorlaştırmış, önemli boyutlarda mal ve yedek parça eksikliği söz 
konusu olmuş, ülke dış pazarlardan birçoğunu kaybetmiştir (Aktar, 2003). Silahlı kuvvetlerin 
mal talebinin artışı pazarda yeni bir rekabet ortamı oluşturmuş toplumun ihtiyacı olan 
ürünler askeri alana yönlendirilmiştir (Shaw ve Shaw, 2000:471). İlgili dönemde artan kamu 
harcamalarının finansmanında para basımına gidilmiş, para arzında önemli artışlar 
görülmüştür. Örneğin 1938 senesinde 219 milyon olan para arzı 1944 yılının sonunda 
yaklaşık 995 milyona, Merkez Bankası tarafından kamu kesimine açılan kredi miktarı 89 
milyondan 773 milyona yükselmiştir. Kamu harcamalarının para basılarak finansmanının 
yanı sıra savaş sırasında tarım ve ihracat sektörlerinde görülen daralmalar enflasyon sürecini 
hızlandırmıştır. 1938-1943 dönemi aralığında enflasyonda toptan eşya fiyat endeksine göre 
yaklaşık 5 katlık bir artış yaşanmıştır (Tezel, 1994:258). 

Enflasyondan dolayı en çok fayda sağlayan kişiler tacirler ve dış ticaretle uğraşan kişiler 
olmuşlardır. Hükümet Türk parasının enflasyona göre döviz kurunu yeniden ayarlamadığı 
ve fiyat denetiminde başarı sağlayamadığı için, ithalatçılar Türkiye’deki fiyatlara göre ucuz 
kurlardan resmi döviz tahsisleri elde ederek önemli kazançlar sağladılar.165 Enflasyonun en 
fazla zarar verdiği kesim ise tarımdaki küçük üretici, köylüler ve işçiler olmuştur.  

Tarımsal üretimin önemli boyutlarda azalış göstermesi ve ithal mallarının ülkeye 
getirilmesinde yaşanan engellerden dolayı spekülatif bir yapı ortaya çıkmıştır. Böyle bir 
yapıda kıtlık, karaborsa ve yolsuzluklar söz konusu olmuş, hükümet ilgili durumla alakalı 
çeşitli tedbirlere ihtiyaç duymuştur. Ekonomiyi düzenleme ve denetleme amacıyla Refik 
Saydam hükümeti zamanında Milli Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Kanunla ekonominin 
bütünüyle düzenlenebilmesi için hükümete önemli yetkiler verilmiştir. Örneğin hükümete 
sanayi ve maden işletmelerini kontrol ederek ilgili değişiklikleri yapabilme yetkisi 
verilmiştir.  Kanunla devletin her türlü işletmeye el koyması ve işletebilmesinin önü 
açılmıştır. Çalışan kesimler için zorunlu çalışma yükümlülükleri getirilmiş, hükümet her 
türlü malın üretimi, tüketimi, kullanımı ve başkasına satışıyla ilgili yasaklama imkanına 
sahip olmuştur. Ayrıca hükümet malların hangi koşullarda ve ne miktarda alınıp satılacağı, 
üretimin ve tüketimin sınırlandırılarak vesikaya bağlanması gibi konularda önemli yetkilere 
kavuşmuştur (Koraltürk, 1995:65).  

Alınan her türlü ekonomik önleme ve çıkarılan kararnamelere karşılık karaborsa 
faaliyetlerinin önüne geçilememiştir. En temel tüketim mallarının temininde bile önemli 

                                                      
164 Dönem itibariyle toplam nüfus 16-17 milyon olarak düşünüldüğünde 1 milyon insanın askere 
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165 İthalatçı kârlarındaki artışlara örnek vermek gerekirse gümrüklerde beyan edilen ithalat fiyatları 
1939-1949 arasında %189 artarken, ithal mallarının İstanbul’daki toptan fiyatlarındaki artış %380’i 
bulmuştur (Tezel, 1994:258).  
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sıkıntılarla karşılaşılmış, halkın önemli bir kısmı büyük bir sefalet içinde yaşamaya 
başlamıştır. 1940’lı yıllarda üretimin azalmasına karşılık ithalatta yüksek karlar elde edilmesi 
spekülasyonu artırmış, tüccar ve sanayici kesimi yüksek rant ve kazanç peşinde olmuşlardır. 
Nitekim Tarsus’da bir sanayici el konulan mallarına karşılık “mallarımı serbest bırakın, 14 
milyon fazla kazanır ve yarısını devlete bırakırım” şeklinde resmi bir müracaatta 
bulunmuştur. Bu durum savaş yıllarındaki kazançların boyutunu hangi düzeylerde 
olduğunu göstermesi açısından önemlidir (Kılıçdaroğlu, 1976:52). 

Başbakan Refik Saydam’ın 1942 yılında vefatı üzerine yerine Rüştü Saraçoğlu liderliğinde 
yeni bir hükümet kurulmuştur. Başbakan Saraçoğlu kendisinden önceki uygulanan 
politikalara zıt bir yaklaşımla piyasacı bir anlayışı benimsemiş, uygulayacakları tarım ve 
iktisat politikalarının önceki hükümetlerden farklı bir şekilde olacağını ifade etmiştir. O’na 
göre kendisinden önceki hükümetler iktisadi buhran ve fiyat artışlarına karşı sert 
müdahalelerde bulunmuşlar fakat bir sonuç alamamışlardı. Gıda maddelerindeki fiyat 
artışları düşürülememiş, şikayetler azaltılamamıştı, bu yüzden yeni hükümet sert tedbirleri 
kaldıracak ve iktisadi müdahaleleri yumuşatacaktı (Şener, 2004:82). 

Yeni hükümetle birlikte tarımsal üretim üzerindeki devlet denetimleri azaltılmış, gıda 
mallarında özel ticaret yapılabilmesinin önü açılmış, üretimin artırılması amacıyla fiyatlar 
üzerindeki baskılar kaldırılmıştır. Serbestleştirme politikalarının aksine üretimde artışlar 
gerçekleştirilememiş, karaborsacılık ve fiyat artışları166 durdurulamamıştır. Cumhurbaşkanı 
İnönü 1942 yılında Meclis açılış konuşmasında; ticaret ortamının bulanık bir hava içerisinde 
olduğunu, fiyat artışlarının halkı sefalete ve yoksulluğa götürdüğünü, eski batakçı ve çiftlik 
ağalarının imkanları olsa teneffüs edilen havayı bile ticari bir araç olarak göreceklerini, 
iktisadi ve ticari faaliyetlerin serbest piyasada yapılmasının milleti soymak anlamına 
gelemeyeceğini açıklamıştır (Şener, 2004:86). 

İlgili dönemde vergilerde önemli artışlar gerçekleştirilmiştir. 17 Mayıs 1940 tarihinde kabul 
edilen 3828 sayılı yasa ile ve diğer çıkartılan ek kanunlarla birlikte; Kazanç Vergisi, Hava 
Kuvvetlerine Yardım Vergisi, Muamele Vergisi ve bazı maddelerden alınan İstihlak 
Vergisi’ne artışlar yapılmış, daha sonraki süreçlerde vergisel artışların kapsamı genişletilerek 
tekrarlanmıştır. Vergi oranlarının yükseltilmesi vergi sistemini çok karmaşık bir hale 
getirmiş, memurlar mükellefin vergisini hesaplayamayacak duruma gelmişlerdir (Varcan, 
1987:67). Dönem boyunca sürekli fiyat artışları, karaborsa ve spekülasyon halkı çok zor 
durumda bırakmış, halkın vergisini ödeyecek gücü kalmamıştır. Özellikle vurgun ve 
karaborsacılık servetin belli başlı kesimlerde toplanmasına neden olmuş ve bu durum Varlık 
Vergisi gibi bir verginin gündeme alınmasını zorunlu kılmıştır. 

II.VARLIK VERGİSİ’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ VE KABULÜ 

Karaborsacılık ve vurgunculukla savaş şartlarının ekonomisinden faydalanarak kısa 
zamanda büyük haksız kazanç sağlayanların, elde ettikleri birikimlerinin bir kısmını devlet 
tarafından geri alınması toplumsal adaletin bir gerekliliği olarak vurgulanmakta, savaştan 
kaynaklı ekonomik sefaletin toplumun her kesimine dağıtılması amaçlanmaktaydı. Devletin 
bütçe açığı ve enflasyon olmadan savaştan kaynaklı kamu harcamalarını finanse etmesi 
gerekiyordu. Uygulamayla piyasadaki mal kıtlığı sorunu da ortadan kaldırılacaktı. Çünkü 
uygulanan vergi ile servet sahipleri verginin ödenebilmesi amacıyla ellerinde ihtikar 
amacıyla tuttukları malları piyasaya çıkarmak zorunda kalacak ve fiyatlarda önemli 
düşmeler olacaktı. Bütün bu amaçlar Saraçoğlu Hükümeti’nin çıkaracağı Varlık Vergisi 
Kanunu yoluyla gerçekleştirilecekti (Aksanyar ve Biçer, 2008:382). 

                                                      
166 Toptan eşya fiyatları endeksi 1938’de 100’den Haziran 1942’de 164’e çıkarken, 1943 Temmuz’unda 
715’e sıçramıştır. Savaş süresince ekmeğin fiyatı yüzde 284, etin yüzde 336, şekerin yüzde 1107, 
odunun yüzde 255 artmıştır (Tezel, 1994:262; Hürriyet Gazetesi, 1999). 
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Başbakan Şükrü Saraçoğlu Varlık Vergisi’nin kanunlaştırılma gerekçesi ile ilgili yaptığı 
konuşmada verginin konulması ile birlikte tedavüldeki paranın azaltılması, Türk parasının 
kıymetlenmesi, vurgunculuk yapanlara karşı olan büyük öfkenin giderilmesi, vergiyi 
ödemek amacıyla satışa konulacak malların fiyatları aşağı çekilmesi gibi amaçlara dikkat 
çekmekteydi (Aktan vd. 2010): 

Eski başbakanlardan ve ilgili dönem CHP içinde görevi olan S. Hayri Ürgüplü verginin 
konulmasındaki temel gerekçeyi, Maliye Bakanı ve Başbakan’a dayandırarak aktardığı 
anısında; konulacak vergiyle İstiklal Savaşı’nda hiç yardım alınamayan İstanbul ve İzmir’in 
bu sayede en büyük fedakarlığı göstereceklerini anlatmaktadır (Tokgöz, 1999:102-103): 

Hükümet vergi dolayısıyla en fazla geliri İstanbul’dan elde edeceğini hedeflemekteydi. 
Savaş yıllarında en fazla parayı büyük çiftçiler, emlak ve akar sahipleri ile tüccarların 
kazandığı düşünülmüş ve ilgili kesimlerin vergi kapsamı altına alması uygun görülmüştü. 
Özellikle gayrimüslimlerin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi ve sonuçta bir Türk 
zengin sınıfının oluşturulması amaçlanmıştı.167  

Başbakan Saraçoğlu, Varlık Vergisi kanunu meclise sunulmadan önce ülkedeki belli başlı 
gazetelerin başyazar ve editörleri ile bir toplantı gerçekleştirmiş, kanunun neden 
çıkarıldığını ve ne amaçlandığı ifade etmiş, gazetelerin sayfa ve makalelerinde verginin 
toplumsal yararının halka anlatılmasını istemiştir. Sonraki günlerde başyazarlar 
makalelerinde verginin gerekli olduğuna ilişkin yazılar yazarak kamuoyunu vergiye karşı 
hazırlamışlardır (Şahin ve Özenç, 2008:90). Vergi kanunlaşmadan başyazarlar ikna edilmiş 
ve haberler çıkmaya başlamış daha sonraki süreçte teknik hazırlıklara başlanmıştır.  

1942 yılıyla birlikte Türk basınında sürekli artan vurgunculuk ve karaborsa olaylarına karşı 
nasıl bir çözüm bulunması gerektiği ve devletin yeni vergi kaynaklarının nasıl olması 
gerektiğine dair haber ve yorumlar yazılmaya başlanmıştır.168 08.05.1942 tarihinde Zekeriya 
Sertel Cumhuriyet Gazetesi’nde “Devlet Yeni Gelir Kaynaklarını Nerede Aramalıdır?” adlı 
makalesinde; devletin yeni gelir kaynakları ararken savaş dolayısıyla sefalet içinde yaşayan 
halkı daha çok sıkıntıya uğratmamasını, az gelire sahip olan toplum kesimlerinin ve 
memurlarının hayatını daha pahalı hale getirecek yöntemlerden kaçınmasını, fazla 
servetlerin vergilendirilmesi gerektiğini yazmaktaydı. Sertel “Harp Kazançlarının Önüne 
Geçmeliyiz” adlı yazısında ise devletin temel görevlerinden birisinin savaş zenginlerinin 
oluşmasının önüne geçmek ve servet birikimlerini önlemek olduğunu ifade etmekteydi 
(Koçak, 1986: 437). 

29 Mayıs 1942 günü Vatan Gazetesinde Ahmet Emin Yalman, Varlık Vergisi’nin nasıl olması 
gerektiği konusunda, şehirlerde önemli heyetlerin oluşturulması gerektiğini, bu 
komisyonlarda banka ve ticaret erkanlarının bulunmasını, kıyas ve karineler yoluyla asıl 
sayıları yüzlerle ifade edilen vurguncu ve karaborsacılara karşı vatan borcunun ödettirilmesi 
gerektiğini anlatmaktaydı (Aktar, 2004:142). 

Zürrcher, Varlık Vergisiyle yerli burjuvazinin konumunun güçlendiğini, ayrıcalıklı ama 
esasında bağımlı bir sınıf yapısı ortaya çıkarıldığını belirtmektedir (Zürrcher, 2002:302). 

                                                      
167 Başbakan Şükrü Saraçoğlu Varlık Vergisi’nin müzakere edildiği CHP Meclis Grubunda yaptığı 
konuşmada; ilgili kanunun aynı zamanda bir devrim kanunu olduğunu, piyasada egemen olan 
yabancıların ortadan kaldırılmasıyla ekonomik bağımsızlığın kazanılacağını ve Türklere ait olan 
piyasanın yine Türklere verileceğini ifade etmiştir (Bali, 2001:478). 
168 Tan Gazetesinde 14.01.1942'de “Kazançları artan müesseselerden bir vergi alınacak” haberi 
yayınlanmıştır. İlginçtir ki Maliye Bakanı Fuat Ağralı henüz bu tip haberlerin zamanının erken 
olduğundan olsa gerek, aynı günlerde yaptığı açıklamada “Servet üzerinden vergi almak aklımızdan 
geçmemektedir” diyordu. Fakat 5 ay sonra bakan, savaş içinde fazla kazananlardan vergi alınacağını 
açıklamıştır (Koçak, 1986: 476). 
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Öner, verginin alınmasındaki amacı gelir sağlamanın yanı sıra, piyasada hakim durumda 
bulunan azınlıkların hakimiyetini sonlandırarak Türklere ait olan piyasayı yine Türklerin 
eline vermek olduğunu ifade etmektedir (Öner, 2005:519). Tezel’e göre, Varlık Vergisi’nin 
alınmasında asıl amaç, Türkleştirme politikalarının bir sonucu olarak, ticari yaşamda etkin 
olan gayrimüslim grubu tasfiye etmek ve bunun yerine Müslüman zengin sınıfı 
oluşturmaktır (Tezel, 1994:238). Bu amaçla özellikle İstanbul gazetelerinde gayrimüslim sınıfı 
soygunculuk, karaborsacılık, vurgunculuk ve ihtikarla ilişkilendiren çok sayıda yazı 
yazılmıştır.169 İlgili dönemde mizah dergilerinde dahi Yahudi tipler kullanılmış, bütün 
Müslüman olmayan kesim kastedilerek azınlık karşıtı karikatürler yer almıştır. 

Murad Sertoğlu Yahudilere karşı o dönemde çok sert yazılar kaleme almış ve toplumun 
dikkatini çekmiştir. Sertoğlu yazısında (Bali, 2001:429-430); 

“Bizde ihtikar suçu ile yakalananların büyük bir kısmını Yahudiler teşkil etmektedir. Birçok Yahudi 
vatandaş, dünya buhranından istifade ederek, ekmeklerini yedikleri Türk milletine karşı insafsızca 
hareketten çekinmemektedirler. Bunların bir kısmı mallarını saklayarak el altından fahiş fiyatlarla 
satmakta, bir kısmı muhtelif malları toplayarak ileride %1500 kârla satmak üzere saklayarak yok yere 
ortaya bir buhran çıkarmaktadırlar. Elimde yetki olsa, bu gibi suçları yapan Yahudi vatandaşları 
derhal vatandaşlıktan çıkararak Avrupa’nın herhangi bir memleketine paraşütle atardım. Bütün 
Avrupa’da havralar uçurulur ve kapatılırken, Yahudilere türlü eza ve cefa tatbik edilirken bizim 
memlekette hür dolaşan ve hür yaşayan Yahudi vatandaşlar bu namussuzluk ve hiyanet yolundan bir 
an evvel dönmelidirler” demektedir. 

Basında bu tür yazılar çıkmasında özellikle Nazilerin Türkiye’deki propaganda çalışmaları 
etkili olmuştur. Naziler basın üzerinde her türlü olanak ve yöntemi kullanarak yoğun bir 
propaganda faaliyetinde bulunmuşlardır. Almanlar gazetelere verdikleri pahalı ilanlarla 
Türkiye’deki Ermeni ve Yahudiler aleyhine olumsuz tahrikler oluşturma yoluna gitmişlerdir 
(Bali, 2001:430-431). 

Varlık Vergisi kanunlaşmadan yoğun haber ve propagandalarla toplum kesiminden geniş 
bir destek sağlanmıştır. Sefalet içinde yaşayan halk, azınlıkların savaş sırasında yüksek 
fiyatlar uygulayarak önemli karlar elde edip lüks içinde yaşamalarına tepki göstermiştir. 
(Aktan vd. 2010). Büyük bir ekonomik bunalım içerisinde bulunan halkın vergiyi adil 
bularak desteklediği ifade edilebilir.  

 

                                                      
169 Bu tür haberlere örnek vermek gerekirse şunlar gösterilebilir: “Suraski ticarethanesinin 
mümessilleri tevkif edildi”, Cumhuriyet, 3 Mayıs 1941/ “Almanya’ya bozuk mal satan bir Yahudi 
mahkum oldu”, Cumhuriyet, 18 Mayıs 1941/ “İhtikar yapan Musevi tüccar”, 21 Kasım 1941/ “Musevi 
R. Sevil’in cezası artırıldı”, Tasviri Efkar, 6 Haziran 1941/ “Kağıtçı Davit”, Haber akşam Postası, 13 
Aralık 1941/ “Bir haftada üç sürgün”, Haber Akşam Postası, 14 Aralık 1941. Nahma Pasah adlı bir 
Yahudi makara tüccarının makaralara yaptığı %10’luk zam nedeniyle mağaza ve yazıhanesi bir ay 
kapatıldı ve hakkında adli soruşturma açıldı. (“Makara ihtikarı yapan bir komisyoncu cezalandırıldı”, 
Son Posta, 9 Ocak 1940). Yahudi tüccar Nesim Ergaz’a ait boya ve kimyevi maddeler ticarethanesi de 
ihtikar yüzünden on beş gün (“İhtikar suçlusu”, Haber Akşam Postası, 28 Ocak 1940), çivi tüccarı bir 
Ermeniyle, kağıt tüccarı bir Yahudi’nin mağazaları da birer hafta süreyle kapatıldılar (“İhtikar yapan”, 
Haber Akşam Postası, 11 Şubat 1940). Kalay tüccarı Robena Politi iki gün içinde %33 kâr elde ettiği 
için, beş yüz lira para cezası ve iki yıl Eskişehir’e sürgün cezasına çarptırıldı  (“Kalay tüccarı iki sene 
sürgüne gidecek”, Haber Akşam Postası, 5 Temmuz 1940).Basma karaborsası yapan Hayim adlı bir 
Yahudi yakalandı (“Basma ihtikarı yapan Yahudi”, Haber Akşam Postası, 1 Ağustos 1940). Döviz 
kaçakçısı Mişon tutuklandı (“Dün üç kaçakçı cürüm üstü tevkif edildi”, Tasvir-i Efkar, 4 eylül 1940). 
Kağıt tüccar Hayim Oğlu İlya ve tezgahtarı Yako karartmada kullanılan koyu renkli kağıtları 
satmayıp sakladıkları için tutuklandılar (“Bir kağıt taciri ile tezgahtarı tevkif olundu”, Haber Akşam 
Postası, 23 Kasım 1940) (Bali, 2001:427-428). 
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III.VARLIK VERGİSİ KANUNU 

9 Kasım 1942 tarihinde Varlık Vergisi Kanunu TBMM’ye sevk edilmiştir. Kanun tasarısının 
kısa gerekçesinde, kazanç ve gelir sahiplerinin iktisadi şartların zorluklarından kaynaklanan 
sebeplerle yüksek kazançlar sağladıkları, kazançları ile orantılı vergi vermeyenlerin, içinde 
bulunulan olağanüstü koşulların gerektirdiği fedakarlığı bir kereye mahsus olmak üzere 
yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir (Koçak, 1986:470). 

Varlık Vergisi Kanunu 11 Kasım 1942’de Meclis Genel Kurul’da kabul edilmiş ve 12 Kasım 
1942 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.170 

Kanunun birinci maddesinde fevkalade kazançları vergilemek amacıyla bir kereye özgü 
olmak üzere alınan bir vergi olarak ifade edilmiştir. Buna göre vergi, olağanüstü bir servet 
vergisidir. Kanunda vergi alınacak başlıca üç kesim öngörülmüştür. Bunlar emlak ve akar 
sahipleri, tüccarlar ve büyük çiftçilerdir. Verginin tarhı 7. maddede açıklanmış buna göre; 
servet ve kazanca sahip olanların mükellefiyet durumlarının, her il ve ilçe merkezinde en 
yüksek mülkiye memurunun başkanlığı altında en büyük mal memuru, belediye ve ticaret 
odalarının kendi üyeleri arasından seçilecek ikişer üyeden oluşan bir komisyon vasıtasıyla 
tespit edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre komisyon her mükellef için ödeyeceği vergi 
miktarını tespit edecekti. Komisyonlar vergi miktarlarını 15 gün içinde belirleyeceklerdi. 
Verginin tebliği 11. maddede belirtilmiş buna göre; komisyon almış olduğu kararları il ve 
ilçelerdeki vergi dairelerinin kapılarına, köylerde ise uygun görülen mahallere yapıştırarak 
ilan edecek ve tebliğ işlemini gerçekleştirmiş olacaktı. Komisyon kararları kesindi ve ilgili 
kararlara ilişkin adli ve idari kaza bölgelerinde dava açılması söz konusu değildi. 12. 
Madde’de mükelleflerin vergiyi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemek zorunda 
oldukları belirtilmişti. Bölgenin en büyük Mal Müdürü ilgili sürenin dolmasını beklemeden, 
zorunlu gördüğü lüzum üzerine, mükelleflerin menkul ve gayrimenkulleriyle her türlü 
alacak, hak ve menfaatlerine haciz işlemi uygulanabilmesi için karar verebilecekti. Belirtilen 
sürelerde ödenmeyen vergiler için ilk hafta için %1, ikinci hafta için % 2 oranında gecikme 
zammı alınacaktı. İlan ve tebliğ işleminden sonraki bir ay içinde vergisini ödemeyen 
mükellefler, vergi yükümlülüklerinin tamamını ödeyinceye kadar, fiziksel beceri ve 
yeteneklerine göre askeri işlemler dışındaki genel hizmetlerde ya da belediye hizmetlerinde 
zorunlu çalışmaya tabi tutulacaklardı. Bu kişilere çalışmalarına karşılık ödenecek ücretin 
yarısı vergi borçları için kesilecek, 55 yaşın üzerindeki erkekler ve kadınlar 
çalıştırılmayabilecekti. Kanunun 13. maddesi söz konusu karar ve işlemlere karşı adli ve 
idari yargı organlarında dava açılmasını engellemekteydi (TBMM, 1942).  

Kanunda yazılı olmamasına rağmen uygulamada fevkalade kazançların tespitinde dini ve 
etnik kökenlere göre listeler hazırlanmıştır. Uygulamada Varlık Vergisi’ne tabi olanlar 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: Müslüman olanlar (M) ve Gayrımüslim olanlar (G), 
Müslüman olmuş dönmeler (D) ve başka bir ırka tabi olan ecnebiler (E).171 Bu gruplar da 
kendi içinde sınıflandırılmıştır: Fevkalade Müslüman (FM), fevkalade gayrimüslim (FG), 
beyannameli müslüman (BM), beyannameli gayrimüslim (BG), iratlı müslüman (İM), iratlı 

                                                      
170 Bu kanun aslında, bütçeye belli bir gelir sağlayacak olan mecburi istikraz (zorla borç alma) 
niteliğinde tasarlanmıştı. Fakat Dışişleri Bakanlığı, anlaşmalar ve sözleşmeler nedeniyle, bu tasarının 
yabancı tüccar ve şirketleri kapsamına almasına imkan olmadığını bildirince vergi şekline çevrilmiştir 
(Goloğlu,1974:176). 
171 “E” cetvellerinde yer alanlar, “M” cetvellerindekiler kadar az bir oranda vergilendirilmişler fakat 
Alman kökenli Yahudiler, bu uygulamadan yararlandırılmamış ve ödeyebileceklerinim çok üzerinde 
vergilendirilmişlerdir. Müslümanlığı benimsemiş Türk vatandaşı dönmeler ise, “M” 
cetvellerindekilerden iki katı fazla vergi ödemeye zorlanmışlardır. “G” cetvelindeki Türk vatandaşı 
Yahudilere ise daha yüksek oranda vergi takdir edilmiş, ödedikleri vergi Müslümanlara göre 5 ila 10 
misli ağırlaştırılmıştır (Basalel, 1999:77).  
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gayrimüslim (İG), anonim şirket [ANŞ (M, G, E)], hizmet erbabı (HE), emlak sahipleri (EML), 
müteahhitler (MÜ), büyük çiftçiler (BÇ), seyyar çalışanlar (Ökte, 1951:70). Hazırlanan bu 
cetveller keyfi olarak hazırlanmışsa da toplanacak vergi tahminlerinde temel oluşturmuştur. 

Vergiye karşı getirilen en büyük eleştiriler; kişilerin ödeyecekleri vergilerin ilgili 
komisyonların kanaatlerine göre belirlenecek olması ve bu komisyonun kararına herhangi 
bir itiraz hakkı tanınmamasıydı. Ödenecek vergi ilan edildikten sonra mükellefin kayıtsız 
şartsız derhal bu vergiyi ödemesi gerekiyordu. Vergi’nin uygulamasında dini ve etnik 
kökenlerin dikkate alınması ve özellikle Gayri Müslimlere karşı büyük miktarlarda 
belirlenmesi, toplumun büyük bir kesiminde önemli yanıklara sebep olmuştur. 

A. Verginin Uygulanması 

Verginin uygulanma aşamasında önemli sorunlarla karşılaşılmıştır. Ödenecek vergi 
miktarlarının tespitinde komisyonlar yetkili kılınsa da mükelleflerin ellerindeki net 
servetlerini gösteren kesin bilgiler söz konusu değildir. Bu yüzden verginin tespit 
edilmesinde takdir komisyonları verilerden ziyade kişisel takdir yetkilerini kullanmışlardır. 
Ülke sathında çoğunluğu İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 114 368 mükellef belirlenmiş 
ve toplamda 465 milyon liralık bir vergi geliri sağlanacağı tahmin edilmiştir (Koraltürk, 
1995:67). 

Verginin belirlenmesindeki keyfi uygulamaları zamanın İstanbul Defterdarı olan Faik Ökte 
Varlık Vergisi Faciası kitabında (Ökte, 1951:48,75); ödenecek vergi miktarının 
belirlenmesinde bankaların istihbarat bölümlerinden faydalandıklarını fakat ilgili rakamlarla 
güvendikleri tüccar ve esnaflardan edindikleri bilgilerin birbirleriyle uyuşmadığını 
anlatmaktadır. O’na göre verginin belirlenmesi için yapılan çalışmalar sonuçsuz kalmış, 
durum Ankara’ya bildirilse de verginin tahakkuku için sadece 15 günlük bir zamanlarının 
kaldığı kendilerine bildirilmiştir. Ökte, takdir komisyonlarındaki konuşmalarda uzlaşma için 
ortalama bir rakama gittiklerini ifade etmektedir. 

Ökte verginin tahakkukuyla ilgili hatıralarında şunları anlatmaktadır (Ökte, 1951:95-98): 

 “Parti kanalı ile gelen ilk cetvelde Mithat Nemli’nin varlığı, olduğunun 5-10 misli tespit 
edilmişti. Rakam okunurken Nemli sapsarı kesildi. Kendisine rakamın bir şey ifade etmediğini 
söyleyerek garanti verdim. Daha sonra tespit ettiğimiz 50 bin liraya çoktan razı idi ve birinci günü 
vergisini yatırdı. 

 Bican yalvararak Beyoğlu’ndaki büyük bir G bakkaliyenin vergisini indirtti. Sonra 
kendisinin bu bakkaliyede ortak olduğunu söylediler. 

 Devlet şurasında Hazine aleyhine açtığı çeşitli çeşitli davaları kazanmasıyla ün salan 
Avukat İbrahim Ali’ye komisyon 100 bin lira vergi koymuştu. Şevket Adalı’nın ısrarı ile rakam 200 
bine çıkarıldı. Müsteşar E. Tekelin’in müdahalesi ve Şevket’in ısrarlı tutumu ile rakam 300 bine 
çıkarıldı. Yavaş yavaş cıvıtıyorduk! 

  Müteahhit B. H. Kori, Ağralı ile bir iş dolayısıyla kavga etmiş. İlgili kişi müteahhitler 
içinde nihayet bulundu (…) Daha sonra Kori’ye büyük bir vergi 90 bin tarh olundu. 

 Beyoğlu’nda terzi İzzet Ünver bir harp zengini olarak mütalaa ediliyordu. Ünver aynı 
zamanda Kırdar’ın da terzisi idi. Kendisini Kırdar komisiyonda müdafaa etti bende destekledim. 
Vergisini 10 bin liraya indirebildik. 

 Taşnakların başıdır mülahazası ile eski ittihatçılar, Kadıköylü Asado’nun vergisini 4 
misline, tam 400 bin liraya çıkardılar. 



596 
 

 Tahakkuk sırasında avukatlar üzerinde tetkikat yapılıyordu. Adalan’a takılarak 
mülkiyeden sınıf arkadaşı avukat Atıf Ödül ile Sait Rıza Sevsa’ya münsaip bir vergi tarh ettireceğimi 
söyledim. Hakikatta ikisine de sıradan 1000’er lir vergi konuldu. 

 Dr. Cudi Birtek’e fevkalade M grubunda 15000 lira vergi tarh etmiştik. Cetvelin 
komisyona sevki esnasında Adalı’nın emriyle rakam 25 bine çevirilmişti.” 

Ayhan Aktar, dönemin Maliye müfettişi olan Barık Uluğ ile yaptığı söyleşide tapu 
kayıtlarının nasıl tutulduğu konusunda Uluğ’un anısını anlatmıştır. Aktar’ın anlatımında, 
gayrimenkul sahiplerinden alınacak verginin tespiti için Barık Uluğ’u görevlendirmişler, 
Uluğ’da tapu dairesine giderek kayıtları incelemiştir. Tapu dairesindeki kayıtların 
gayrimenkul başına tutulması, Rum, Ermeni ve Yahudi gayrimenkul sahiplerinin 
bulunmasını zorlaştırmıştır. Çünkü sadece gayrimüslim olarak tanımlanan bir gayrimenkul 
kaydı söz konusu değildir. Uluğ, bunun üzerine belediyeden bir memur alarak Beşiktaş’tan 
Sarıyer’e kadar yürüdüklerini, belediye memurunun talimatıyla evlere Türk ve 
Müslümanlara aitse çok az, Yahudi ya da Ermenilere aitse 5 kat daha fazla vergi yazdıklarını 
anlatmıştır. Uluğ, film yıldızı Cahide Sonko’nun sevgilisi olan Parseh Gevrekyan’a 150.000 
TL’lik vergi yazıldığını bunun tek sebebinin ise mahallenin kızına yan gözle bakmak gibi bir 
tavır olduğunu ifade etmiştir (Aktar, 2008). 

Örneklerde görüleceği üzere keyfi uygulamalarla mükelleflerin ödeyecekleri vergiler 
belirlenmiş ve gerektiğinde değiştirilmiştir. Komisyonda ve bakanlıkta tanıdığı olan 
mükelleflerin ödeyecekleri vergi miktarı azaltılırken,172 komisyondaki herhangi biriyle 
aralarında husumet olan mükellefin ise ödeyeceği vergide artışlar yapılmıştır. 

Varlık Vergisi’nin uygulanmasında ilginç vakalara rastlanmıştır. Bunlara örnek vermek 
gerekirse (Bali; 2001:451); 

 Balıklı Rum Hastanesi’nde kalan akıl hastaları hastalıkları nüksetmediği zaman hastane 
içindeki arızi işlerde çalıştırılmalarının karşılığında aldıkları çok cüzi meblağlardan ötürü 
vergilendirilmişlerdir. 

 Konsinye mal satan ve tüm sermayeleri seyyar bir el arabası olan seyyar satıcılar 
vergilendirilmiştir. 

 Ticari firmalara üçüncü şahıslara olan borçları ve varlıkları dikkate alınmadan resmi 
sermayelerinin ve görünür varlıklarının birkaç misli vergi tarh edilmiştir. 

 1939 yılında tasfiye edilmiş şirketler ve kolektif ortaklarda işten ayrılmış olanlar da 
vergilendirilmiştir. 

 Türk memurlar vergilendirilmemiş buna karşılık hizmetçiler ve asansör kabin memurları dahil 
olmak üzere ücretle çalışan tüm gayrimüslim memurlara asgari beş yüzer lira vergi tarh edilmiştir. 

 Vergisini ödemeyen Türklere karşı hiçbir yaptırım uygulanmıştır.173 Sadece kişisel ve siyasi 
nedenlerle Fuat Baban’a, özel hayatı eleştiri konusu olmuş olan Mısırlı Prens Seyfettin’e ve Osmanlı 

                                                      
172 Vehbi Koç vergiyi azaltmasına rağmen önemli tutarlarda vergi ödemiştir. Koç, bulundukları 
bölgelerde mülkiye amirlerinin en yüksek vergiyi alabilmek için yarışa girdiklerini, 10.000 TL’lik 
Anamur kurşun madenine 20.000 TL’lik, Gemlikte ise maliyeti 48.000 TL olan fabrikaya 40.000 liralık 
Varlık Vergisi yazıldığını ifade etmiştir. Toplamda kendisine yaklaşık 1 milyon vergi düştüğünü, 
uzun çabalar sonucu bunu 600.000 TL’ye düşürerek vergiyi ödediklerini anlatmıştır (Koçak, 1986: 
493.). 
173 Varlık Vergisi’nin tahsilatı süresince halka arasında anlatılan bu hikaye verginin “azınlık karşıtı” 
özelliklerinin vurgulanması açısından ilginçtir: “Varlık Vergisi asıldıktan sonra Salamon kahveye 
girmiş ve oradakilere sormaya başlamış:  - Mişon sen ne verdin?    - 10 bin 550 lira 20 kuruş!  – İyi 
paradır iyi paradır.   – Kirkor, sen ne verdin?  - 20 bin 915 lira 30 kuruş!   - İyi paradır iyi paradır.    –
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hanedanı prensi Yusuf İzzettin’in varislerine yaptırım uygulanmıştır. Bu üç olayda bile vergisini 
ödemeyenlere çalışma zorunluluğu uygulanmıştır. 

Listelerin ilanından sonra başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta itiraz yolu kapalı olmasına 
rağmen vergi miktarlarına itirazlar gelmiştir. Varlık Vergisi sebebiyle TBMM’ye 13.348, diğer 
makamlara ise 10.968 itiraz dilekçesi verilmiş, değişik makamlara verilen itiraz dilekçesi 
toplamı 24.316’yı bulmuştur (Ökte, 1951:110). 

B. Verginin Yaptırımı: Zorunlu Çalışma Kampları  

Vergi konulduktan sonra bir çok Yahudi ve Ermeni vatandaşları, varlıklarının vergiyi 
ödemeye yettiğini hatta servetlerinin verginin üç beş misli olduğunu, fakat likit para 
bulamadıklarını, bulduklarını da borca yatırdıklarını, o günkü hal ve şartlar içinde mallarını 
gayri menkullerini satmanın uygun olamayacağını çünkü onda bir fiyat bulamayacaklarını, 
bundan hem kendilerinin zarar göreceğini hem de verginin karşılanamayacağını ifade 
etmişlerdir (Ökte, 1951:149). 

1943 Ocak ayında, vergi borcunu ödeyemeyenlerin eşyaları dahil her şeylerine el koymalar 
başlamıştır.174 Varlık Vergisini ödemeye yetmeyenler Aşkale’ye çalışma kampına 
gönderilmiştir.175 İlk tutuklanan 18 kişinin 12’si Yahudi, kalanları Rum ve Ermenidir. Çoğu 
İstanbul ve İzmir’den gönderilen bu kişiler jandarma nezaretinde yol yapımı için 
götürülmüş, daha sonra da gönderilenler Yahudi, Rum ve Ermeni vatandaşları olmuştur. 
Levi’nin ifadesine göre, bir tek Müslüman’ın dahi malına el konulmamış ve 
tutuklanmamıştır. Gidenlerden hastalananlar ve yaralı olarak da dönenler olmuştur. Çalışma 
kampında kişilere günde iki buçuk lira verilmiş, yarısı yemek ve bakım parası olarak alınmış 
gerisi borca mahsup edilerek Maliye’ye gönderilmiştir (Levi, 1996:143). 

Çalışma kamplarına Türkiye’nin muhtelif yerlerinden toplam 2057 kişi alınmış, bu kişilerden 
1400’ünün vergi borcu silinmiş, kalan 657 kişi ise borcunu ödemiştir. Bu 657 kişinin 579’u 
vergisini kampta, 57’si iş yerinde ödemiş, kalan 21 kişi ise vefat etmiştir. Toplam 
gönderilenler içinde İzmir’de 88 mükellef kampa alınmış, bunlardan 7’si vergisini ödemiş, 
Bursa’da 100 mükellef kampa alınmıştır. Kampa gönderilen toplam 2057 kişiden 1869’u 
İstanbul’dan götürülmüş ve bu kişilerden 640 kişi borcunu ödemiştir. Ölen 21 kişinin tamamı 
İstanbul’dandır (Ökte, 1951:157-158).  

Kampa götürülme işlemlerinde de iller arasında farklı uygulamalar söz konusu olmuştur. 
Örneğin Adana'da 1057 mükellefe 8.024.462 lira vergi konulmuş tahsilât % 80 olarak 
gerçekleşmiş ve bu ilden kimse çalışma kampına gönderilmemiş, İzmir'de 4597 mükellefe 
toplam 26.755.250 lira vergi konulmuş tahsilât % 90 olarak gerçekleşmiş 93 kişi çalışma 
kampına sevk edilmiştir. Bu şekilde bir yandan ek süre alanlar, ödemesini geciktirenler, 
diğer yandan da çalışma kamplarına gönderilenler arasında ayrımcılık yapıldığı ifade 
edilebilir (Aksanyar ve Biçer, 2008:390). 

                                                                                                                                                                      
Yani sen verdin?    - 29 bin 715 lira 40 kuruş!   - İyi paradır, iyi paradır.    –Ahmet bey sen ne verdin?  - 
50 lira 10 kuruş!   Salamon ellerini havaya kaldırmış:   - Ey büyük Atatürk, sen ne güzel söylemişsin 
“Ne Mutlu Türküm Diyene” (Aktar, 2004:185). 
174 Ökte hatıralarında; kereste tüccarı birisinin kendisine gelerek varlığının üç misli vergi 
koyulduğunu ve ne yapması gerektiğini sorduğunu, kendisinin ise durumu merkeze intikal ettirdiğini 
fakat merkezin yanlışlık olsa bile bunu kabul etmenin hatayı kabul etmek anlamına geleceğini, tüccara 
bütün varlığını vergiye yatırsa dahi Aşkale’ye çalışma kampına gitmekten alıkoyulamayacağını 
anlatmaktadır (Ökte, 1951:150-151). 
175 Bir müddet sonra kampa alınan mükelleflerin toplu olarak iş merkezlerine sevk edilerek, burada 
amele teşkilatında işgücü olarak çalıştırılması planlanmıştı.  Bu sayede işçi tedariki sağlanacaktı fakat 
böyle bir uygulama hayata geçirilemedi (Güçlü, 1997:30). 
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Kamptaki çalışma koşulları hakkında Parseh Gevrekyan şunları anlatmaktadır (Koçak, 
1986:501): 

“Erzurum’da 3-4000 kişi vardık. Biz Erzurum’da 7-8 kişi birleşip ev tutmuştuk. Çarşıya gider 
alışverişimizi yapardık. O ara gerek Erzurum’da gerekse Sivrihisar’daki köylülerin ve tüccarların gelir 
kaynağı olmuştuk. Düşünün ki Kars’tan kampa yağ getirirlerdi. Akşamları çıra yakardık. Yemek ortak 
pişirilirdi. Daha sonra bizi orada bulunan büyük bir okula yerleştirdiler. Bir yatakhanede 25-30 kişi 
kalıyorduk. Sabahları bizi topluca şehir dışındaki tarlalara götürüyorlardı. Akşama kadar burada 
oturuyor, sonra da evimize dönüyorduk. Rahattık. Sayım olmazdı. İsteyen evde kalabilirdi. Akşamları 
bir saz heyetimiz vardı. Cümbüş yapardık. Eğer ekonomik olarak çökmemiz hasret ve güç yaşam 
koşulları olmasaydı tatil yapıyorduk diyebilirim.” 

Rıfat N. Bali’ye göre ise kamp şartları son derce ağırdı (Bali, 2001:457): 

“Kendilerine tahakkuk edilen vergiyi ödemeyenler hayvanların taşınmasında kullanılan vagonlarda, 
bir vagona kırk beş kişi yerleştirilerek, dört gün üç gece boyunca seyahat etti. Bu yolculuk sırasında 
su, gıda ve tıbbi yardımdan mahrum kaldılar. 84 saatlik bu yolculuk sırasında ihtiyaçlarını karşılamak 
için bile vagonlarını terk etmelerine izin verilmedi. Biçer’deki kısa mola esnasında geçmekte olan 
trenlerin kapılarına doğru ellerini uzatıp ekmek dilendiler. Az sayıda verilen ekmekleri kendi 
aralarında paylaşmak için yarıştılar. Bu yarışta çoğunluğu yaşlı ve zayıf kişilerin hiçbir gıda temin 
etme şansları olmadı. Tren istasyonundan çalışma kampının olduğu yere ulaşmak için 30 km yol yaya 
olarak yüründü.” 

Zorunlu çalışma işlemleri 1943 Eylül ayına doğru gevşetilmiş ve mükellefler ailelerinin 
yanına gönderilmeye başlanmıştır. Zorunlu çalışma kampı uygulaması kısa dönemde diğer 
mükelleflerin vergi ödemelerini hızlandırmış fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin saygınlığına 
gölge düşürmüştür. 

C. Varlık Vergisi’nin Tasfiyesi  

New York Times gazetesinde Cyrus Sulzberger, 9 ve 13 Eylül 1943 tarihlerinde Türkiye’de 
uygulanan Varlık Vergisi’ni eleştiren yazılar kaleme almış, ilgili yazılar Ankara yönetimi 
üzerinde etkisini göstermiştir. Yazılardan 4 gün sonra 17 Eylül 1943’te Meclis mükelleflerin 
vergi borçlarının silinmesi için hükümete yetki vermiş, 2 Aralık 1943 tarihinde ise çıkarılan 
kanunla borcu olan mükelleflerin kalan borçlarının ailelerinin yanında çalışarak 
ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır. Kanundan sonra Sivrihisar ve Aşkale’de bulunan vergi 
mükelleflerinin 10 aylık sürgün hayatı sona ermiş ve evlerine dönmüşlerdir. 

Sürgünlerin sona ermesinden sonra verginin tamamen uygulamadan kaldırılması gündeme 
gelmiştir. 28 Aralık 1943 tarihinde Manisa vekili Celal Bayar verginin kaldırılmasıyla ilgili ilk 
yasal girişimi başlatarak Meclis’e öneri sunmuştur. Vergi, 15 Mart 1944 tarihinde on altı aylık 
bir uygulamadan sonra 4305 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmış, ilgili tarihe kadar tarh 
edilen ve tahsil edilemeyen bütün vergiler silinmiştir (Aksanyar ve Biçer, 2008:391).  
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Tablo-1: Varlık Vergisi Tahakkuk ve Tahsilat 

 İstanbul Türkiye 

A. Toplam Mükellef Sayısı 62.575 
%54 

114.368 
%100 

B. Tahakkuk Eden Varlık Vergisi (TL) 317.275.642 
%68 

465.384.820 
%100 

C. Tahsil Edilen Varlık Vergisi (TL) 221.307.508 
%70 

314.920.940 
%100 

D. Tahsilatın Tahakkuka Oranı (C/B) %69,7 %74,3 

Kaynak: (Ökte, 1951:237; Aktar, 2004:221). 

Tablodan da görüleceği üzere Türkiye genelinde 114.368 mükellefe 465.384.820 liralık vergi 
tahakkuk ettirilmiş ve bu tutarın %74,3’lük kısmı olan 314.920.940 liralık tahsilat yapılmıştır. 
Tahsil edilemeyen vergi miktarı 109.985.940 TL kadardır. Türkiye’deki toplam tahsilatın 
%70’i İstanbul’dan sağlanmıştır.  Türkiye’de toplanan toplam verginin %29’unu 
Müslümanlar, %52’sini Gayri Müslimler, %19’unu ise yabancılar ödemiştir. İstanbul’daki 
tahsilatın %87’si Gayri Müslimler ve %7’si Müslümanlardan sağlanmıştır. İstanbul dışındaki 
bölgelerde Müslümanlar verginin yaklaşık %85’ini ödemişlerdir (Coşar, 2003:13). 

Tablo-2: Vergi Tahsilatı 

Yıllar VV/Vergi 
Gelirleri (%) 

VV/ Genel Bütçe 
Gelirleri (%) 

VV/ Konsolide Bütçe 
Gelirleri (%) 

1942 36 27.4 22.2 

1943 5.6 4.5 4 

Kaynak: (Coşar, 2003:13). 

Tablo 2’de Varlık Vergisi’nin 1942 ve 1943 yıllarındaki toplam vergi gelirleri, genel bütçe 
vergi gelirleri ve konsolide bütçe gelirleri içerisindeki payı gösterilmiştir. 1942 yılında Varlık 
Vergisi’nin genel vergi gelirleri içerisindeki payı %36, genel bütçe gelirleri içerisindeki payı 
%27.4 ve konsolide bütçe gelirleri içerisindeki payı %22.2’dir. 1943 yılında vergi kaldırıldığı 
için bu oranlarda düşmeler söz konusu olmuştur. 

IV. VARLIK VERGİSİ’NİN SOSYO İKTİSADİ SONUÇLARI 

Varlık Vergisi iktisadi zorunluluklardan dolayı ortaya çıkmış, uygulamalarda Alman Nazi 
propagandasının etkisi hissedilmiştir.  Fakat asıl neden açlık, pahalılık, ekmek, yağ, şeker 
kıtlığı, tüccar kesiminin çok önemli bir kısmının Yahudi oluşu ve bunların da istifçilik ve 
karaborsacılık gibi faaliyetler yürütmesiydi. Hükümet yasayı hazırlarken azınlıkları 
zayıflatmak istemiş özellikle de Yahudilere karşı uygulamalar geliştirmiştir. 

Varlık Vergi’nin sosyal, iktisadi, demografik ve siyasal olmak üzere çok farklı boyutlarda 
önemli sonuçları söz konusu olmuştur. 

A. Sosyal Sonuçları 

Varlık Vergisi, bir kısım kişileri zengin ederken bazılarını da sefalet içinde bırakmıştır. Ökte 
bu durumu şu şekilde ifade etmektedir (Ökte, 1951:202): 

“Varlık Vergisi daha ziyade karaborsacıların zenginleşmesine yol açtı. Piyasaya bu şekilde 
orjini ve fiyatı meçhul mal dökülürken karaborsa teşvik edildi. Diğer taraftan yüzlerce iş 
adamının ticarethanesi satılmış, kendileri işsiz bırakılmıştır. Bunların yaşamak için 
başvuracakları çare ayak işi yapmaktı. O devirde bu yol karaborsacılığa çıkıyordu. 
Sermayesinin mühim bir kısmını vergiye yatıran bir kısım tüccar, kaybını gidermek için ister 
istemez karaborsa ile çalışmaya mecburdu. Ve öyle de oldu… Bu açıkgözlerin yanında 
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büyük bir kitle yıkılmış, iktisadi durumunu düzeltememiş, yeni hayata adapte olamamıştır. 
Aradan bunca sene geçtiği halde, tanıdığım mükelleflerden bir kısmını hala sefalet içinde 
görerek azap çekmekteyim.”  

Varlık Vergisi daha çok gayrimüslimleri hedef almıştır. Varlık Vergisi uygulaması sırasında 
Sanayi Bakanlığında önemli bir görevi olan Şevket Süreyya Aydemir İzmir Yahudi 
Toplumu’nun önde gelenlerine şöyle demiştir (Basalel, 1999:76): “Türkler yüzyıllarca 
savaştılar, kan döktüler, Yahudiler ise çoğaldılar, ticaret yaptılar ve zenginleştiler, ne çıkar 
biraz para verseler.” Bu amaçla azınlıklara getirilen yüksek vergiler onların yaşam şartlarının 
değişmesinde neden olmuştur. 

Varlık Vergisini ödemeyen vatandaşların menkul ve gayrimenkullerine cezai işlem 
uygulanmıştır. Gayrimenkullerin satışına tahsilat komisyonu karar vermiş,  satış bedelinden 
icra masrafları ve vergi düşüldükten sonra kalan tutar borçluya ödenmiştir. Müşteri 
çıkmadığında mal hazine adına tapuya geçirilmiş, ilgili süre içerisinde borçlu borcunu 
öderse mallarını geri alabilmiştir. Varlık Vergisi dolayısıyla İstanbul’da 885 gayrimenkul 
satılmış ve 2.700.883 lira gelir elde edilmiştir (Ökte, 1951:163-164).  

Azınlıkta olan gayrimüslim nüfus kendilerine yüklenen vergiyi ödeyebilmek amacıyla 
evlerini ve işyerlerini satmak durumunda kalmışlar ve önemli bir kısmının ticari faaliyetleri 
sonlanmıştır. Elde edilen varlık ve kazançların önemli bir kısmı devlete aktarılırken çok 
önemli bir kısmı da Müslüman-Türk zengin sınıfının eline geçmiştir.  Sonuçta İstanbul’daki 
ticaret ve sanayi yapısını kontrol eden etnik yapı önemli boyutlarda değişikliğe maruz 
kalmıştır. 1935 ve 1950 nüfus sayımı sonuçları karşılaştırıldığı zaman Ermeni, Rus ve 
Yahudilerin sınai ve ticari yapıdaki toplam payları önemli ölçüde azalış göstermiştir (Tezel, 
1994:263). Aktar, İstanbul’un Beyoğlu, Şişli Eminönü, Fatih, Kadıköy ve Adalar Tapu 
dairelerinde 18 Aralık 1942 ile 30 Haziran 1943 tarihleri arasındaki gayrimenkul satışlarını 
incelemiştir. Buna göre belirtilen yerlerdeki gayrimenkul satışlarının %39’unu Yahudiler, 
%29’unu Ermeniler ve %12’sini Rumlar gerçekleştirmiştir. Müslümanların toplam satış 
içindeki payı %0.8’dir. Gayrimenkulleri satın alanlar açısından duruma bakıldığında satın 
alımların %67’sini Türkler, %15’ini KİT’ler, Milli Bankalar ve Sigorta Şirketleri, %14,7’sini ise 
İstanbul Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gerçekleştirmiştir. Ermeni, Rum ve 
Yahudilerin toplam satın almalardaki payı %2’ler civarındadır (Aktar, 2004:202-205). Gerek 
devletin haciz yoluyla elde ettiği gayrimenkullerin satışında, gerekse de Yahudi, Ermeni ve 
Rumların gayrimenkul satışlarında Türklerin gayrimenkulleri satın alması Türk 
burjuvazisinin oluşturulmaya çalışılması açısından önemlidir. 

Verginin uygulanmasıyla gayrimüslimlerin yaşadıklarından dolayı var olan sistemle 
bütünleşmeleri sağlanamamıştır. Sonraki yıllarda azınlık sınıfın önemli bir kesimi ülkeden 
göç etmiştir. Varlık Vergisi, Osmanlı Devletindeki İttihat ve Terakki döneminde (1912-1918) 
devlet politikası olarak uyguladığı Türkleştirme politikalarının önemli bir adımı olarak 
görülebilir. Türkleştirme politikalarıyla ifade edilen, devlet kadrolarından ticari hayata, 
konuşulan dilden toplumsal hayatın her alanına kadar Türk kimliğini ve egemenliğini 
benimsemiş kişilerin istihdamı ve ağırlığının artırılmasıdır (Sabah Gazetesi, 2005). 

O dönemde yazılı basının da etkisiyle Yahudilere karşı alay, küçük düşürme, tehdit ve para 
sızdırma gibi olaylar artmıştır. Yahudilere “Stalingard düşünce hepinizi yakacağız” sözleri 
söylenmiştir (Levi, 1996:143). Yahudiler Varlık Vergisi uygulamasından sonra kendilerini 
daha büyük bir felaketin beklediğini, bununda ya kitlesel imha veya tehcir olabileceğini 
düşünmeye başlamışlar, bu ortamda Nazilerin Türkiye’yi işgal etmesiyle kendilerinin 
Avrupa’daki soydaşlarının akibetine uğrayıp fırınlarda imha edileceklerine inanmışlardır. 
İstanbul’un Balat, Sütlüce, İzmir’in Bahri Baba semtlerinde bu tür fırınların kurulduğuna 
dair Yahudiler arasında söylentiler yayılmaya başlamıştır (Bali, 2001:465).  
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Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül olaylarından sonra İstanbul'un çoğunluğunu oluşturan 
Müslüman-Türk kesim arasında “birlikte yaşama” kültürü hemen hemen yok olmuştur. 
Almanya’daki Nazi iktidarının da etkisiyle ülkemizde Yahudi düşmanlığı baş göstermiş ve 
bu durum giderek azınlık düşmanlığı olarak derinleşmiştir. (Sabah Gazetesi, 2005). 

B. İktisadi Sonuçları  

1942 yılı bütçe gelirleri Varlık Vergisi’nin etkisiyle bir önceki yıla göre %54’lük bir artış 
göstermiştir. Hükümet ilgili yılda bütçe açığı olmaksızın harcamalarını karşılamıştır. 
Verginin uygulanmaya konulmasında amaçlanan savaş zamanlarında sürekli olarak artan 
para arzını sınırlandırmak ve tedavül hacmini düşürmektir. Bu yüzden Varlık Vergisi 1942 
yılında tedavüldeki toplam paranın %41’ine eşdeğer bir miktarda paranın tedavülden 
çekilmesini sağlayarak ekonomiye ciddi katkılar sağlamıştır. 1943 senesinde emisyon artışı 
söz konusu olmamış 767 milyondan 720 milyona inmiştir. Merkez Bankası ilgili yıllarda 35 
ton altın almış, 12 milyon sterlin biriktirmiştir. Verginin diğer önemli amacı vurgunculuğun 
ve karaborsacılığın engellenmesi ve istif edilen malların piyasaya arz edilerek enflasyonun 
önüne geçilmesidir. 1938 yılındaki fiyatlar baz alındığında 1941 yılından 1942 yılına %93’lük 
artış gösteren fiyat endeksi, verginin uygulanmasından sonra 1943 yılında %73’ler düzeyine 
düşmüştür. Varlık Vergisi ile en azından fiyat artış hızı bir miktar frenlenmiştir (Coşar, 
2003:13-15). 

Belirtilen dönemlerde ekonomide bir miktar iyileşme sağlansa da daha sonraki yıllarda 
durum gittikçe bozulmuştur. Vergilemeden sonraki yıllarda enflasyonun durdurulamaması, 
savunma harcamalarının sürekli artışı ve hükümetin bütçe kaynaklarında önemli getiriler 
getirecek önlemleri almasındaki zaafları, 1943 yılı bütçe gelirlerinin gerçek değerlerini hızla 
azaltmış bütçede önemli oranlarda açıklar meydana gelmiştir (Tezel, 1994:263).  

Varlık Vergisi bu anlamda iktisadi hayatı derinden sarsmıştır. Özellikle gümrüklerin 
kapandığı ithalatın çok zor şartlar altında yapıldığı bir dönemde getirilen vergi, işletmelerin 
ve fabrikaların kapanmasına yol açmıştır. Ticaret, ithalat-ihracat gibi önemli alanlarda 
kazanç sağlayan gayrimüslim girişimcilerin piyasa sürecinden alıkonulması, pahalılık ve iaşe 
gibi temel problemlerin ortaya çıkması gibi sonuçları da beraberinde getirmiştir. Verginin 
kaldırılmasından sonra İstanbul ticaret hayatında durgunluk yaşanmış, büyük ticari aktörler 
sarsılırken, durgunluk orta sınıfta ve esnafta da hissedilmiştir. Birçok kişi de iflas etmek 
durumunda kalmışlardır (Aktan vd., 2010). Ticari hayatta üretimin olabilmesi için güvenli 
bir ortamın bulunması ve bireylerin gelecekten beklentilerinin olumlu olması şarttır. 
Getirilen vergi vatandaşın bir anlamda devlete olan inancının azalmasına neden olmuştur. 
Artık bireyler devletin gelecekte de ne zaman isterse yüksek oranlarda vergi alabileceğini 
düşünmeye başlamışlardır.  

Varlık Vergisi’nin tasfiye edildiği 1943 yılından savaşın sona erdiği 5 Mayıs 1945 tarihine 
kadar ülkede savaştan dolayı servetlerini artıranların sayısı yükselirken, halkın önemli bir 
kısmında ise yoksulluk ve sefalet artarak devam etmiştir. İthalatın çok sınırlı olduğu bir 
ekonomide, ithal edilen ürünlerin şehirlerin tüketimine göre dağıtıldığı çok sayıda mal, 
ithalatçılar tarafından şehirlere gönderilmiş gibi yapılarak İstanbul’da karaborsada satılmış 
ve büyük vurgunlar söz konusu olmuştur. Sonuçta Varlık Vergisi ödeyenlerin pek çoğu kısa 
sürede karaborsa ve vurgunculuk yaparak ödedikleri vergiyi geri kazanmayı 
başarabilmişlerdir (Gökbunar, 2015:303). 

Savaş yıllarındaki ekonomi politikalarını değerlendiren İnönü, savaş ekonomisi söz konusu 
olduğunda devletlerin iktisadi görüşleri ne olursa olsun ekmeği karne ile dağıttıklarını, 
dağıtım işinde ciddi bir örgütlenme olması gerekirken kendilerinin yeterince başarılı 
olamadıklarını ve bu yüzden de pahalılık ve darlığın kendini iyice hissettirdiğini ifade 
etmiştir (Tokgöz, 1999:104). 
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C. Demografik Sonuçları 

Varlık Vergisi, birçok Yahudi’nin tüm servetini yitirmesine neden olduğu gibi, İsrail 
devletinin kurulmasıyla beraber bu ülkeye büyük bir Yahudi göçü oluşmasında önemli bir 
etken teşkil etmiştir (Basalel, 1999:77). Sadece 1948-1950 yılları arasında İsrail’e yaklaşık 
30.000 Türk Yahudi’si göç etmiştir.  

Tablo-3: Konuşulan Dile Göre Nüfus 

Kaynak: (Akar, 1992:148-149; Şahin ve Özenç, 2008:96). 

Tabloda konuşulan dile göre nüfus rakamları verilmiştir. Görüleceği üzere Türkçe konuşan 
nüfus sayısında önemli ölçüde artışlar görülmüştür. Bu artışın en önemli nedeni olarak Gayri 
Müslimlerin mallarını almak amacıyla Anadolu’ya gelen tüccarlar olduğu ifade edilebilir. 
1935 ve 1950’li yıllar arasında Türkiye genelinde Rumca, Ermenice ve Musevice konuşan 
nüfus sayısında azalmalar söz konusudur. 

Tablo-4: Türkiye’de Gayri Müslim Nüfusun Dağılımı 

Dini Gruplar 1927 1935 1945 1955 

Müslümanlar 13.269.936 15.838.763 18.497.801 23.804.048 

Katolikler 39.511 21.950 21.950 21.784 

Ortodokslar 109.905 125.046 103.839 86.655 

Protestanlar 6.658 9.486 5.213 8.952 

Gregoryenler - 44.526 60.260 60.071 

Yahudiler 81.872 78.730 76.965 45.995 

Diğer Dinler 140.718 30.402 24.146 37.258 

Gayrimüslimlerin  
Toplamı 

378.664 309.140 292.373 260.715 

Gayrimüslimlerin 
Nüfusa Oranı 

2.78 1.98 1.56 1.08 

Kaynak: (Aktar, 2004:243). 

Varlık Vergisi’nin yarattığı güvensizlik ortamı azınlıklar açısından başka bir ülkeye göç 
edilmesini zorunlu kılmıştır. Tablodan da görüleceği üzere 1935-1945 yılları arasında 
gayrimüslimlerin nüfusunda önemli oranlarda azalmalar söz konusudur. 1935 yılında 
gayrimüslimlerin toplam nüfusa oranı %1.98 seviyelerindeyken, bu oran Varlık Vergisinden 
sonra %1.56’ya düşmüştür. Türkiye’den ayrılan nüfusun önemli bir bölümünün sanat ve 
ticaret erbabı olduğu düşünüldüğünde yapılan göçler Türkiye için iktisadi kalkınmayı 
geciktiren ve özel sektörün gelişimini etkileyen önemli faktörlerdendir. 1955 yılındaki 6-7 
Eylül olaylarından sonra Türkiye’den göç edip ayrılan gayrimüslim nüfus oranında önemli 
artışlar olmuştur. 

  

 İstanbul İli Türkiye Geneli 

 1935 1950 1935 1950 

Türkçe 692.460 827.863 13.899.073 20.947.188 

Rumca 79.920 66.106 108.725 89.472 

Ermenice 39.821 42.207 57.599 52.776 

Musevice 26.435 28.114 42.607 35.786 
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D. Siyasal Sonuçları 

Devlet kademesindeki bürokratlar, Varlık Vergisiyle birlikte önemli servet sahibi kişilerle 
olan ilişkilerini zedelemişlerdir. Verginin uygulanmasıyla Türk nüfus kazançlı çıkmış gibi 
görünse de var olan durumdan Müslüman Türkler de korkmuşlardır. Bürokrat kökenli 
siyasi kadronun bugün için zengin gayrimüslimleri perişan eden gazabının, yarın zengin 
Türklere de yönelebileceği inancı artmıştır. Bu endişe Müslüman Türk tacirlerin kafalarına 
ve yüreklerine girmiştir. Uzun dönemde ayakta kalabilmek için bu çevrelerin desteğine 
muhtaç olan yönetici kadro, keyfiyet gösteren uygulamalarıyla bu destekten çok şey 
yitirmiştir. (Tezel,1994:264). 

Verginin uygulanmasından sonra ülkede yaşayan gayrimüslim sınıf can ve mal 
güvenliklerinden yoksun olarak Türkiye’de istenmediklerini, ülkede misafir gibi 
anıldıklarını düşünmeye başlamışlardır. Vergi’nin bütün olumsuz hatıralarını CHP ve Milli 
Şef İnönü’ye bağlayan gayrimüslim sınıf, çok partili siyati hayata geçişle birlikte ilk 
demokratik seçimlerde DP’ye oy vererek partiyi kendilerinin kurtarıcısı gibi görmüşlerdir 
(Basalel, 1999:77). Savaşın bitimi, çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti’nin kurulmasıyla 
birlikte gayrimüslim azınlıklar açısından yeni bir dönem başlamıştır. Özellikle DP’nin seçim 
kampanyasında Varlık Vergisi dolayısıyla mükelleflerin bütün zararlarının telafi 
edileceğinin ilanı, partiye karşı beklentileri artırmıştır. Gayrimüslim adayların DP 
milletvekili listelerinde yer bulabilmesi seçmen tercihlerini de etkilemiştir. Dört İstanbullu 
gayrimüslim aday - Salamon Adato (Musevi cemaatinden), Andre Vahram (Ermeni 
cemaatinden) ve Dr. Vasil Konos, Ahilya Moshos (Rum cemaatinden), 1950 seçimlerinde 
DP’den milletvekili seçilmiştir (Sabah Gazetesi, 2005). Demokrat Parti İstanbul Milletvekili 
Hamdi Başar TBMM’de yaptığı konuşmada Varlık Vergisi’nin “orta çağ haracı” olarak 
nitelendirmiştir. DP’nin iktidarından sonra Varlık Vergisi’yle alınan bedellerin geri 
ödeneceği söylentisi yaygın olsa da dönemin Maliye Bakanı, Varlık Vergisi nedeniyle 
Türkiye’deki mükelleflerin zararının telafisinin var olan iktisadi şartlardan dolayı hiçbir 
surette mümkün olamayacağını beyan etmiştir (Bali, 1997:48). 

Varlık Vergisi gibi azınlık karşıtı bir politikayı uygulamış olmak, Nazi vahşetinin fiilen 
yargılandığı 1945-1950 yılları arasında yönetimin “Demokrasi cephesinde yer alma” 
çabalarını olumsuz etkilemiştir. Bu yıllarda Ankara yönetimi NATO üyeliği için can atarken 
veya düşük faizli kredi ararken Varlık Vergisi sorunu hep gündeme taşınmıştır. Böyle bir 
vergi uygulamasının dış ilişkilerde yaratmış olduğu sıkıntı, hükümeti normal şartlarda kabul 
edilemeyecek bazı diyetleri ödemeye zorladığı ifade edilebilir.  Bu anlamda Türkiye’nin 1948 
yılında kurulan İsrail devletini ABD’nin ardından tanıyan İlk Müslüman ülke olmasının 
nedenlerinden bir tanesi belki de Varlık Vergisi uygulamasının batıda yaratmış olduğu 
“Yahudi karşıtı” imajını silmeye çalışmasıdır (Aktar, 2004:242). 

Varlık Vergisi uygulaması sona erdikten sonra birçok Yahudi cemaati fikir değişikliğine 
gitmişler ve vergiyi olumlu gören bir yaklaşım içine girmişlerdir.   

SONUÇ 

II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı olağanüstü zamanlarda çıkarılan Varlık Vergisi’nin çok 
önemli sonuçları söz konusudur. Vurgunculuk, karaborsacılık gibi faaliyetlerle savaş 
ekonomisinin de şartlarından faydalanarak kısa zamanda haksız servet edinenlerin üzerine 
konulan vergiyle, devlet elde edilen haksız kazancın bir kısmını geri almak ve bu yolla da 
önemli gelirler elde ederek bütçe açığını kapatmayı tasarlamıştır. Özellikle gayrimüslim 
sınıfın üzerine konulan ağır vergiyle, mallarını satmaları ve bu sayede de bir Türk 
Burjuvazisinin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Varlık Vergisi’nin uygulanış aşamasında önemli aksaklıklar söz konusudur. Verginin 
tahakkuk ve tahsil süreleri 15’er gün olarak belirlenmiş ve bu kadar kısa bir zamanda 
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mükellefler vergiyi ödemek zorunda bırakılmışlardır. Mal varlığı çok fazla olan mükellefler 
bile ellerinde likit para bulunduramadıklarından dolayı vergiyi ödeyememişlerdir. Verginin 
belirlenmesinde mükelleflerin varlıkları belirlenememiş, takdir komisyonları kendi 
vicdanlarına göre ödenecek vergi miktarını tespit etmişlerdir. Mükelleflerden ellerindeki 
mallara ilişkin mal beyanı istenmemiştir. Uygulamadaki en önemli problem vergiyi 
ödeyecek mükelleflerim Müslüman (M), Gayrimüslim (G), Ecnebi (E), Dönme (D) olarak 
nitelendirilmeleri ve vergi miktarlarının dini ve ırksal özelliklere göre belirlenmesidir. 
Verginin tespitinden sonra kişilere herhangi bir itiraz hakkı tanınmamıştır. Vergisini 
ödeyemeyenlerin bütün malvarlığına el konulmuştur. En fazla vergi Gayrimüslimlere 
kesilmiş, vergisini ödemeyenler zorla çalışma kamplarına gönderilmişlerdir. Çalışma 
kamplarına götürülenlerin hepsi Gayrimüslimdir. Vergide genellik ve adalet ilkelerine ters 
düşen uygulamalar söz konusu olmuştur. 

Günümüzde vergiye getirilen önemli eleştirilere karşın bazı kesimler verginin o dönem 
itibariyle şart olduğunu verginin olağanüstü koşulların doğurduğu bir olay olduğunu,  böyle 
bir vergi koymanın çok faydalı olduğunu ancak uygulamada bazı sıkıntıların yaşandığını 
ifade etmektedirler. Savundukları temel ilke verginin herkese uygulandığı ve vergiden 
dolayı sadece Gayrimüslimlerin değil Müslümanların da acı çektiğidir. 

Varlık Vergisiyle istenen iktisadi amaçlar kısmen gerçekleştirilmiş olsa da hem ülke içinde 
hem de yurt dışında olumsuz etkiler bıraktığı özellikle azınlıklar üzerinde derin yaralar 
açtığı unutulmamalıdır.  
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İŞLEM MALİYETLERİ TEORİSİNİN VERGİLENDİRME 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed SAMANCI176 
Arş. Gör.  Emrah NOYAN177 

ÖZET 
Birçok gelişmekte olan ülke rekabet gücü ve verimliliğini arttırmak için çaba içine girmiştir. 
Bu durumun tesisi için mali alanda bir takım gelişmeleri gerçekleştirmeye yönelik 
araştırmalar yapmıştır. Özellikle vergi sistemlerinin sürekli gelişmesi için çalışmalar 
yapmışlardır. Bunu başarabilmek için sadeleştirilmiş bir sistemin varlığı inancının 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Gerek vergi bilincinin yükseltilmesi, gerekse mükelleflerin 
vergi sistemine ilişkin bilgi sahibi olmaları açısından vergi sistemlerinin sadeleştirilmiş ve 
basit olması gerekmektedir. Vergi idarelerinin verginin gönülü olarak ödenmesi için yaptığı 
tüm çabalara rağmen mükellef ve vergi idareleri bir takım (bazen gizli) maliyetlere 
katlanmak zorundadırlar. Bu maliyetler vergi işlem maliyetleri olarak karşımıza çıkmakta 
olup bu maliyetlerin azaltılması hem devlet hem mükellef açısından önemli bir unsurdur. Bu 
çalışmanın amacı, vergi işlem maliyetleri ister devlet ister mükellefler tarafından tespit 
etmek ve Türkiye’de buna karşı yapılan düzenlemelere değinmek ve bir takım öneriler 
ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Vegi İşlem Maliyetleri, Vergi Uyumu, İşlem Maliyetleri 
Jel Kodu H260, H210 

EVALUATION OF THE THEORY OF TRANSACTION COSTS IN TERMS OF 
TAXATION 

ABSTRACT 
Many developing countries have been in rush to increase their competitive capacity and 
productivity. Researches are completed to achieve a set of developments related to this. 
Studies are achieved especially in the field of constant development of tax systems. The 
belief in existence of simplified system need to be settled. Tax systems need to be simple and 
stripped in terms of increasing awareness in tax and having knowledge about tax system by 
tax payers. Though the struggle of tax administration for payment of tax voluntarily, tax 
payers and tax administration have to endure a set of costs (sometimes secret). These costs 
appears as tax treatment cost and it is important to reduce the cost for the State and tax 
payer. The aim of this study is to determine the tax treatment costs in terms of state and tax 
payers, and focus on the regulations related to it, and make suggestions. 
Keywords: Tax Transaction Cost, Tax Complaince, Transaction Costs 
Jel Classification: H260, H210 

GİRİŞ 

İktisadi doktrinler incelendiğinde Adam SMİTH’le başlayan klasik iktisadi ekol devlet 
müdahalesinin olmamasını, bireylerin rasyonel olduklarını ve bu sebeple kar 
maksimizasyonu peşinde koştuklarını savunmuştur. Fizyokrasi doktrinin devamı niteliğinde 
olan bu akım 1929 yılına kadar rövanş görmüş ve 1929 buhranında kırılma meydana 
gelmiştir. 1929 krizi sonrasında Keynesyen politikalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. 
Ekonominin talep yönü ön plana çıkmış fakat devam eden süreçte 1968 yılında Arap-İsrail 
savaşı yaşanmıştır. Savaş sonrasında petrol fiyatlarında meydana gelen artış ekonomileri 
kriz eşiğine getirmiştir. Daha sonra yeni iktisadi doktrinler meydana gelmiş ekonomilerde 
meydana gelen sorunlara bakış açıları geliştirmişlerdir. 
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177 Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü E-
posta:emrahwy@gmail.com. 
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Ekonomik süreçler ya da ekonomik gelişme dinamiklerinin incelenmesinde rasyonalizm 
yaklaşımı yetersiz kalmış ve olayların tarihi, kurumsal ve kültürel açılardan da ele alınması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda mali ya da iktisadi olaylara ilişkin bakış açısında 
interdisipliner bir yaklaşım ortaya koyulması gerekliliği ortaya çıkmıştır (Ebner, 2006, s. 499). 
Bu yeni akımlara mali sosyoloji, yeni kurumsal iktisat gibi akımlar örnek gösterilebilir. 
Özelikle kamu kesiminin ekonomideki ağırlığının artışı sonucunda yeniden inşa edilen 
kurumlar iktisadi ve mali olaylara yönelik incelenmesi gereken bir konu olarak kendini 
göstermiştir ve işlem maliyetlerinde artış veya azalışa yönelik en etkin olgu olarak karşımıza 
çıkmıştır. Bu sebeple mali olayların özellikle vergilendirmenin işlem maliyetleri ele alınıp 
işlem maliyet teorisi ile bir bakış açısı ortaya koyulacaktır. 

I. İŞLEM MALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

İktisadi açıdan işlem maliyetleri gerçekleştirilecek olan bir muamele sonucunda ortaya çıkan 
maliyet olarak tanımlanabilir. Daha detaylı ele alacak olursak iktisadi boyuttaki işlem 
maliyeti bir firmanın üretimini etkileyebilecek işlem maliyetleri, ekonomi politikalarının 
uygulanmasının ortaya çıkaracağı işlem maliyetlerine kadar kapsamlıdır. İşlem maliyeti 
hayatın her alanında karşımıza çıkan bir olgu olarak kendini göstermekte olan ve yapılan 
karşılıklı muamelelerde katlanılan bedel olarak ifade edilebilir. Örnek olarak bir tüketim 
faaliyetinin gerçekleştirilmesi için yapılan tüm faaliyetler bir işlem maliyetidir. Ya da bir 
üretim fonksiyonunun yerine getirilmesi için katlanılan maliyette işlem maliyetidir. Bu 
bağlam da işlem maliyeti kavramı, gerçekleştirilecek eylem, olgu ve davranışlar için 
katlanılan maliyetler olarak ifade edilebilir. 

İşlem maliyetleri ekonomik literatüre Oliver Williamson tarafından 1970 li  yılların sonunda 
eklenmiş olup Williamson’ un yaptığı çalışmadan önce Coase’ nin “the nature of the firm“ 
çalışmasında tanımlanmıştır. Coase işlem paradigması ya da işlem maliyetleri yaklaşımı adı 
altında işlem maliyeti konusunu incelemiş ve analiz etmiştir (Engelhardt, 2012, s. 32). İşlem 
maliyeti kavramı son yıllarda yaygınlaşmış ve işlem maliyetleri iktisadı altında yeni bir 
disiplin oluşturmuştur. İşlem maliyeti değişime tabi olan mal veya hizmetin değerli 
özelliklerini ölçmenin maliyeti, haklarının korunması ve denetlenmesinin bedelidir şeklinde 
tanımlanabilir (Beşkaya & Savaş, 2014, s. 8). 

Williamson işlem maliyetleri konusunda daha çok yönetim bilimini analiz etmiştir. 
Williamson yaptığı çalışmada işlem maliyetlerini karakterlerine göre ayrıma tabi tutmuştur 
ve yönetim yapısını değiştirebileceğini ortaya koymuştur. İşlemi karakterlerine göre üç farklı 
türe ayırmıştır (Watson, Boudreau, Chen, Greiner, & Sclavos, 2007, s. 3); 

 Varlık özgüllüğü  

 Belirsizlik 

 İşlemlerin sıklığı 

İşlemin Türü → İşlem Maliyeti→ Yönetim Yapısı 

İşlem maliyetlerini hem kurumsal iktisat boyutundan hem de işletmeler ve onların karlılığı 
boyutundan inceleyebiliriz. Williamson’ ın işlem maliyetlerini daha çok işletmeler açısından 
ele alıp işletmelerin karlılığını ve yönetimini incelemiştir. Williamson’ a göre herhangi bir 
işlemin türü işlem maliyetinin ne olacağını belirleyecek ve buna ilişkin bir yönetim yapısı 
ortaya çıkacaktır (Watson, Boudreau, Chen, Greiner, & Sclavos, 2007, s. 3). 

İşlem maliyetleri teorisi esasen hayatımızın her alanında karşılaştığımız bir olgudur. Örnek 
olarak yakıt almak için petrole gittiğimizde sıra varsa bir işlem maliyeti doğmaktadır. 
İktisadi açıdan örnek vermek gerekirse gerçekleştirilecek herhangi bir işlemin ortaya 
çıkaracağı maliyet olarak tanımlanabilir. Bir üretici ürününü pazarda satmak için satışın 
gerçekleşmesine kadar geçen her evrede katlandığı maliyetler birer işlem maliyetidir. 
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İşlem maliyeti konusu bir çok farklı yönlerden incelenmiş olup Neriman Çelik ve Aykut 
Bedük yaptıkları çalışmada vekalet teorisi ile işlem maliyeti arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Vekalet teorisi çerçevesinde asil vekil problemi şirketin uzman yöneticiler ile 
şirket sahipleri arasında ortaya çıkabilecek olan problemdir. Asil vekil problemi şirket 
sahiplerine ekstra maliyetler ortaya çıkarabilmektedir. Ortaya çıkabilecek olan bu ekstra 
maliyetler birer işlem maliyetidir. Şirket yöneticilerinin gereksiz harcamalarda bulunmaları 
ya da yolsuzluk yapmaları buna örnek gösterilebilir (Çelik & Bedük, 2014, s. 8). 

İşlem maliyetleri yaklaşımının bir diğer odak noktası da işlem maliyetlerinin 
azaltılmasıdır.Coase yaptığı çalışmada özellikle firmaları incelemiş olup Yeni kurumsal 
iktisatta firmaları kurumlar arasında en önemlisi olarak ele almıştır. Coase yaptığı çalışmada 
ekonomiyi koordine eden unsurun fiyat mekanizması olduğunu fakat bu durumda 
bireylerin firmalarla olan ilişkilerinin de rolü olduğunu savunmuştur. Yeni kurumsal iktisat 
teorisi de Coase ile benzer konularla ilgilenmiştir. İki teorinin de en önemli unsuru kurumlar 
olup, kurumlar sayesinde işlem maliyetlerinin azaltılabileceği görüşüdür (Parada, 2003, s. 
50).  

Tablo 1: İşlem Maliyetleri Tipolojisi 

AÇIK MALİYETLER ÖRTÜK MALİYETLER 

Brokır Komisyonları 

Piyasadaki Ücretler 

Kliring ve Uzlaşma Maliyetleri 

Vergi Yükümlülükleri 

Alım Satım Bedeli Farkı 

Piyasa Etkisi 

Fırsat Maliyetleri 

Kaynak: (EDHC, 2008, s. 14) 

İşlem maliyetlerinin tipolojisini incelediğimizde işlem maliyetlerinin yedi grupta 
toplanabileceği öngörülmüştür. Yapılan bu gruplama temelde iki ayrıma sahiptir. İşlem 
maliyetleri açık maliyetler ve örtük maliyetler olarak iki farklı türde ayrıma tabi tutulmuştur. 
Vergilemeye ilişkin yükümlülükler açık maliyetler grubunda değerlendirilmiştir. Vergisel 
yükümlülüklerden meydana gelen işlem maliyetleri devlete ve mükelleflere yukarıdaki 
tipolojiye göre sadece açık maliyetler (açık işlem maliyetleri) meydana getirmektedir. 

II. İŞLEM MALİYETLERİ VE VERGİLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİ    

İşlem maliyetleri teorisi yaşamın her alanında karşımıza çıkan bir olgu olup çalışmada 
vergilendirme boyutuna ağırlık verilecektir.  

Eski çağlarda vergi, mağlupların galiplere ödemesi gereken bir borç olarak kabul edilmekte 
ve mağlupların gelirleriyle servetlerinin bir bölümü “haraç” adı altında alınmaktaydı. 
Ortaçağ dönemindeki vergi, istisnai boyutta uygulanmış ve anlam değişimine uğramıştır. 
Söz konusu dönemde vergi, bireylerin kendilerini yönetenlere, servet veya gelirlerinden bir 
bölümünü “hediye” şeklinde verdikleri ya da yönetenlerin, bireylerden “yardım” adıyla 
aldıkları değerleri ifade eder şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Kargı & Yüksel, 2010, s. 27). 
Zamanla hediye kavramından fedakârlık kavramına doğru gelişme gösteren vergi olgusu 
devlet yapılarının ortaya çıkması ve gelişmesi sonucunda zorunluluk haline getirilmiştir. 
Vergi devlet yapılarının giderlerinin karşılamaya aracılık eden bir zorunluluk halini almıştır 
(Giray, 2014, s. 2). 

Günümüzde ise bildiğimiz üzere vergi kamu harcamalarının finansmanı için devletin cebir 
gücüne dayanarak toplanan kamu geliridir. Devlet vergilendirme yetkisini kullanarak vergi 
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kurumları gibi araçları ile vergi toplama işlemini gerçekleştirmektedir. Geçmiş dönemleri 
incelediğimizde vergi kurumlarının yerine vergi toplamakla yetkili olan gerek ihale usulü ile 
gerekse iltizam yöntemi ile vergilendirme gerçekleştirilmiştir. Vergilendirme ilkelerinden 
tasarrufilik ilkesi vergi gelirlerinin hazineye bir an önce intikal ettirilmesini anlatmaktadır. 
Çünkü vergilendirme süreci boyunca gerek devletin gerekse mükellefin katlanmış olduğu 
bir takım maliyetler mevcuttur. Mükellef vergi borcunu ödemek için gerek vakit harcayacak 
gerekse mevcut işinden ödeme süresince feragat edecektir. Bu durum ise mükellefe bir işlem 
maliyeti doğuracaktır. Devlet açısından bakıldığında ise devletin vergileri toplayabilmesi 
için kurumlar inşa edecek gerekli memurları atayacak ve bunlara bir ödeme gerçekleştirecek. 
Bu süreçlerin tamamı işlem maliyeti meydana getirecektir. 

Vergileme sonucu oluşan ve kamu idaresi tarafından katlanılan idari maliyetler ile 
mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerinden dolayı katlanmak zorunda oldukları uyum 
maliyetlerinin toplamından oluşan vergilendirmenin işlem maliyeti operasyonel maliyet 
olarak da nitelendirilmektedir (Hazman & Aksu, 2013, s. 111). 

Devletlerin gelişmesi süreci ile sistemlerde de değişmeler meydana gelmekte olup 
vergilendirmenin işlem maliyetlerini asgari seviyeye indirmek için bir takım gelişmeler 
yaşanmıştır. İltizam usulü, ihale usulü gibi eski yöntemler bırakılmış ve maliye kurumlarına 
vergi toplama yetkisi devredilmiştir. Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı çağımızda 
vergilemede elektronik vergilendirme e-beyanname gibi yenilikler de meydana gelmiş ve 
işlem maliyetleri düşürülmeye çalışılmıştır. 

A. Vergilendirmede İşlem Maliyeti 

Vergileme devletin cebir gücünü kullanarak vergi toplamasıdır şeklinde tanımlanabilir. 
Vergileme konusu hem geçmişte hem de günümüzde önemi olan bir konudur. Vergileme 
konusuna ilişkin ilk bilgiler Antik Mısır dönemine ait olup geçmişte yaşanmış olan ve 
günümüzde de hala devam etmekte olan bir takım sorunlar mevcuttur. Örnek olarak Antik 
Mısır’da firavunlar vergileme de ahlakiliğin olması için, vergi memurlarına, yolsuzlukların 
azaltılması için yüksek maaş vermişlerdir (Kitapçı, 2013, s. 226). Aynı şekilde M.Ö. 1790 
Hamurabi Yasasında, bir asker, balıkçı ve bir vergi mükellefinin tarlası, bahçesi veya evi 
satılamaz, satılsa dahi Tableti (sözleşmesi) kırılır. Tımarlarının bir kısmı karısına veya kızına 
devredilemez veya rehin verilmez (Sirkeci & Abdula, 2015, s. 1507). 

Vergileme konusundaki işlem maliyeti sadece para kaybı boyutunda olmayabilir. Zaman 
kaybı da bir maliyet olup işlem maliyeti meydana getirebilir. Vergileme sürecinde yapılacak 
her işlem bir işlem maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergilendirmede işlem maliyeti 
vergilendirme işleminin gerçekleştirilmesi için hem devletin hem de mükelleflerin katlanmış 
olduğu maliyetler olarak nitelendirilebilir. 

1. Devlet Açısından Vergilendirmenin İşlem Maliyeti 

Her devlet yapacağı kamu harcamalarının finansmanı için vergi toplamak zorundadır ve 
vergi toplamak için gerekli kurum, memur, ve altyapı çalışmalarının maliyetlerine 
katlanmak zorundadır. Vergi politikaları üretmek, bunları yürürlüğe koymak gerekli 
düzenlemeler ve yenilikler yaparak vergi politikalarının devamlılığını sağlamakla 
yükümlüdür. Devlet yürütmek istediği vergilendirme politikası sonucundakatlandığı 
maliyetler şu şekilde sıralanabilir (Hazman & Aksu, 2013, s. 113); 

 Vergi politikasının düzenlenmesi ve planlanması aşamasında katlanılan maliyetler: 
devlet vergi politikalarını düzenlemek için bir miktar para ve zaman harcayacak olup 
bunların her birisi vergileme aşamasının işlem maliyetleri olarak nitelendirilebilir. 
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  Vergi kanunlarının hazırlanması ve yasalaştırılması ile ilgili maliyetler: vergilemeye 
ilişkin kanunların hazırlanması, bu kanunların yürürlüğe konulması belirli bir zaman 
diliminin bunlara harcanmasına ve bir miktar parasal maliyete sebep olacaktır. 

 Vergi sisteminin yönetim maliyetleri: vergileme sürecindeki işlem maliyetlerinin en 
yoğun olduğu aşamalardan birisidir. Yürürlükte olan vergi politikasının revize edilmesi, 
vergi gelirlerinin toplanması, denetimlerin yapılması gibi birçok işlem maliyeti meydana 
gelmektedir. 

 Vergileme ile ilgili oluşan uyuşmazlıkların çözülmesi aşamasında katlanılan (uzlaşma 
ve vergi yargısı ile ilgili) maliyetler. 

Devlet yukarıda bahsedilen maliyetleri karşılamak zorundadır ve işlemlerini vergi kurumları 
aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Vergilendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için vergi 
daireleri, vergi mahkemeleri gibi kurumlara ihtiyaç duymuş olup bu kurumlar sayesinde 
vergilendirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu nokta ise kurumları ön plana çıkarmakta 
olup işlem maliyetleri ile kurumsal iktisat perspektifi arasında bir bağlantı kurulabilir. 
Çünkü işlem maliyetlerinin düşürülmesindeki en önemli araç kurumlardır. Vergi kurumları 
da vergilendirme ile ilgili işlem maliyetlerini azaltılabilecek en önemli kurumdur. 

 Kurum kavramını incelersek kurumlar çerçevesini bireylerin davranışlarının oluşturduğu 
günlük yaşamdaki belirsizlik ve karmaşıklıkları azaltmak için oluşturulan yapıdır (Klien, 
1999, s. 458). Vergi kurumları da aslında mükelleflerin oluşturduğu ve vergi ile ilgili karmaşa 
ve belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyerek vergi uyumunu artırmayı ve vergi 
gelirlerinde işlem maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan bir kurum olarak tanımlanabilir. Vergi 
kurumları sayesinde daha anlaşılır ve basit bir seviyeye indirgenen vergi kanunları 
vergilendirmenin işlem maliyetlerinde azalma meydana getirebilir. 

Vergilendirmenin devlete yüklemiş olduğu maliyetlerden yönetim maliyeti vergi sisteminin 
karmaşıklığından dolayı artış gösterebilir ve vergi sisteminin karmaşıklığı ne kadar giderilip 
basitleştirilirse bu maliyetler azalabilir (Akça, 1999, s. 68). Vergi sistemi aslında 
vergilendirmeye ilişkin başlıca bir işlem maliyetinin belirleyicisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Vergi sisteminin karmaşık bir yapıda olması ya da devletin yürütmek istediği 
vergi politikasında belirsizlik ve karmaşıklıkların olması vergilendirmeye ilişkin işlem 
maliyetlerini artırabilir. Yapılan ampirik çalışmalarda özellikle Torgler (2005), Torgler ve 
Schnieder (2002), Cummings (2005)’e göre, vergi idarelerinde şeffaf bir yönetimin bulunması, 
açık ve anlaşılır kurallar ile mükelleflerinin bu kurallara uyulmasını sağlar (UN, 2014, s. 4). 
Bununla birlikte kanunlarda meydana gelen karmaşıklık sonucunda kanunların mükelleflere 
anlatılması gibi unsurlarda vergilendirmenin işlem maliyetlerini artırabilmektedir. 

Kurumların vergilendirmenin işlem maliyetlerine ilişkin bir başka boyutu ise anayasal 
olarak toplumun tamamından alınması gereken verginin mükelleflerinin doğru tespiti 
gerekli bilgilendirmenin, tebliğlerin yapılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyolojik oyunun kurallarıdır şeklinde de tanımlayabileceğimiz kurumlardan bir tanesi de 
vergi kurumlarıdır (Engelhardt, 2012, s. 6). Vergi kurumları vergilendirmenin sosyolojik 
boyutunu da dikkate alarak verilendirme işlemini gerçekleştirmektedirler. Vergilendirmenin 
sosyolojik boyutu mükelleflerinden verginin ödeme gücüne göre alınması gerekliliğinin 
yerine getirilmesi, vergi uyumlarının artırılması için gerekli politikaların yürütülmesi, vergi 
kaçakçılığının önlenmesi gibi toplumsal olaylardır. Vergi dairelerinin bu işlemleri de 
yürütmesi vergilendirme konusunda devlete ek işlem maliyetleri doğurmakta olup bu 
işlemlerin gereğince yürütülmemesi de toplumsal olay olan vergilendirmenin vergi 
uyumunu azaltarak daha yüksek işlem maliyetlerine yol açabilmektedir. 

Devlet açısından vergilendirme maliyetleri, yukarıdakilere ek olarak vergi affı, vergi ceza ve 
denetim maliyeti olarak iki şekilde incelenebilir.   
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Vergilendirme Maliyetlerinin Vergi Afları Açısından İncelenmesi 

Vergi affı, vergi yasalarına aykırı davranan mükelleflere cezalarda indirim ve/veya cezaları 
tümüyle kaldırma, vergi borçlarında yapılandırma gibi kolaylıklar sağlama yoluyla 
mükellefleri vergi uyumuna davet etmek şeklinde tanımlanabilir (Savaşan, 2006, s. 151). 
Vergi afları vergilendirme maliyetlerinde bir artış oluşturabileceği gibi bir düşüş de 
meydana getirebilir. Hazineye intikal ettirilememiş vergi gelirlerinin hazineye bir an önce 
intikal ettirilmesi işlem maliyetlerini azaltabileceği gibi vergiye uyumu azaltarak işlem 
maliyetlerinde bir artış da meydana getirebilir. 

Vergi aflarının maliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Savaşan, 2006, s. 45); 

 Vergi gelirlerinde kısa dönemde artış, uzun dönemde ise azalma meydana getirebilir, 

 Gönüllü uyumda azalma meydana gelebilir, 

 Vergi kaçırma eylemine mükelleflerin bakış açısını değiştirebilir yani mükellefler 
vergi kaçırmaktan çekinmez hale gelebilir. 

Vergilendirme Maliyetlerini Vergi Cezaları ve Denetim Açısından İncelenmesi 

Vergi kabahatleri, vergi hukukuna özgü kabahatler şeklinde tanımlanabilir. Mükelleflerin 
vergi ile ilgili ödevlerine aykırı davranışlardan oluşan bu konu, vergi hukuku ile birlikte 
anayasa hukukunu, ceza hukukunu ve idare hukukunu da ilgilendiren disiplinler arası bir 
konumdadır (Taşdelen, 2010, s. 768). Vergi kabahat/suç ve cezası vergi mükellef ve 
sorumlularıyla bunlarla birlikte bulunan üçüncü kişilerin VUK’ta tanımı yapılan davranış 
biçimleriyle vergi kanunlarının hükümlerini ihlal etmeleri şeklinde de tanımlanabilir (Çiçek 
& Herek, 2012, s. 315).  

Vergi denetimi işlenebilecek bu kabahatlerin ya da işlenmiş olan kabahatlerin ortaya 
çıkarılmasıdır. Denetim ise devlete vergilendirme açısından işlem maliyetleri oluşturmakta 
ve devletin vergi gelirlerini toplamasında ek maliyetler meydana getirmektedir. Vergi 
uyumunun düşük olduğu ülkelerde denetim yoluyla uyum artırılmak istenildiğinde 
vergilendirme maliyetleri artış göstermektedir. Devlet denetimlerin gerçekleştirilmesi için 
vergi kurumları aracılığı ile gerekli memurları görevlendirecek veya denetimi artırmak için 
yeni memurlar atayacaktır. Bunların yanı sıra vergi ceza veya kabahatlerine ilişkin itiraz 
etmek isteyen ya da dava etmek isteyen mükellefler ortaya çıkacak ve itiraz komisyonları 
vergi mahkemeleri kurulacaktır. İşlemin gerçekleştirilmesi maliyeti artış gösterecektir. Vergi 
ceza veya kabahat işlemlerine ilişkin hatalı işlemler ortaya çıkabilecek ve hata düzeltme 
işlemleri meydana gelecek diğer işlemlerde olduğu gibi bu işlemde ek maliyetler meydana 
getirecektir. Ülkemizde bunların yanı sıra uzlaşma komisyonları kurulmuş olup ödenmemiş 
vergi borçları için uzlaşma yolu açılmıştır. Uzlaşmanın sağlanması için de ek bir maliyet 
meydana getirecektir.  

2.  Mükellef Açısından Vergilendirmenin İşlem Maliyetleri 

Devleti oluşturan bireylerdir ve her birey ödeme gücüne göre kamunun yaptığı harcamalara 
katılmak zorundadır. Mükelleflerin vergi ödeme işlemlerine ilişkin bir takım maliyetler 
ortaya çıkmaktadır. Mükellef açısından katlanılan işlem maliyetlerine uyum maliyeti ya da 
gizli maliyet de denilmektedir. Mükelleflerin vergilendirme ile ilgili işlemlerinden dolayı 
ortaya çıkabilecek maliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz;  

 Vergisel yükümlülükleri yerine getirmek için katlanılan parasal maliyetler, 

 Vergisel yükümlülüklerin zaman maliyeti, 

 Vergilerin etkinlik maliyetleri sonucu meydana gelen bazı uyum maliyetleri, 

 Vergilemenin psikolojik maliyetleri. 
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Mükellefler açısından vergiye uyum beyannamenin verildiği dönemde yürürlükte olan yargı 
kararlarına, ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde mükellefin beyannamesini zamanında ve 
yükümlülüğünü tam olarak belirtmiş bir şekilde ilgili idareye teslim etmesi olarak 
tanımlanabilir. 

Mükellefin bu uyumluluğu göstermesi için katlanmış olduğu maliyetler ise zaman maliyeti, 
gerekli personel veya işlem ödemesi, posta-kırtasiye-ulaşım maliyetleri ve psikolojik 
maliyetler şeklinde özetlenebilir. Vergiye uyum maliyetlerinin ölçülmesinin bir takım 
zorluğu vardır çünkü mükellefin ödevini yerine getirmek için harcadığı zamanın maliyetinin 
hesaplanması güçtür (Akça, 1999, s. 69). Mükellefler açısından işlem maliyetlerine daha 
kapsamlı bir çerçeveden bakacak olursak mükellefin vergi ile ilgili ödevlerini yerine 
getirmek için gerçekleştirdiği her türlü işlem olarak nitelendirilebilir. Vergi sisteminin 
karmaşık olması durumunda mükellef vergi ile ilgili ödevlerini anlamakta güçlük 
çekebilecek ve işlem maliyetleri artış gösterebilecektir.  

Mükellef açısından vergi işlemlerinin işlem maliyetinin yüksek olmaması büyük önem 
taşımaktadır çünkü işlem maliyelerinin yüksek olması mükellefi vergiye uyumdan 
caydırabilmektedir. Vergilendirmenin uyum maliyeti kapsamlı bir konu olup hatalı 
işlemlerden yargı yoluna kadar çok geniş bir perspektifi içermektedir. Mükellefin vergi 
işlemlerinde meydana gelebilecek hata mükellefe ek maliyetler doğurmakta ve işlem 
maliyetlerini artırmaktadır. Bununla birlikte vergiye veya vergi cezasına ilişkin açılacak bir 
dava ya da başvurulacak uzlaşma mükellefe ek maliyetler meydana getirmektedir.  

III. İŞLEM MALİYETLERİNİN VERGİLENDİRMEYE ETKİLERİ VE YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

İşlem maliyetlerinin yüksek olmasının vergilendirmeye etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Vergi gelirlerini azaltabilir 

İşlem maliyetlerinin yüksek olması sonucunda mükellefler vergi ile ilgili ödevlerini yerine 
getirmekten vazgeçebilir ve bu durum sonucunda vergi gelirlerinde bir azalma meydana 
gelebilir. 

 Mükellefin vergiye uyumunu azaltabilir 

İşlem maliyetlerinin yüksek olması durumunda mükellefler vergiye karşı tepki gösterebilir 
ya da vergiye karşı olumsuz bir tutum ya da davranış geliştirebilirler. Bu durum 
mükelleflerin vergiye uyumunu azaltabilir. 

 Vergi ile ilgili işlemlerin uygulanmasını güçleştirebilir 

Vergi sisteminin karmaşık olması sonucunda işlem maliyetleri yükselebilir ve vergileme 
işlemlerinin uygulanması güçleşebilir. 

 Vergi kaçakçılığına ya da vergiden kaçınmaya yol açabilir 

 Denetimlerin artırılması ya da yeni düzenlemeler yapılması gerekliliğini meydana 
getirip yeni bir maliyet meydana getirebilir. 
Yukarıda saydığımız olumsuz durumların meydana gelmemesi ya da işlem maliyetlerinin 
azaltılması için ülkemizde bir takım uygulamalara gidilmiştir. 

Türkiye de vergileme işlemlerinde bilgisayar teknolojisinden yararlanılması ve gelir 
idaresinin e-devlet ile entegrasyonunun sağlanmasına yönelik önemli çalışmalar yapılmış ve 
Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP)Türkiye’de yürütülen en büyük e-devlet 
projelerinden birisi haline gelmiştir. Gerek mükellefler gerekse gelir idaresi yönünden birçok 
faydalar sağlaması amacıyla 1998 yılında bu proje yürürlüğe girmiştir. E-vergilemenin 
başarısı ise, önemli ölçüde mükelleflerin bu sistemi benimseyip benimsememelerine bağlıdır. 
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Bu nedenle e-vergileme sisteminin mükellefler tarafından benimsenmesini etkileyen 
faktörlerin belirlenmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır (Demirbaş, Gerçek, Giray, Yüce, 
& Oğuzlar, 2012, s. 61). 

E-beyanname veya e-vergilendirme uygulamasının önemi ise beyanname verme vergi 
ödeme gibi işlem maliyetlerini azaltması olup bu sistem mükellefe en uygun şekilde 
öğretilmeye çalışılmıştır. Sistemin nasıl işlediğine ilişkin gerekli tanıtım videoları 
düzenlenmiş ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına vergiye uyumun artırılmasına ilişkin 
hazır beyannameler, otomatik hesaplamalar gibi son derece önemli uygulamalar tasarlanmış 
ve yürürlüğe konulmuştur. E vergilendirme ile hem mükellef açısından hem de devlet 
açısından katlanılmaz zorunda olan işlem maliyetlerinde bir azalma meydana gelmiştir.  

E-vergi beyannamesi doldurma (e-tax filing) hizmetini kullanan bireyler, vergi dairesine 
gitme, sıra bekleme gibi maliyetleri ortadan kaldırdığından, zaman maliyeti bakımından 
büyük tasarruf sağlamış ve vergiye uyum maliyetlerinden olan zaman maliyetinde ciddi bir 
azalma meydana getirmiştir. Sözü edilen tüm bu faydalar, e-vergi beyannamesi 
doldurmanın, e-ödeme ile birlikte kullanılması durumunda daha da artış göstermektedir 
(Turan & Özgen, 2009, s. 137).  

Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla 
Mükellef Hizmetleri Merkezi isminde bir uygulama ile mükelleflere yüz yüze danışmanlık 
hizmeti vermeyi planlanmaktadır. Mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini kolaylıkla 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla ilerleyen dönemlerde uygulamanın faaliyet 
göstermesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışma sayesinde mükelleflerin vergi 
ödevlerini gerçekleştirmesinde katlanmak zorunda oldukları maliyetlerde bir azalma 
meydana getirmek ve vergiye uyumu artırmak amaçlanmaktadır.  

Web Tabanlı Bilgilendirme Sistemi ile vergi uygulamalarına yönelik her türlü güncel bilgi ve 
her yenilik sisteme abone olanlara ücretsiz eşzamanlı olarak gönderilecektir. Vergi kanunları, 
Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Genel Tebliğler, Genelgeler, Sirküler, Gelir 
İdaresi'nden haberler vb. nin yanı sıra vergi istatistikleri, hedef ve faaliyet sonuçları da 
üyelere ücretsiz olarak gönderilecektir. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergi ile ilgili 
bilgiye ulaşma maliyetleri azaltılmaktadır. 

SONUÇ  

İşlem maliyetleri konusu, günümüzde firmaların sınırlarının belirlenmesi ve 
organizasyonların faaliyetlerini daha verimli sürdürebilmesi gibi hususlar nedeniyle önem 
arzetmektedir. 

Eski dönemlerde vergi toplamakla yetkili kılınan taraflar için, ihale usulü ve iltizam yöntemi, 
bir maliyet söz konusu olmuştur. Daha sonraki yıllarda vergi toplama işlemi vergi 
idarelerine bırakılmıştır ve bu işlem için gereken alt yapının oluşturulması vergilendirme 
işlemine ilişkin hem devlete hem de müklleflere bir takım maliyetler yüklemiştir. 

Vergi kanunlarının hazırlanması ve yasalaştırılması, vergi politikalarının düzenlenmesi ve 
planlanması, vergi sistemlerinin yönetim maliyetleri, vergi afları, vergi cezaları ve 
denetimler devlete olan maliyetler arasında yer almaktadır. Mükellefe olan maliyetler ise, 
vergi yükümlüleri yerine getirmek için katlanılan parasal maliyetler, zaman maliyeti, uyum 
maliyetleri ve psikolojik maliyetler olarak sıralanabilir. Bu maliyetler sonucunda vergi 
gelirleri ve vergiye uyumun azalması ve vergi işlemlerin uygulanmasının zorlaştırılması ve 
kaçakçılığın artışı ortaya çıkmıştır. 

Teknolojik gelişmeler sonucunda Türkiye’de vergi işlem maliyetini düşürmek amacıyla 1998 
yılında ilk Vergi Dairesi Otomasyon Projesi yürürlüğe girmiştir. Aynı zamanda 
mükelleflerin bu sistemi benimsemesi için E-beyanname ve E-vergilendirme uygulaması 
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başlatılmıştır. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için tanıtım videoların düzenlenmesi 
ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına vergi uyumun artırılmasına ilişkin hazır beyannamler, 
otomatik hesaplamalar gibi önemli uygulamalar tasarlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 

Bunların yanı sıra internet vergi dairesi, vergi iletişim merkezi, dilekçematik, vergi haftası 
etkinlikleri, vergi yarışmaları ve e- vergi levhası gibi uygulamalarla gerek vergi uyumu 
artırılmaya gerekse vergilendirmede katlanılan maliyetler azaltılmaya çalışılmaktadır. 
Mükellefin vergi konularına ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilmesi için bilgilendirmeler 
yapılması adı geçen maliyetleri azaltmaktadır. 

Son olarak işlem maliyetlerini azaltma etkisi olan düz oranlı vergiler önemli rol 
oynamaktadır. Çünkü bu vergilerin uygulanması son derece basit olan vergilerdir. Düz 
oranlı vergilerin basitlik özelliği neticesinde gerek idare açısından, gerekse vergi 
yükümlülükleri açısından ortaya çıkan maliyetleri azaltmaktadır. İdari maliyetlerin 
azalması, devlet tarafından daha fazla gelir elde edilmesi anlamına gelmektedir. Vergi 
yükümlülüklerinin vegri maliyetlerinin azalması ise kullanılabilir gelirin artması demektir. 
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BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNE 
ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE 

ARAŞTIRILMASI 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAYTAK178 

ÖZET 
Kültür, bir toplumun temel yapısını ve toplumsal hayatın dinamizmini oluşturan en önemli 
unsurlardan birisidir. Dolayısıyla toplumun her bir ferdi içinde bulunduğu toplumun 
kültürel değerlerinden elde ettiği kazanımlarla çeşitli şekillerde tepki ve davranışlar 
sergilerler. Bu bakımdan farklı kültürel değerlere sahip olan bireylerin sosyal yaşantıda 
farklı tutum ve davranış sergilemeleri beklenir. Bu farklı davranış türlerinden birisi de 
bireylerin vergiye karşı göstermiş oldukları eğilimlerdir. Eğer bir ülkede yüksek düzeyde 
gerçekleşen vergiye gönüllü uyum söz konusu ise o ülkede vergi ahlakının yüksek olması 
kuvvette muhtemeldir. Çünkü vergiye gönüllü uyum için baskıcı ve zorlayıcı bir politika 
izlenmesi tek başına açıklayıcı görülmemektedir. Bunun yanında içsel motivasyonla ve 
gönüllülük temelinde mükelleflerin vergiye uyumu söz konusu olabilmektedir. Bu 
bağlamda kültürel faktörler ve bireysel kültürel değerler vergi ahlakı ve vergiye gönüllü 
uyumun sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla bireylerin vergiye karşı 
sergiledikleri algı, tutum ve davranışların toplumsal etkileşim içerisinde şekillenen bireysel 
kültürel değerlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu çalışmada Hofstede’nin oluşturduğu 
kültürel ölçütlerden hareket edilerek kişilerin bireysel kültürel değerleri ile vergi ahlakı ve 
vergiye gönüllü uyum arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla çalışmanın ana kütlesini 
Uşak Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Yaptığımız anket çalışmasıyla elde ettiğimiz 
veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Buna göre bireysel kültürel değerlerin 
boyutlarından olan Belirsizlikten Kaçınma, Erkillik, Bireycilik/Kolektivist, Güç Uzaklığı ve 
Belirsizlikten Kaçınma boyutlarının vergi ahlakı ve vergi uyumu üzerindeki etkisi ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Hofstede, Kültür ve Vergi Kültürü, Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu. 

JEL Kodu: P48, H20, H260. 

RESEARCHING THE EFFECT OF INDIVIDUAL CULTURAL VALUES ON TAX ETHICS 
AND TAX COMPLIANCE WITH STRUCTURAL EQUATION MODELLING 

ABSTRACT 

Culture is one the most important factors forming the basic structure of a society and the 
dynamism of the social life. Therefore, each individual in a society reacts and behaves in 
various forms with the acquirements that they obtain from the cultural values of the society 
they are in. In this regard, the individuals with different cultural values are expected to act 
different attitudes and behaviours in social life. One of these different behaviours is the 
tendencies of the individuals for taxes. If there is a volunteer complience to high-rated taxes 
in a country, high tax ethics is likely in that country. Because following an oppressive and 
compuşsory policy fort he voluntary tax compliance does not seem to be explanatory alone. 
Moreover, tax payers can comply with taxes in the basis of inner motivation and 
voluntariness. In this context, cultural factors and individual cultaral values are highly 
important for ensuring tax ethics and volunteer tax compliance. Therefore, it can be said that 
perceptions, attitudes and behaviours of individuals for taxes are related with the individual 
cultural values shaped in social interactions. In this study the relationship between 
individual cultural values and tax ethics and voluntary tax compliance is analyzed by basing 
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upon cultural values created by Hofstede. So universe of the study consists of the students in 
Uşak University. The data that we obtained from the survey study were analyzed with 
structural equation modelling. Accordingly, structural equation modelling was used in order 
to test the research hypotheses for presenting the effect of Avoidance from Ambiguity, 
Patriarchy, Individualism/ Colletivist, Power Distance and Avoidance from Ambiguity 
dimensions from the dimensions of individual cultural values on tax ethics and tax 
compliance.  

Key Words: Hofstede, Culture and Tax Culture, Tax Morale, Tax Compliance. 

JEL Codes: P48, H20, H260. 

GİRİŞ 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu ve vergi ahlakını araştırmaya yönelik yapılan 
çalışmaların sayısında son yıllarda önemli artışlar görülmektedir. Bu çalışmalarda 
bireylerin/mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu ve vergi ahlakını araştırmak için 
davranışsal iktisattaki gelişmelerden yola çıkarak sosyal ve psikolojik faktörlerin vergi 
ahlakını ve gönüllü uyumu nasıl etkilediği/etkileyeceği araştırılmaya çalışılmaktadır. Bu 
bağlamda bizlerde çalışmamızda bireylerin vergiye karşı davranışlarına etki eden sosyolojik 
faktörler kültürün bir alt dalı olarak düşünebileceğimiz bireysel kültürel değerler üzerinden 
hareket edeceğiz. 

Sosyal faktörler içerisinde yer alan kültür, insan yaşamında önemli bir olgudur. Bireyin 
sosyal hayatta sergileyeceği davranışların şekillenmesinde kültürün önemli bir rolü vardır 
(Kavas vd., 1995, s. 192).  Değer ve tutumlar ise toplum üyelerini bir arada tutan ve bireylerin 
çevresindeki olgu ve olaylara bakış açısını şekillendiren en önemli kültür unsurlarıdır. Bu 
bağlamda aynı kültür içerisinde yer alan bireyler, oluşturdukları ortak değer yargılarıyla 
genel bir toplum bilincini oluşturarak, benzer durumlarda benzer tepkileri gösterir hale 
gelmektedirler (Sığrı vd., 2009, s.2).  

Dolayısıyla bireylerin vergiye bakışı ve vergiye karşı ortaya koydukları davranışlar hem 
toplumun kültürel yapısından hem de bireysel kültürel değerlerden etkilenmektedir. 
Bizlerde çalışmamızda bireylerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyecek olan unsurların 
başında gelen vergi ahlakının, Hofstede’nin oluşturduğu kültürel ölçütlerden hareket ederek 
kişilerin bireysel kültürel değerlerinden etkilenme düzeyini incelemeye çalışacağız. 

I. VERGİ UYUMU VE VERGİ AHLAKI 

Vergi uyumu ya da vergiye gönüllü uyum kavramı literatürde çeşitli şekillerde 
tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalara bakıldığında temelde “vergi ödevlisinin vergisel 
yükümlülükleri zamanında ve kendiliğinden (zorlama/yaptırım olmaksızın) yerine 
getirmesi” üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Silvani vd., 2000, s.198; Aktan vd., 2006:102; 
Çelikkaya & Gürbüz, 2006, s. 122). 

Mükelleflerin vergi karşısındaki psikolojik tutum ve davranışlarını belirleyen unsurlardan 
birisi de vergi zihniyeti ve vergi ahlâkıdır. Vergi zihniyeti, mükelleflerin vergi ile ilgili genel 
düşüncelerini olarak tanımlanırken; vergi ahlâkı, mükelleflerin vergiye ilişkin kurallara 
uyma konusundaki görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirme bilinci 
olarak ifade edilmektedir (Schmölders, 1976, s. 111; Muter vd. 2008, s. 189). 

Dolayısıyla mükelleflerin vergi ahlâk skoru ve vergiye gönüllü uyumlarının yüksek olması 
demek mükelleflerin, vergi yasalarında belirtilen yükümlülükleri yasalara uygun şekilde 
zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi anlamına gelmektedir. Ancak mükelleflerin vergiye 
karşı gösterdikleri tutum ve davranışlar ne yazık ki her zaman istenildiği şekilde vergiye 
gönüllü uyma olarak gerçekleşmemektedir.  
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Literatürde, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu ya da uyumsuzluğunu açıklayan; 
rasyonel tercih yaklaşımı ve ahlaki duygular teorisi olmak üzere başlıca iki teori 
bulunmaktadır (Aktan ve Savaşan, 2009, s.19). Rasyonel tercih yaklaşımını açıklamaya 
çalışan ilk model, Allingham ve Sandmo (1972) tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmada, 
rasyonel mükelleflerin vergi karşısındaki davranışlarının cezalar ve denetim olasılığını göz 
önünde bulundurarak şekillendiğini ortaya koymaktadır. Caydırıcı yaklaşım olarak da ifade 
edilen bu modelde, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınma/kaçakçılığından sağladığı 
faydanın, yakalandığında karşılaşacağı zarardan daha fazla olduğu sürece, vergiye karşı 
göstermiş olduğu negatif tavrın devam edeceği yönündedir. Andreoni vd. (1998) ve Slemrod 
& Yitzhaki (2002) tarafından yapılan teorik çalışmaların ezici bir çoğunluğunda da 
caydırıcılığın vergi kaçakçılığı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu 
teorinin ortaya koyduğu sonuçlar çerçevesinde söylenebilecek şey mükelleflerinin vergiye 
karşı gösterecekleri gönüllü uyumun arttırılması için devlet tarafından mükelleflerin 
denetlenme olasılığının ve cezaların arttırılmasıdır. Ancak devletin sadece denetim ve 
cezaları arttırarak bireylerin vergiye gönüllü uyumunu sağlaması yeterli, etkin ve kesin bir 
yöntem değildir. Çünkü vergiye gönüllü uyumu etkileyen daha birçok ekonomik, sosyal, 
kültürel, ahlâki, psikolojik vs. boyutlar vardır. Dolayısıyla gönüllü uyumun sağlanılması 
isteniyorsa bu boyutların hepsinin ele alınması gerekmektedir.  

Vergiye gönüllü uyumu açıklamaya çalışan ikinci yaklaşım ise ahlaki duygular teorisidir. Bu 
teoriye göre bireyler vergiye karşı davranışlarını belirlerken sadece bireysel çıkarlar ya da 
bireysel fayda noktasından hareket etmezler. Dolayısıyla bireylerin vergi ödeme(me) 
konusundaki tutum ve davranışların şekillenmesinde başka etkenlerde bulunmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle bireylerin vergiye uyumunu etkileyen unsurlar sadece ekonomik etkenler 
değildir. Bunun yanında ekonomik olmayan etkenler de bireylerin vergiye gönüllü 
uyumunu önemli derecede etkilemektedir. Bu nedenle araştırmacılar vergiye gönüllü 
uyumu ortaya koymaya çalışırken kendi modelleri içerisine ekonomik olmayan değişkenleri 
de dâhil etmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmalara göz attığımızda ise, özellikle sosyal 
normların modellemelere dahil edildiği görülmektedir (Alm vd., 1999; Pommerehne vd., 
1994; Scholz & Pinney, 1995; Wenzel, 2004; Frey & Feld, 2002; Torgler, 2003).  

Vergi ahlâkı açısından da durum aynıdır. Her ne kadar ekonomik unsurlar içerse de, bireyin 
vergi ahlâkının oluşumunda, toplumdaki sosyal ve kültürel değerlerin rolü çok önemlidir. 
Ahlâkın, sosyal ve kültürel içeriğinin önemi, vergi ahlâkı açısından da geçerlidir (Tosuner ve 
Demir, 2009, s.2). Ayrıca vergiye gönüllü uyum konusundaki sorunun çözümüne yardımcı 
olabilecek en önemli faktörlerin başında da vergi ahlâkı gelmektedir. Bununla beraber, vergi 
uyumu modeline ahlâki ve sosyal dinamiklerin eklenmesi henüz çok yenidir ve yeterince 
gelişmemiş bir alandır (Andreoni vd., 1998, s. 852). Vergi uyumu ile ilgili çalışmalara 
baktığımızda vergi ahlâkını bağımsız değişken olarak ele alan çalışmaların sayısı oldukça 
azdır. Dolayısıyla bu alanda daha çok çalışmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Ancak şunu 
söylemek gerekir ki, son yıllarda vergi ahlâkı alanında ilginin artığını görmek mümkündür. 
Tabii konunun somut bir şekilde ortaya konması için, daha çok sayıda ampirik çalışma ile 
bireylerin vergi ahlâkını belirleyen faktörlerin somut bir şekilde tespit edilmeye çalışılması 
gerekmektedir. (Tosuner & Demir, 2009, s.12). 

II. ULUSAL KÜLTÜREL DEĞERLER VE VERGİ AHLAKI 

UNESCO (1982) tarafından yapılan tanıma göre kültür “bir toplumu ya da toplumsal bir 
grubu tanımlamaya yarayan maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden 
oluşan bir bütün olmakla beraber sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam 
biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da 
kapsayan bir olgu”dur. 
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Sosyal faktörler içerisinde yer alan kültür aynı zamanda mali sosyalleşmeyi gerçekleştiren 
önemli bir faktördür. Bireyler kültür sayesinde sosyalleşme sürecini yerine getirmektedirler 
(Backhaus, 2002). Bunun yanında kültür, içsel bir motivasyon olarak tanımlanan vergi 
ahlâkını da etkileyen birçok faktör arasında önemli bir yer tutmaktadır. Irk, din, dil, tarih, 
sanat, gelenek, iktisadi anlayış gibi pek çok faktörün bileşiminden oluşan kültürün, vergi 
açısından da bir altyapı oluşturduğu görülmektedir. Sayılan bu özelliklerin her toplumda 
aynı olması beklenemeyeceği gibi, bu özelliklerin şekillendirdiği vergi kültürünün de her 
toplumda aynı olmasını beklemek mümkün değildir (Tosuner & Demir, 2009, s.10). 

Vergiye gönüllü uyum ve vergi ahlâkı ile ilgili yapılmış birçok çalışma, vergi kaçırmaya 
yönelik çeşitli cezai uygulamaları, denetim organlarını, devlet ve kamu hizmetleri algısını 
test etmiş olmasına rağmen, ulusal ve bireysel kültürel değerlerin vergi kaçırma, vergi 
uyumu ve vergi ahlâkı üzerindeki etkisi araştırmaya yönelik çok fazla çalışmaya 
rastlanılmamaktadır (Sakınç & Cura, 2012, s.47-48).  

Yapılmış çalışmalara bakıldığında da Hofstede’nin önerdiği gibi vergi kaçakçılığı 
noktasındaki farklılıkların ulusal kültürdeki farklılıklardan kaynaklandığı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır (Tsakumis vd., 2007, s.132). Deyneli’nin (2014) yaptığı çalışmada da Tsakumis 
vd. (2007) tarafından yapılan çalışmanın modeli kullanılarak vergi ahlâkı ile Hofstede’in 
kültürel boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda da Hofstede’in 
kültürel boyutlarının vergi ahlâkını etkilediği görülmektedir. 

Gökbunar vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada da vergi ahlakını etkileyen faktörler 
sosyo-demografik (yaş-cinsiyet-medeni durum-eğitim), sosyo-ekonomik (iş-gelir-mesleki 
statü) ve toplumsal değerler (dindarlık-devlete güven-demokrasi-dürüstlük vs.) açısından 
ele alınmıştır. Cummings vd. (2004) tarafından yapılan çalışma ise kültürel farklılıkların 
vergi uyumu ve vergi ahlakı üzerinde etkisinin olup-olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma 
sonucunda kültürel farklılıkların vergi uyumu ve vergi ahlakı üzerinde etkisinin olduğu 
sonuca ulaşılmıştır.  

Bu bağlamda, bir toplumdaki kültürel değerlerin ve kültürel faktörlerin o toplumda oluşacak 
olan vergi ahlakı ve dolayısıyla vergiye gönüllü uyum üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir. Ancak literatüre baktığımızda vergi ahlakının önemli bir belirleyeni 
olan kültürel değerler üzerinde yapılan çalışmaların sayısının oldukça az olduğunu 
görmekteyiz. Dolayısıyla kültür ve kültürel değerlerle vergi ahlakı arasındaki ilişkinin net 
olarak ortaya konulması için gelecekte bu konuyla ilgili çalışmaların da arttırılması önem arz 
etmektedir.   

III. BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLER VE HİPOTEZLER 

Kültürü, birey, topluluk ve toplum olmak üzere üç boyutta ele alan Eliot (1962, s.24), bireyin 
kültürünün topluluktan ayrı tutulamayacağını ve topluluğun kültürünün de toplumun 
kültüründen soyutlanamayacağını ileri sürmekte ve kültürün bu üç boyutuyla birlikte ele 
alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Bireysel kültür, bireyin içine bulunduğu genel kültürden aldığı somut ve soyut değerlerden 
müteşekkildir. Toplumsal kültür ise, bir toplumu oluşturan bireylerin paylaştıkları duygu, 
düşünce, davranış ve inançlarından oluşan kalıplar, normlar ve değerlerin toplamıdır 
(Coşkun & Tutar, 2007). Esasında bireysel kültür, içinde bulunduğu toplumun üyelerince, 
kıyaslama yöntemiyle oluşturulan kimliktir. Bireysel kültür kişinin içinde bulunduğu 
toplumun kültürel değerleriyle bir anlama kovuşur. Bir toplumda homojen bir yapıya sahip 
olmayan kültür bireysel düzeyde de homojenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla ülkelerin 
ve bireylerin kültürel açıdan heterojen bir yapıya sahip olmaları, vergi ve vergi politikaları 
uygulayıcılarının daha etkin olabilmeleri için kültürü, toplumsal düzeyde değil daha alt 
düzeylerde dikkate almaları gerektiğini söyleyebiliriz. 
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Kişiler sahip oldukları bireysel kültürel değerlere göre farklı davranışlar sergileyebilirler. 
Bunlardan birisi de bireylerin vergi ödevlerini yerine getirirken göstermiş oldukları 
davranışlarda farklılıkların olmasıdır. Zira bizlerde bireysel kültürel değerler ile vergi ahlâkı 
ve vergiye gönüllü uyumu arasında önemli bir ilişkinin olduğunu düşünmekteyiz. 
Dolayısıyla çalışmamızın ana temasını bu noktadan hareketle oluşturmuş bulunmaktayız. 

Çalışmada kullanılan ölçeklerden “Bireysel Kültürel Değerler” ölçeğini Yoo vd., (2011) 
tarafından Hofstede’nin (1980) kültürel ölçütleri aracılığıyla oluşturdukları bireysel kültürel 
değerlerden yararlanılarak; “Vergi Ahlakı” ölçeğini ise Yeniçeri & Çevik’in (2014) 
çalışmalarında kullandıkları ölçeklerden yararlanarak oluşturduk. Bu bağlamda 
Hofstede’nin oluşturmuş olduğu kültürel ölçütlerden yola çıkarak çalışmamızın 
hipotezlerini şu şekilde ifade edebiliriz. 

A. Güç Mesafesi (Power Distance) 

Güç mesafesi ölçütü, bir ülkedeki bireyler arasındaki eşitlik ya da eşitsizlik düzeyine 
odaklanmaktadır. Yüksek güç uzaklığı ölçütü olan ülkelerde güç ve refah eşitsizliklerine izin 
verileceği ve bu ülkelerde güç ve refah eşitsizliklerinin artmasına neden olacağı anlamına 
gelmektedir. Bu tür ülkelerde, genellikle vatandaşların yukarıya doğru hareketliliğine izin 
vermeyen sınıf sisteminin takip dildiği görülmektedir. Bu yüzden de bu ülkelerdeki vergi 
sistemleri adaletsizdir ve vergi mükellefleri de vergi kaçırma eğilimindedirler. Buna karşılık 
düşük güç mesafesine sahip olan bireyler istenilmeyen olarak eşitsizliği görürler, bu tip 
ülkelerde herkes için eşitliğe ve fırsata vurgu yapılmaktadır. Buna ek olarak bu tür 
toplumlarda politik skandallara hoşgörüyle yaklaşılmaz ve genellikle bu durum politik 
kariyerin sonu anlamına gelmektedir. (Richardson, 2008, s. 69; Tsakumis vd., 2007, s.139). 
Husted’nin (1999) yaptığı çalışmada da bir ülkede artan güç mesafesiyle yüksek yolsuzluk 
arasındaki ilişkinin ortaya konulmuş olması bu durumu destekler niteliktedir. Buna göre güç 
mesafesi yüksek olan ülkelerin düşük olan toplumlara nazaran vergi kaçırma eğilimini bir 
yolsuzluk faaliyeti olarak değerlendirip hoşgörüyle yaklaşabileceklerdir (Tsakumis vd., 2007, 
s.139). Bu duruma göre ilk hipotezimiz aşağıdaki gibi oluşturulur. 

H1: Güç mesafesi yüksek olan bireylerde vergi ahlâkı düşüktür. 

B. Belirsizlikten Kaçınma (Uncertainty Avoidance) 

Hofstede (1991, s. 113) belirsizlikten kaçınmada toplumları belirsizlikten kaçınma eğilimleri 
yüksek ve düşük olarak sınıflandırmaktadır. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu 
ülkelerde, belirsizliğe ve kargaşalığa karşı düşük bir hoşgörüye sahip olunduğu ifade 
edilmektedir. Bu ülkelerde kişiler kuralların net ve açık olmasını isterler. Belirsizlik 
derecesinin yüksek olması bireylerin davranışlarını yanlış yönde sergilemelerine neden 
olabilmektedir. Çünkü bireyler yüksek belirsizlik toleransına sahip toplumlar içerisinde 
uyum sağlamakta zorlanırlar ve hatta kendilerini bir tehdit altında hissederler. Yüksek 
belirsizlik toleransına sahip olan ülkeler düşük belirsizlik toleransına sahip olan ülkelere 
nazaran daha fazla yasalara gerek duyarlar. Bu nedenle, yüksek belirsizlik toleransına sahip 
olan ülkelerde vergi yasaları ve düzenlemeleri yazılı net ve açık olmalıdır. Zaten yapılan 
çalışmalarda göstermektedir ki vergi kanunlarının karmaşıklığı ile vergi kaçırma arasında 
doğru orantılılık söz konusudur (Richardson, 2006, s. 153). Bu bağlamda yüksek belirsizlik 
toleransına sahip olan toplumlarda bireyler yolsuzluk faaliyetlerine daha hoşgörülü 
yaklaşabileceklerdir (Vitell vd., 1993). Buna göre bu ölçütteki hipotezimizi şu şekilde 
oluşturabiliriz;  

H2: Belirsizlik toleransı yüksek olan bireylerde vergi ahlâkı düşüktür. 
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C. Kolektivist (Collectivism) 

Kolektivist bireylerin kendilerini ben ya da biz olarak tanımlamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla 
burada toplumsal değer ve normların öncelikle bireysel ihtiyaçların karşılanmasına mı, 
yoksa toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasına mı önem verilmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. Yüksek bir kolektivist ölçütüne sahip olan toplumlarda kurallar ve prosedürler 
tüm bireyler için eşit ve tutarlı bir şekilde uygulanma alanı bulur. Bu nedenle kolektivist 
ölçütünün yüksek olduğu ülkeler vergi yükünün dengeli ve adil dağıtıldığı ülkelerdir. Bu 
durum ayrıca vergiye gönüllü uyumun yüksek olması anlamına gelmektedir. Diğer bir 
ifadeyle bu ülkelerde bireyler vergi hilelerine daha az başvuracaklarından dolayı devletin 
toplayacağı vergi gelirleri daha yüksek olacaktır (Tsakumis vd., 2007, s.137-138; Braun vd., 
2006; Richardson, 2008, 69). Buna göre bu ölçütteki hipotezimizi şu şekilde oluşturabiliriz;  

H3: Kolektivist ölçütü yüksek olan bireylerde vergi ahlâkı yüksektir. 

D.Erkillik (Masculinity) 

Erkillik ölçütü, bir ülkedeki cinsiyete karşı sosyal normların dağılımını konu edinmektedir. 
Yüksek bir erkillik ölçütü, ülkenin başarı, kahramanlık, girişkenlik ve maddi başarıyla ilgili 
unsurları daha fazla önemsediğini göstermektedir. Daha düşük bir erkillik ölçütü ise ülkenin 
ilişki, alçak gönüllülük, zayıfı kollama, yaşam kalitesi gibi konuları daha fazla önemsediğini 
göstermektedir. Yüksek bir erkillik ölçütüne sahip olan ülkelerde bireyler, kanuna muhalif 
olan bireylere karşı daha az hoşgörülüdürler ve onların cezalandırılmaları gerektiğine 
yönelik eğilimleri vardır. Daha düşük bir erkillik ölçütüne sahip olan toplumlarda yer alan 
bireyler ise kanuna muhalif olan bireylere karşı daha fazla hoşgörülü davranarak onların 
rehabilite edilmesine odaklanırlar (Tsakumis vd., 2007, s.138-139). Erkillik ölçütü ile ilgili 
çalışmalara bakıldığında yüksek erkillik ve kadınlık ölçütüne sahip ülkelerin yüksek vergi 
uyumu ile karşılaşılacağı gibi düşük bir ilişkide ortaya konulabilmektedir (Richardson, 2006, 
s. 153). Dolayısıyla erkillik için net bir hipotezin ortaya konulması tersi durumunda aynı 
değerlere sahip çıkma özelliğinden dolayı çalışmamıza dahil edilmemiştir. 

IV. ANALİZ ve BULGULAR 

Bu çalışmanın amacı Hofstede tarafından önerilen ulusal kültürel farklılıkların bireysel 
düzeyde ele alınarak bireysel kültürel değerlerin vergi ahlâkı üzerindeki etkisinin 
araştırılmasına yöneliktir. Araştırmanın ana kütlesini Uşak Üniversitesinde öğenim gören 
öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma verileri, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 430 
öğrenciden yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Bu amaçla çalışmada bireysel kültürel 
değerlerin vergi ahlakı üzerindeki etkisini ortaya koymak için SPSS 18 ve Lisrel 9,2 
programında yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır.  

Yapısal eşitlik modellemesi son yıllarda sosyal bilimlerde oldukça popüler bir hale gelmiştir. 
Yapısal eşitlik modellemesinin en güçlü ve önemli özelliklerinden birisi değişkenler arası 
ilişkilerin eş zamanlı olarak analiz edilebilmesidir. Yapısal eşitlik modellemesinde, gizli ve 
gözlenen değişkenler arası ilişkilerin yer aldığı teorik öngörülere göre oluşturulan modelin 
veri tarafından desteklenip desteklenmediği test edilmektedir. 

A. Güvenilirlik ve Uyum İstatistikleri 

Çalışmamızda yapısal eşitlik modelinden önce araştırma kapsamında kullanılan ölçeklere 
ilişkin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini belirlemede en yaygın 
kullanılan yöntem Cronbach alfa katsayısı yöntemidir. Cronbach alfa katsayısı 0 (sıfır) ile 1 
(bir) değerleri arasında değişmektedir. Yapılan bu araştırma kapsamında kullanılan 
ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 
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Örneklem: 430  
Soruların      Ortalama       Minimum       Maksimum       Aralık       Maks./Min. 
                         3,552               1,670                4,395               2,726           2,632                                           
Güvenilirlik Katsayısı:  16 
Güvenilirlik Alfa Katsayısı= 0,719     Standart Alfa Katsayısı = 0,728 

 

Tablo 1’e göre anketin güvenilirlik Alfa katsayısı 0,719 ve standardize edilmiş Alfa katsayısı 
0,728’dir. Bu sonuçlar, verilerin istatistiki olarak güvenilir olduğunu teyit etmektedir. Bunun 
yanında yapısal eşitlik modellemesi için verilerin doğruluğunu ortaya koymak adına 
açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizlerini de gerçekleştirdik. Bu bağlamda 
elde ettiğim sonuçlar ise sırasıyla aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

Tablo 2. Açımlayıcı Faktör Analizi 

KOM ve Bartlett’s Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Testi. 0, 762 

Bartlett’in Küresellik Testi Approx.Chi-Square 2183 
Df 120 
Sig (Olasılık) ,000 

Tablo 2 incelendiğinde ise KMO katsayısını 0,762 olduğu görülmektedir. Bu bağlamda elde 
edilen sonucun söz konusu çalışma için yeteri derecede elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
sebeple, araştırmadaki örnek büyüklüğü yeterlidir. Ayrıca p(olasılık) değerinin = 0,000 < 0,01 
olduğundan Bartlett’in küresellik testi sonucunun anlamlı olması, faktör analizinin 
uygulanabilirliğini ve değişkenler arasındaki korelasyonun varlığını göstermektedir. 

Yapısal eşitlik modelinde veri ile model arasındaki uyum değerlendirilirken kullanılan test 
istatistikleri ise x2/sd (Chi-Square), uyum iyiliği (goodness of fit) ve yaklaşık hataların 
ortalama karekökü (RMSEA- Root Mean Square Error of Approximation) değerleridir. Tablo 
3’ten de anlaşılacağı üzere, x2 değeri 0,01 anlamlılık düzeyinde istatistikî bakımdan 
anlamlıdır. Hair vd. (2009) göre ki-kare değeri modelin geçerliliğini değerlemede tek başına 
yeterli değildir. Ki- kare değerinin örnek büyüklüğüne karşı duyarlı olması nedeniyle, 
özellikle örnek hacminin 200’ü aştığı durumlarda güvenilirliğini yitirmektedir. Bu nedenle 
modelin geçerli olup olmadığı değerlendirilirken ki-kare değeri dışında diğer uyum 
indekslerine de bakılmalıdır.  

Model uyumu için genel olarak bakılan değerler; x2 / df, GFI, CFI, IFI, RMR ve RMSEA 
değerleridir. Bu uyum iyeliği değerlerinden hangisine bakılacağıyla ilgili literatürde tam bir 
uzlaşı olmadığından yapılan çalışmalarda genellikle bu değerler topluca ele alınarak 
değerlendirilmektedir. Bizlerde çalışmamızda bu değerleri birlikte değerlendireceğiz. 

Tablo 3. Veri ile Model Arasındaki Uyum İyeliği Değerleri 

Uyum Ölçüleri Araştırma Modeli İdeal Model Kısaltmalar 

2      Değeri 358,20 0,000 CMIN 

Serbestlik Derecesi 101 ----------- DF 
P 0,000  P 

2/ df 3,54 5> CMIN/DF CMIN/DF 

Uyum İyiliği İndeksi 0,910 1,000 GFI 
Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi 0,876  AGFI 
Normlaştırılmış uyum indeksi 0,851 1,000 NFI 
Göreceli uyum indeksi 0,822  RFI 
Artırmalı uyum indeksi 0,888 1,000 IFI 
Karşılaştırılmalı uyum indeksi 0,887 1,000 CFI 
Yaklaşık hataların ortalama karekökü 0,077 0,05<RMSEA< 

0,08 
RMSEA 
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Artık Oranların Karekökü 0,068 0,05<RMR< 
0,08 

RMR 

Bu bağlamda Tablo 3 incelendiğinde χ 2 / df=3,54; RMR=0,068; GFI=0,910; IFI=0,888; 
CFI=0,887, RMSEA=0,077 olduğu görülmektedir. Görülen bu uyum değerleri kapsamında 
model, verilere uyum göstermektedir. Dolayısıyla, açımlayıcı faktör analizi ile bulunan 
bireysel kültürel değerler ölçeğinin geçerliliği, doğrulayıcı faktör analizi ile de teyit 
edilmiştir. Bu ölçütler dışında modelin anlamlılığını ölçen farklı ölçütler de bulunmaktadır. 
Bu ölçütlerden hangilerinin diğerlerinden daha sağlıklı sonuçlar verebildiğine ilişkin 
literatürde genel kabul görmüş bir kriter bulunmamaktadır. Dolayısıyla modelin genel 
anlamlılığının test edilmesinde yukarıdaki ölçütlerin sağlanmasının yeterli olduğuna karar 
verilmiştir. 

A. Bulgular 

Yapısal eşitlik modeli analizlerinde, model ile veri uygunluğu test edildikten sonra, 
değişkenler arasındaki ilişkiler incelenir. Bu incelemede bir değişkenin bir başka değişken 
veya değişkenler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri araştırılır. 

Tablo 4. Ölçüm Modeli Sonuçları 

Faktör / Madde Stand. 
Yükler 

t - Değeri R² 

Güç Mesafesi (Power Distance)                                                           
GM1= Daha yüksek statüdeki insanlar kararlarını çoğunlukla, 

kendilerinden daha düşük statüdekilere danışmadan vermelidir 
0,48  0,23 

GM2= Daha yüksek statüdeki insanlar, kendilerinden daha düşük 

statüdeki insanların görüşlerine çok sık başvurmamalıdırlar 
0,47 6,43 0,23 

GM3= Daha yüksek statüdeki insanlar, kendilerinden daha düşük 

statüdeki insanlarla sosyal etkileşimden kaçınmalıdırlar 
0,73 7,53 0,53 

GM4=Daha düşük statüdeki insanlar, kendilerinden daha yüksek 

statüdeki insanların aldıkları kararlara karşıt görüş belirtmemelidirler.  
0,67 7,54 0,45 

Belirsizlik Toleransı (Uncertainty Avoidance) 
BK1=Benden bir iş yapmam istendiğinde, ne yapmam istendiğini 

bilmem için verilecek talimatların detaylı olarak açıklanması 

önemlidir. 

0,71  0,51 

BK2=Yapılacak işlerde yol, yöntem ve talimatların sıkı bir şekilde 

takip edilmesi önemlidir 
0,82 14,73 0,67 

BK=3 Benden ne beklendiği konusunda beni bilgilendirdiği için 

kurallar ve düzenlemeler önemlidir.  
0,82 14,67 0,67 

BK4= Yapılacak işlerde standart çalışma yol ve yöntemlerinin olması 

faydalıdır. 
0,54 10,17 0,29 

Kolektivist (Collectivism) 
BE1= Bireyler, gerektiğinde toplum için kendi çıkarlarını feda 

etmelidirler. 
0,64  0,41 

BE2= Bireyler, zor olsa bile toplumla bağlarını devam ettirmelidirler.  0,62 9,14 0,38 
BE3= Toplumsal refah, bireysel kazançlardan daha önemlidir 0,61 9,11 0,37 
BE4= Bireyler kendi hedeflerinin peşine, ancak toplumsal refahı da 

hesaba katarak düşmelidirler.  
0,60 8,99 0,36 

Vergi Ahlakı  
VA1=Çok küçük bir miktar dahi olsa vergi kaçırmak ahlaki açıdan 

yanlıştır. 
0,77 17,92 0,59 

VA2=Vergi ödemediğim anlaşılırsa etrafıma karşı utanırım.  0,66 14,55 0,44 
VA3=Vergi kaçıracak olsam kimse bilmese bile kendimi suçlu 

hissederim.  
0,85 20,69 0,72 

VA4=Üzerine düşen vergiyi ödemek her Türk vatandaşının medeni 

görevidir.  
0,81 19,12 0,66 
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Tablo 4’de örtük değişkenleri belirleyen gözlem değişkenlerine ait t ve R² değerlerine yer 
verilmiştir. Tabloda yer alan t değeri, tahmin değerinin standart hataya bölünmesiyle 
bulunur. Elde edilen regresyon katsayısının anlamlı bulunabilmesi için t değerinin 1.96’dan 
büyük olması beklenir (Schumacker ve Lomax, 2004). R² değeri de bireysel kültürel 
değerlerin bu modeli açıklama oranını gösterir.  

Şekil 1. Araştırma Modeli İçin Elde Edilen Yol Diagramı  

 

Test edilen modelin LISREL 9.2 paket programındaki görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 
1’de görülen yol şemaları (path diagrams) modeli test etmek amacıyla elde edilmiştir. Bu 
şekil yer alan standardize edilmiş yolların tamamı istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmüştür. Standardize edilmiş yolları yorumlamak için kullanılan kriterler şu şekildedir. 
Buna göre, standardize edilmiş yüklerin değerleri 0.10 civarında olduğunda hipotezlerin 
desteklenme derecesi küçük, 0.30 civarında olduğunda orta ve 0.50’nin üstünde olduğunda 
ise büyük olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, standardize edilmiş yüklerinin 0.35 (orta) 
ile 0.85 (büyük) arasında değiştiği görülmektedir. Böylece modeldeki faktörlerin hipotezi 
ölçme modeli tarafından anlamlı derecede açıklandığı söylenebilir. 

Araştırma modelinin LISREL 9.2 paket programında analiz edilmesi sonucunda, 
modelimizde yer alan hipotezlerin yönü ve standardize çözüm değerleri Tablo 5’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 5. Modelde Yer Alan Hipotezlerin Test Sonuçları 

Hipotezler   Hipotez 
Yönü 

Stand.Edilmiş 

Çözüm 
Sonuç 

H1: Güç mesafesi yüksek olan bireylerde vergi ahlâkı 

düşüktür.  
- -0,17 Desteklendi 

H2: Belirsizlik toleransı yüksek olan bireylerde vergi 

ahlâkı düşüktür 
- 0,35  Desteklenmedi 
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H3: Kolektivist ölçütü yüksek olan bireylerde vergi ahlâkı 

yüksektir 
+ 0,49 Desteklendi 

H1=> Güç mesafesi ölçütü ile vergi ahlakı arasındaki ilişkinin negatif olduğuna yöneliktir. 
Modelin test edilmesiyle bu etkinin - 0,17 olduğu tespit edilmiştir. Bulunan standardize 
değerin negatif yönde ve değerinin anlamlı olması, güç mesafesinin vergi ahlakı üzerinde 
küçük derece negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

H2=> Belirsizlik toleransı ölçütü ile vergi ahlakı arasındaki ilişkinin negatif olduğuna 
yöneliktir. Modelin test edilmesiyle bu etkinin + 0,35 olduğu tespit edilmiştir. Bulunan 
standardize değer pozitif yönde olduğundan, bu hipotezin desteklenmediği anlaşılmıştır. 

H3=> Kolektivist ölçütü ile vergi ahlakı arasındaki ilişkinin pozitif olduğuna yöneliktir. 
Modelin test edilmesiyle bu etkinin + 0,49 olduğu tespit edilmiştir. Bulunan standardize 
değerin pozitif yönde ve değerinin anlamlı olması, Kolektivist ölçütünün vergi ahlakı 
üzerinde yüksek derecede etkiye sahip bir faktör olduğunu ifade etmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada, bireysel kültürel değerler ölçeği Yoo vd., (2011) tarafından Hofstede’nin (1980) 
kültürel ölçütleri aracılığıyla oluşturdukları bireysel kültürel değerlerden yararlanılarak; 
“Vergi Ahlakı” ölçeği ise Yeniçeri & Çevik’in (2014) çalışmalarında yer alan modellerin bir 
parçası kullanılmıştır. Model yardımıyla Güç Mesafesi Ölçütü, Belirsizlik Toleransı Ölçütü 
ve Kolektivist Ölçütlerinin vergi ahlakı ile ilgili ilişkiler incelenmiştir.  

Çalışma sonuçlarına bakıldığında, bireylerin kültürel değerlerinden olan güç mesafesi 
ölçütünün vergi ahlakı ile arasındaki ilişkiye bakıldığında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Buna göre güç mesafesi yüksek olan ülkelerin düşük olan toplumlara 
nazaran vergi ahlakının düşük eğilimli olacağı yönündeki tahminimiz desteklenmiş 
bulunmaktadır. Buna göre güç mesafesi yüksek olan toplumlarda devlet, bu belirsizlikleri 
gidermek adına bireylerin vergi ile ilişkilerinin istenilen düzeyde gerçekleşmesini 
sağlayabilmek adına vergi mevzuatlarını düzenlerken açık, anlaşılır, karmaşaya izin 
verilmeyecek şekilde düzenlemesi gerekmektedir.  

İkincisi bireylerin kültürel değerlerinden olan belirsizlik toleransı ölçütünün vergi ahlakı ile 
arasındaki ilişkiye bakıldığında beklenenin tersine pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Buna göre yüksek belirsizlik toleransına sahip olan ülkelerin düşük olan 
toplumlara nazaran vergi ahlakının düşük eğilimli olması gerektiğine yönelik hipotezimiz 
reddedilmiştir. Dolayısıyla modelde yer alan bireylerin yüksek belirsizlik toleransına sahip 
olsalar dahi vergi ahlakı düzeylerinin orta derecede pozitif yönlü olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Üçüncü olarak çalışmamızda, bireylerin kültürel değerlerinden olan kolektivist ölçütünün 
vergi ahlakı ile arasındaki ilişki ele alınmıştır. Buna göre çalışmamızda kolektivist ölçütü 
yüksek olan bireylerin düşük olan bireylere nazaran vergi ahlakının yüksek çıkması 
beklenmektedir. Çalışma sonucunda elde ettiğimiz verilere bu doğrultudaki hipotezimizin 
kabul edildiğini görüyoruz. 

Sonuç olarak ülkelerin ortaya koydukları vergi ve vergi politikalarının başarılı bir uygulama 
alanına kavuşması için dikkate almaları gereken önemli değişkenlerden biri de bireylerin 
kültürel değerleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda vergi ahlakını açıklamaya yönelik 
ekonomik faktörlerin yanında ekonomik olmayan faktörlerin de üzerinde durularak 
bireylerin kültürel değerlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Netice itibariyle Türkiye’deki düşük vergi ahlakı ve vergiye gönüllü uyumunun yeterli 
düzeye çıkartılabilmesi için, vergi politikaları - birey ilişkilerinde yaşanan sorunların tespit 
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edilmesi ve bunların giderilmesine yönelik kültürü toplumsal düzeyde değil de bireysel 
düzeyde ele alan düzenli çalışmaların yapılması gerekmektedir.  
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VERGİ HARCAMALARI VE VERGİ EROZYONU İLİŞKİSİ: 1990 
SONRASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Res.Asst. İsmail CİĞERCİ179 
Res.Asst. Neslihan KARAKUŞ180 

ÖZET 
Müdahaleci devlet anlayışı ile birlikte devletlerin görevleri çeşitlenmiş ve artmıştır. Buna 
bağlı olarak kamusal hizmetlerin kapsamı genişlemekle birlikte bu hizmetlerin finansmanı 
genel olarak vergilerle sağlanmaktadır. Vergilerin asli fonksiyonu kamu hizmetlerinin 
finansmanıdır ki bu, verginin mali amacıdır. Devlet anlayışındaki değişmelerle birlikte 
vergilemenin de amaçları çeşitlenmiş ve artış göstermiştir. Zaman içerisinde verginin 
geleneksel amacına ekonomik, sosyal ve siyasi amaçları da eklenmiştir. Bu kapsamda vergi 
harcamaları, vergi sistemi aracılığı ile ekonomik-sosyal amaçlara ulaşmak için 
gerçekleştirilen uygulamalardır. Vergi harcaması, ekonomik, sosyal, mali vb. nedenlerle 
vergi sisteminde yer verilen istisna, muafiyet, indirim, farklı vergi oranı uygulamaları ve 
verginin ertelenmesi gibi ayrıcalıklı düzenlemeler nedeniyle vazgeçilen gelir olarak 
tanımlanabilmektedir. Burada hemen belirtmek gerekir ki vergi harcamaları ile kamu 
harcamaları ayırt edilmelidir. Şöyle ki; vergi harcamaları bazı mükellef ve faaliyet gruplarına 
uygulanan bir vergi desteği iken, kamu harcamaları mükellef olsun olmasın herkese 
aktarılan kaynağı ifade etmektedir. Bir diğer husus da, vergi harcamaları henüz 
toplanmayan bir gelirin toplanmasından vazgeçilmesi şeklinde gerçekleşirken, kamu 
harcamaları devletin daha önce toplamış olduğu kamu gelirlerinin dağıtılması şeklinde 
gerçekleşmektedir.  
Ekonomik kalkınma ve büyüme, belirli bir refah düzeyine ulaşma, işsizliğin azaltılması, gelir 
dağılımında adaletin sağlanması gibi maliye politikası amaçlarına ulaşmada gerek kamu 
harcamaları gerekse vergi harcamaları etkin birer araç olarak kullanılmaktadır. Vergi 
harcama politikalarıyla vergi gelirlerinin artırılması mümkün olabilirken, diğer taraftan da 
yaygın olarak uygulanan istisna, muafiyet ve indirim gibi vergi harcamalarının büyüklüğü 
vergi matrahının da aşınmasına sebep olabilir. Vergi matrahının aşınması literatürde “vergi 
erozyonu” olarak adlandırılmaktadır. Vergi erozyonu, vergi kaçırma, vergiden kaçınma, 
vergi harcamaları, enflasyon vb. nedenlerle vergi matrahında meydana gelen aşınmayı ifade 
etmektedir. Bu çalışmada ülkemizde 1990 -2015 yılları arasında vergi harcamaları, vergi 
erozyonu ilişkilendirilerek incelenmeye çalışılmıştır. Maliye Bakanlığı’nda elde edilen 
mevcut verilerle yapılan ekonomik analizler neticesinde muafiyet, istisna, indirimlerin gerek 
sayısal gerek miktarsal olarak artması vergi matrahının aşınmasına sebep olduğu 
gözlemlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Harcamaları, Vergi Erozyonu. 
Jel Kodu: H20, H26, H29 

RELATION WITH TAX EXPENDITURE AND TAX EROSION: SAMPLE OF TURKEY 
AFTER 1990 

ABSTRACT 
Governments  duties   hava been diversified and increased with  understanding  of the 
interventionist government. Accordingly, it expanded  the scope of public services. 
Financing of public services is almost generally provided with taxes. The essential function 
of the taxes is financing of the public services anyway. It is fiscal aim of tax. Aims of taxation 
hava been also diversified and increased with  changes of understanding  of the government. 
In time,  it is included  economics, social and political aims of tax besides  traditional aims of 
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it. In this context, tax expenditures are the application to fulfill the economic and social aims 
by the way of  the tax system. Tax expenditures can be defined as income that is given up for 
reasons  preferential regulations such as exception, exemption, deduction, different tax rates 
and  the application of the tax deferral. It should be immediately noted that  it must be 
distinguished from public spending with tax expenditures. That is to say, when tax 
expenditures are a tax support that applied to certain taxpayers and activities groups, public 
expenditures are resources transferred to everyone, whether  or not to be taxpayers. Another 
point, tax expenditure is realized in the form of giving up  a revenue  not yet collecting when 
public expenditure  is realized in the form of the distribution of public revenues that 
government collected before than. 
Economic development and growth , to reach a certain level of prosperity , reducing 
unemployment and ensuring fairness in income distribution are aims of fiscal policy. Public 
expenditure and tax expenditure are effective tools to achieve these aims. When it is possible 
to be increased the tax revenues with tax expenditure policies, size of tax expenditure that 
are widely applied such as exemptions, exceptions and discounts can cause erosion of the tax 
base. Erosion of the tax base is called "tax erosion" in the literatüre. Tax erosion points out 
erosion of the tax base for reasons tax evasion, tax avoidance, tax expenditures, inflation. In 
this study, it has been examined relation between tax expenditures and tax erosion between 
the years 1990-2015 in our country. According to economic analysis conducted with existing 
data obtained from the Ministry of Finance, increasing of exemptions, exceptions and 
discount as both numerical and quantitative causes erosion of the tax base. 
Key Words: Tax, Tax Expenditure, Tax Erosion 
Jel Codes: H20, H26, H2 
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SAĞLIK HİZMETLERİ ARZINDA BİR ALTERNATİF: KAMU ÖZEL 
SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ* 
Yrd. Doç. Dr. Burcu Gediz Oral181 

ÖZET 
1980’li yıllardan itibaren, devletin ekonomik alandaki güç ve yetkilerinin sınırlandırılması, 
özelleştirme gibi kamu maliyesi alanında yaygın kabul gören eğilim, kamu hizmetlerinin 
piyasalaşması, kamunun düzenleyici ve denetleyici rolünün ön plana alınması gibi önemli 
değişimler yaşanmıştır. Özelleştirmelerde sınıra yaklaşılmasıyla, sağlık hizmetlerini sunmak 
amacıyla kamu kesimiyle özel sektör arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı kamu özel 
sektör işbirliği modellerinin geliştirilmesiyle devam eden bir süreç söz konusu olmuştur. 
Sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen, finansmanının bütçe dışı yollarla ve kira ödemeleriyle 
sağlandığı uzun süreli kamu özel sektör işbirliği (KÖSİ) sözleşmelerinde, kamu sadece tıbbî 
hizmet sunumunda yer almakta, sağlık tesislerinin yapımı ve tıbbî hizmet dışındaki tüm 
alanların işletilmesi özel sektöre bırakılmaktadır. Bu değişim temelinde çalışmada, sağlık 
hizmetlerinin piyasalaşmasında KÖSİ’lerin rolü tartışılıp, sağlık hizmetleri sunumunda 
KÖSİ modelleri eleştirel bir bakışla değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Piyasalaşma, Kamu Özel Sektör İşbirlikleri, Kamu 
Ekonomisi, Kamu Müdahalesi. 

Jel Kodu: E02. 

AN ALTERNATIVE ON HEALTH SERVICES SUPPLY: PUBLIC PRIVATE 
PARTNERSHIPS 

ABSTRACT 

From the 1980s, significant changes the limitation o power and authorities of the state in the 
economic field, such as privatization trend widely accepted in the field of public finance, 
marketization of public services, regulatory and supervisory role of the public to be on the 
forefront of major changes have been experienced. Draws to a close in privatization, in order 
to provide health services that an ongoing process which is created between the public sector 
and the private sector contracted through the development of public-private partnership 
models has been in question. To provide by extra-budgetary ways and with rent payments of 
performed financing in health services locate the public only in the provision of medical 
services in the long-term public-private partnerships (PPPs) contracts and the construction of 
health facilities with the operation of all areas without medical service is left to the private 
sector. In the study on the basis of this change, marketization of health services and the role 
of PPPs in marketization discussed, PPPs models in health services supply are critically 
evaluated. 

Keywords: Health Services, Marketization, Public Private Partnerships, Public Economy, 
Public Intervention 

Jel Codes: E02. 

GİRİŞ  

1980’li yıllarla ekonomide hâkim görüş haline gelen neoliberal politikalarla, devletin 

                                                      
* Türk literatüründe Public Private Partnerships (PPPs- 3P) kavramının karşılığı olarak; Kamu-Özel 
Sektör İşbirliği (Sarısu, 2008), Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (Şahin-Uysal, 2012), Kamu-Özel İşbirliği 
(Boz, 2013), Kamu-Özel Ortaklığı (Gürkan, 2014), Kamu Özel Ortaklığı Modeli (Acartürk-Keskin, 
2012), eksik imtiyaz (Karahanoğulları, 2011) gibi kavramlar kullanılmaktadır. Biz Kamu Özel Sektör 
İşbirliği kavramını kullanmayı tercih ediyoruz. 
181 Manisa CBÜ, UBYO. 
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ekonomik alandan çekilmesi, küçük ve etkin devlet argümanlarıyla,  o vakte kadar kamu 
kesimi tarafından sunulmakta olan birçok hizmet tartışma konusu olmuştur. Sağlık 
hizmetlerinin sunumuna kamu müdahalesi gerekliliği ve diğer piyasa mal ve hizmetlerinden 
farklılığı bir yana sağlık politikaları da bu değişimden nasibini almıştır. Sağlık alanında 
kamunun varlığının sosyal devlet olmanın gereği olduğu ve parasız yerine getirilmesi 
gerektiği anlayışı (Çelik, 2011: 175), sosyal güvenlik sistemlerinin mali bunalımlarının da 
etkisiyle gücünü yitirmeye başlamıştır. Kamu hizmetlerinin sunumunda maliyet, risk ve 
getirinin paylaşımını esas alan etkinlik ve verimliliği arttırmayı hedefleyen KÖSİ modelleri 
alternatif bir yöntem olarak gündeme gelmiştir.  

Çalışma, “Sağlık bir haktır ve bunun için piyasa koşullarına bırakılamaz” temel argümanına 
dayanmaktır. Anayasamızın 73. maddesiyle düzenlenen verginin ödev, vatandaşlık görevi 
olması aslında kamu hizmeti talep etme ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını da 
bünyesinde barındırır. Piyasalaşmanın aktörlerinden biri olan KÖSİ’lerin temel özelliklerine 
yer verilip, Türkiye’deki uygulamalar ışığında sağlıkta piyasalaşma ve KÖSİ’lere yönelik 
eleştirel değerlendirmeler yapılacaktır.  

I.SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA ALTERNATİF YÖNTEM ARAYIŞLARI: KÖSİ 
MODELLERİ 

Bu bölümde kavramsal olarak KÖSİ modelleri açıklanacak, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde 
KÖSİ uygulamalarına değinilecektir. 

A. KÖSİ Kavramı 

1990’ların başından bu yana yoğun olarak kullanılmasına, hakkında geniş bir literatür 
oluşmasına karşın KÖSİ teriminin hali hazırda tek bir tanımından veya tek bir modelinden 
söz etmek mümkün değildir (Boz, 2013; Gürkan, 2014;  Güzelsarı, 2009; Güzelsarı, 2012; 
Kerman, Altan vd., 2012; Sarısu, 2009; Şahin ve Uysal, 2008; Tekin, 2007). Farklı 
tanımlamaları olmakla birlikte genel olarak KÖSİ modellerini, “kamu idarelerinin özel sektör 
ile bir altyapı projesi veya bir hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla, bir projenin tasarımı, 
finansmanı, yapımı ve işletilmesi ile mevcut bir yatırımın yenilenmesi, kiralanması, bakım-
onarımının yapılması ve işletilmesinde özel sektör katılımının sağlandığı yöntemler bütünü” 
olarak tanımlamak mümkündür182 (Güzelsarı, 2009: 46).  

KÖSİ’ler kamu sektörü, özel sektör veya kâr amaçsız 3. sektör bünyesindeki çeşitli kurum ve 
kuruluşların bir araya gelip, finansman, sunum ya da gözetim-denetim gibi rollerden bir 
veya bir kaçını üstlenmeleriyle oluşur (Şahin ve Uysal, 2008: 17). KÖSİ projelerinde hizmet 
bedelinin kullanıcılardan tahsilinden özel teşebbüsler sorumlu olmakla beraber, kamu özel 
sektörün arz ve talep yönlü risklerini paylaşabilir. Kamu borç geri ödeme, alım ve girdi 
temini gibi konularda garantiler verebilir, ücretin bir kısmını veya tamamını özel sektöre 
ödeyebilir (Emek, 2009: 8). Bu işbirlikleri finanse edilirken, özel sektör özsermaye 
yatırımlarının yanı sıra dış kaynak da kullanmaktadır. Özellikle büyük sermaye yatırımları 
gerektiren projelerde devlet veya bankalardan alınan krediler, tahvil ihracı veya halka arz 
yolu ile sermaye piyasasından fon sağlanabilmektedir (Değertekin, 2010: 27). 

KÖSİ’lerle yatırımların hızlı, kaliteli ve kısa sürede bitirilmesi ile en üst düzeyde kamu 
yararının sağlanacağı, kamu kaynaklarındaki israfın önleneceği, finansman sorunu 

                                                      
182 Literatürde KÖSİ terimi; hukuksal çözümlemeye olanak sağlamayacak bir genişlikte 
tanımlandığından, hukuki bir kavram değil, uygulamadaki çok sayıda yönteme “şemsiye işlevi” 
gören tüm politikaların genel adı olarak kullanılan bir “üst kavram” olmaktadır (Emek, 2009: 9; 
Güzelsarı, 2009: 46; Karahanoğulları, 2011b: 181; Uz, 2007: 1168). Ülkemiz de dâhil olmak üzere pek 
çok ülkede konu ile ilgili, uygun yasal düzenlemelerin yapılması için hala çalışmalar ve tartışmalar 
sürmektedir.  
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nedeniyle bekleyen projelerin hayata geçirilebileceği, fizibilite çalışma raporları sonucunda 
projelerin gerçekçi sürelerde bitirilebileceği, projelerin siyasi kriterlere göre değil, ihtiyaçlara 
uygun nitelikte yapılacağı, sosyal içerikli projelerin artacağı, sonuçta dolaylı yollardan da 
olsa ülke ekonomisinin bu durumdan kârlı çıkacağı düşünülmektedir (Esen ve Erdem, 2013: 
103). KÖSİ modeli ile kamu hizmetlerinden vergi ödeyenlerle, toplumun tamamının veya 
kalan diğer kısmının eşit şekilde yararlanmasının yaratacağı adaletsizliklerin önüne 
geçileceği varsayılmaktadır. Bu noktada kamu maliyesinde sıkça söz edilen bedavacılık 
sorununun en aza indirileceği öngörülmektedir (Acartürk ve Keskin, 2012: 30). 

KÖSİ modellerinin, katılım, karşılıklı kazanma gibi görünürde “olumlu” çağrışımlarıyla 
özelleştirme politikalarını yumuşatma işlevi gördüğü düşünülmektedir. Özellikle AB 
ülkelerinde KÖSİ, “özelleştirme” ve “sözleşmeyle hizmet gördürme” terimlerini 
kullanmaktan kaçınan birçok devlet için önemli bir alternatif haline gelmektedir (Güzelsarı, 
2009: 49). 

KÖSİ modelleri özel sermayeye kamusal hizmet alanındaki rolünü artırma ve genişletme 
fırsatı sağlamakta, belirli kamu örgütlerinden yabancı veya yerli şirketlere, yirmi beş yıl ya 
da daha uzun vadeli yasal olarak garanti altına alınmış ve kesintisiz sürecek bir kaynak 
akışını mümkün kılmaktadır. Bu amaçla başta İngiltere, Fransa, Kanada, ABD olmak üzere 
tüm dünyada KÖSİ modelleri183 havalimanları, limanlar, köprüler, kara ve demiryolları, 
içme suyu, kanalizasyon ve atık su şebekeleri ve barajların yapımında kullanılmaktadır. 
Ayrıca KÖSİ’ler hastaneler, poliklinikler, hapishaneler, askeri kışlalar, mahkeme hizmetleri, 
polis istasyonları, okullar, çevre hizmetleri, iletişim teknoloji sistemleri, kamu hizmet 
binaları gibi birçok hizmet alanında yapım ve işletim amacıyla kullanılmaktadır (Güzelsarı, 
2012: 30). 

 KÖSİ modellerinin üç temel belirleyici unsuru vardır. Birincisi, bu sözleşme en az bir kâr 
amacı güden kuruluş ile bir kâr amacı gütmeyen kuruluş arasında olmalıdır. İkincisi, 
yapılacak faaliyetler ile sağlanacak faydaların paylaşımı yapılmalıdır. Son olarak, özellikle 
kamu sağlığı alanında yapılacak işbirliği, dezavantajlı gruplar için sosyal bir değer 
yaratmalıdır. Sağlık bakanlığı ya da ulusal sağlık sigortası kurumu ile özel sektör arasında 
imzalanan sözleşmenin kapsamı klinik dışı hizmetler olabileceği gibi, klinik destek 
hizmetleri (laboratuar hizmetleri vb), özel klinik hizmetler (hemodiyaliz vb) ya da bütün bir 
hastane yönetimi için dış kaynak kullanımı şeklinde olabilir. Sözleşmelerle özel sektörün 
sorumluluğu belirlenip finansman, ortaklaşa sağlanabileceği gibi, taraflardan biri de 
yüklenebilir. Bu işbirliği ülke içinde uygulanabileceği gibi küresel boyutta da uygulanabilir 
(Günaydın, 2011: 356-357).  

B.Türkiye’de Sağlık Sektöründe KÖSİ Uygulaması 

Türkiye’de sağlık sektöründe KÖSİ yönteminin uygulanması ile özel sektör finansman 
kaynaklarının kamu yatırımlarında kullanılması; riskin özel sektörle paylaşılması; uzmanlığa 
dayalı bir altyapının oluşturulması; sağlık tesisi yapım sürelerinin kısaltılması ve buna ilişkin 
maliyetlerin özel sektöre aktarılmasıyla kamunun yatırım yükünün uzun yıllara yayılması; 
tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların işletilmesinin özel sektöre yaptırılması 
amaçlanmaktadır (Kerman vd., 2012: 1). Bu modelle Türkiye’de onlarca yıl süren yatırım 
projelerinin tamamlanma süresinin 4-5 yıla düşürülmesi planlanmaktadır (Acartürk ve 
Keskin, 2012: 33). 

                                                      
183 Modeller, başta İngiltere olmak üzere ABD, İrlanda, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde finansman 
sorununa bir çözüm olarak görülmekte ve mevcut politika içinde finansman yöntemi olarak 
uygulanması tercih edilmektedir (Acartürk ve Keskin, 2012: 29). Son yaşanan küresel krizden sonra 
özellikle AB’de Maastricht Kriterleri’ni yeniden sağlayabilmek için KÖSİ modellerinden 
yararlanılmaktadır. 
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Türkiye’de sağlık sektöründe KÖSİ uygulamasına ilişkin olarak,  2005 tarih ve 5396 sayılı 
yasa184 ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda hizmet alımı, sunumu, 
örgütlenmesi ve finansmanı açısından değişiklikler getirilmiştir. Bu yasal değişikliğin 
sonucunda 03.07.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca 2006/10655 karar sayılı Yönetmelik185 
çıkarılmıştır (Karasu, 2011: 220-223). 6428 sayılı yasa186 ile KÖSİ’lere yönelik ilk yasal 
düzenleme gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kamu Özel Ortaklığı Daire 
Başkanlığı ile İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı ana hizmet birimleri içerisinde yerini 
almıştır. Başkanlık KÖSİ ile ilgili yönetim birimlerine ilk örnek kabul edilebilir (Altan vd., 
2013: 11; Karasu, 2009: 125; Kerman vd., 2012: 11-12). Bu düzenlemelerle devlet, proje için 
gereken araziyi girişimciye bedelsiz temin edecek, tıbbî personeli istihdam edecek, çekirdek 
sağlık hizmetlerini sağlayacaktır. Yapılan sözleşmeye göre tesislerin inşa edilmesi ve alınan 
hizmetler karşılığında devlet, özel girişime 25 yıl süreyle kira ödeyecektir (Karahanoğulları, 
2012: 96-97). 

Uygulama aşamasında, Sağlık Bakanlığı’nca, hastaların tüm sağlık sorunlarının kendi Sağlık 
Hizmet Bölgeleri’nde çözülmesi ilkesi gereğince toplam 22 ilde farklı fiziki boyutlarda ve 
farklı yatak kapasitelerinde toplam 30 Sağlık Kampüsü187 planlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 
2011: 43). Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı’nın Sağlık Bakanlığı bünyesine eklenmesi ve 
faaliyete başlamasıyla birlikte KÖSİ modeli doğrultusunda 2014 yılı itibariyle farklı illerde 
gerçekleştirilmek üzere toplam 20 proje ortaya konulmuştur 
(http://www.kamuozel.gov.tr/koo/?q=tr/content/thsk-titck-kamp%C3%BCs%C3%BC , 
24.05.2015). 

II. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KÖSİ’LERİN ELEŞTİRİSİ 

Bu kısımda yapılacak eleştirileri, kurumsal yapı ve hizmet arzına, hukuki altyapıya, 
sözleşmelerin niteliğine ve yönetimin yetersizliğine, taşeronlaşmaya, uygulama sonuçlarına, 
işgücünün dönüşümüne, şehir hastaneleri yapılanmasına, maliyet artışlarına, fayda-maliyet 
analizlerinin yapılmamasına, kamu garantilerine, kamuya sağlanan esneklik ve denetim 
eksikliğine, risk paylaşımına, sorumluluk ve hesap verme mekanizmalarının zayıflatılmasına 
yönelik olarak sınıflandırıp ele alabiliriz.  

Türkiye’de diğer bazı ülkelerde olduğu gibi KÖSİ projelerini yürütmek üzere merkezi bir 
kurum oluşturulmamıştır. KÖSİ modeline geçişin ilk sonucu Sağlık Bakanlığı’nın iç 
örgütlenmesinde yarattığı değişikliktir. Bakanlıkta, Kamu-Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı ve 
İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı adıyla iki anahizmet birimi kurulmuştur. Bu birimler KÖSİ 
ihale sürecinden ve sözleşmenin uygulanmasından sorumlu kılınmışlardır (Bu iki birimin 

                                                      
184 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, Tarih: 15.07.2005 
Resmi Gazete Sayı: 25876. 
185 07.05.1987 tarihli ve 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanunun Ek-7’nci maddesine göre 
03.07.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan 2006/10655 karar sayılı “Sağlık Tesislerinin, 
Kiralama Karşılığı Yaptırılması İle Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların 
İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”, R.G. Tarih:22.06.2006 Sayı: 26236. 
186 21.02.2013 tarihli Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, 
Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 
187 Yapılan düzenlemeler ışığında, Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan sağlık tesislerini gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişilerine yaptırabilecektir. Bunun için Bakanlığın talebi üzerine Yüksek Planlama Kurulu 
(YPK) karar verecektir. Sağlık Bakanlığı önce temel standartları belirleyecek ve belirlenen ölçüler 
çerçevesinde yaptırılması planlanan her bir sağlık tesisi projesi için bir ön fizibilite raporu 
hazırlayacak veya hazırlatacaktır. YPK’nın olur vermesi durumunda, Bakanlık kendisine veya 
Hazineye ait taşınmazları üzerinde sağlık tesisleri yapılması için ihale açacaktır. İhaleyi kazanan 
gerçek veya tüzel kişiler sağlık tesisini kendi finansman olanakları ile yapıp işleterek karşılığında 
belirli bir süre devletten kira alacağına hak kazanacaktır (Sözer, 2012: 219). 

http://www.kamuozel.gov.tr/koo/?q=tr/content/thsk-titck-kamp%C3%BCs%C3%BC
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sağlık hizmeti ile doğrudan ilgisi olmadığı halde anahizmet birimi olarak oluşturulması 
ayrıca irdelenmelidir). Bakanlıktaki bu yeniden yapılanma, sağlık hizmetlerini KÖSİ 
modeliyle örgütlemenin Sağlık Bakanlığı’nın asli fonksiyonlarından biri haline getirildiği 
anlamını taşımaktadır. Bir hizmet örgütlenmesinde aynı aktörün hem politika belirleyici, 
hem sunucu, hem düzenleyici, hem denetleyici olması önemli bir sorundur (Karasu, 2011: 
236).  

Ülkemizde genel nitelikte bir KÖSİ kanunu çıkartılmadığından, KÖSİ sözleşmelerine 
uygulanacak yeknesak bir düzenleme bulunmamaktadır. Her kamu hizmeti alanı için ayrı 
yasa çıkarılması, karışıklıklar yaşanmasına KÖSİ niteliğine uygun olmayan sözleşmelere 
neden olmaktadır (Gürkan, 2014: 179). KÖSİ sözleşmelerinin, kamu hizmetinin ifasına ilişkin 
olması nedeniyle özel hukuku aşan hükümler içerdiğinden, idari sözleşme niteliğinde ve 
idare hukuku hükümlerine tabi olması gerekirken (Uz, 2011: 133), özel hukuk hükümlerine 
tabi olmasının Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmektedir (Uz, 2011: 200).  

KÖSİ projeleri yasaya göre süresi 30 yıla kadar çıkabilen projelerdir. Bu yönüyle projeler 
sağlık hizmetleri açısından çok uzun vadeli ve çok yönlü planlamayı gerektirmektedir. Bu 
projelerin doğuracağı sonuçlar sadece sağlık alanıyla, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ile ilgili 
değildir. Bu projelerin maliye, kamu yönetimi, kent planlaması ve çalışma ilişkileri gibi 
birçok alan ile doğrudan ilgili sonuçları vardır (Karasu, 2011: 230). Hizmetin kalitesi ve 
miktarı kamu tarafından belirlendiği ve özel sektöre yapılan ödemeler bu kalite ve miktara 
bağlı olduğundan, bu sözleşmeler esnek değildir. Sözleşmelerin uzun süreli ve katı yapısı, 
tasarım, standartlar ve talep tahminlerinin ihtiyaçlar değişince eksik veya ihtiyaç dışı bir 
duruma düşebilecek olması KÖSİ sözleşmelerinin en önemli zayıf yanlarıdır (Güngör, 2012: 
33).  

KÖSİ modelinde, özel girişimci hizmetleri taşeronlara yaptırabilmekte, taşeronlar özel 
şirketin kendi yan şirketleri bile olabilmektedir. Hatta devralan 2. yüklenicinin devraldığı 
yükümlülükleri devredemeyeceğine ilişkin yasaklayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, bu projelerde hangi firmadan söz edildiği sorusuna yanıt vermek güçleşecek 
hizmette aksamalar yaşanabilecektir (Gürkan, 2014: 177; Güzelsarı, 2012: 44; Sözer, 2014: 
223). Bu durum, maliyet değerlendirmesi ve alternatiflerle karşılaştırmayı imkânsız 
kıldığından, kamunun bilgi eksikliği sorununu arttırabilecektir (Karahanoğulları, 2012: 116). 
Uygulandığı sektörler bazında bir değerlendirme yapılacak olursa, demiryolu ve yol altyapı 
projelerinde KÖSİ oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. KÖSİ modellerinin sağlık, eğitim, 
cezaevleri gibi yatırımlar bakımından uygunluğu ve iyi sonuç verip vermeyeceğine ilişkin 
kesin değerlendirmeler, bu alandaki uygulamaların çok eski bir geçmişe sahip olmaması 
nedeniyle oldukça zor görünmektedir. (Uz, 2007: 1173). 

KÖSİ projelerinde çalışanların sosyo-ekonomik güvenceleri ortadan kalkmakta; ücretler 
düşerken çalışma koşulları değişmektedir. Bu değişiklikler güvencesiz istihdamın 
genişlemesine yol açmakta, işten çıkartmalar nedeniyle yedek bir işgücü yaratılmaktadır. 
Çalışma koşulları ve çalışma süreleri daha ağırlaşırken, yardımcı hizmetlerde ve bakım-
onarım hizmetlerinde çalışanların sayıları hızla azaltılmaktadır (Güzelsarı, 2012: 51). 

Kanunda sağlık tesisi tanımı çok geniş tutulmuştur. Sadece büyük ölçekli entegre sağlık 
kampüsleri ya da şehir hastaneleri değil sağlık alanındaki irili ufaklı her türlü örgüt KÖSİ ile 
yapılabilecek tesisler kapsamında sayılmıştır. Dolayısıyla KÖSİ modelinde, çok sayıda 
hizmetin ve ticari alan işletmeciliğinin blok halinde devredilmesi ile yaşanan piyasalaşmaya 
ek olarak, hizmet satın alımı yoluna gidilmesi nedeniyle idarenin üstlendiği birçok görev için 
ayrıca bir piyasalaşmanın yaşandığını söylemek mümkündür (Karasu, 2011: 224).  
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Şehir hastanelerinin yer seçimi bir diğer önemli konudur. Sağlıkla ilgili kaynaklar en az 
ihtiyaç olan yerlerde (zengin bölgelerde) yoğunlaşmaktadır (tersine hizmet yasası188). Özel 
sektörün kâr edemeyeceği yerlerde kampüs yapılmaması KÖSİ kapsamında hayata geçirilen 
tesislerde pazarın sürekliliğine dair riskin devletçe üstlenilmesi anlamına gelmektedir (Sözer, 
2014: 244).  

KÖSİ modeliyle hastane yapacak özel girişimciye ödenecek kiranın kaynağı olarak döner 
sermaye gelirleri öngörülmüştür. Döner sermaye gelirlerinin kira ödemelerine yetip 
yetmeyeceği tartışmaları (Erbaş, Yavuz ve İlhan, 2012: 12; Karahanoğulları, 2011a: 141) bir 
yana, bu durum hastanelerin birer ticari işletmeye dönüştürüldüğünü düşündürebilir 
(Karasu, 2011: 240; Sözer, 2014: 222). 

Yüksek Planlama Kurulu, yapılacak şehir hastanelerine “ancak mevcut hastanelerin yatak 
sayısından, yapılacak hastanenin yatak sayısı kadar indirim yapılması” ya da “mevcut 
hastanelerin kapatılması” yoluyla izin vermektedir. Bu projelerle hastane ya da yatak sayısı 
artmamakta, karşılığında mevcut hastaneler kapatılmaktadır. Özel sektöre devredilmekte 
olan sağlık hizmetlerinden bedelini ödeyebilenler yaralanabilecek ya da özel sigortalar 
devreye girecektir (Sözer, 2014: 246). 

KÖSİ projelerinin en önemli maliyet kalemi finansman giderleridir. Uzun dönemli KÖSİ 
sözleşmelerinin hemen hemen tümünde özel amaçlı şirketin piyasadan borçlanma yoluna 
gittiği görülmektedir. Özel sektör, devlete göre çok daha maliyetli şekilde borçlanmakta, 
kimi zaman özel sektörün borçlanma maliyeti devlete göre bir kat daha fazla olmaktadır. 
Buna ekonomik kriz gibi nedenlere bağlı olarak artan maliyetleri de eklediğimizde, sadece 
bu unsur bile KÖSİ modelinin tartışılması için yeterlidir (Karasu, 2011: 251). 

KÖSİ projeleri kamu kaynaklarının yerinde kullanımı perspektifiyle kapsamlı bir 
değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Ancak yatırım aşamasının tamamlanmasının 4-5 yıl, 
hizmet üretim aşamasının ise 20-30 yıla yayıldığı böylesine uzun süreli projelerin teknik 
değerlendirmelerinin yoğun varsayımlara dayanacağı ve bunların geçerliliklerinin tartışmalı 
olacağı açıktır. Üstelik ekonomik belirsizlik ve projelere ilişkin varsayımlardaki küçük 
değişikliklerin bile uzun süreçler için önemli sonuçlar üretmesi, basit modellemelere 
dayanan fayda/maliyet analizlerini daha da sorunlu kılmaktadır. KÖSİ modelinin kamu 
maliyesi açısından gerçekçi bir değerlendirmesinin ancak tamamlanmış daha önceki 
deneyimlere referansla ve fayda/maliyet analizinden öteye geçerek kamu kaynaklarının 
değerinin korunup korunmadığı perspektifiyle yapılabilir (Karahanoğulları, 2012: 97).  

KÖSİ ile kurulan sağlık işletmeleri için yükleniciye kâr garantisi sağlanacağına ilişkin bir 
kural bulunmamaktadır. Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bazı açıklamalardan dolayı 
ihale sonucu yapılacak (Özel Hukuk hükümlerine tabi olan) sözleşmelere bu yolda 
hükümler konulacağı kuşkusu bulunmaktadır. Böyle bir durumda hukuka aykırı bir şekilde 
talep (zarar) riskini devlet üstlenmiş olacak, kâr özelleştirilirken risk kamusallaşacaktır 
(Sözer, 2014: 240). 

İlgili düzenlemeye göre, yapılacak iş ve işlemler, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir (Sözer, 2014: 
219). Boz 2013, bu düzenlemenin sebebini, KÖSİ sözleşmesinin bu iki kanun kapsamında 
yapılan ihalelerden farklı olmasıyla açıklamaktadır (Boz, 2013: 307). İhale ve denetim 

                                                      
188 Hart tarafından ileri sürülen bu yasa, sunulan sağlık hizmetinin miktarı ile hizmete duyulan ihtiyaç 
arasındaki ters orantıyı ifade eder. Bu kural hem zengin ve yoksul ülkeler arasında hem de toplum 
içindeki kişi ve gruplar düzeyinde geçerlidir. Yoksullar sağlık hizmetlerine varlıklılara göre daha zor 
erişmekte ve daha kalitesiz hizmet almaktadırlar. Piyasa odaklı sistemlerde bu eğilim daha güçlü 
olmaktadır (Coburn, 2011: 59-70; Leys, 2011: 23).    
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usullerinden muafiyetler birlikte düşünüldüğünde bütün bunların, hükümete KÖSİ 
modelini uygulamada hareket serbestisi sağlama amacını taşıdığı söylenebilir. 

Bütçe dışında olmaları nedeniyle KÖSİ’leri hükümetler kamu harcamalarında bütçe ve 
muhasebe ile ilgili geleneksel denetim usullerinden kaçış aracı olarak görmektedirler 
(Karasu, 2009: 139). Bilanço dışılık nedeniyle, modele ilişkin yeterince bilgi toplanamamakta, 
merkezi düzeyde anlamlı bir istatistik oluşturulamamakta ve kamuoyu ile 
paylaşılamamaktadır. Ancak bu durum kamu maliyesinde sadece bir saydamlık sorunu 
olmaktan öte kamu örgütlerinin giderek çok daha büyük bir bölümünün kamu kurumlarının 
denetimi dışına (harcamaların da bütçe dışına) çıkarılması ile devletin üstlendiği risk ve 
maliyetlerin artması anlamına gelmektedir (Karahanoğulları, 2012: 114- 115; Karasu, 2009: 
141). KÖSİ’ler idarenin bütünlüğüne zarar veren, denetlenmezlik, hatta yönetilemezlik 
sorunlarına yol açabilmektedir (Karasu, 2009: 90). 

Riskin kamu kesiminden özel kesime transfer edileceği biçimindeki iddianın geçerliliği 
şüphelidir. Çünkü kamunun temel kamu hizmetlerinde başarısızlığı söz konusu 
olamayacağından; hükümetler başarısız olan KÖSİ’lerin borçlarını ödemeyi ve bunun 
bütçede yaratacağı açığı göze alacaklardır. (Karasu, 2009: 141). Üretilen şey kamu hizmeti 
olduğuna göre, iktisadi risk gerçekleşip özel girişimci yapımı veya işletmeyi 
sürdüremeyecek duruma geldiğinde, tüm işletme beceri ve örgütlenmesi zayıflamış olan 
idarenin tesise el koymak yerine özel girişimi kurtarması neredeyse zorunluluk olacaktır 
(Karahanoğulları, 2011b: 182). 

Proje sürelerinin uzunluğu nedeniyle projeye karar veren idare muhtemelen iktidarda 
olmayacağından sorumluluk ve hesap verme mekanizmaları işlevsizleşecektir. Yine proje 
sürelerinden dolayı gelecek iktidarların alternatif politika belirleme ihtimali azaltılmakta, 
bugünden idarenin takdir hakkı ve kamunun planlama yetileri ipotek altına alınmaktadır. 
Öte yandan KÖSİ’lerle kamusal sorumluluk yerini her kurumun kendi belirlediği çerçevede 
bir sorumluluk üstlenmesine dayanan ve kaçınılmaz olarak kâr endeksli kurumsal 
sorumluluk anlayışına bırakmaktadır (Çelik, 2008).  

 SONUÇ 

1980’li yıllardan beri neoliberal politikalar ve küreselleşmeyle birlikte, özellikle uluslararası 
kuruluşların baskılarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkenin sağlık sistemlerinde 
reform paketleri adı altında, kamunun sağlık sistemindeki rolünün tekrar sorgulandığı, 
hizmet sunan ve finanse edenlerin ayrıştırılmasıyla kamunun sistem içinde düzenleyici 
rolünün ön plana çıkartıldığı dikkat çekmektedir. Bu çabaların ana nedeni artan maliyetlerle 
açıklanmış, reformların amacı etkinlik ve verimliliğin attırılması, hizmet erişiminde kolaylık 
sağlanması olarak belirlenmiştir.  

Sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasının özelleştirmeyle başlayıp, özelleştirmeye yönelik 
tepkiler dolayısıyla geliştirilen KÖSİ modelleriyle yaygınlaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Bundan sonra KÖSİ’lerin süreçteki rolü farklı biçimlerde giderek yaygınlaşmak olacaktır. 
Devletlerin, azalan vergi hâsılatları karşısında artan kamu harcamalarını karşılayabilmek, 
etkinlik, verimlik ve hizmet kalitesinde artış isteklerine cevap verebilmek için kaynak 
arayışları devam edecektir.  

KÖSİ’lerin olumlu ve olumsuz taraflarına yönelik tartışmalar sonuçlanmış değildir. KÖSİ 
uygulaması mevzuattaki boşluklar, Sağlık Bakanlığı’nın sistem içerisindeki rolü, süreci takip 
edebilecek kalifiye eleman sıkıntısı, sözleşme sürelerinin bitimiyle ortaya çıkabilecek 
belirsizlikler ve kamuoyunun bilgi eksikliği gibi nedenlerle sorunlar yaratabilecektir. Uzun 
süreli KÖSİ projeleriyle kamunun karar alma gücü etkinsizleştirilip, siyasi idarenin takdir 
yetkisi bugünden ipotek altına alınıp değişen hükümetlerin alternatif belirleme imkânları 
sınırlandırılmış olacaktır. KÖSİ’ler bütçe ve bilanço dışı yürütüldüklerinden, kamu borç 
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stoku devletlerin ve uluslararası kuruluşların da amaçladığı şekilde azalmış görünecek, 
ancak özel sektörün taahhütlerini yerine getirmemesi halinde (kamu garantileri ve kamu 
hizmetlerinde süreklilik ilkesi gereği) bunun kamu bütçesi üzerinde yaratacağı baskı 
artacaktır. Tüm bu olumsuzlara rağmen, KÖSİ’lere başvurmada kamu hizmetlerinin 
kamusallık derecesi ön planda tutulup, projeler süre ve taahhütleri yerine getirme 
bakımından kısıtlanabilirse,  KÖSİ’lerin kamunun kaynak sıkıntısını çözmede önemli 
mekanizmalara dönüşebileceğini, ancak bunun bugünkü hali ve uygulamalarla 
gerçekleşemeyeceğini söyleyebiliriz.  
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VERGİ BİLİNCİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN 
ETKİNLİĞİ: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN 189 
Araş. Gör. İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI190 

ÖZET 
Günümüz modern vergi sistemlerinin temelleri beyan usulüne dayandırılmaktadır. Bu 
sebeple verginin gerek ödeme gücüne göre ödenmesi gerekse vergide adalet açısından beyan 
esasının uygulanması büyük önem arz etmektedir.  Vergilendirmeye ilişkin usul ve esaslara 
uyum açısından mükelleflerin tutum ve davranışlarının somut göstergesi olan beyan usulü, 
aynı zamanda mükelleflerin vergi algıları, vergi bilinci ve vergi gayreti konularıyla yakından 
ilişkili bir kavramdır. Bu bağlamda bu çalışmada vergi mükelleflerin vergiye karşı tutumunu 
belirleyen faktörler ele alınmakta ve bu faktörler ekseninde Türk Vergi mevzuatındaki genel 
çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır. Vergi bilincini toplumda oluşturmak ve yerleştirmek 
amacıyla yetki alanlarının çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiği görülmektedir. Vergi bilincini 
toplumun genelinde oluşturmak ve yerleştirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı pek çok 
faaliyet gerçekleştirmektedir ve Gelir idaresi Başkanlığı’nın yaptığı vergi bilinciyle ilgili bu 
çalışmalar incelenmektedir. 
Bu çalışmada Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ortaya koyduğu hedefler ve faaliyetler ele 
alınmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, yapılan çalışmaların vergi ödemenin 
erdeminin topluma yerleştirilmesi temelinde olduğudur. Vergiye gönüllü uyum ve vergi 
bilincinin topluma yerleşmesi üzerinde etkili olan faktörlerle ilgili sistemsel düzenlemelerin 
eksikliği göze çarpmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Uyumu, Vergi İdaresi, Vergi Etkinliği.  
Jel Kodları: E02. 

EFFICIENCY OF STUDIES TOWARDS INCREASING TAX CONSCIOUSNESS: 
DEPARTMENT OF REVENUE 

ABSTRACT 

Contemporary modern tax system is based on declaration. Therefore, the declaration of tax is 
fundamentally important in terms of ability to pay and tax justice. In terms of adaptation to 
the taxation procedures and principles, the declaration procedure which is the concrete 
indicator of taxpayers’ attitude and behavior, is also related with the tax perceptions, tax 
consciousness and tax effort. In that context, this paper discusses the determinant factors on 
taxpayers’ attitudes towards tax and identifies general framework in the Turkish Tax Law 
within the scope of the determinant factors. It is observed that various works have been 
carried out in order to establish and settle society’s tax awareness. Department of Revenue 
performs a number of activities to establish and raise awareness of the society’s tax 
consciousness and these activities are assessed in the paper.  
In the study, the goals and activities of Department of Revenue are investigated. The finding 
of the study, the goals and activities are based on the societal settlement of tax payment 
virtue. It is assessed that there is a lack of systematic regulations regarding the factors on 
voluntary concord to tax and societal settlement of tax consciousness.   

Keywords:  Tax Consciousness, Tax Adaptation, Tax Administration, Tax Efficiency. 

Jel Code: E02. 
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GİRİŞ  

Yetki alanlarında vergilemenin temeli, beyan usulüne dayandırılmakta bu sebeple 
mükelleflerin vergiye karşı tutumları modern vergi sistemlerinde en önemli konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle beyana dayalı vergilendirmeyi esas alan vergi sistemlerinde 
mükelleflerin vergi algıları ve davranışları vergi bilinci ve vergi gayreti konularıyla yakından 
bağlantılıdır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda vergiye gönüllü uyumun 
arttırılması amaçlanmakta bu bağlamda vergi gayreti ve vergi bilincinin arttırılması 
konusunda çeşitli eğitimler, yazılı ve görsel basın yayınları, kampanyalar, seminerler vb. 
faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca vergi bilinci ve uyumunu arttırmaya yönelik 2015 
yılında eylem planı hazırlandığı görülmektedir. 

Çalışmada mükellefin vergiye karşı tutumlarını belirleyen faktörlerin Türk Vergi 
Mevzuatındaki durumu değerlendirilmekte ve Gelir İdaresi Başkanlığı özelinde vergi 
bilincini arttırmaya yönelik belirlenen stratejilerin etkinliği Türk vergi sisteminin genel 
yapısı içerisinde incelenmeye çalışılmaktadır. 

I. VERGİLERİN KAMU GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 

 Günümüzde amaçları ve fonksiyonları göz önüne alınarak yapılan tanıma göre vergi, devlet 
ya da yetkili kuruluşlar aracılığıyla, mali ve mali olmayan amaçların gerçekleştirilmesinde 
kullanılmak üzere vergi mükelleflerinden cebren, karşılıksız olarak egemenlik gücüne 
dayandırılarak alınan para şeklindeki ödemeler olarak tanımlanabilmektedir (Akdoğan, 
2013, s.122). “Vergi, ekonomik, hukuki, psikolojik ve sosyal yönleri de olan komplike bir 
olgudur. Vergilemede kamu çıkarlarının yanında, kişi haklarının da korunması ile sosyal 
sınıflar arası eşitsizliğin meydana getirilmesinden kaçınılması gerekir” (Doğanyiğit, 2004, 
s.798). Bu tanım da verginin birçok yönüne vurgu yapılmakta vergilemede adaletin önemi 
vurgulanmaktadır. 

Tablo 1: Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 2007-2014 Yılları (Bin TL) 

Tablo 1 
Merkezi 
Yönetim 
Bütçe 
Gelirleri 
2007-2014 
Yılları (Bin 
TL) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Genel Bütçe 
Gelirleri 
(GBG) 

184.802
.653 

203.026
.914 

208.610
.436 

246.051
.496 

286.554
.013 

320.535
.674 

375.563
.758 

408.675
.837 

Genel Bütçe 
Gelirlerinin 
GSYH 
İçindeki 
Payları (%) 

21,9 21,4 21,9 22,4 22,1 22,6 24,0 23,4 

Vergi 
Gelirleri 

152.835
.111 

168.108
.960 

172.440
.423 

210.560
.388 

253.809
.179 

278.780
.848 

326.169
.164 

352.514
.457 
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Vergi 
Gelirlerinin 
GSYH 
İçindeki 
Payları (%) 

18,1 17,7 18,1 19,2 19,6 19,7 20,8 20,2 

Vergi 
Gelirlerinin 
Merkezi 
Yönetim 
Bütçe 
Gelirleri 
İçindeki 
Payları (%) 

80,3 80,2 80,0 82,8 85,5 83,9 83,7 82,9 

Gelir Vergisi 
34.447.
311 

38.029.
985 

38.445.
864 

40.392.
222 

48.807.
078 

56.493.
510 

63.760.
750 

73.901.
525 

Gelir 
Vergisi/GBG 

18,1 18,1 17,8 15,9 16,4 17,0 16,4 17,4 

Beyana 
Dayalı Gelir 
vergisi/GBG 

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 

Gelir Vergisi 
Tevkifatı/G
BG 

16,6 16,6 16,3 14,5 14,9 15,6 15,1 16,2 

Kurumlar 
Vergisi 

13.750.
876 

16.905.
045 

18.022.
830 

20.924.
891 

26.992.
793 

29.017.
423 

28.987.
758 

32.305.
111 

Kurumlar 
Vergisi/GBG 

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

Beyana 
Dayalı 
Kurumlar 
Vergisi/GBG 

0,1 0,2 0,2 0,2 1,2 0,5 0,5 0,1 

Kurumlar 
Vergisi 
Tevkifatı/G
BG 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Kurumlar 
Geçici 
Vergisi/ 
GBG 

7,1 7,7 8,0 7,9 7,8 8,2 6,9 7,4 

Mülkiyet 
Üzerinden 

3.645.4
38 

4.088.0
64 

4.663.9
77 

5.248.6
07 

6.257.0
08 

7.009.1
28 

7.693.0
98 

8.215.0
85 
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Alınan 
Vergiler 

Mülkiyet 
Üzerinden 
Alınan 
Vergiler/GB
G 

1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 

Dahilinde 
Alınan Mal 
ve Hizmet 
Vergileri 

63.589.
733 

67.258.
421 

73.136.
329 

91.735.
660 

103.380
.870 

113.836
.692 

134.854
.795 

142.111
.067 

Dahilinde 
Alınan Mal 
ve Hizmet 
Vergileri/GB
G 

33,4 32,1 33,9 36,1 34,8 34,2 34,6 33,4 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Muameleler
den Alınan 
Vergiler 

28.970.
328 

32.781.
443 

28.651.
405 

39.527.
583 

53.451.
637 

55.310.
438 

68.269.
134 

71.143.
779 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Muameleler
den Alınan 
Vergiler/GB
G 

15,2 15,6 13,3 15,5 18,0 16,6 17,5 16,7 

Damga 
Vergisi 

3.642.0
47 

3.945.0
61 

4.169.0
06 

5.082.7
49 

6.464.4
18 

7.360.4
78 

9.415.8
30 

10.324.
610 

Damga 
Vergisi/GBG 

1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 2,2 2,4 2,4 

Harçlar 
4.743.5
77 

5.050.2
09 

4.755.0
33 

7.033.5
01 

8.343.8
14 

9.674.6
83 

12.947.
970 

14.510.
664 

Harçlar/GB
G 

2,5 2,4 2,2 2,8 2,8 2,9 3,3 3,4 

Başka Yerde 
Sınıflandırıl
mayan Diğer 
Vergiler 

45.801 50.732 595.979 615.175 111.561 78.496 239.829 2.616 

Başka Yerde 
Sınıflandırıl
mayan Diğer 

0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 
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Vergiler/GB
G 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, verilerinden 
yararlanarak hazırlanmıştır, http://www.bumko.gov.tr/TR,4534/merkezi-yonetim-butce-
gelirleri-2006-2015.html 

Türkiye’de 2007-2014 Yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerine bakıldığında, kamu 
gelirleri içerisinde en büyük payı vergilerin aldığı görülmekte ve 2014 yılında vergi 
gelirlerinin merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisindeki payı %82,9 olarak gerçekleştiği 
izlenmektedir (Tablo 1). Bu rakam ülkemizde vergi gelirlerinin kamu gelirleri içerisindeki 
payının yüksekliğini bize göstermesi açısından önem arz etmektedir.  

Devletlerin yüklenmiş olduğu görevlerin artması dolayısıyla vergi gelirlerindeki artış 
yönündeki baskı, vergi yükü kavramının önemini arttırmaktadır. Artan vergi yükü olgusu 
beyana dayalı vergi sistemlerinin yaygın olarak uygulanması halinde, bu yükün mükellefler 
arasında adil olarak dağıtılmasın daha da önem kazanmaktadır (Ömürbek, Çiçek &Çiçek, 
2007, s.103).  

 Beyan esası, işe başlama bildiriminin yapılmasından, çok çeşitli ödevleri kapsayan ve bu 
ödevlerin bizzat mükellef tarafından yerine getirilmesini de ifade eden bir kavram olarak ele 
alındığında, mükelleflerin söz konusu ödevlerini zorunluluktan çok gönüllü olarak 
gerçekleştirmesi önem taşımaktadır (Küçük, 2011).  

Çeşitli çalışmalarda, beyana dayalı vergi sistemi temelinde vergiye uyum konusunun 
önemine yapılan vurgu dikkat çekmekte, vergilendirmenin amaçlarının 
gerçekleştirilebilmesi için öncelikle mükelleflerin verginin hukuki ve toplumsal görev 
olduğuna yönelik inançlarının arttırılması gerekliliği öne çıkmaktadır (Yeniçeri, 2004, s.922) .  

“Vergi uyumu, mükellefler tarafından vergiye ilişkin yükümlülüklerin tam olarak yerine 
getirilmesi ve vergi beyannamelerinin cari vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuat 
çerçevesinde eksiksiz olarak ve zamanında ilgili mercilere verilmesidir. Bir başka anlatımla 
vergi uyumu, mükelleflerin vergi kanunları uyarınca doğan vergi borcunu tam olarak beyan 
etmeleridir” (Özperhiz, 2005, s.90). Vergi uyumu kavramında mükellefin vergiye karşı 
tutumu önem kazanmaktadır. 

II. VERGİYE KARŞI MÜKELLEFİN TUTUMUNU BELİRLEYEN FAKTÖRLER  

Mükelleflerin veriye karşı tutumunu belirleyen faktörler: vergi yükü, vergilemede adalet, 
vergi mevzuatındaki değişiklikler, vergi afları, vergi denetimi ve uzlaşma müessesesi ve 
kamu harcamaları ve vergi ahlakı olarak sayılabilmektedir. 

A. Vergi Yükü 

1929 Krizi ve sonrasında, artan devlet müdahaleleri, vergi oranlarının ve türlerindeki artışın 
vergi yükü kavramının daha da önem kazanmasına neden olduğu görülmektedir. 
“Mükellefin vergi ödemesinden dolayı ekonomik gücünde meydana gelen azalmayı ifade 
eden vergi yükü kavramı, ödenen vergi ile gelir arasındaki ilişkiyi gösterir.” (Demircan, 
2004, s.538). Mükelleflerin vergiyi görev olarak değil de yük olarak algılama düzeyleri 
vergiye karşı tepki göstermelerine sebep olabilmekte ayrıca vergilerle kamu hizmetleri 
arasındaki ilişkinin kurulamayışı benzer olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (Çataloluk, 
2008, s.218). 

Türk vergi sistemi içerisinde vergi gelirlerinin vergi türleri itibariyle ağırlığına bakıldığında 
dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Tablo 1’e balkıdığında genel bütçe vergi 
gelirleri içerisinde gelir vergisinin oranı 2014 yılında %17.4 iken bu rakamın sadece %0.7’ lik 
kısmın beyan usulüne dayanan vergi gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. Gelir vergisi 

http://www.bumko.gov.tr/TR,4534/merkezi-yonetim-butce-gelirleri-2006-2015.html
http://www.bumko.gov.tr/TR,4534/merkezi-yonetim-butce-gelirleri-2006-2015.html
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tahsilatı büyük oranda gelir vergisi tevkifatı şeklinde gerçekleşmektedir (2014 yılı için 
%16.2). Kurumlar vergisi oranlarına bakıldığında benzer bir durum gözlenmektedir. Ayrıca 
mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler yani dolaylı vergilerin genel bütçe gelirleri 
içerisindeki payının oldukça yüksek oluşu dikkat çekmektedir. 

Yeniçeri (2004)’nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre mükelleflerin %91’i gelir vergisi 
oranını, %73.6’sı kurumlar vergisi oranını, %90’ı katma değer vergisi oranını, %73.3’ü de özel 
tüketim vergisi oranını fazla bulmaktadır. Yine aynı çalışmada beyan usulüne tabi 
mükelleflerin gelir seviyeleri ile “vergi ödememek için gerekirse harcamalarımı kısarım” ve 
“yapacağım faaliyetin yüksek oranda vergilendirilecek olması bu faaliyetleri yapmam 
noktasında fikrimi değiştirmeme neden olur” yargıları arasında anlamlı sonuçlar elde 
edildiği görülmektedir. Bu araştırmanın bulgularına göre, gelir düzeyinin artmasıyla vergiye 
karşı tepkininde artacağı savı doğrulanmaya çalışılmakta, vergi oranları düşürülerek 
muafiyet ve istisnaların kaldırılması mükellefin vergiye karşı tepkisini azaltma yönünde etki 
oluşturacağı belirtilmektedir (Yeniçeri, 2004, s.916-917). 

B.Vergilemede Adalet  

Adil bir vergi sistemi düşüncesine yön veren iki temel yaklaşımdan biri istifade diğeri 
ödeme gücüne dayanan iktidar yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır Anayasa’ nın 73. Md. 
göz önüne alındığında devlet faaliyetlerinden yararlanma ölçütünün değil ödeme gücüne 
dayanan iktidar yaklaşımının seçildiği görülmektedir (Nadaroğlu, 1992, s.318).  

Devlet ve mükellef arasındaki vergi ilişkisi hukuki dayanaklarını anayasalardan alabilmekte 
ve T.C. Anayasa’sı 73. Md. uyarınca, “herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne 
göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye 
politikasının sosyal amacıdır.” 1982 anayasasına bakıldığında, vatandaşların vergi yönünden 
eşitliğin temel alındığı, vergi kanunlarının; “genellik”, “adalet”, “mali güce göre alma” ve 
“yasallık” ilkelerine uygun olarak hazırlanması zorunluluğu belirtilmektedir (Kargı ve 
Yüksel, 2010, s.28). 

Vergi sistemlerinin sosyal adalete uyguluğu araştırılmasında kullanılan kriterlerden biri, 
dolaylı ve dolaysız vergilerin vergi sistemi içindeki önemlerinin belirlenmesidir. Genel kabul 
gören kanı, vergi sisteminin adaletli olabilmesinin vergi gelirleri içerisinde dolaysız 
vergilerin göreli ağırlığının fazla olmasıdır (Nadaroğlu, 1992, s.385-386).  

Tablo 1’e göre dolaylı vergilerin ağırlığı temelinde vergileme de adaletin sağlanamadığı 
görülmektedir. Hem dolaylı vergiler üzerindeki vergi yükleri hem de gelir vergilerinde 
tahsilatın büyük oranda tevkifat usulüyle yapılan vergilendirmeden elde edilmesinden 
dolayı vergi yükünün ücretliler ve düşük gelir grupları üzerinde olduğu söyleyebilmektedir.  

Dolaylı vergilerin artan oranı Türkiye gibi ülkelerde var olan gelir dağılımı adaletsizliklerini 
daha da derinleştirmekte dar gelirli gruplar, özellikle ücretliler üzerinde vergi yükünü daha 
da arttırmaktadır bu da vergiye olan tepkinin artmasına neden olmaktadır. Beyana dayanan 
vergilerden elde edilen vergi gelirlerinin düşüklüğü vergi bilincinin yeterli düzeyde 
olmadığı savını destekler niteliktedir. 

C.Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler  

Vergi mevzuatının, hem yükümlü hem de vergi daireleri açısından kolayca anlaşılabilir 
olması, anlaşılması kolay, açık, bir üslupla hazırlanması bir gereklilik unsuru taşımaktadır. 
Mükellefler, karmaşık mevzuatla karşı karşıya kalmaları halinde keyfi uygulamalara 
yönelebilmekte, vergi kaybının oluşmasına neden olabilmektedir (Çataloluk, 2008, s.224). 
Ayrıca vergi mevzuatının karışıklığı, vergi bilincinin oluşmasını engelleyebilmekte vergiye 
uyumu zorlaştırabilmektedir. 
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Sağlıklı bir vergi sistemi, uzun ömürlü yasal düzenlemelerle oluşturulmasına bağlı 
bulunmakta, verginin esasına yönelik sık sık yapılan değişiklikler sisteme olan güveni 
sarsabilmekte ve vergilemenin temel amaçlarına ulaşmayı zorlaştırabilmektedir (Yeniçeri, 
2004, s.911). Vergi mevzuatının sık sık değişmesi aynı zamanda mevzuatın takibini 
güçleştirebilmektedir. 

Vergi mükelleflerinin kayıp ve kaçaklar konusunda tutumlarını belirleyen etkenlerden biri 
de siyasi yapı ve siyasi iktidarların bu konudaki tutumları olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Demircan, 2004, s.562). Türk vergi mevzuatında günün şartlarına uyum sağlamak gibi çeşitli 
amaçlarla değişiklik yapılmaktadır ve yapılan bu değişiklikler özellikle yatırım kararlarında 
öngörülebilirliği olumsuz yönde etkilemektedir, böylece sıklıkla değişen mevzuatının 
doğurduğu olumsuzluklar daha da öne çıkabilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s.28). 

Genel kanıya göre mevzuatın sık sık değiştirilmesi, vergilendirmeye ilişkin düzenlemelerin 
politik kaygılarla yapılması, kısa süreli çözümler üretilmesi gibi faktörler Türkiye’de vergi 
mevzuatındaki temel sıkıntılar olarak karşımıza çıkmakta vergi gayreti ve bilinci üzerinde 
olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Ayrıca vergiye karşı mükellefler açısından çeşitli 
tepkiler yaratarak vergi kaybına neden olabilmektedir. 

D. Vergi Afları  

Vergi aflarının çeşitli gerekçeleri bulunmakta ve öne çıkan genel kanı siyasi, ekonomik ve 
mali nitelikteki bunalımların geniş kapsamlı vergi affı uygulamalarıyla sonuçlanabileceğidir. 
Vergi aflarının gereçleri genellikle ekonomik ve mali, siyasi, teknik ve idari nedenler olarak 
öne çıkmaktadır (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.102). 

1980 sonrası çıkarılan vergi aflarının gerekçelerinden vergi tahsilatının artması, en temeli 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde bu tarihlerde çıkarılan vergi aflarının gerekçeleri 
genellikle kamuya gelir yaratma amaçlı olup sosyal amaçların göz ardı edildiği bir süreç 
olarak göze çarpmaktadır (Bülbül ve Karadeniz, 2004, s.805).   

Af beklentilerinin afların başarısı üzerine etkilerini inceleyen Saraçoğlu (2007)’nun 
analizinde elde edilen sonuçlar Türkiye’de vergi aflarının başarılı olma olasılığının 
düşüklüğünü göz önüne getirmesi açısından önem taşımaktadır. Mükelleflerin çok büyük 
çoğunluğu vergi affının bir seferlik olduğuna inanmamakta, vergi aflarının yasal mevzuatın 
bir parçası haline geldiği düşüncesi içerisinde bulunmaktadır (Saraçoğlu, 2007, s.20). Bu 
genel kanı sebebiyle vergi aflarının var olan vergi sistemindeki sorunları daha da 
derinleştirme gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

Türkiye’deki vergi aflarının temel nedeni kamunun kaynak ihtiyacının karşılanması olarak 
öne çıkmaktadır. Fakat mükelleflerde oluşan algı vergi bilincini olumsuz etkilemekte, vergi 
aflarıyla hedeflenen amaçlar gerçekleştirilememektedir. Ayrıca mükelleflerde vergi aflarının 
mevzuatın bir parçası olduğuna yönelik görüşlerin giderek yoğunluk kazanması, vergi 
aflarının başarısını olumsuz etkilerken, var olan vergisel sorunların artmasına da neden 
teşkil etmektedir. Bu af beklentisi vergi bilincinin yerleşmemesine neden olmaktadır ayrıca 
vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi yönünde bir algı oluşturmakta 
yükümlülüklerini yerine getiren diğer mükellefler üzerinde de mağduriyet psikolojisinin 
oluşmasına neden olmaktadır. 

E.Vergi Denetimi ve Uzlaşma Müessesesi 

Vergi denetiminin etkinliği,  beyan sisteminin yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde devam 
etmesinde oldukça önem taşımaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s.31). “Mükelleflerin vergi 
kanunlarına uygun davranmalarını sağlamak amacıyla başvurulan vergi denetimlerinin, 
kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilme düzeyi vergi denetiminin etkinliğini ifade 
etmektedir.” (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 1996, s.79). Vergi idaresinin, vergi 
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yasalarını adil ve mutlak şekilde uygulama gücüne sahip etkin ve verimli olmaması, 
mükellefte vergiye karşı tepki oluşmasına neden olmakta ve bu durumun sonucu olarak da 
vergi kayıp ve kaçaklarının artma ihtimali ortaya çıkabilmektedir (Doğanyiğit, 2004, s.797).  

Vergi denetiminin amacı, mükelleflerin vergi yasalarına uygun davranmalarını sağlamak, 
yükümlülüklerini tam olarak gerçekleştirmeye yöneltmek ve vergi kaybının önüne geçmek 
olarak sayılabilmektedir. Mükelleflerin denetleneceklerine yönelik inançları bir risk unsuru 
oluşturarak mükellefleri mevzuata uygun davranmaya yöneltebilmektedir düşüncesi 
literatürde kabul görmekle birlikte, ülkemizde mükelleflerin vergi denetimlerine yönelik 
algıları denetimlerin yetersizliği olgusunu destekler yönde bulunmaktadır. Yeniçeri (2004)’ 
nin çalışmasında mükelleflerin sadece %18.1’i denetimin çok sık yapıldığını, yükümlülerin 
%48.3’ü vergi denetim ve cezalarının yükümlünün vergi ödemesi bakımından bir caydırıcılık 
unsuru olmadığı yönünde görüş belirtmektedir (Yeniçeri, 2004, s.917). Türkiye’de mükellef 
sayısı ve matrah açısından denetim oranı %1 ve %3 arasında kalmaktadır, denetim 
sonuçlarının da sayısal ve oransal olarak yetersizliği gün yüzüne çıkmaktadır (Kalkınma 
Bakanlığı, 2014, s.31). 

Caydırıcılık amacı ön planda olmakla birlikte denetim eğitim, vergi bilincinin yerleştirilmesi, 
vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi gibi pek çok amacı da içeren bir süreç 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 1996, 
s.81). Türkiye’de vergi cezalarının caydırıcı olmamasının temel nedeni vergi cezalarının 
yetersizliğinden çok cezaların uygulanmasındaki etkinsizlik olarak düşünülmektedir. 
(Kalkınma Bakanlığı, 2014, s.31-32).  

Uzlaşmanın, taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargıya başvurmadan önce karşılıklı görüşme 
ve anlaşma ile çözümlenmesini ifade eden bir sistem olarak tanımlandığı görülmektedir. 
(Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 1996, s.83). Uzlaşma müessesesi de 
vergiye uyum konusunda mükellefler üzerinde etkili olmaktadır.  

F.Kamu Harcamaları ve Vergi Ahlakı  

Vergi ahlakı vergi mükellefleri olarak vatandaşların devletle olan ilişkilerini yöneten 
davranışsal normlar anlamına gelmektedir ve vergiye gönüllü uyum üzerindeki etkisi çok 
büyük boyutlarda bulunmaktadır. Vergi ahlakının tutum ve davranış boyutu 
bulunmaktadır. Tutum boyutundan kastedilen vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerine 
ilişkin normatif tavırları iken, davranışsal boyutu mükelleflerin vergi kanunlarına uyumu 
kastedilmektedir. (Song and Yarbrough, 1978, s.444). 

Gider bütçesinin nerelere harcandığının kamuoyuna duyurulmaması ve mükelleflerinin 
bilgilendirilmemesi sonucu mükelleflerin bütçenin kendi faydalarından uzak yerlere 
harcandığı düşüncesine kapılabilmelerine ve bu düşünce sonucunda da vergiye karşı direnç 
gelişebilmesine neden olabilmektedir (Doğanyiğit, 2004, s.794).  

Türkiye’de, vergilerin büyük bölümünün kamunun borç faiz ödemeleri için kullanıldığı, bazı 
kamu yatırımların etkin bir şekilde kullanılamadığı, kamu sektöründeki gereksiz lüks 
tüketim harcamalarının fazlalığı gibi konuların kamu harcamalarının etkinliği hakkında 
endişelerin ve vergiye karşı direncin oluşmasına neden olduğu görülmektedir (Kalkınma 
Bakanlığı, 2014, s.32).  

Mükelleflerin kamu harcamalarında savurgan davranıldığına yönelik kanaatlerinin yüksek 
olduğu ülkelerde vergi ahlakının da zayıf olduğu görülmekte, bu sebeple pek çok ülke 
harcamalar konusunda halkı bilgilendirme yoluna gitmektedir (Küçük, 2011). Ayrıca bu 
sayede vergi gayreti arttırılmakta ve vergi bilinci yerleştirilmektedir. 

III. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN VERGİ 
BİLİNCİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI 
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Vergi gayreti, vergiye gönüllü uyum ve vergi bilinci birbirleriyle ilişkili kavramlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye gönüllü uyumu amaçları arasında 
saymakta bu amaçla ortaya koyduğu hedeflerden biride vergi bilincini arttırmak olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

A.Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti  

Vergi kapasitesi bir ülkedeki vergi kanunları yoluyla elde edilebilecek olan maksimum vergi 
gelirini ifade eden bir kavram iken vergi gayreti vergi kapasitesi ile fiili vergi gelirleri 
arasındaki oranı bize vermektedir (Pessino and Fenochietto, 2010, s.66). 

Fiili vergi gelirlerinin vergi kapasitesine oranlanması sonucu bize vergi gayretini vermekte, 
vergi gayretinin 1 e eşit olması vergi kapasitesinin tam kullanıldığını, 1 den küçük olması ise 
vergi kapasitesinin eksik kullanıldığını ifade etmektedir (İnaltong, 2012, s.18). 

Ülkede yürürlükte olan yasal mevzuatın, şeffaflığı ve denetim mekanizmasının etkinliği ile 
desteklenerek tüm gelir unsurlarını içine alması ve vergi kaçakçılığının asgariye indirilmesi 
böylece vergi yükünün tüm topluma yayılırken vergi gelirlerinin artışı mükelleflerde vergiye 
karşı tutumu olumlu yönde etkileyebilme imkanı sunabilmekte ve toplumda vergi bilincinin 
yerleşmesine, vergi gayretinin de arttırılmasına hizmet edebilmektedir. 

B. Vergiye Gönüllü Uyum ve Vergi Bilinci 

Vergiye gönüllü uyum mükellefin yükümlülüklerini kendi öz değerlendirme süreci ve 
bunun sonucunda ödevlerini yerine getirmesi üç temel faktör tarafından belirlenmektedir. 
Bunlar: Yasal çerçeve, vergi ahlakı ve diğer durumsal faktörler olarak sayılmaktadır. Yasal 
çevrenin bileşenlerini, devletin kanunlarının meşruluğu, kanunların uygulanma süreçlerinin 
etkinliği, mükelleflerin yasal zorunlulukları kabulü ve anlaması. Gelir düzeyi, işsizlik oranı, 
vergi oranı ve vergi idaresinin etkinliği vergiye gönüllü uyumu arttırabilen yada azaltan bir 
şekilde durumsal faktörler olarak sayılabilmektedir (Song and Yarbrough, 1978,s.444). 

Gelir İdaresi Başkanlığı “2014-2018 Stratejik Plan” da vergiye gönüllü uyumu arttırmayı 
amaçları arasında saymıştır. Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedefler (Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 2013, s.41): 

 Vergilendirmede Toplumsal Farkındalık ve Vergi Bilinci Artırılacaktır.  

 Mükellef Memnuniyeti Artırılacaktır olarak sayılmaktadır. 

Genel olarak vergi bilinci, vatandaşların gelirlerinden, servetlerinden veya yaptıkları 
harcamalarından, devletin kamu harcamalarını karşılamak için yaptığı giderlere, ilgili 
mevzuat gereği katkıda bulunmaları gerektiğinin farkında olmaları olarak 
tanımlanabilmektedir. Cezai yaptırımlar vergiye uyumu sağlamada ve mükelleflerin 
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerini sağlamada yeterli olmamakta bu sebeple 
toplumda vergi bilincinin yerleşmesine gereksinim duyulmaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 
2008, s.24). 

Vergisel anlamda anayasal hükümler ve kapsamlı yasal düzenlemeler, toplumun inancı için 
yeterli olmamakta vergilerin kullanımı da önem taşımaktadır. Vergi adaletsizliği ve harcama 
disiplinsizliği, vergi sisteminin meşruiyetine zarar vermekte bu gibi sebeplerle ortaya çıkan 
ve yaygınlaşan vergi direnci, yaptırımların etkisizleşmesine sebep olabilmektedir ( 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 1996, s.100-101). Bu nedenle vergiye 
gönüllü uyum ve vergi bilincinin yerleşmesinde en temel konu vergi sisteminin meşruiyeti 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

C. Türk Vergi Sisteminde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Vergi Bilincini 
Arttırmaya Yönelik Stratejiler  
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Vergi bilincinin artırılması amacıyla mükelleflerin vergi mevzuatından doğan hak ve 
ödevleri konusunda bilgilendirilmesinden, mükellef hizmetlerinin ve mükelleflerle iletişimin 
sağlanmasından, hizmetlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesinden ve gerekli tedbirlerin 
alınmasından Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumlu olmaktadır (Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 2016, s.26). 

İdarenin amaç ve hedefleri arasında vergiye gönüllü uyumu arttırmak sayılmaktadır ve 
bunun alt başlıklarından biri de toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincini arttırılması 
olarak belirtilmektedir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016, s.31).  

Vergi bilincinin arttırılmasına yönelik 2013 yılında belirlenen stratejiler ise şu şekildedir 
(Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013, s.46):  

 Toplumda Vergi Bilincini Artırma Konusunda Faaliyet ve Etkinlikler Düzenlemek 

 Bilgilendirme Mekanizmalarını Yaygınlaştırma ve Etkin Kullanmak  

 Kurumsal İmajı Geliştirmek  

 GİB İnternet Sitesi ve Sosyal Medya Aracılığıyla Sunulan Hizmetleri Toplumun Her 
Kesimi İçin Ulaşılabilir Hale Getirmek 

 Vergi bilincine yönelik çeşitli anket çalışmaları yapılmaktadır. Ömürbek vd. (2007) 
tarafından yapılan anket çalışmasında vergi bilincinin oluşması ve arttırılmasını etkileyen 
faktörlere ilişkin hipotezler sınanmaktadır. Bu çalışmada vergi bilincini arttıran faktörler 
arasında şeffaflık ve hesap verilebilirlik kavramının kamu yönetimi anlayışında daha etkin 
bir şekilde kullanılması, vergi adaleti ve vatandaşın ödediği vergilerin karşılığının mal ve 
hizmet olarak geri döneceği inancı vergi bilincini arttıran faktörler arasında ilk sırada yer 
alırken, eğitim, ağır cezai yaptırımlar, ekonomik ve mali politikaların sonuçlarının topluma 
yansıtılması, gelir düzeyi, vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğunun vurgulanması gibi 
faktörler vergi bilincini arttıran diğer faktörler olarak sayılmaktadır (Ömürbek vd., 2007, 
s.118-119). Daha öncede belirttiğimiz gibi vergileme hukuki, psikolojik ve sosyal yönleri de 
içinde barındıran bir olgudur. Bu nedenle vergi bilincine yönelik stratejiler belirlenirken 
bunların göz önünde tutulması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi bilincine 
yönelik stratejilerine bakıldığında söz konusu stratejilerin yetersiz olduğu 
söylenebilmektedir. 

D. Vergi Bilincini Arttırmaya Yönelik performans göstergeleri ve Stratejilerin Etkinliği  

 Vergi bilincini arttırmaya yönelik çeşitli faaliyetler yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı, 
vergi bilincini arttırma konusunda yapılan çalışmaların etkinliğinin ölçülmesinde 
performans göstergeleri belirlemiştir. Bunlar ( Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013, s.47): 

 Medya araçları kullanım sayısı (Radyo, TV, billboard, gazete, kamu spotu sayısı v.b.) 

 Toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik olarak düzenlenen kampanya sayısı 

 Vergi bilincini geliştirme eğitimi verilen öğrenci sayısı 

 Meslek odaları ile yapılan eğitim seminer sayısı 

 Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı hazırlanan yazılı ve görsel dokuman sayısı (CD, 

            DVD, tanıtım filmi, broşür, rehber vs. ) 

 Toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim sayısı 

            (konferans, seminer, panel vb) 

 Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik (yazılı ve elektronik ileti sayısı) elektronik 
uygulama sayısı ( Sms , mektup, e posta … sayısı) 
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Söz konusu performans göstergeleri ışığında yapılan çalışmaların etkinliği niceliksel olarak 
hesaplanmaya çalışılmaktadır. Bu göstergelerin etkinliği 2015 yılı hedefleri ve gerçekleşme 
oranları olarak Tablo 2’de yer almaktadır.  
Tablo 2: Vergilemede Toplumsal Farkındalık ve Vergi Bilincini Arttırmaya Yönelik 
Performans Göstergelerinin Etkinliği 

Performans Göstergesi  Birim Adı  2015 
Hedef  

Yıl Sonu 
Gerçekleşme  

Gerçekleşme 
Oranı (%)  

Medya araçları kullanım 
sayısı (Radyo, TV, billboard, 
gazete, kamu spotu, afiş vb.) 
(Adet)  

Mükellef 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı  

125.000  214.712  171,77  

Kamuoyunu bilgilendirme 
amaçlı hazırlanan yazılı ve 
görsel doküman sayısı (CD, 
DVD, tanıtım filmi, broşür, 
rehber, mektup vb.)(Adet)  

Mükellef 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı  

500.000  2.591.915  518,38  

Vergi bilincini geliştirme 
eğitimi verilen öğrenci sayısı  

(Adet)  

Mükellef 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı  

5.000.000  5.643.292  112,87  

Meslek odaları ile yapılan 
eğitim seminer sayısı  

(Adet)  

Mükellef 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı  

100  755  755,00  

Toplumda vergi bilincini 
artırmaya yönelik olarak 
gerçekleştirilen eğitim sayısı 
(konferans, seminer, panel vb)  

(Adet)  

Mükellef 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı  

750  696  92,80  

Kamuoyunu bilgilendirmeye 
yönelik (yazılı ve elektronik 
ileti sayısı) elektronik 
uygulama sayısı (SMS, 
mektup, e-posta … sayısı)  

(Adet)  

Mükellef 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı  

250  272  108,80  

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Gelir idaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı, Yayın No:216, Şubat 2016,  ss.103, 
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2015/2015_faaliyet_
raporu.pdf 

Tablo 2’ye göre 2015 yılında öngörülen hedeflerde en yüksek gerçekleşme oranının %755 ile 
meslek odaları ile gerçekleştirilen seminer sayısı iken en düşük gerçekleşme oranına sahip 
çalışmanın %92,8 olarak toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen 
eğitim sayısının olduğu görülmektedir.  

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2015/2015_faaliyet_raporu.pdf
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2015/2015_faaliyet_raporu.pdf
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Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesine ve vergiyi ödeme alışkanlığının 
arttırılmasına yönelik her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır ve 
2015 yılında gerçekleştirilen 26. Vergi Haftası kapsamında 81 ilde etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir ( Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016, s.59). 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca vergiye gönüllü uyumu etkileyen ekonomik, sosyolojik, kültürel 
vb. faktörlerin değerlendirilerek, mükelleflerin uyumunu geliştirmek için 2-3 Mayıs 2015 
tarihleri arasında bakanlıklar, üniversiteler, TÜRMOB, meslek odaları ve Vergi Denetim 
Kurulu temsilcileri ile Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinden oluşan Vergi Bilincinin 
ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştay’ı gerçekleştirilmiştir. Vergi Bilincinin ve Gönüllü 
Uyumun Artırılması Eylem Planı hazırlanmıştır bu plana göre söz konusu tedbir başlıkları 
şu şekildedir  ( Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016, s.63): 

 Kurumsal Yapının Gönüllü Uyumu Destekleyecek Şekilde Geliştirilmesi 

 Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum Stratejisinin Belirlenmesi 

 Yükümlülük Süreçlerinin Kolaylaştırılması 

 Vergi Algısının Geliştirilmesi Çalışmalarının Yapılması 

 Vergiyle İlgili Paydaşlarla İşbirliğinin ve İletişimin Artırılması 

 Mevzuatta Gönüllü Uyumu Destekleyici Çalışmaların Yapılması 

 İletişim Araçlarının Gönüllü Uyumun Artırılmasında Etkin Olarak Kullanılması 

 Denetim Mekanizmasının Gönüllü Uyumu Artıracak Şekilde Geliştirilmesi 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın eylem planı değerlendirilecek olursa vergi bilicini arttırmaya 
yönelik çalışmaların sadece bilgilendirme, eğitim, vergi ödemenin erdeminin halka 
yerleştirilmeye çalışılması gibi faaliyetlerin yanında sistemsel dönüşümleri içermesi 
gerekliliği de belirtilmektedir buda vergiye gönüllü uyum konusunda olumlu gelişmeler 
arasında yer almaktadır. 

SONUÇ  

Vergi bilinci ile vergiye gönüllü uyum arasındaki pozitif ilişkinin varlığına yönelik genel 
görüş vergiye yönelik mükellefin algı ve davranışlarını belirleyen faktörlerin önem 
kazanmasına neden olmaktadır. 

Vergi yükünün fazlalığı mükellefin vergiye yönelik davranışlarını olumsuz etkilemektedir. 
Benzer şekilde vergilemenin adaletsizliğine yönelik düşünceler de vergilemeye yönelik 
olumsuz tutumların sergilenmesine neden olmaktadır. Vergi mevzuatındaki değişiklikler 
hem yetkili mercileri hem de mükellefi zor duruma sokabilmekte ve vergi 
yükümlülüklerinin aksamasına neden olabilmektedir. Vergi denetimi ve uzlaşma müessesi 

hakkında mükelleflerin tutumları da benzer şekilde gerçekleşmektedir. Vergi bilincini 
arttırmaya yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir. 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü faaliyetlere bakıldığında, genel olarak vergi 
sistemindeki yapısal sorunların giderilmeden vergi ödemenin erdeminin 
mükelleflere yerleştirilme hedefine yönelik bilinçlendirme çabaları şeklinde 
yürütüldüğü görülmektedir. 2015 yılında oluşturulan, eylem planında mükelleflerin 
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yanında sistemdeki sıkıntılarında göz 
önünde tutulduğu, denetim mekanizmasının öneminin vurgulandığı görülmektedir. 
Fakat vergi sistemine yönelik olumsuz tutumlara neden olan faktörler ortadan 
kaldırılmadan sadece vergi ödemenin erdemlerini öne çıkaran çalışmaların etkin 
olduğunu ve bu sadece bu çalışmalarla başarılı olunabileceğini söylemek oldukça zor 
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görülmektedir. 
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A STUDY ON QUALITY STANDARDS IN THE CHEMICAL 
INDUSTRY: 

THE CASE STUDY OF GAZIANTEP191 
Assoc.Prof. Dr. Sadettin PAKSOY192 
Dua'a ISMAIL YACOUB ALSAIFI193 

ABSTRACT 
This study includes quality standards and related data at chemical sector in Gaziantep. For 
the practical part, data are obtained by implementing questionnaire to show the chemical 
plants and activities at Gaosb.  
This study aims to analyse the development of the chemical sector firms at Gaziantep with 
its quality management system. Also this study aims to focus on occurring activities at the 
chemical sector and their intra-effects.  
In this context at this study with the aim of related data collecting, a questionnaire which is 
consisted of 26 questions was prepared. The questionnaires were done at Gaosb for showing 
the activities of chemical plants with the workers of quality departments. At Gaosb there are 
138 chemical plants, the questionnaire was implemented on 56 of them (41%).  
Gaziantep as known is the Turkish opened gate to the Middle East. The qualified product 
will effect positively and clearly on the exports.  
According to the data of the obtained questionnaires, the quality management systems effect 
on the development of the chemical sector. At the same time the in among effective quality 
departments were determined.  
As conclusion, in the quality department of the plants, it is necessary to appoint high 
educated and skilled working employees thus it will save the costs of training program. In 
the same time, quality departments of plans will be improved and the products will be 
qualified. Moreover the implementation of workers' training will increase their loyalty. On 
the other hand according to conclusions it is necessary to pay attention to quality system due 
to its importance. Thus a qualified product will be produced and the risk of defective 
product can be reduced and profitability can be increased. 
Keywords: Quality, Quality Standards, Gaziantep Organized Industrial Zone. 
Jel Codes: L15, L16, O14 

ÖZET 
Bu çalışma ile, Gaziantep kimya sektöründeki firmaların gelişimi açısından, mevcut kalite 
yönetim sisteminin analizi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma, kimya sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin aralarındaki etkileşimi de ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 
Bu bağlamda bu çalışmada bazı hipotezlerle ilgili bilgi toplamak amacıyla 26 sorudan oluşan 
anket formu hazırlanmıştır. 
Anketler, Gaosb’ta faaliyet gösteren kimya işletmelerinin kalite yönetim departmanları 
çalışanları ile yapılmıştır. Gaosb’de 138 kimya işletmesinin 56’sına (%41) anket 
uygulanmıştır.  
Bilindiği gibi Gaziantep, Türkiye’nin Orta Doğuya açılan kapısı olarak görülmektedir. 
Kaliteli üretimin ihracata olumlu yansıyacağı da açıktır.  
Anketlerden elde edilen verilere göre, kalite yönetim sistemlerinin kimya sektöründeki 
gelişmeyi etkilediği görülmüştür. Aynı zamanda kalite yönetim departmanlarının faaliyetleri 
arasında etkileşimler saptanmıştır. 

                                                      
191 This study has been taken from master theses of Kilis 7 Aralık University Social Science Institute, Kilis. 
192 University of Kilis 7 Aralık Faculty of Economics and Administrative Sciences, spaksoy@kilis.edu.tr  
Kilis / TURKEY. 
193 University of Süleyman Demirel Social Science Institute PhD Student, dsaifi80@hotmail.com  
Isparta / TURKEY. 
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Sonuç olarak, işletmelerin kalite yönetim departmanlarında çalışan personelin yüksek 
öğrenim görmüş ve yetenekli çalışanlardan oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
İşletmeler bu sayede hizmet içi eğitim masraflarından kurtulacaklar. Aynı zamanda 
işletmeler, kalite yönetim departmanlarını iyileştirerek kaliteli ürün üretebilecekler. Öte 
yandan araştırma sonuçları, çalışanlara hizmet içi eğitim uygulanmasının çalışanları 
işletmeye bağlılıklarının arttırdığını ortaya koymaktadır. Yine araştırma sonuçlarına göre, 
Gaosb’ta faaliyet gösteren işletmelerin kalite yönetim sistemlerine önem vermeleri 
gerekmektedir. Böylece işletmeler, kaliteli ürün üretip hatalı ürün üretilmesi riskini 
azaltabilecekler ve karlılıklarını artırabilecekleredir. 
Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Standartları, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
Jel Kodlari: L15, L16, O14 

INTRODUCTION 

Industrial is an important sector and has an essential effect in global economic development 
and growth; especially at medial east and European Union which included Turkey as the 
gate of medial east to European Union and vice versa. 

According to previous Turkish government since several decades has started to concentrate 
on improving the Turkish industries especially chemical sectors which included petroleum 
industries, petrochemical plastic pharmaceutical paint dyes and detergents. 

The huge development of Turkish industry in the amount of products exports, the increasing 
of Turkish qualified industrial zone with its investments and the observed increase in the 
consuming of Turkish products by local society; all of that indicates to that interest by 
Turkish government of industrial field and its sectors. 

The GAOSB (Gaziantep Organized Industrial Zone) which is considered as one of the most 
important industrial zones in Turkey that because of its important role which it plays in 
reviving the Turkish economy, creates new job opportunities and developing or upgrading 
the local area and its surrounded. 

To support this development in this industrial zone the factories and firms are interests to 
follow and use the quality system and management for raising the level of quality products 
and services, addition to that; to protect the environment from the toxic and chemical 
industrial waste by using the newest and modern well known techniques and procedures in 
manufacturing operations and processes, also to remove and dispose those wastes. 

I. ESSENTIAL CONCEPTES OF QUALITY 

A. What is Quality?  

Quality in business, engineering and manufacturing has pragmatic interpretation as non-
inferiority or superiority of something; it is also defined as fitness for purpose (Moyo et. al., 
2014: p 9). Quality can be defined as obtaining the best in every thing.  

According to the previous studies and quality field there are five aspects of quality in 
business context:  

 Producing: Providing something.  

 Checking: Confirming that something has been done correctly. 

 Quality control: Controlling a process to ensure that the outcomes are 
predictable. 

 Quality management: Directing an organization so that it optimizes its 
performance through analysis and improvement. 
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 Quality assurance: Obtaining confidence that a product or service will be 
satisfactory. (Normally performed by a purchaser)  

II. THE QUALITY EFFECTIVE FACTORS IN CHEMICAL SECTOR  

In general there are factors affect on the quality in industrial sector and we will summarize it 
in the following: 

 Markets: The effect of market comes from the consumers where consumers are 
the resource of the feedback of product of service quality evaluation and how they 
are satisfied of the quality and their opinions and complaint. On the other hand the 
markets competition shows the order of the finest product. 

 Workers (employee): The effect of workers comes where their experiences 
appear and their own skills to handle the production operations and how their job 
performance to release a high quality and free of defect product, also the worker's 
ability to work in the standards operation procedure (SOP) which leads to reduce the 
defects and save time tools and materials, we have to mention the role of worker in 
testing raw materials. 

 Capital: In this factor it will be important to mention that it is the most 
important factor, this importance refers to the essential role of capital that all factors 
can be available if the capital is huge, the company can provide all of skilled workers 
high quality equipment and modern tools and the finest sorts of raw material. All 
previous factors will be high cost; so the capital can provides it; according to that the 
ability of the capital to provide all factors of quality helps the firm to raise the level of 
the quality of its own products or service. Additional to above we have to mention 
that high capital can also play a role to release the product in a compatible price so 
that positively affect on the firm's competitiveness. 

 Management: To preserve the quality, quality control department has to be 
supported y the top management. The management can guide the firm to success by 
its creative and inventive approach according to the above the management affects of 
the quality of product by correct taken decision in the correct time where takes into 
account the cost and how that affect on the industrial process progress, also 
management experience its ability to take the decision in short time, centralization 
and decentralization and initiative all these factors determine the ability of 
management to create a good work environment to raise the quality of the product.  

 Raw material: The quality of the used raw material in industrial process affects 
on the final product quality, suppose that we use a raw material which does not need 
treatment process so that will reduce the cost of manufacturing and the operation 
time, in other hand; sometimes in chemical industries, chemicals negatively affect on 
environment so it is important to choose the raw material carefully which it has to be 
Eco-friendly (Environment friendly), additional to previous raw material which it's 
suppliers well-known that affects on quality of product in two apposite paths; that 
the raw material test sometimes will not be accurate cause it is supplied from a well-
known supplier; but the positive point in this case if there is and faced problem the 
supplier will give a fast and immediate corrective action for the consumer to save his 
reputability. The raw material effects as a factor on quality of products is huge and 
important point this study will not be enough to mention all the cases of its effects. 

 Tools and technical equipment: Specially this factor depends on all the previous 
factors and also it affects on all of those factors, but in the case of this factors affects 
on raw material and vice versa it will be important to mention that the selection of 
tool depending on the raw materials will give a good result in quality and how it 
flexible to be modified according to raw material manufacturing requirements, refers 
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to that the productivity will increase and the defects will decrease, taking to the 
account the easiness of using these tools helps the worker to perform his job in a good 
way with shorts time and less effort that leads to high productivity and high quality 
of products.   

III. CHEMICAL INDUSTRY IN TURKEY   

Turkey had the highest amount of FDI in chemical manufacturing in 2007 with more than 
USD 1.1 billion. Moreover, Turkey was able to attract an impressive level of FDI to the 
chemicals industry. FDI inflows to the industry increased CAGR 27% from 2008 to 2012 
nearing almost USD 1 billion in 2012 (Deloitte, 2014: p 11). 

Diagram (1): Distribution of Chemical Outputs across Various Industries in Turkey in 
2012 (Deloitte, 2014: p14). 

 

 

By noticing the previous diagram (1), the chemical industries are not only producing 
chemicals as final products but also to produce chemicals, which are used as inputs for 
manufacturing process. 

According to the below diagram (2), Turkey's exports growth became 20 billion USD in 2012 
which was 12 billion USD in 2007 we can notice also the decreasing of this exporting at 2009 
and 2010 which were in the period of global crisis in year of 2008.   

Diagram (2): Turkey’s Chemicals Industry Exports, 2007- 2012 (Deloitte, 2014: p18). 

 

 

It can be mentioned here to the most important chemicals industries' sub-sectors which are, 
the paint and coating, the fertilizer, the detergent, cosmetics and personal care, the plastics, 
the rubber and inorganic chemicals.   
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Diagram (3): Number of Workers in Chemical Manufacturing (Deloitte, 2014: p 52). 

 

 

 

According to the above diagram (3) we could see how the chemical manufacturing sector can 
attracts many employees to involve in this sector  

IV. GAZİANTEP ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (GAOSB) IMPORTANCE 

The importance of Gaziantep refers to its location in the south of Turkey which makes it the 
gate to the Middle East, also the nearness to the Mediterranean Sea redounds it a strategic, 
industrial and economical importance in the same time. 

In another hand, the project of highways or crossroads which will make Gaziantep a portal 
city and that will contribute in increasing the exports of Turkish southern and will facilitate 
the importing in many industries, according to that Gaziantep will raise the economic status 
in Turkish southern such as Kilis Kahramanmaras, Hatay, Urfa, and Osmanya.  

Gaziantep one of the most important industrial center in Turkey; that is because of the 
industrial investment which gives the chance for the investors and Turkish capital to invest 
in Gaziantep with a high facilities and completed infrastructures which are lower cost than 
other cities. 

The development of Gaosb is continuous and fast, where the consumed energy of Gaosb 
around 5.5% of total of Turkey in industrial sector, and here we can mention that in the year 
of 2011 the consumed natural gas was 214 million m3 comparing with the next year 2012 
where it increased to come to 350 million m3 of natural gas, so that indicates to the 
development of industries and the increasing of need of energy resources.  

Gaosb it is not only one of the important industrial zone in Turkey it is also has got one of 
the highest level of exports where in September 2012 the exports was 513.672.000 dollar and 
that made Gaziantep in the 5th place of exports in Turkey.     

Addition to previous we will mention that Gaosb will be the biggest industrial zone in 
Turkey, it has got the highest number of textiles firms in Turkey, it is the biggest exporter to 
Iraq in Turkey, and has got a lot of plastic factories and heavy machines. 

The highest management of Gaosb supports the manufacturers by R&D department by 
presenting the solutions and suggestions for their faced problems. 
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In the environmental side; the quality safety and environmental system always are updated 
systems with the modern technologies; that is for keeping up with all requirements and 
facing all needed specifications, Gaosb is committed to all rules and in structures to preserve 
the environment, and all of Gaosb's agents and suppliers show the same commitment too, 
that is appears in all plans and objectives which are responsible to reduce pollution and 
prevent from all related risks. 

In the end of this section we have to mention that TSE invests 5 million TL in Gaosb.  

According to the statistic of year 2010 in month of February that shows some of treatment 
plant for waste water at OIZ, is said that there was a project under 2nd stage of construction 
continuing in the Gaosb IV with 1.100 hectares of area, 90.000 m3/day of waste water and 
flow rate 60.000 m3/day.   

Also there was at Gaosb in I, II and III zones another treatment plant of waste water which 
was still in the 1st stage of putting into the operation. 

This 2014 in the period of January and November the percentage of exports by Gaziantep 
increased by 2.2 % which come 6,250,000,000 USD and that according to the (GSO) statistics, 
so this year comparing with last year of 2013 in the same period the exports amount was 
5,893,315,000 USD so this refers to the both of high quality and modern used technology and 
supporting of high managements, this increasing of exports will be continuous 
(http://www.gso.org.tr , 2014).     

Özel OSB Anadolu Teknik Lisesi (Private OIZ Anatolia Technique High School) :    

This school one of the most important group of schools which is includes 10 different 
training programmes to prepare trained skilled graduated students who are able to start 
working in any of industrial or working fields, and those 10 programs are; textile, machines 
and metals, Auto industry, electrical and electronics, Industrial Automation, plastic, 
furniture and interior design and food and chemical industries.   

This school will feed the Gaosb of a skilled labour school advantages and how it is more 
special than others it does not only prepare a skilled labour it also gives them a paid dorms 
and Gaosb paid for this school to meet the students studying costs; so here we can mention 
how the Gaosb a main plays role in providing the society of skilled labour in many required 
fields in industry sector. And that will raise the level of life in city at the social and economic 
status.  

Also Özel OSB Anadolu Teknik Lisesi learns four main languages which are English, Arabic, 
German, and Russian so in this case the graduated students will be able easily to work in any 
country. 

 The ministry of education and ministry of industry according to the signed protocol which 
is signed with EU, it allows for these school students to take a summer training programmes 
in any of European Union countries, that means the trained students will know and be 
familiar to work at new conditions and countries. 

Finally this school offers a high quality life style.         

A. Gaosb Historical Development 

The Enterprise of this zone started at 1960 and infrastructure has been finished at 1969 then 
at 1972 work has been started up. 

Gaosb is divided to 5 industrial organized zones, and briefly we will explain the historical 
and the updated information. 

Zone (I): 

http://www.gso.org.tr/
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At 1969 the land has been sold and owned where it was established at 210 hectares and the 
infrastructure with all plots were prepared, nowadays in zone (I) there are 147 SMEs are 
active. 

The consumed kilowatts of electricity per month are 38500000, 3,250,000 m3 /month of 
natural gas, 120,000 ton of water and 22,000 person work inside this zone. 

Zone (II):  

In 1980 the statistical repots indicates to the high development and improvement of the 
exports exported products of the zone also the desiring investors increased to face the 
industrial requirements. 

The extension work started in 1987 for the zone (II) where it is established at 450 hectares of 
lands and the infrastructure is finished in 1997 where this zone contained 277 plots 274 of it 
are active companies as textiles, food, chemical industries, plastic industries, where the 
consuming of electricity is 87 million KW/month, 200,000 ton of water and 9,750,000 m3 
/month of natural gas that 36,000 person work at this zone. 

Zone (III): 

This zone was established in 1994 to face the increasing of desiring of investment at Gaosb 
according to that this zone was founded on 540 hectare of land, up to date there are 252 firm 
active in this zone where the total of industrial plots are 275 plots. The consuming of 
electricity is 117 million KW/month, 250,000 ton/month of water and 4.5 million m3/month 
of natural gas; also the total working person in this zone is 34,000 persons.  

Zone (IV): 

The work of establishment started in 1998 and buying the land of this zone and 2002 all the 
works are prepared and finished. Up to date there are 82 active firms, 28 firms under 
building and 140 industrial plot are prepared.  

The consuming of electricity for this zone is 570,000,000 KW/month, 30,000 ton of water per 
month and 12.5 million m3 /month of natural gas, also the working persons number in zone 
is 28,000 persons. 

Zone (V): 

This zone is established on 11 million m2 in June 2013 at the industrial zone to receipt new 
investors; due to that lands are prepared an allocated for this aim. 

350 plots are prepared and allocated for industrial objective. And for the continuous demand 
for lands by the investors so around 1 million m2 of land has been sold for providing 
investors needs and to start prepare lands with infrastructure. 

The statistics of zone V are textile 345companies, food 178 companies, plastic 58 companies, 
chemicals 48 companies and other industries 143 companies so the total of previous is 800 
companies. 

This zone has 24 million metric of area, and its capacity of employment is120,000 workers. 

The energies statistics are; 300.000.000 KHW of electricity per month, 600.000 ton of water 
per month and 30.000.000 m3 of natural gas per month.   

In the side of exporting in the year of 2012 this zone exports was 5.879 milliard dollars and it 
exports to near of 173 countries.     
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Distribution of natural gas which used in the OIZ (organized Industrial Zones) Year 2008 was in 
Gaziantep 102.544.102 Sm3, where the total of all other OIZs 4.526.123.713 Sm3 (Cansiz, 2010: 
p98).      

Gaziantep will be port city:  

The head of GSO (Gaziantep industrial chamber) Adil Konukoğlu in the subject of Hassa-
crossroad project which will make Gaziantep a port city. 

Where the government will make highways according to the request of 5th industrial area 
management of Gaziantep and that will decrease the distance between Gaziantep and 
Iskenderun port by Hassa-crossroad highway in 31Kms only. 

This developmental project is an important step in this field and southern area of Turkey and 
that will increase the exports of Gaziantep city and will make it more developed city and it 
will not only for Gaziantep but also Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman and 
all the southern area of Anatolia. 

V. THE IMPACT AND EFFECT OF QUALITY STANDARDS IN CHEMICAL SECTOR 
AT GAOSB  

A. Study subject 

The Impact and Effect of Quality Standards in Chemical Sector at Gaosb 

B. Study Problem 

Recently the industrial zones in the whole world are affected by the development of quality 
systems and standards, if the quality systems or standards are implemented correctly way or 
incorrectly the effects will appear in the level of improvement of the industrial zones in 
general and the specified factories in special cases. In this study we choose the chemical 
sector in Gaziantep industrial zone to study the effects of quality standards at this sector in 
this zone and does that contribute in increasing of economic development in Gaziantep city 
or Turkey. 

C. Study Variables 

In this study there are two types of variables: 

- Dependent variable, which is the development of chemical sector at Gaosb. 

- Independent variables, which is the efficiency of quality system. 

D. Study Hypothesis 

This study will verify the following hypotheses which are: 

1) There is indirect relationship or effect of the quality systems and standards on the 
development of chemical sector at Gaosb. 

2) The quality systems and standards effect on the development of the utilized methods and 
techniques in chemical factories, which are used to save the environment.  

E. Study Objective 

This study has got several objectives which are as following:  

 To reveal the effect of quality standards at chemical sector in total 
development at Gaosb. 

 To study the relationship between quality standards in factories of chemical 
sector and their effects on the work and employees conditions, and on the 
environment. 
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 To identify the Gaosb role in the local productivity and its ratio of GDP (Gross 
Domestic Product) in Turkey or by comparing to another industrial areas in Turkey 
in chemical sector. 

F. Study Population 

This study population will be at Gaosb (Gaziantep Organized Industrial Area) specially the 
chemical sector at this industrial area. Which are 138 factories recorded on Gaosb website.    

G. Study Importance 

The importance of this study and the reasons of selecting this subject returns to the 
following: 

 To encourage the coming new studies in the same subject and field. 

 To reveal the economic importance of quality standards implementation at 
industrial areas. 

 To make addition or add a new study of research in use in development 
planning system at Gaosb and the Turkish southern.  

H. Study Queries 

In this study we posited few queries which will help us to draw a previous image for the 
initial results by answering these following queries or questions: 

The main question of the study: do the quality standards contribute in the development of 
chemical sector at Gaosb? 

Sub questions:   

1) Is there a development or any special characteristics at chemical sector at 
Gaosb comparing with other Turkish industrial zones? 

2) Is there any relationship between quality standards development and the 
chemical sector efficiency? 

3) Is there a relationship between quality standards development and Gaosb 
development of productivity and economic efficiency; especially in exports amount? 

4) Is there a relationship between quality standards and the commitment in 
preserving the environment? 

5) Is there a relationship between quality standards development and each of: 
number of work hours, quality department budget and the easiness of implementing 
of quality system? 

6) Is there a relationship between the implemented quality system and the 
quantity of defects? 

7) Is there a relationship between the quantity of defects and founding 
maintenance unit? 

8) Dose the delay of the salary affect on the product quality? 

9) Dose the staff turnover affects on the product quality? 

10) Is there a relationship between quality system and training and improvement 
skills of the workers? 

11) Does the hugeness of the order (indent) of products affects on its quality? 
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12) Is there a relationship between the highest management's supporting and the 
amount of quality department budget? 

13) Is there a relationship between the type of awarded quality certificate and the 
times of auditing either internal or external? 

14)  Is there a relationship between the shift and ratio of defects? 

15) Is there a relationship between the degree of commitment in quality 
department and each of: level of highest management supporting, quality 
department budget, and educational level of quality department staff and the number 
of work hours? 

İ. The Study's Sample and Limitations 

1. The Study's Sample  

The sample volume has been calculated using the following formula (Weiers, 2008:300): 

𝑛 =
𝑞 ∗ 𝑝 ∗ (

𝑍𝛼
𝑑

)2

1 +
1
𝑁 ∗ [𝑞 ∗ 𝑝 ∗ (

𝑍𝛼
𝑑

)
2

− 1]

+ 𝑝 

 

p: Observed in the populations x ratio 

q: (1-p) value 

N: Population volume 

n: Sample volume 

𝑍𝛼: α=0.05 for 1.96.  

d: Acceptable error rate 

 

             In the above formula, value of p and q are generally known. Therefore, success rate 
for populations to represent the best the sample of selecting (the ratio of x event which is 
observed in the population) p = 0.5 is considered. Survey has been conducted with 56 test 
from 138 populations, the assumption that the 90% confidence level, according to the 
formula of 8.5% with acceptable error rate.  

The study's sample included (56) chemical factories in Gaosb, where they answered the 
distributed questionnaires by their quality department officers to cover the required sides of 
this study.  

The ratio of sample to the population is as the following equation: 

Done Questionnaires # / Taken Study Population # = Ratio 

56/138 = 41% 

2. Study Limitations 

This study was faced by some limitations and obstacles which are as following: 

1) The difficulty of data collecting which was done 
by using questionnaire method. 
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2)  The weakness of communication with the 
factories' staff that because of weakness of Turkish languages skills by us. 

3) Selection and determination of chemical sector 
makes the study restricted in one direct and the results only can be generalized in 
chemical sector. 

4) The rapid development which occurs at Gaosb 
complicates the study procedures to keep the data and results updated. 

5) The bulkiness of Gaosb leads to not roaming 
inside the zone. 

J. Data Analysis and Findings Evaluation 

The used Quality System: We can notice from the below table No. (1) And diagram No. (4) 
that the repetition of the used quality system were 25 factories are using ISO system which 
means 44% from 56 factories which are the study's sample total, 24 factories are using TSE 
system which means 43%, 5 factories are using both of ISO and TSE system with a ratio of 
9%, then there was 1 factory using ISO, TSE and other quality systems which ASTM, Nem 
and BDT, which gets 2% ratio and another 1 factory is using ISO, TSE, CE and other quality 
systems which were API and GOST. 

Finally there wasn’t any factory using Sigma quality system.  

Table (1): The Used Quality System (Empirical Study, 2014) 

Quality 
system 

awarded 
certificate 

ISO TSE ISO+TSE 

ISO 

TSE 

other 

ISO 

TSE 

CE 
other 

Sigma CE Other Total 

Repetition 25 24 5 1 1 0 0 0 56 

Ratio (%) 44 43 9 2 2 0 0 0 100 

Diagram (4): The Used Quality System (Empirical Study, 2014) 

 

The Time of Taking Test Samples: According to the results of the below table (2) and 
diagram (5) there were 28 factories are taking test sample one per hour which represents 
about 50% from the study's sample, where 10 factories are taking test sample before lunch 
which represents 18% from the study's sample, then there were 15 factories are taking test 
sample in the shift end which gets a ratio of 27%, finally there were 3 factories take test 
sample in different times one of them takes test sample in each quality inspection round, 
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another takes test sample in the end of production and the last of those 3 factories uses a new 
quality system of taking test sample.     

Table (2): The Time of Taking Test Samples (Empirical Study, 2014) 

Taking test 
sample time  

 One per  
hour 

Before 
lunch 

Shift 
end 

other Total 

Repetition 28 10 15 3 56 

Ratio (%) 50 18 27 5 100 

Diagram (5): The Time of Taking Test Samples (Empirical Study, 2014) 

 

The Time of Internal Audit: By taking an analytical look to the results of below table (3) and 
diagram (6) we could find that there were 19 factories do the internal audit once per month 
which represents 34% of under studied factories total also there were 26 factories do it once 
per 3 months and that represents 47% then there were 8 factories do it once per 6 months that 
means the ratio is 14 % and we found that there wasn’t any factory does the internal audit 
once per year but finally we found that there were 3 factories do it in other of the set choices; 
one of those 3 is always it does the internal audit the other was weekly does it, the last of 
those 3 was does it twice per month, finally those 3 factories represents a ratio of 5%. 

Table (3): The Time of Internal Audit (Empirical Study, 2014) 

Internal audit 
time 

Once/month 
Once/ 

3 
months 

Once/ 
6 

months  
Once/year other Total 

Repetition 19 26 8 0 3 56 

Ratio (%) 34 47 14 0 5 100 

Diagram (6): The Time of Internal Audit (Empirical Study, 2014) 
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The Time of External Audit: From the empirical study results we found that 1 factory has 
got an external audit once per month which is unusual results that because of ISO and TSE 
system it always makes the external audit at the most once per 3 months so that 1 factory got 
ratio of 2% of the total sample, then we found also that another 1 factory makes the external 
audit once per 3 months so it ratio also was 2% then we found 28 factories got normal 
external audit time which make that audit once every 6 months which represents 49% of the 
total sample then there were 25 factories make the external audit once in year which 
represents 45% of total sample. 

Finally there was 1 factory makes the external audit in other time but didn't give any 
explanation; so it represented ratio 2% of total study's sample.   

Table (4): The Time of External Audit (Empirical Study, 2014) 

External audit 
time 

Once/month 
Once/ 

3 
months 

Once/ 
6 

months  
Once/year other Total 

Repetition 1 1 28 25 1 56 

Ratio (%) 2 2 49 45 2 100 

Diagram (7): The Time of External Audit (Empirical Study, 2014) 

 

The Educational Level of Quality Department Staff: It is clear from table (5) and diagram 
(8) that the most of the quality department staff are university graduates with a BSc degree 
which represents 66% of the total ratio where there was only 1 factory it's staff are higher 
educated which represents 2% of total ratio and the second highest ratio was 32% which was 
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represented by high school educated quality department staff's factories which were 18 
factories.  

Finally there wasn't and factories have got quality staff with primary or secondary education 
and that because of the sensitivity of quality department responsibilities and activities and 
the Gaosb requirements of quality department to improve and develop the chemical sector in 
Gaosb.  

Table (5): The Educational Level of Quality Department Staff (Empirical Study, 2014) 

Educational 
level 

Primary  
Secondary 

+High 
school 

University 
Higher 

education  
Total 

Repetition 0 18 37 1 56 

Ratio (%) 0 32 66 2 100 

Diagram (8): The Educational Level of Quality Department Staff (Empirical Study, 2014) 

 

The Commitment Level of the Quality Department Staff: From the results of table (6) and 
diagram (9) we notice that most of the factories' quality department staffs are from the 1st 
degree of commitment with quality system which were 56 factories with ratio 64% and there 
were 19 factories in the 2nd degree which represented 34% then only 1 factory it's quality staff 
committed but in the 3rd degree so that means most of the samples are in the high level of 
commitment with quality systems; that was approved by that there wasn't any factory chose 
the forth choice (irresponsible) that means all samples have a responsible and committed 
quality department staffs. 

Table (6): The Commitment Level of the Quality Department Staff (Empirical Study, 2014) 

Commitment 
level 

1st 
degree 

2nd 
degree 

3rd 
degree 

irresponsible Total 

Repetition 36 19 1 0 56 

Ratio (%) 64 34 2 0 100 

Diagram (9): The Commitment Level of the Quality Department Staff (Empirical Study, 
2014) 
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The Amount of Budget of Quality Department: All the factories gave us the budget money 
for Q. Dept. were the average or those budget was (12973TL) were the budget amounts were 
divided into two groups which are (10000TL and more) and (less than 10000 TL) so the first 
group there was 40 factories are included which represented ratio 71% and the another 
group there was 16 factories are included which represented ratio of 29%. 

According to above that gives an indication that the Q. Dept. is given an importance and a 
suitable budget. 

Table (7): The Amount of Budget of Quality Department (Empirical Study, 2014) 

Budget intervals 10000TL and more Less than 10000 TL Total 

Repetition 40 16 56 

Ratio (%) 71 29 100 

Diagram (10): The Amount of Budget of Quality Department (Empirical Study, 2014) 

 

The Easiness Level of Implementation Quality System; According to the results which 
appear in the table (8) and diagram (11) we found that the most factories have an easy 
quality system with 42 numbers of factories with a ratio of 75% that means the most factories 
follow the good quality system which make the employees able easily to use and implement 
the quality system. 

Then there were 9 factories have a difficult quality system and that returns to the sensitivity 
of the chemical industries type and the followed production processes so; they represented 
16% of the ratio the very easy quality systems were followed by 5 factories that because of 
the easiness of the followed production process and the quality department tests; so it 
represented 9% of the ratio. 
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easiness level 
Very 
easy 

easy Difficult  other Total 

Repetition 5 42 9 0 56 

Ratio (%) 9 75 16 0 100 

Diagram (11): The Easiness Level of Implementation Quality System (Empirical Study, 
2014) 

 

The Total Number of Employees in Quality Department: In this part we take a look of the 
total number of Q. Dept. employees they were in 43 factories between 1 to 5 employees 
which represents 77 % of ratio so that reflects the easiness of quality system in these factories 
or the bigness of factories or the number of production processes. 

Then there were 12 factories have 6 to 10 employees work at Q. Dept. which represented 21% 
of total number of studied samples of factories. 

Also there wasn't any factory has 11 to 15 employees work at Q. Dept., finally only 1 factory 
has 16 & more employees work at Q. Dept. which represents 2% of ratio and that indicates to 
the hugeness of this factory and how much it's developed manufacturer and how much the 
Q. Dept. is supported and important to get this number of employees who work at it.  

Table (9): The Total Number of Employees in Quality Department (Empirical Study, 2014) 

Employees total # 1-5 6-10 11-15 
16 & 
more 

Total 

Repetition 43 12 0 1 56 

Ratio (%) 77 21 0 2 100 

Diagram (12): The Total Number of Employees in Quality Department (Empirical Study, 
2014) 
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The Inspection Rounds by Quality Department: In this part we found 9 factories make the 
inspection rounds once per shift which represents 16% of ratio and there 17 factories do it 
twice per shift with 30% of ratio then 24 factories do it 3 times per shift with ratio 43%, finally 
we found only 6 factories do it when it is needed. 

So the results above indicate that the inspection rounds appear in the most factories more 
than once per shift.  

Table (10): The Inspection Rounds by Quality Department (Empirical Study, 2014) 

inspection 
rounds 

Once/shift Twice/shift 3times/ shift For need Total 

Repetition 9 17 24 6 56 

Ratio (%) 16 30 43 11 100 

Diagram (13): The Inspection Rounds by Quality Department (Empirical Study, 2014) 

 

The Factories' Chemical Industry Type: We can notice from the results which are found in 
the table (11) and diagram (14) that the chemical industry types are various and according to 
those results that the paints industries is the highest number with 16 factories then there 
were 15 factories manufacture plastic then in the 3rd level hygiene manufacturing is found 
with 11 factories, then chemicals manufacturers were 9 factories, those are the highest 
numbers that because of the high need of those industries whether for export or local 
consuming and also the easiness and low cost of it's production. 

Finally we could see that the lowest factories types were metal, PVC and petrol industries, 
that confirms the previous note that the high number of manufacturers is for the easy and 
low cost industries and the heavy and costly industries have the lowest repetition of the 
results.   

Table (11): The Factories' Chemical Industry Type (Empirical Study, 2014) 

Chemical 
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Total 

Repetition 16 11 9 2 15 2 1 56 
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Ratio (%) 28 20 16 4 26 4 2 100 

Diagram (14): The Factories' Chemical Industry Type (Empirical Study, 2014) 

 

The Firms' Working Hours: In this part we found that 35 factories work 5 to 8 hour per day 
with ratio of 63% that indicates the most of industries type are easily to be done during 8 
hours at the working day then there were 18 factories work 9 to 12 hours per day that means 
more than one shift are followed in those factories, which represented 32% of ratio, finally 
there were only 3 factories work more than 13 hours per day with 5% ratio.    

Table (12): The Firms' Working Hours (Empirical Study, 2014) 

Working hours 
5to8 

hr/day 
9to12hr/day 

More 
than 

13hr/day 
Total 

Repetition 35 18 3 56 

Ratio (%) 63 32 5 100 

Diagram (15): The Firms' Working Hours (Empirical Study, 2014) 

 

The Amount of Higher Management Support to Quality Department: This part one of the 
important parts in this study that reflects an important reason of the prosperity of quality 
system implementation in Gaosb, which push the production to grow up so we could find in 
the results of this part that 31 factories are always supported by higher management which 
represents 55% of the ration, then 21 factories sometimes are supported which represents 
ratio 38%, in the opposite side the negative answers we got only 4 factories are not supported 
by higher management that only represents 7% and there wasn't any factory never hadn't 
been supported by higher management. 

So according to the previous we can say the higher management supporting is one of the 
reasons of quality department and factories improvement.   
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Table (13): The Amount of Higher Management Support to Quality Department 
(Empirical Study, 2014) 

higher 
management 

support 
Always  Sometimes  Not  Never  Total 

Repetition 31 21 4 0 56 

Ratio (%) 55 38 7 0 100 

Diagram (16): The Amount of Higher Management Support to Quality Department 
(Empirical Study, 2014) 

 

The Product Defects Ratio in the Starting up of Production: This part there were varying 
results cause of the industrial type differences some of them production defects ratio in 
starting up of production between 0-50% of the defect ratio which are recorded by 32 
factories and that represents 57% of sample ratio. 

If we look to the other group of answers which the defect's ratio were more than 50% to 
100% in starting up time they were recorded by 24 factories which represents 43% of the 
sample ratio; so the quality control department has to reduce this ratio or manage it.    

Table (14): The Product Defects Ratio in the Starting up of Production (Empirical Study, 
2014) 

defects ratio 0-50% 
More than 50%-

100% 
Total 

Repetition 32 24 56 

Ratio (%) 57 43 100 

Diagram (17): The Product Defects Ratio in the Starting up of Production (Empirical 
Study, 2014)  
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The Product Defects Ratio in the Middle of Production: In this part it was an expected 
result that all the factories get a defects ratio between 0 to 50% ratio in the middle of the 
production and that means or occurs by the stability of the production processes in the mid-
production time.  

So the defect ratio as expected must be the lowest. 

Table (15): The Product Defects Ratio in the Middle of Production (Empirical Study, 2014)  

defects ratio 0-50-% 
More than 50%-

100% 
Total 

Repetition 56 0 56 

Ratio (%) 100 0 100 

Diagram (18): The Product Defects Ratio in the Middle of Production(Empirical Study, 
2014)  

 

 

The Product Defects Ratio in the Shutting Down of Production: In this part we found from 
the table (16) and diagram (19) that 48 factories have a defects ratio 0-50% in production 
shutting down time which gives 86% ratio and 8 factories have a defects ratio more than 50% 
and that represents 14% ratio of the study sample that means there is instability situation 
occurs in the shutting down time to get this ratio of defects, where the starting up time in 
those factories more stable than shutting down that indicates if the problem doesn’t come 
from the processes the problem is people errors. 

 Table (16): The Product Defects Ratio in the Shutting Down of Production (Empirical 
Study, 2014) 

defects ratio 0-50% 
More than 50%-

100% 
Total 

Repetition 48 8 56 

Ratio (%) 86 14 100 

 

Diagram (19): The Product Defects Ratio in the Shutting Down of Production (Empirical 
Study, 2014) 
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The Implementation of Shifts System: This part shows that 24 factories have 2 shifts per 
day which presents 43% of ratio then there are 24 factories have 3 shifts per day which 
represents 43% of ratio finally there were only 8 factories have one shift per day which 
represents 14% of ratio, so that indicates to the need of increasing of the working hours per a 
day that because of the requirement of the chemical industries sector. 

Table (17): The Implementation of Shifts System (Empirical Study, 2014) 

Shift system 
 2 

shifts 
3 shift  1 shift Total 

Repetition 24 24 8 56 

Ratio (%) 43 43 14 100 

 

Diagram (20): The Implementation of Shifts System  

 

The Lowest Defects Ratio in the Shifts: This part indicates to shift which has the lowest 
ratio of defects, so the morning shift has the lowest defects ratio at 49 factories which 
represents 87% of study's sample so that means the morning shift is the best time for the 
working and has the most suitable conditions for production processes and human activities, 
then 1 factory answered of afternoon shift that the lowest defects appeared at it, only 2 
factories the night shift having the lowest defects ratio, finally there were 4 factories didn’t 
give answer for this part cause of not having defects.   

Table (18): The Lowest Defects Ratio in the Shifts (Empirical Study, 2014) 

Shift  Morning  Afternoon  Night  
No 

Answer 
Total 

Repetition 49 1 2 4 56 

Ratio (%) 87 2 4 7 100 

The product defect ratio in the shutting down of 
production

48

8

0
20
40
60

0-50% More than 50%-100%

Defect ratio

Re
pe

tit
io

n
Series1

The implementation of shifts system

22
26

8

0

10

20

30

2 shifts 3 shifts 1 shift

Shift system

Re
pe

tit
io

n

Series1



676 
 

Diagram (21): The Lowest Defects Ratio in the Shifts (Empirical Study, 2014) 

 

The Highest Defects Ratio in the Shifts: This part is expected to have the opposite results of 
the previous part and we get this expectation, which are 5 factories the highest defect ratio 
shift is the morning shift which represents 9% ratio, where 17 factories answered that 
afternoon shift is the highest which represents 30%, then as the expectation the highest 
defects ratio occurs in the night shift at 29 factories which represents 52% of the study's 
sample, finally there were 5 factories didn't answer this part some are cause there were not 
defects and another cause of can't determine.   

Table (19): The Highest Defects Ratio in the Shifts (Empirical Study, 2014) 

Shift  Morning  Afternoon  Night  
No 

answer 
Total 

Repetition 5 17 29 5 56 

Ratio (%) 9 30 52 9 100 

Diagram (22): The Highest Defects Ratio in the Shifts (Empirical Study, 2014) 

 

The Contribution of the Used Quality System in Saving Environment: This part shows if 
the used quality system at the factories adds any point in saving environment, the results 
were varying where 5 factories absolutely their Q. system saving the environment which 
represents 9%, then there were 14 factories their addition to the saving environment was 
some, then 18 factories answered that their systems doesn't add any point in saving 
environment which represents ratio of 32%, finally there 19 factories don't notice if their 
system contribute of save the environment which was the highest ratio of the all answers of 
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this part, and that unexpected result that because the quality system must notice and pay 
attention to this point. 

Table (20): The Contribution of the Used Quality System in Saving Environment 
(Empirical Study, 2014) 

System saving 
status 

Absolutely  Some   Not  
Not 

noticed  
Total 

Repetition 5 14 18 19 56 

Ratio (%) 9 25 32 34 100 

Diagram (23): The Contribution of the Used Quality System in Saving Environment 
(Empirical Study, 2014) 

 

The Chemical Wastes and Implementation Policy: This part had the unexpected results, 
where only 8 factories had got implementation policy for chemical wastes which represent 
14% of the sample's ratio, and then there were 48 factories don't have implementation policy 
for chemical wastes, which represent 86% of the ratio, the note here of this part where the 
chemical wastes go, and we noticed that the huge factories also don't have this 
implementation policy in the opposite of that some small factories have this implementation 
policy which make is not expected results. 

     

Table (21): The Chemical Wastes and Implementation Policy (Empirical Study, 2014) 

Availability  Yes No Total 

Repetition 8 48 56 

Ratio (%) 14 86 100 

 

Diagram (24): The Chemical Wastes and Implementation Policy (Empirical Study, 2014) 
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The Maintenance Unit: This part results were 43 factories have maintenance unit at the 
factory which represents 77% of ratio and there were 13 factories don't have their own 
maintenance unit which represents 23% of the ratio, that indicates to the range of the 
development status of the factories that they have their own maintenance units inside their 
factories. 

Table (22): The Maintenance Unit (Empirical Study, 2014) 

Availability  Yes No Total 

Repetition 43 13 56 

Ratio (%) 77 23 100 

Diagram (25): The Maintenance Unit (Empirical Study, 2014) 

 

The Salary Delay and Product's Quality: The results of this part reflects the effect of salary 
delay on product quality that means the motivation to work and to produce in good quality 
was increased in case of salary delay, so we found 2 factories their product quality is 
absolutely affected by salary delay then there were 31 factories are affected which represents 
55% of ratio, then there were 14 factories aren't affected which represents 25% ratio finally 
there were 9 factories didn't notice any effect of salary delay on their product's quality.  

Table (23): The Salary Delay and Product's Quality (Empirical Study, 2014) 

Effect   
Absolutely 

Occurs    
Occurs  

Doesn’t    
Occur 

Unnoticed Total 

Repetition 2 31 14 9 56 

Ratio (%) 4 55 25 16 100 
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Diagram (26): The Salary Delay and Product's Quality (Empirical Study, 2014) 

 

The Bigness of Orders and Product's Quality: This part study the hugeness of orders do 
they effect on the product's quality or not so we can determine from the table (24) and 
diagram (27) that there were 2 factories' huge orders absolutely effect on the quality of their 
products, where there were 26 factories their product's quality are affected of the hugeness of 
the orders which represents 46% of the ratio, then there were 22 factories their product's 
quality don't be affected by this hugeness which represents 39% of the ratio, finally there 
were 6 factories didn't notice this hugeness if it effects or not on the product's quality that 
returns to the natural of their industries and because of the lake of defects.   

Table (24): The Bigness of Orders and Product's Quality(Empirical Study, 2014)   

Effect   
Absolutely 

Occurs    
Occurs  

Doesn’t    
Occur 

Unnoticed Total 

Repetition 2 26 22 6 56 

Ratio (%) 4 46 39 11 100 

Diagram (27): The Bigness of Orders and Product's Quality (Empirical Study, 2014)  

 

The Staff Turnover Rate and Product's Quality: This part is important to be studied because 
the staff turnover rate in case of old system or the systems which don't follow the knowledge 
transfer from the professional employees to the others so it will effect on those factories, so 
from table (25) and diagram (28) the results we found were, 2 factories are absolutely 
affected by this turnover which represents 4% of the ratio, then there 15 factories this 
turnover effects on their product's quality which represents 27% ratio, where 21 factories 
have an opposite answers that the turnover of staff doesn’t effect on the product's quality 
and that represents 37% ratio, finally there were 18 factories didn't notice if this turnover 
effects or doesn't effect where this result represents 32% of the study's sample ratio.   
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Table (26): The Staff Turnover Rate and Product's Quality (Empirical Study, 2014) 

Effect   
Absolutely 

Occurs    
Occurs  

Doesn’t    
Occur 

Unnoticed Total 

Repetition 2 15 21 18 56 

Ratio (%) 4 27 37 32 100 

Diagram (29): The Staff Turnover Rate and Product's Quality (Empirical Study, 2014) 

 

Employees Training Program: This part take a look to the training programs for factories' 
employees so the results according to table (27) and diagram (30) were only 8 factories 
always do training programs for their employees this result represents 14% of the ratio, then 
35 factories do the training only for need and that represents ratio of 63% finally there also 
were 13 factories don’t do any training programs and that was unexpected result because 
those factories have a quality system specially ISO and TSE; which have in their instruction 
the employees training rules and employees development methods.    

Table (27): Employees Training Program (Empirical Study, 2014)  

Training program 
availability   

Always  
For 

need  
Non  Total 

Repetition 8 35 13 56 

Ratio (%) 14 63 23 100 

 

Diagram (30): Employees Training Program (Empirical Study, 2014) 
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K. Data Analysis and Finding the Correlations 

In this section we could find some correlation between some variables to assure the impact of 
quality standards on the chemical sector in Gaosb in many directions and the below table 
will show us these correlations and we will discuss them and what they indicate to. 

Table (28): Correlations of Study (Empirical Study, 2014) 

Correlation Between: 

*:Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**:Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed) 
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The used Quality 
System 

1) The Amount of Budget of 
Quality Department (P) 

+  0.000 0.547** 

2) The Commitment Level of the 
Quality Department Staff (S) 

- 0.009 0.395** 

3) The Salary Delay and 
Product's Quality (S) 

- 0.001 0.432** 

4) Employees Training Program 
(S) 

- 0.000 0.457** 

The Educational 
Level of Quality 
Department Staff 

5) Employees Training Program 
(S) 

- 0.004 0.377** 

6) The Chemical Wastes and 
Implementation Policy (S) 

+ 0.012 0.333* 

7) The Amount of Higher 
Management Support to Quality 
Department (S) 

+ 0.000 0.514** 

8) The Commitment Level of the 
Quality Department Staff (S) 

- 0.000 0.682** 
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The Amount of 
Higher 
Management 
Support to 
Quality 
Department 

9) The Commitment Level of the 
Quality Department Staff (S) 

- 0.000 0.565** 

10) The Amount of Budget of 
Quality Department (S) 

+ 0.000 0.482** 

The Amount of 
Budget of 
Quality 
Department 

11) The Total Number of 
Employees in Quality 
Department (P) 

+ 0.000 0.735** 

12) The Firms' Working Hours 
(P) 

+ 0.046 0.268* 

The Salary Delay 
and Product's 
Quality 

13) The Bigness of Orders and 
Product's Quality(S)  

+ 0.000 0.454** 

The 
Implementation 
of Shifts System 

14) The Commitment Level of 
the Quality Department Staff (S) 

- 0.016 0.322* 

The 
Commitment 
Level of the 
Quality 
Department Staff 

15) The Firms' Working Hours 
(S) 

+ 0.001 0.442** 

16) The Amount of Budget of 
Quality Department (S) 

- 0.000 0.467** 

(P): Pearson correlation, (S): Spearman correlation  

From the above table (28) we can notice that some of the correlations of our studied 
variables, let's take them one by one as following: 

1) We found by using SPSS Program the part of Pearson correlation that there is a correlation 
between the used quality system and the amount of budget of Q. Dept. and the correlation 
was 0.547 with significant 0.000 at the 0.01 level (2-tailed) so that means the correlation is 
strong because it approaches to 1, that indicates the availability of quality system makes the 
necessity of allotting budget for Q. Dept.   

2) We have got a result that there is a correlation between the used quality system and the 
commitment level of the Q. Dept. staff by using Spearman correlation method and the results 
were correlation 0.395 with 0.009 significant (2-tailed) that indicates the correlation is 
approximately strong. 

According to the previous the availability of quality system helps to make the working 
environment and the staff of Q. Dept. committed with rules and instructions in the 1st degree 
but not always, the out of the ordinary in this case if the Q. Dept. staff are not committed that 
comes from some abnormal situations whether it is salary delay, bigness of orders or there is 
a new employee under training period. 

3) In this one we found that there is a correlation between the used quality system and the 
salary delay and product's quality which is clear with significant 0.001 at the 0.01 level (2-
tailed), here the correlation almost strong and indicates to the relation between these 
variables started to be strong and that also can explain the importance of availability of 
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quality system which controls the impact of the salary delay or its effects on the product 
quality. 

4) Our results in this part that there is a strong correlation by using Spearman correlation 
method which emerged 0.457 with 0.000 significant at the 0.01 level (2-tailed) that means this 
correlation strong and approaches to 1 so that indicates to the effectiveness of the availability 
of quality system on the necessity of employees training program, but here the correlation in 
inverse relationship but this is a negative indicator that shows the training program going to 
be less in spite of the availability of quality system.  

5) In this section we found that the spearman correlation was 0.377 and significant 0.004 at 
the 0.01 level (2-tailed) so there is a relationship between the educational level of Q. Dept. 
staff and employees training program and this correlation is negative which indicates to 
inverse relationship and that is logical where the high educated staff doesn't need a training 
program so the training program decreases or done if it is required. 

6) We in this part there is a positive or proportional relationship between the educational 
level of Q. Dept. and the chemical wastes and implementation policy and the spearman 
correlation was 0.333 with significant 0.012 at the 0.05 level (2-tailed) and that make the 
relationship is not strong but gives an indicator to correlation between these two variables. 

7) The correlation of the educational level of Q. Dept. staff and the amount of high 
management support to Q. Dept. according to Spearman correlation method is 0.514 with 
significant 0.000 at the 0.01 level (2-tailed) which has a positive sign that means this 
correlation is strong and proportional relationship which indicates to; when the educational 
level of Q. Dept. staff increases the supporting of high management increases and that 
logically occurs every where, when the educational level of the staff increases the level of the 
confidence of their working methods, results and their decisions increases, that bears them a 
lot of responsibility. 

8) In this part we found that there is a relationship between the educational level of Q. Dept. 
staff and the commitment level of Q. Dept. staff and that reflect the effect of the educational 
level on the commitment level so the Spearman correlation was 0.682 with significant 0.000 
so the correlation is strong because of its approaching to 1. 

9) This part is related and correlated to both of the previous two parts which are about the 
educational level of Q. Dept. staff and the commitment level of Q. Dept. staff so the logical 
situation occurs when there is a relation between the level of  educational and the amount of 
supporting, and the educational level and the commitment level, then the both of the 
commitment level and the amount of supporting high management must have a relationship 
between each other, must be correlated, so we could approve that by using Spearman 
correlation method and the results were correlation was 0.565 with a 0.000 significant at the 
0.01 level (2-tailed) so this correlation is strong and expected to occur, so we can say that 
these three variables are affected by each other. 

10) This part we can notice that between the amount of higher management support to Q. 
Dept. and the amount of budget of Q. Dept. a relationship which is approved by using 
Spearman correlation method, the correlation was 0.482 with significant 0.000 at the 0.01 
level (2-tailed) so that indicates to a strong correlation with positive side which means when 
the higher management supports Q. Dept. that leads to increase the amount of budget for Q. 
Dept. so this what empirically happens in our study. 

11) From this section we notice that there is a strong positive correlation between the 
amounts of budget of Q. Dept. and the total number of employees in Q. Dept. which 
approved by using Pearson correlation method and it was 0.735 with significant of 0.000 at 
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the 0.01 level (2-tailed) according to the pervious result it is normal to increase the amount of 
the budget for Q. Dept. when the number of staff increases. 

12) This part discover a correlation between the amount of budget of Q. Dept. and the firm's 
working hours by using Pearson correlation method and the got result is correlation 0.268 
with 0.046 significant at the 0.05 level (2-tailed) and that leads us to say it is all most a weak 
correlation but it is logically happens at any factory, what it spend money for any 
department's activities it looks for a work and achievements, that comes by increasing 
working hours, but able to occur. 

13) in this part we found that there is a relationship between the salary delay and the bigness 
of orders by using Spearman correlation method which was 0.454 with 0.000 significant at 
the 0.01 level (2-tailed) this correlation positive that doesn't indicate if salary delay increase 
the bigness of order increases, in this case it shows that both of these cases moving in the 
same effect on the quality of product so it means if the salary delay happens and the orders 
are big the quality product will be affected according to the status if it increasing or 
decreasing; due to that there is a correlation because of the same effect of them on the same 
variable. 

14) in this part we found that there is a negative relationship between the implementation of 
shifts system and the commitment level of Q. Dept. staff by Spearman correlation method 
which is 0.322 with significant 0.016 at the 0.05 level (2-tailed) which means a weak 
correlation that indicates if the factories implement the highest number of Q. Dept. staff will 
decrease so it indicates the shift system has a negative effect on the commitment level of Q. 
Dept. staff but it is not with a high indicator that what we mean of weak correlation.    

15) In this part we could notice that the correlation between the commitment levels of the Q. 
Dept. staff and the firms' working hours is 0.442 by using Spearman correlation method with 
significant at the 0.001 level (2-tailed) so this normal to occur that because of the period of the 
time of work effects on the degree of the commitment for example when we work more than 
10 hours at the day our desire of the work decreases so the commitment to work correctly 
will decrease, and in the opposite case we can find some employees start their creativity of 
work in a high number of working hours without any reducing of their commitment degree.  

16) In this part we find there is a correlation between the commitment level of Q. Dept. staff 
and the amount of the budget of the Q. Dept. staff by using Spearman correlation method 
and the result was 0.467 correlation with 0.000 significant at the 0.01 level (2-tailed). In this 
case the correlation normal to be occurred because always the money effects on the behavior 
of the humans.        

Table (29): The Relationship between Q. System & Working hrs (Empirical Study, 2014) 

Q. System with working 
hrs Repetition Percentage (%) 

ISO (5-8 hrs) 12 21 

ISO (9-12 hrs) 13 23 

TSE (5-8 hrs) 18 32 

TSE (9-12 hrs) 4 7 

TSE (13 &more) 2 4 
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ISO+TSE (5-8hrs) 4 7 

ISO+TSE (9-12hrs) 1 2 

ISO +TSE +other (5-8hrs) 1 2 

ISO +TSE +other +CE (5-
8hrs) 1 2 

Total 56 100 

Diagram (31): The Relationship between Q. System & Working hrs (Empirical Study, 
2014) 

 

From the table (29) and diagram (31) we can notice that the Q. system effects on the working 
hrs but it is not a clear effect but from the seen data we can notice that there isn’t any factory 
has got an ISO system and works 13 & more hrs this result according to study's sample. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

Conclusion 

In the end of this study we could find some conclusion according to our researches and 
readings finally these conclusions were as the following: 

1) From the tables and diagram which are the analysis of the collected questionnaire we 
could find that there is indirect relationship between the effect of quality system and 
standards on the development of chemical sectors. 

2) From the articles and the collected data we could find and assure that the location of 
Gaziantep city makes added value for its development and contributes in the improvement 
at the growth status of this industrial zones specially the highway project which joins 
Gaziantep city with the port of Mediterranean sea. 

3) One of our hypotheses comes on the opposite of our previous expectations which we 
expected that the quality systems and standards effect on the development of the utilized 
methods and techniques in chemical factories, which are used to save the environment but 
the actual status, comes that most of the chemical factories which were asked that they don’t 
follow any method to reuse or disposal of chemical wastes despite the hugeness of those 
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factories except the non-wastes factories, in the conversely there were small factories follow 
some simple methods for reusing and recycling the chemical wastes.  

4) There is a development at Gaosb and there are many special characteristics not only in 
chemical sector but also at the whole of Gaosb characteristics, the most important point 
makes Gaosb different comparing with another Turkish industrial zones, that it is a gate of 
the south east of Turkey which is the most important area of export, we can say the raising of 
the investment at Gaosb specially in chemical and sub-chemical sectors.  

5) There is an indirect relationship between quality standards and chemical sector efficiency 
which appears at the results of that all of the sample of this study are awarded at least with 
one quality certificate and that makes all of them are looking to develop their factories with 
high skilled or educated employee that leads to: 

 Reduce the defect ratio in the expected shift for example. 

 Concern of internal and external audit. 

 Effect on the degree or level of responsibility at those factories especially at quality 
department. 

 The necessity of a maintenance unit inside the factories. 

 The necessity of a training program. 

 Increase the high management's trust quality department and always supports it. 

 Make the quality system easier for the employees. 

 Increase the inspection rounds by Q. Dept. which is effective to reduce the defect ratio 
in the production at the chemical factories. 

6) We found by research and reading both of statistics reports or articles of GSO that the 
exports of Gaziantep develop and increase and that because of using high technology so that 
mean the high quality systems are used in this field. 

7) The absence of training program or doing this program when it is only required that 
indicates or leads to 1) The quality system is sufficient, effective and easy to be implemented 
so that makes these programs are not required or aren’t always required. 2) Or the quality 
system is not effective, weak and doesn’t concern of the employees' need for the training 
program. 

8) From the results of our study we could conclude, when the educational level of the Q. 
Dept. staff increased the granted support from the higher management increases for the Q. 
Dept. staff, the policy for chemical wastes is implemented and it is an indicator to the degree 
of the Q. Dept. staff commitment with rules and instructions. 

9) From the study's results there isn’t any factory which has got ISO system certificate works 
13 & more hrs per day we have to mention that is according to the study's samples. 

10) From the study's results we could find the correlation between Q. system and the amount 
of budget and that meant Q. system effects and is affected on and by the amount of budget of 
Q. Dept. 

11) From the study's results we could find the most of the factories' product quality is 
affected by salary delay and the defect and quality going to be worse.  

12) From the study's analysis we concluded that the bigness of orders not always effects on 
the quality of product in the same level and way at all chemical factories. 

13) The staff turnover rate doesn't have a clear effect on the quality of factories' product 
because factories variously answered to this point. So the results due to that were various. 
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14) We concluded according to the result analysis, the highest defect ratio happens at the 
night shift, but the most defect ratio occurs during any shift happens at the starting up 
conditions or starting up stage for the production processes.  

15) Finally we concluded also, the commitment level of the Q. Dept. staff is affected of 
various variables at factories as:  

 The amount of higher management support to Q. Dept. 

 The used Q. system. 

 The Educational level of Q. Dept. staff. 

 The implementation of the shift system. 

 The firm's working hours. 

 The amount of budget of Q. Dept. 

 

Recommendation  

Finally, in this part according to our results and conclusions we could extract some 
recommendations to whom concerns of our study and especially to the chemical sector at the 
OIZs, here as following our recommendations are: 

 1) From our reviewing of study's results we noticed that the most chemical factories don’t 
implement any policy for chemical wastes even though of the factories hugeness, so we can 
recommend to activate and implement any suitable policy which can be used in their 
factories because of this policy importance it has to be implemented and here we don’t 
mention to the factories which are non-wastes factories -they are excepted cases- where there 
are many projects are done inside the Gaosb as we mention before for water treatment, due 
to that it is possible to implement this policy to save the environment from the toxic effect of 
chemical wastes. 

2) The training program has to be sustainable and continuous, not only if it is needed, 
because the continuous training program supports and enhances the feeling of the loyalty in 
the Q. Dept. staff to their factories, due to that they will start to create new methods to 
improve the working processes and to develop Q. Dept., thus that will lead to raise the 
productivity. 

3) We recommend appointing a high educated and skilled staff at Q. Dept. if the factory will 
not be able to activate the training program at the factory that will save the cost of these 
programs and the factory will provide benefits from the staff's experiences. 

4) Finally we can recommend to all of chemical factories at Gaosb to concern and pay 
attention to the point of Q. Dept. staff, because it is a sensitive department with it's persons 
too, because they look after the product quality which we look for always to get the customer 
satisfaction, and one of the most important point; factories have to gain Q. Dept. staff 
commitment to reach to the high quality product with less amount of defects and sustainable 
improvement and development in chemical factories at Gaosb.  
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BARRIERS TO E-COMMERCE IN TURKISH SMEs 
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ÖZET 
Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, işletmelere ürünlerini sanal 
ortamda satma imkânı tanıyan elektronik ticaretin (e-ticaret) önemini artırmıştır. Fakat 
özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) bu 
sürece uyum sağlamalarının önünde bir takım engeller bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
hem mevcut hem de yeni girişimcileri derinden etkileyen ve pek çok iş fırsatını da 
beraberinde getiren elektronik ticaret konusuna dikkat çekerek, bu konudaki engelleri ortaya 
çıkartmaktır. 
Keywords:  E-Ticaret, KOBİ’ler, E-Ticaret Engelleri 

ABSTRACT 
Globalisation and the developments in information technologies have increased the 
importance of e-commerce which provides enterprises sell their products in a virtual 
environment. However, especially the SMEs in developing countries have technical, socio-
cultural, economic, organizational, political and legal barriers in front of them in their 
adaptation process. With this study, it is aimed to draw attention to the e-commerce concept 
- which has a deep impact on existent and new entrepreneurs and which brings many job 
opportunities along with it- , and to bring forth the impediments as well as presenting 
suggestions for solutions so as to provide a vision to the entrepreneurs. 

Keywords: E-Commerce, SMEs, E-Commerce Barriers   

Jel Code: M3.   

GIRIŞ 

Yirminci yüzyılın en önemli gelişmelerinden birisi küreselleşmedir. Ticaret ve yatırımda 
engellerin dünya genelinde azaltılması, pazar ekonomisine geçiş, dünya ülkelerinde 
sanayileşme, ekonomik gelişme ve modernizasyon, finansal pazarların büyümesi ve 
entegrasyonu ile bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucu hız kazanan küreselleşmenin, 
işletmeler için sayılamayacak kadar çok iş imkânını da beraberinde getirdiği açıktır 
(Çavuşgil vd. 2011:30).  

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinde yaşanan bu hızlı gelişmeler diğer taraftan da klasik 
ticaret anlayışında değişimlere neden olmuş; girişimcileri yoğun bir rekabet ortamında karar 
vermeye iterken, bilgisayar kullanımına dayalı teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarını da 
zorunlu kılmıştır (Yılmazer vd., 2006:860; Bakırtaş ve Tekinşen, 2006:125).  Söz konusu 
teknolojik gelişmelerin başında hiç şüphesiz internet gelmektedir. Kotler vd.  (2005:131) 
interneti, tüketici ve işletmelerin güçlü bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan, “Yeni Çağın 
Devrimci Teknolojisi” olarak ifade etmektedir.  

Dünyada, 2000 yılında ortalama 361 milyon internet kullanıcısı varken, bu oran, 2011 yılında 
2,2 milyar, 2016’da ise 3.6 milyar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’de ise 2000 yılında 1.8 milyon 
civarında olan internet kullanıcılarının sayısı, 2011 yılında ortalama 35 milyon kişiye, 2016 
yılında ise 46.2 milyon kişiye ulaşmıştır. Yani nüfusun yarısından fazlası internet 
kullanmaktadır (www.internetworldstats.com). 

İnternet kullanıcılarının sayısının çok büyük rakamlara ulaştığı günümüzde, internetin 
sunduğu olanaklardan biri olan elektronik ticaretin boyutu da buna bağlı olarak artış 
göstermektedir (Marangoz, 2011:181). Diğer taraftan ülke ekonomilerinin lokomotif gücü ve 
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sosyal açıdan da bel kemiği olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), bir takım 
engeller nedeniyle e-ticaretten yeteri kadar pay alamamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, 
KOBİ girişimcilerine büyük fırsatlar sunan e-ticarete ve önündeki engellere dikkat çekmektir. 

I. E-TİCARET 

En genel ifade ile mal ve hizmet alım ve satımının elektronik bir ortamda gerçekleştirilmesi 
olarak ifade edilebilecek elektronik ticaretin farklı kurumlar tarafından değişik tanımlarının 
yapıldığı görülmektedir.  

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (1999) tanımına göre e-ticaret, kişilerin ve 
kurumların katıldığı yazılı metin, ses, görüntü gibi sayısallaştırılmış verilerin işlenerek açık 
veya kapalı ağlar üzerinden iletilmesine dayanan ticaretle ilgili işlemler, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün (1992) tanımına göre, mal ve hizmetlerin; üretim, reklam, satış ve dağıtımının 
telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır (Kalaycı, 2008:141-142). Ekonomi Bakanlığı 
ise e-ticareti, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin 
bilgisayar ağları üzerinden yapılması olarak tanımlanmaktadır (www.ekonomi.gov.tr).  

Kotler vd. (2005:135)’e göre e-ticaret; özellikle internet gibi elektronik araçlar tarafından 
desteklenen elektronik pazarlardaki satın alma ve satma süreçlerini içerir. Satıcılar bu sanal 
pazar yerlerini, ürün ve hizmetlerini online olarak sunmak için kullanırken, satın alıcılar ise 
bilgi aramak, ne istediklerini tanımlamak ve elektronik ödeme şekillerini kullanarak sipariş 
vermek için bu alanlarını kullanırlar.  

E-Ticaret, farklı uygulama alanları ve eylemleri kapsamakla birlikte, genel olarak 6 temel 
boyutta sınıflandırılmaktadır (Koçak, 2004:18);  

İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret (Business to Consumer, B2C); Elektronik toplulukların 
oluşturduğu tüketiciler pazarı her türlü tüketim ürünlerinin sipariş edilerek satın alındığı 
pazarlardır (Kırçova, 2012:41). İşletmeden tüketiciye yönelik e-ticaret aslında perakendeciliğe 
benzemekte ve girişimcilere önemli fırsatlar sunmaktadır. Dünyanın birçok yerini 
kapsayacak şekilde B2C, işletmenin potansiyel pazarını genişletme, çok çeşitli istek ve 
ihtiyaca sahip müşteri yelpazesine sahip olma ve özellikle de alışveriş merkezlerine yakın 
olmayan tüketicilere ulaşabilme olanağı sağlayacak özelliklere sahiptir (İşler, 2008:283). B2C 
e-ticaret her işletmenin kendi web sitesinde ürün veya hizmet satışı ile 
(www.turkishairlines.com.tr) yapılabileceği gibi birçok firma, ürün ve hizmetin bir arada yer 
aldığı elektronik ortamlarda da (www.hepsiburada.com) yapılabilmektedir.  

İşletmeden İşletmeye E-Ticaret (Business to Business, B2B); En basit ifade ile üreticiler, 
toptancılar, perakendeciler, bayiler vb. arasındaki ürün, hizmet ve bilginin; satışı, 
kullanımını ve paylaşımı olarak ifade edilebilir (İşler, 2008;282-183). B2B e-ticarette, 
işletmeler tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri ile kendi aralarında elektronik bir 
platformda ticaret yapabilecekleri gibi bütün firmaların ve ürünlerinin bir arada yer aldığı e-
pazaryerlerinde de işlem yapabilmektedirler. Günümüzde B2B e-ticaret portallarına en iyi 
örnek Alibaba.com’dur. Alibaba.com’un yanı sıra Kompass.com, ec21.com, 
Globalsources.com, europages.com gibi e-pazaryerleri çok kullanılmakta ve ayrıca Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.  

Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret (Consumer to Consumer, C2C); Bireysel alım ve satımı 
içeren; bazı örneklerinde tüketicilerin birbirleriyle mal (antika, madeni para, pul ve 
mücevherden bilgisayar ve elektroniğe kadar), bazılarında ise bilgi (forumlar, haber grupları 
vb.) paylaştığı siteler olarak ifade edilebilir (Kotler vd., 2005:140). Dünyada C2C e-ticarete 
örnek olarak Ebay gösterilirken, ülkemizde ise C2C alanında Ebay’in bünyesinde yer alan 
Gittigidiyor ve Letgo ile Sahibinden.com en önde gelen e-ticaret siteleridir.  
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Tüketiciden İşletmeye E-Ticaret (Consumer to Business, C2B); Tüketicilerin interneti 
kullanarak, işlemleri aksi yönde başlatması ve sürdürmesi olarak ifade edilebilir (Kotler 
vd.,2005: 141). Örneğin www.freelancer.com sitesi havuzunda bulunan kişiler işletmelere 
birçok dilde tercüme hizmeti sunmaktadır. 

İşletmeden Kamuya E-Ticaret (Business to Government- B2G); Kamu ile şirketler arasındaki 
lokal ağlar üzerinde yapılan ticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinlikler bu alanda 
tanımlanabilir. Kamu ihalelerinin internette yayınlanması ile firmaların elektronik ortamda 
teklif vermeleri, vergi ödemeleri ve gümrük işlemleri bu tür ticarete örnek olarak 
gösterilebilir. İşletmeler SGK prim ödemelerini, KDV ve gümrük vergilerini bu kapsamda 
online ortamda yatırabilmektedir. 

Tüketiciden Kamuya E-Ticaret (Consumer to Government- C2G); “Elektronik devlet”e geçişi 
sağlamak amacıyla tüketici ile kamu idaresi arasında her türlü vergi, sağlık ve hukuksal 
etkinliği kapsayan uygulamadır (Marangoz vd, 2012:57). E-devlet uygulamaları ile bireyler 
öğrenci belgesinden, sabıka kaydına veya sınav işlemlerine kadar birçok işlemi online olarak 
gerçekleştirebilmektedir. 

II. TÜRKİYE’DE KOBİ’ler ve E-TİCARET 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için değişik ülkelerde ve bazen aynı ülke 
içinde bile farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir. Bu farklılıklar özellikle sektörün 
niteliğine göre şekillense de temelde; çalışan kişi sayısı, yıllık satış hasılatı veya bilanço 
büyüklüğü ve bağımsızlık (Türkiye’de büyük işletme payı %25’ten az olmalı) gibi üç temel 
kriter ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de KOBİ’ler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, 
yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 
40.000.000 TL’yi (Kırk Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve 
orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler şeklinde 
tanımlanmaktadır (Resmi Gazete, 2012).   
KOBİ’lerin ülke ekonomisinin lokomotif gücü, sosyal açıdan da bel kemiği olduğunu 
söylemek mümkündür. Nitekim Türkiye’de 2013 yılında sanayi ve hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren toplam 2 695 131 girişimin %99.8’ini KOBİ’ler oluşturmuştur. Aynı yıl  
istihdamın %74,2’si, maaş ve ücretlerin %54,7’si KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmiştir 
(TUİK, 2015a). TUİK’in dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde 
ettikleri verilere göre, 2015 yılında 64 bin 752 girişim ihracat, 68 bin 561 girişim ithalat 
yapmış, ihracatın %55,1’i, ithalatın ise %37,7’si KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmiştir 
(TUİK, 2015b). Bu oranlar KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu 
açıkça göstermektedir.  
Türkiye’de ki KOBİ’ler bilgi teknolojileri açısından değerlendirildiğinde; bilgisayar kullanım 
oranının %95,   internet erişiminin %92,2 ve web sayfası sahiplik oranının ise %64,6 olduğu 
görülmektedir. Diğer taraftan %10,4 gibi düşük bir oranda web sayfası veya Elektronik Veri 
Alışverişi (EDI) yoluyla mal/hizmet siparişi aldıkları belirlenmiştir (TUİK, 2015a). Bundan 
sonraki bölümde, ilgili literatürden yola çıkarak bu oranın neden düşük olabileceğine 
yönelik engeller açıklanmaya çalışılacaktır. 
III. KOBİ’lerde  E-TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Alıcılar açısından düşünüldüğünde, e-ticaretin, satın almanın; basit, kullanışlı, daha düşük 
maliyetli, etkileşimli ve hızlı, bunun da ötesinde birçok ürün ve hizmet çeşidi arasından 
yapılabilmesine olanak sağlaması açısından çokça tercih edildiği açıktır (Kotler vd., 2005: 
135).  Satıcılar açısından düşüldüğünde ise akla gelen ilk konu, e-ticaretin sınırları ortadan 
kaldırması, işletmeler ve tüketiciler arasındaki ilişkiyi güçlendirmesidir. Diğer bir ifade ile 
işletmeler internet sayesinde,  milyonlarca insandan oluşan ve coğrafi sınırları olmayan yeni 
pazarlara açılabilmekte, iş ortakları ve potansiyel müşterileri ile 24 saat kesintisiz iletişim 
imkânına kavuşabilmektedirler. Bunun ise satıcılara, müşteri ilişkilerinin 
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yapılandırılmasından, müşteri tatmini ve sadakatine kadar pek çok yarar sağlayabileceği 
söylenebilir (Sadowski vd., 2002:78’den aktaran İşler, 2008:284; Marangoz, 2011:182). Tüm 
bunların yanında e-ticaret; zaman, yer ve personel maliyetlerini düşürmekte ve böylece, 
işletmelerin; hız, etkinlik ve rekabet gücünü artırabilmektedir (İşler, 2008: 285-86; Kalaycı, 
2008: 144-45).  

E-Ticaretin faydalara karşın, özellikle KOBİ’lerin e-ticarete uyum sağlamaları önünde 
karşılaştığı bir takım engeller bulunmaktadır (Drew, 2003:84). Dahası, teknolojinin 
gelişimiyle birlikte bu engellerin de değiştiği gözlenmiştir.  El-Nawawy ve İsmail (1999), 
Mısır’da ki KOBİ’lerin e-ticarete adaptasyonlarındaki engelleri incelemişlerdir. Araştırma 
sonuçlarına göre bu engeller; farkındalık, eğitim, pazarın büyüklüğü, e-ticaret altyapısı, 
telekomünikasyon altyapısı, hukuk sistemi, hükümet uygulamaları, maliyet ve sosyo-
kültürel faktörler şekilde sıralanmıştır. Cloete vd., (2002), Güney Afrika’da yaptıkları 
çalışmada; e-ticaretle ilgili bilgi seçenekleri, seçenekleri incelemek için gereken zaman, 
bilgisayar erişimi, donanım ve yazılıma erişim ve e-ticaret model ve metodolojileri hakkında 
bilgi eksikliklerini bu anlamda en önemli engeller olduğunu tespit etmiştir.  Chen (2004), 
Tayvan’da ki KOBİ'ler üzerinde yaptıkları çalışmada; finansal eksiklik ve bilgi teknolojilerini 
kullanabilecek personel eksikliğini en büyük iki engel olarak belirlemiştir (Zaied, 2012:10). 
Kaynak vd. (2005:635), Türkiye’de 237 KOBİ ile yaptıkları çalışmada e-ticaret önündeki 
engelleri;  

- Sınırlı sayıda internet kullanıcısı  

- Gereksiz internet kullanımı ile etkinlik azalması 

- Yasal düzenlemelerin olmaması  

- Tedarikçi ve / veya müşterilerin çevrimdışı olması 

- Şirkete özgü bilginin dağılması riski 

- Yüksek kurulum maliyetleri 

- İnternet kullanımına yabancılık 

- Mesaj iletimi konusunda belirsizlik 

- İşletme maliyetlerinde düşüşün öngörülmemesi 

- Operasyonlarda verimliliğin beklenmemesi şeklinde belirlemişlerdir.  

Araştırma sonuçlarına göre, e-ticaret kullanımına ilişkin algılanan ilk dört engel sırasıyla; 
şirkete özgü bilginin dağılma riski, tedarikçi ve/veya müşterilerin çevrimdışı olması, yasal 
düzenlemelerin eksikliği ve internet kullanıcılarının eksikliğidir. Zaied (2012), Mısır’da 
faaliyet gösteren 147 KOBİ üzerinde yaptığı çalışma sonuçlarına göre; teknik engellerin 
ardından yasal ve düzenleyici engellerin en önemli engeller olarak belirlerken, tüm engeller 
arasında en yüksek değeri alan engeller ise; internet güvenliği ve KOBİ’lerin internet 
bankacılığı ve web portallarını sınırlı kullanımı olarak şeklinde belirlenmiştir.. 

Kshetri (2007), e-ticaret bariyerlerini; ekonomik, sosyo politik ve bilişsel olmak üzere üç 
şekilde sınıflandırırken, Alshehri ve Drew (2010); teknik, örgütsel, sosyal, yönetsel ve 
finansal bariyerler şeklide bir sınıflandırmaya gitmiştir. Zaied (2012) ise geniş literatür 
taraması sonucu KOBİ’lerin e-ticaret uygulamaları önündeki engelleri; sosyo-kültürel 
engeller, teknik engeller, ekonomik engeller, politik engeller, örgütsel engeller ve yasal ve 
düzenleyici engeller olmak üzere 6 grupta incelemiştir; 

- Sosyo-kültürel engeller, yabancı dil bilmeme, risk almama, internetten pazarlama ve 
satışın popüler olmaması, e-ticaretin faydalarının anlaşılmaması ve güvensizlik bu grupta 
gösterilebilir (Singh vd., 2001:6-16; Lawrence ve Tar,  2010:28).  
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- Örgütsel engeller, işletmelerde yönetimin ve örgütün değişime direnç göstermesi 
(İyiler, 2009: 250) mevcut prosedürleri değiştirmedeki zorluklar, KOBİ’ler tarafından internet 
bankacılığının ve e-ticaret kullanımının sınırlı olması gibi engellerdir (Zaied, 2012:12).  

- Teknik engeller, e-ticaret altyapı eksikliğinin bulunması, internet güvenliğinin 
olmaması, hatların kalite ve hızında yetersizlikler ve profesyonel web tasarımcı eksikliği gibi 
engelleri ifade etmektedir (Zaied, 2012:12). 

- Ekonomik engeller, e-ticaret için gereken; planlama, yazılım ve donanım, bakım ve 
haberleşme gibi masraflardan ileri gelen engellerdir (İyiler, 2009: 250). E-ticarete başlama 
maliyetlerinin yüksekliği, rekabetçi baskılar, güvenli ödeme altyapısının olmaması ve 
KOBİ’lerin finansal alt yapılarında eksiklikler bu grupta gösterilebilir (Zaied, 2012:12).  

- Politik engeller, her hükümet döneminde bu konudaki düzenlemelerin ve/veya 
politikalarının değişme potansiyeli, e-ticaret uygulamaları için uygun bir yasal yapının ve 
ulusal bilgi iletişim teknolojileri (BİT) stratejisinin olmaması gibi engellerdir (Lawrence ve 
Tar, 2010:28; Zaied, 2012:12).  

-  Yasal ve düzenleyici engeller, yasal ve düzenleyici sistemlerinin yetersizliği, 
prosedürlerin basit olmaması gibi engelleri ifade etmektedir (Zaied, 2012:12).  

SONUÇ 

Küreselleşmeyle birlikte iş hayatında köklü değişimlere yol açan e-ticaret, mevcut 
girişimcilerin kayıtsız kalmamaları gereken bir konudur. Aksi takdirde pazar bulamama ve 
hatta mevcut pazarları kaybetme gibi ciddi tehlikelere maruz kalabilirler (Marangoz 
2011:191). Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’lerin bu sürece uyum sağlamalarının 
önünde; sosyo-kültürel, teknik, ekonomik, politik, örgütsel, yasal ve düzenleyici engeller 
olmak üzere bir takım engeller bulunabilmektedir. Dünyada e-ticaret pazar büyüklüğü hızla 
artarken, e-ticaretin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik uygulamaların da yapılması 
ve/veya güncellenmesi gerekmektedir. Bundan sonraki çalışmalar, e-ticaret uygulamalarının 
çok sınırlı kaldığı bir ülke olarak, Türkiye’de ki KOBİ’lerin e-ticarete adaptasyon sürecinde 
ne gibi engellerle karşılaştıklarını, özellikle teknolojik değişimlere paralel olarak daha başka 
ne gibi yeni engellerin ortaya çıkabileceğini ve bu konuda neler yapılabileceğini belirlemek 
olmalıdır.   
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THE ANALYSING OF THE RELATİON AMONG MARKETING 
SELLING AND DISTRIBUTION EXPENDITURES, R&D 

EXPENDITURES, SELLING AND PROFITABILITY ON FINANCIAL 
SHEETS OF MANUFACTURING SECTOR PUBLISHING BY THE 

CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY. 

Assist. Prof Dr. Umut Burak GEYİKÇİ 196 

In the study, the sectoral financial sheets of manufacturing sector published by the Central 
Bank of the Republic of Turkey are tested by panel data analysis. First unit root tests were 
done after then the effect of marketing selling and distribution expenditures and research 
and development expenditures on sellings and profitability were analysed by panel 
regression analysis. As a result of the study it is found that marketingi selling and 
distribution expenditures has an strong effect on sales and profitability on the other hand 
research and development expenditures has weak effect on them.  
Key Words: Marketing Sales and Distribution, R&D, Sales, Profit, Panel Regression 

Jel Codes: G30, G31. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAYIMLANAN İMALAT 
SANAYİ SEKTÖRÜ MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN PAZARLAMA SATIŞ VE 

DAĞITIM GIDERLERI, ARGE GIDERLERI, SATIŞLAR VE KARLILIK İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ilişkin Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca yayımlanan sektör bilançolarından elde edilmiş veriler panel veri analizi 
ile test edilmiştir. Panel veri analizi gerçekleştirilirken önce birim kök testleri yapılmış, 
ardından da panel regresyon analizi ile arge harcamaları ve pazarlama satış ve dağıtım 
harcamalarının satışlar ve karlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde pazarlama, satış ve dağıtım harcamalarının etkisinin oldukça güçlü olduğu tespit 
edilirken, arge harcamalarının etkisinin ise sınırlı olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Satış ve Dağıtım, Arge, Satışlar, Kar, Panel Regresyon 

Jel Kodları : G30, G31. 
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TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER BİLANÇOSU NET HATA-NOKSAN 
KALEMİ VE DIŞ TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL 

SINIR TESTİ 
Arş. Gör. Ayberk ŞEKER197  

Arş. Gör. Halil ŞİMDİ198  

ÖZET 
Ödemeler dengesi (balance of payments), ülkelerin belirli bir dönem içerisinde gerçekleşen 
uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerini göstermektedir. Ülkelerin ekonomik faaliyetleri 
doğrultusunda, ülke içerisine veya dışına doğru mal, hizmet ve sermaye akımları 
oluşmaktadır. Ödemeler dengesi, ülkelerin bu ekonomik ve ticari faaliyetleri sonrasında 
ülkeye içeriye giren ve ülkeden dışarıya çıkan akımlar sonucunda oluşan dengeyi ya da 
dengesizlik durumu ortaya koymaktadır. Ülkelerin ticari ve ekonomik faaliyetlerini kayda 
alması dolayısıyla ödemeler dengesi, ekonomik gelişmelerin ortaya koyulması ile 
uygulanacak ekonomik politikalar ve ticari önlemlerin belirlenmesi açısından büyük öneme 
sahiptir. Çalışmada net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret dengesi (uluslararası mal ticareti 
dengesi) arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 
analize dâhil edilen değişkenlere ait seriler, 1992 Ocak ve 2016 Şubat aralığına ait aylık 
verilerden oluşmaktadır. Çalışmada ilk olarak, net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret 
dengesinin temel istatistikleri ortaya koyulmuş, ADF ve KPSS birim kök testleri vasıtasıyla 
net hata ve noksan kalemi ve dış ticaret dengesine ait verilerin durağanlıkları sınanmıştır. 
İkinci olarak net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki, serilerin 
durağanlık testleri gerçekleştirildikten sonra eşbütünleşme modelleri arasında yer alan, 
ARDL sınır testi vasıtasıyla incelenmiştir. Kısa ve uzun dönemli ilişkileri analiz etmek için 
gerçekleştirilen ARDL sınır testinin sonucunda net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret 
dengesi arasında kısa dönemli bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Net Hata ve Noksan Kalemi, Dış Ticaret Dengesi, ADF ve KPSS Birim 
Kök Testi, ARDL Sınır Testi, Eşbütünleşme. 

JEL Kodu: F30, F32, F39. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH BALANCE OF PAYMENTS NET 
ERRORS-OMISSIONS AND FOREIGN TRADE BALANCE: ARDL BOUND TEST 

ABSTRACT 

Balance of payments indicate the international economic and trade relations of countries 
within a specified period. Goods, services and capital flows be occurred between countries in 
line with the economic activities of the countries. Balance of payments reveal balance or 
imbalance in the aftermath of economic and commercial activities of countries. Balance of 
payments have great importance in terms that manifestation of economic development and 
determination of economic policies or trade measures. In this study, the short and long-term 
relationships of between net errors and omissions and balance of foreign trade (international 
merchandise trade) were analyzed. In the scope of this study, variables that are included in 
the analysis consists of monthly data that belong to the range of February 1992 and January 
2016. First, the basic statistics of balance of trade and net errors-omissions have been revealed. 
Then, series of balance of trade and net errors-omissions has been tested by means of ADF 
and KPSS unit root tests. Second, the relationship between net errors-omissions and balance 
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of trade has been examined by means of ARDL bounds test that located between the 
cointegration models. The result of ardl bound test that performed to analyze short and long-
term relationships, between net errors and omissions and balance of trade were found to be 
short term relationship. 

Keywords: Net Errors and Omissions, Balance of Trade, ADF and KPSS Unit Root Test, 
ARDL Bound Test, Cointegration. 
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DÖVİZ PİYASASININ ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİNİN SINANMASI:  

TÜRKİYE VE MAKEDONYA ÖRNEKLERİ 
Arş. Gör. Halil ŞİMDİ199   

 Arş. Gör. Ayberk ŞEKER200 

ÖZET 
Finansal piyasalardaki yatırımcılar için fiyat tahmininin yapılması oldukça güç olmakla beraber 
çeşitli analiz yöntemleriyle piyasa fiyatı tahmin edilmeye çalışılmaktadır.  Döviz kurları da 
tahmin edilmek istenen bu piyasalardan biridir ve kurların etkin bir şekilde belirlenmesi piyasa 
denge fiyatının oluşmasıyla ilişkili bir kavramdır. Döviz piyasasının etkinliği, o piyasada oluşan 
fiyatın piyasanın tüm bilgi setini yansıtma seviyesine göre ölçülmektedir. Fama vd. (1969) etkin 
piyasayı “yeni bilgiye hızlı biçimde uyum sağlayan” bir piyasa şeklinde tanımlamış ve etkin 
piyasayı gruplara ayırmışlardır. Zayıf formda etkin olan bir piyasada, geçmiş fiyat hareketlerinin 
tamamı mevcut fiyatlara yansımakta ve piyasalarda geçmiş fiyat hareketleri kullanılarak normal 
getirinin üzerinde bir getiri elde edilemez. Piyasada geçmiş fiyat hareketleri kullanılarak 
normalin üzerinde bir getiri elde edilemiyorsa, zayıf formda etkin bir piyasa söz konusudur. 
Geçmiş değerlerinden bağımsız şekilde belirlenen piyasalar ise rassal yürüyüş (random walk) 
sergilemektedirler. Diğer taraftan yatırımcılar geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki 
fiyat hareketlerini öngörmeye çalışmakta çünkü rassal yürüyüş izleyen seriler için geleceğe 
dönük yapılabilecek en iyi tahmin bugünkü değerdir. Bu çalışma, Avrupa Birliği (AB)’ne aday 
olan Türkiye ve Makedonya’da 2011:01 – 2016:06 döneminde Türk Lirası (TL) ve Makedon 
Dinarı’nın (MD) Amerikan Doları (USD) karşısındaki değerinin zayıf formda etkin olup olmadığı 
geleneksel ve yapısal kırılmalı birim kök testleriyle analiz etmektedir. Analiz sonuçlarına göre 
Türk ve Makedon döviz piyasasının beklenildiği gibi rassal yürüyüş sergiledikleri ve iki 
piyasanın da Temmuz 2011 ayında kırılma yaşadıkları bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Zayıf Formda Etkinlik, Döviz Kuru Etkinliği, Rassal Yürüyüş. 
JEL Kodu: F31, F33, F39. 

 
TESTING FOR WEAK-FORM EFFICIENCY IN FOREIGN EXCHANGE MARKET:  

THE CASE OF TURKEY AND MACEDONİA 

ABSTRACT 
Price forecasting for investors in financial markets is very difficult, although there are variable 
analysis methods to estimate market price. One of them is exchange  markets and efficiency of it 
is related with equilibrium price. Efficiency of exchange market is measured according to 
reflection level of all market information set of market price. Fama et. al. (1969) define efficient 
market as rapidly adoption to new information and divide efficient markets into groups. Weak 
form market reflects historical price movements so that getting over normal return is impossible 
by using these prices under weak form. Market follows random walk that is independent from 
historical values. On the other hand, investors try to predict future price movements by the help 
of past price movements because the best prediction of random walk series is todays prices. This 
paper analyses whether the exchange markets of Turkey and Macedonia which are two 
candidate countries weak efficient between 2011:01 - 2016:06 via traditional and structural break 
unit root tests. According to results exchange markets of Turkey and Macedonia follow random 
walk and both of them have structural break in July 2011. 
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Keywords: Weak Form Efficiency, Efficiency of Exchange Rate, Random Walk. 
Jel Codes: F31, F33, F39. 

GİRİŞ 

Finansal piyasalardaki yatırımcılar için fiyat tahmininin yapılması oldukça güç olmakla 
beraber çeşitli analiz yöntemleriyle piyasa fiyatı tahmin edilmeye çalışılmaktadır.  Döviz 
kurları da tahmin edilmek istenen bu piyasalardan biridir ve kurların etkin bir şekilde 
belirlenmesi piyasa denge fiyatının oluşmasıyla ilişkili bir kavramdır. Etkin piyasalarda 
oluşan fiyatların piyasaya gelen tüm bilgileri içermesi ve piyasadaki karar verici mercilerin, 
denge fiyatları üzerinden üretim, tüketim ve kaynak kullanımı ile ilgili en uygun kararı 
vermeleri beklenmektedir (Abaan, 1995: 256).  

Bu çalışmada ise döviz kuru piyasalarındaki (TL/USD ve MD/USD) zayıf etkinlik 
hipotezinin geçerli olup olmadığı incelenmiş ve kurlar üzerindeki kırılma tarihleri tahmin 
edilerek gerek küresel ölçekte gerekse ülke ölçeğinde döviz kuru piyasasında etkili olan 
gelişmeler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devam eden bölümlerinde etkin piyasa 
hipotezi açıklanmış olup yazında var olan ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Bir sonraki 
bölümde ise çalışmanın yöntem ve analiz kısmına geçilmiştir. Bu bölümde ülkelerin para 
piyasalarının rassal yürüyüş izleyip izlemedikleri ve kırılma tarihleri bulunmuştur. Son 
olarak ise yapılan analizin ardından sonuç ve tartışma bölümü ile çalışmadan elde edilen 
bulgular yorumlanmıştır.  

I. ETKİN PİYASA HİPOTEZİ 

Etkinlik terimi, bilginin finansal varlıkların fiyatına yansıyabildiği bir piyasayı gösterebilmek 
için kullanılmaktadır (Dimson ve Mussavian, 1998: 91). Etkin pazarda oluşacak fiyat düzeyi, 
hem geçmiş olaylardan kaynaklanan bilgileri hem de gelecekte olması beklenen olayları 
yansıtmaktadır. Etkin piyasada ortaya çıkacak olan fiyat seviyesi aslında gerçek değer 
olmayıp gerçek değerin en iyi tahmini olarak yorumlanmaktadır (Fama, 1965: 56).  

Fama (1965), rasyonel davranan ve karını maksimize etmek isteyen piyasa katılımcılarının 
menkul değerlerin gelecekteki değerlerini tahmin ederken, piyasada aktif olarak rekabet 
ettiği ve tüm katılımcıların önemli güncel bilgileri serbestçe elde edilebildiği piyasaları “etkin 
piyasalar” olarak tanımlamıştır. Etkin piyasa hipotezi, fiyatı belirleyenlerden hiçbirinin 
bireysel olarak fiyatları etkileyemeyeceği (çok sayıda alıcı ve satıcı olduğu varsayımı altında) 
işlemcilerin tüm ulaşılabilir bilgilere aynı anda ve simetrik olarak benzer maliyetlerle 
ulaşabildiğini ve işlem maliyetlerinin de son derece düşük olduğunu varsayar.  

Fama (1970), sermaye piyasalarının etkinliği hakkındaki çalışmasında fiyatların piyasaya 
yansıma derecesinin ölçülmesi açısından piyasa etkinliği testlerini üç alt başlığa 
ayırmaktadır: 

a) Zayıf Etkinlik: Piyasada geçmiş fiyat hareketleri kullanılarak normalin üzerinde bir getiri 
elde edilemiyorsa, zayıf formda etkin bir piyasa söz konusudur. Zayıf form etkin piyasa 
kuramı, fiyatların rassal yürüyüş hipotezini test ederek ortaya koyulmaktadır (Iwatsubo ve 
Kitamura, 2008). Etkinliğin bu formunda, hiçbir yatırımcı tarihsel fiyatları kullanarak aşırı 
getiri elde edememektedir (Mehrara ve Oryare, 2012: 165). 

b) Yarı Güçlü Etkinlik: Piyasalarda geçmiş fiyat bilgilerine ek olarak mali tablolar, finansal 
oranlar, politik ve makro ekonomik olaylara yönelik bilgilerin tümü piyasaya yansıyorsa, o 
piyasa yarı-güçlü formda etkin piyasa olarak adlandırılmaktadır. Yarı güçlü form etkinlikte, 
kamuca elde edilebilir bilgiyi anlık olarak yansıtan finansal varlıkların fiyatları 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, etkinliğin bu formunda, hiçbir yatırımcı tarihsel fiyatları ve 
kamuca elde edilebilir bilgiyi kullanarak aşırı getiri elde edememektedir (Mehrara ve 
Oryare, 2012: 165). 
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c) Güçlü Etkinlik: Tüm bilgilerin fiyatlara yansımış olduğu piyasalar güçlü formda etkin 
piyasalar olarak görülmektedir. İçeriden bilgi alınması halinde dahi alım-satım işleminde 
daha yüksek karlar ortaya çıkmadığı için piyasanın tam etkin olduğu söylenmektedir. Güçlü 
etkinlik kuramına göre piyasanın herhangi bir piyasa katılımcısı tarafından bilinen tüm 
bilgiyi yansıttığını iddia edilmektedir (Dowla, 1995: 95).  

Temel olarak etkinlik testlerinin gruplandırılması her ne şekilde olursa olsun, tüm piyasa 
etkinliği değerlendirmelerinde, piyasaya yeni bilgiler geldikçe fiyatların bu yeni bilgilerle 
değişeceği ve fiyatların rassal hareket edeceği esas alınmıştır. Jensen (1978) ise bir piyasada θ 
bilgi seti temelinde alım-satım yapılarak iktisadi kar elde edilmesinin imkansız olması 
neticesinde θt bilgi setine göre etkin olarak adlandırarak etkinliği tanımlamıştır. 

Piyasada etkin piyasanın zayıf formu geçerli iken, fiyat değişimleri tamamen rastlantısaldır. 
Dolayısıyla, bir dönemdeki fiyat değişimleri istatistiki olarak diğer dönemdeki fiyat 
değişmelerinden bağımsızdır.  

II. LİTERATÜR 

Döviz piyasalarının etkinliklerini test etmek adına çeşitli ekonometrik modeller kullanılarak 
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Piyasa etkinliğini ölçmek adına yapılan uluslararası çalışmalar 
arasında Lai ve Lai (1991), USD karşısında İngiliz Poundu, Alman Markı, İsviçre Frankı, 
Kanada Doları ve Japon Yeni olmak üzere beş para birimi için aylık spot ve forward kurları 
kullanarak 1973:07-1989:08 döneminde birim kök ve eşbütünleşme testleri yardımıyla etkin 
piyasalar hipotezini test etmişlerdir. Sonuç olarak döviz piyasalarının etkinliğinin 
sağlanmadığı ortaya koyulmuştur.  

Rapp ve Sharma (1999) ise ülkeler arasında ve ülke içinde spot ve forward döviz kuru 
piyasalarının etkinliğini 1973:06-1996:12 döneminde günlük olarak ele almışlar ve 67 ülke 
grubu için etkin piyasa hipotezini araştırmışlardır. Bu kurlar arasında uzun dönemli bir 
ilişkinin varlığı sebebiyle etkin piyasalar hipotezinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonuçla aslında spot döviz kurunu başka bir spot döviz kurunun fonksiyonu olarak 
öngörülebilmesini ortaya koymuştur.  

Wickremasinghe (2004), 1986:01-2000:11 döneminde Sri Lanka’da döviz piyasasının zayıf ve 
yarı güçlü formlarda etkinliklerini test etmiştir. Sonuçlar, Sri Lanka döviz piyasasının etkin 
piyasalar hipotezinin zayıf formu ile tutarlı olduğunu gösterirken, yarı güçlü etkin piyasanın 
olmadığını ortaya koymuştur. 

Ortiz vd. (2005) Latin Amerika ülkelerinden 15’i için 1970-2000 döneminde döviz kuru 
piyasalarının etkinliğini ampirik olarak araştırmışlar ve sonuçlar hem zayıf döviz kuru 
politikaları hem de zayıf döviz kuru piyasası olması sebebiyle bölgede etkin olmayan döviz 
kuru piyasalarının varlığını vurgulamışlardır. 

Giannellis ve Papadopoulos (2006) Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya için Euro kuru 
açısından piyasaların etkinliğini 1991:1-2006:2 döneminde aylık veriler ile eşbütünleşme ve 
birim kök yöntemlerini kullanarak test etmişlerdir. Doğrusal birim kök testleri, 
polonya/euro döviz piyasasının etkin,, slovakya/euro döviz piyasasının yarı etkin 
olduğunu ancak çek/euro döviz piyasasının ise etkin olmadığını göstermiştir.  

Allen ve Taco (2007), ABD ve Japon paraları karşısında Avustralya dolarını kullanarak 
2003:01-2006:12 döneminde forward kur yansızlık hipotezini eşbütünleşme yoluyla test 
etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, spot ve forward kurların eşbütünleşik olduğu ve bu 
sonucun piyasa etkinliği ile tutarlı olduğu bulunmuştur.  

Kisaka vd. (2008), Kenya için zayıf form etkin piyasa hipotezini birim kök testleri kullanarak 
incelemişlerdir. 1994:01-2007:06 döneminde Kenya şilininin USD karşısında günlük kapanış 
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spot kuru ele alınmıştır. Sonuçlar, döviz piyasasını zayıf formda etkin olmadığını ortaya 
koymuştur. 

Azad (2009) Asya-Pasifik döviz piyasaları için bireysel ve panel birim kök testleri ile iki 
varyans oranı testini kullanarak rassal yürüyüşü ve etkin piyasalar hipotezini test etmiştir. 
Çalışma 1998:01-2007:06 döneminde yapılmış olup Asya krizi sonrası günlük ve haftalık spot 
döviz kuru serileri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda her iki birim kök testi de tüm 
serilerin birim köklü olduğunu göstermiş diğer yandan, bireysel birim kök testleri ile döviz 
piyasalarının zayıf formda etkinliği desteklemiştir.  

Cheung, Su ve Choo (2011) 82 ülke için Euro döviz piyasalarında piyasa etkinliğini 1999-2010 
dönemi boyunca bu ülkelerin günlük döviz kuru getirilerinde otokorelasyon olup 
olmadığına bakılmış ve yaklaşık 60 ülke için döviz kuru getirilerinde anlamlı otokorelasyon 
tespit edilemediğinden çoğu Euro döviz piyasalarının etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

İbrahim vd. (2011) ise 30 OECD ülkesi için birim kök testlerini kullanarak 2000-2007 
döneminde elde edilen haftalık verilerle döviz piyasasının zayıf formda etkinliğini test 
etmişlerdir. Bu testler, döviz kurlarının rassal yürüyüş süreci izlediğine yani döviz kurunun 
bugünkü değerinin geçmiş değerleri kullanılarak tahmin edilemediğine işaret etmiş 
böylelikle OECD döviz piyasasının zayıf formda etkin piyasa hipotezi ile tutarlı olduğu 
görülmüştür.  

Mehrara ve Oryare (2012), 2007-2008 küresel ekonomik kriz sonrası Euro, Avusturalya 
Doları, İsviçre Frankı, Yeni Zelenda Doları ve Singapur Dolarının USD karşısındaki döviz 
piyasasının etkinliğini 2002:07-2007:02 dönemi ile 2007:02-2011:09 dönemi olmak üzere iki 
ayrı dönemde değerlendirmişler ve etkin piyasa hipotezinin kriz öncesinde 
reddedilemezken, kriz sonrasında dönemde reddedilebildiğini bulmuşlardır.  

Ahmad, Rhee ve Wong (2012), Asya pasifik bölgesinin döviz piyasalarının eşbütünleşme 
tekniği ile ülke içinde ve ülkeler arasında etkin olduğunu bulmuşlardır. Diğer taraftan 
Abounoori, Shahrazi ve Rasekhi (2012) İran Riyalı/USD cinsinden döviz piyasasının 
etkinliğini 2005:12-2010:04 dönemi günlük verileri ile araştırmışlar ve bu döviz piyasasının 
gerek alt dönemlerde gerekse tüm dönem boyunca zayıf formda etkin olmadığı sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Wong ve Ahmad (2013), Avrupa döviz piyasalarının etkinliğini 1997-2012 döneminde hem 
ülke içi hem de ülkeler arası açıdan araştırmış ve sonuçlar, bu piyasaların genellikle ülke 
içinde etkin olduğunu göstermiştir. Ülkeler arası piyasa etkinliğinde ise eşbütünleşme 
bulgusu, bir döviz kurundan diğer döviz kurunun tahmin edilebilmesine olanak tanıdığı için 
piyasa etkinliğinde bozulmaya neden olmaktadır.  

Türkiye ile ilgili çalışmalara bakıldığında ise Çiçek (2014), 2005:02-2013:07 dönemindeki 
günlük verileri kullanarak TL/USD ve TL/Euro döviz piyasalarının etkinliğini araştırmış ve 
bu piyasaların zayıf ve yarı güçlü formda etkin olduğunu bulmuştur. Berke, Özcan ve 
Dizdarlar (2014) ise Türkiye’de 2006:04-2013:12 döneminde TL/$ ve TL/Euro döviz 
piyasalarının zayıf ve yarı güçlü formlarda etkin olup olmadığını yapısal kırılmalı birim kök 
ve eşbütünleşme yöntemleriyle analiz etmiş ve sonuç olarak Türk döviz piyasasının zayıf 
formda etkin olduğunu gösterirken, yarı güçlü formda etkin olmadığını bulmuşlardır. 
Makedonya için etkin piyasalar hipotezi ile ilgili olarak çok sayıda çalışma olmamakla 
beraber Oprea ve Tilica (2014) Makedon borsasının etkin piyasa hipotezini izlediğini 
vurgulamışlardır. 

ÎII. YÖNTEM VE ANALİZ 

Zayıf formda etkinlik hipotezini test etmek için ilk kullanacağımız test istatistiği ADF birim 
kök testidir. Ardışık bağıntının olup olmamasını bulabilmek için otoregresif (AR) modelleri 
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üzerinden uygun gecikme uzunluğunun hesaplanması gerekir. Sonrasında ise ardışık 
bağıntının var olup olmadığına karar verebilmek adına birim Genişletilmiş Dickey-Fuller 
(ADF) birim kök testi kullanılır. ADF testi, eşitlik (1)’de verilen regresyon modelinin en 
küçük kareler (EKK) tahmin edicisi ile tahin edilen β2 parametresine karşılık gelen t-
istatistiğe dayanmaktadır (aşağıdaki eşitlikte var olan t modelin trendli tahmin edildiğini 
göstermektedir):                                            

 ∆yt = β0 + β1yt−1 + ∑  𝑘
𝑖=1 γi∆yt-i + εt , t = 1,…,T                                                                        (1) 

ADF birim kök testi kısaca H0: β1 = 0 hipotezi tek yönlü alternatif hipotez olan H1: β2 < 0’a 
karşı test edilir. Eşitlik (1) de eşitliğin sağında ∆yt bağımlı değişkenin gecikmelerinin 
eklenmesi regresyon modelindeki hata serisini otokorelasyonsuz hale getirmek için yapılan 
parametrik bir ayarlamadır. Diğer taraftan seriler kalıcılığı yüksek AR(1) sürecini 
izlemektedirler. Bu süreç daha detaylı olarak Şekil 1’deki korelogram tablolarında 
görülebilir. 

Şekil 1: TL/USD ve MD/USD Serilerinin Korelogramları 

 

Şekil 1’e göre hem TL/USD kuru için hem de MD/USD kuru için serilerin kısmi 
otokorelasyonları açısından ilk gecikmeden kaynaklı kalıcılığı yüksek (otokorelasyon 
değerleri oldukça yavaş azalmakta) bir seyir izledikleri görülmektedir. Diğer taraftan 
gecikme uzunluklarının kısmi otokorelasyonları ise Şekil 2’de görülmektedir: 

Şekil 2: TL/USD ve MD/USD Serilerinin Kısmi Otokorelasyonu 

 

Şekil 2’de verilmiş olan kısmi otokorelasyonlara göre her iki serinin birinci gecikmesinin 
otokorelasyonu 1’e oldukça yakındır. Diğer gecikmelerin ise etkisi oldukça az olup bu 
sebepten ötürü serilerin kalıcılığı yüksektir. Buna ek olarak eşitlik (1)’de belirtilen k gecikme 
sayısını belirlemede Campbell ve Peron (1991) tarafından önerilen yaklaşım kullanılmıştır. 
Bu yaklaşıma göre eşitlik (1) ilk olarak kmax = 12 olduğunda EKK tahmin edicisi ile tahmin 
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edilir. Eğer γ12 parametresine ait t-istatistiği mutlak değer t- istatistiği olarak anlamlı ise k = 
12 olarak seçilir. Eğer hesaplanan t- istatistiğinin mutlak değeri kritik değerden daha az ise k 
= 11 değerini alınarak yeniden t- istatistiği hesaplanır. Bu şekilde anlamlı bir t-istatistiği elde 
edene kadar süreç devam eder. Eğer hiçbir t-istatistiği anlamlı değilse k = 0 değeri seçilir. 
Gerek TL/USD gerekse MD/USD cinsinden uygun gecikme uzunluğu 1 olarak 
bulunmuştur. 

ADF birim kök testine ek olarak aynı hipotezlere sahip olan Phillips-Perron (PP) birim kök 
testi ADF’ye nazaran daha esnek olup hata terimleri arasında zayıf bir bağımlılık ve 
heterojen dağılım olduğunu varsayar. Bu test için muhtemel oto korelasyonu ortadan 
kaldırmak adına Newey-West tahmincisi ile düzeltme yapılmaktadır.  Diğer taraftan boş 
hipotezi ADF ve PP birim kök testlerinin aksine “durağanlık vardır.” olan Kwiatkowski-
Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) testine ilişkin denklem (2) numaralı eşitlikte verilmiştir: 

ημ = T2 - ∑ 𝑆𝑇
2𝑇

𝑡=1
 / 𝑆2(l)                                                                                                              (2) 

Eşitlikte t=1,2,3,……, T, 𝑆2(l)’nin tutarlı olabilmesi için sınırlı gecikme parametresinin yani 
(l)’nin sonsuza gitmesi varsayımı gerekmektedir. 𝑆𝑇 ise kalıntıların kısmi süreç toplamını 
verirken KPSS testi ile serinin deterministik trend etkileri ortadan kaldırılmaktadır 
(Tunçsiper, 2011: 110-111). 

Tablo 1’de TL/USD ve MD/USD zaman serilerine ilişkin ADF, PP ve KPSS birim kök testi 
sonuçları verilmiştir: 

Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları 

 ADF PP KPSS 

Değişkenler Seviye 1.Fark Seviye 1. Fark Seviye 1. Fark 

TL/USD  0,075 -36,312* 0,049 -36,312* 4,051 0,123* 

MD/USD -0,635 -10,503* -0,797 -44,635* 3,652 0,111* 

Not: *, serilerin ADF ve PP için %1 seviyesinde ve KPSS için durağan olduklarını 
göstermektedir. ADF ve PP testleri için sabit model kritik değerler %1, %5 ve %10 için 
sırasıyla -3,43, -3,12 ve -2,86 iken KPSS için bu değerler sırasıyla 0,73, 0,46 ve 0,347’dir. 

Standart birim kök testi olan ADF, PP ve KPSS testlerine ek olarak elimizdeki verilerde 
herhangi bir kırılma olup olmadığını teyit etmek adına George Kapetanios (2005) tarafından 
geliştirilen ve 5 kırılmaya kadar izin veren birim kök testi çalışmamızda kullanılmıştır.  
Kapetanios birim kök testi, Zivot ve Andrews ile Lumsdaine ve Papell kırılmalı birim kök 
testlerinin geliştirilmiş hali olarak görülebilir. Kapetanios birim kök testinin denklemi ise 
aşağıda verilmiştir: 

yt = μ0 + μ1t + αyt-1 + ∑ 𝛾∆𝑦𝑘
𝑖=1 t-i + ∑ 𝜙𝑚

𝑖=1 i DUi,t + ∑ 𝜓𝑚
𝑖=1 i    DTi,t + ɛt                                     (3) 

Kukla değişkenler DUi,t  = 1 (t > Tb,i) ve DTi,t = 1 (t > T b,i ) (t-Tb,i) sırasıyla ortalama ve trent 
için yapısal kırılmaları vermektedir.  Aynı zamanda Tb,i yapısal kırılmanın ne zaman 
gerçekleştiğini göstermektedir.  Kapetanios birim kök testinin boş hipotezi H0 : ρ = 1, μ1 = ϕ1 
= ϕ1 = …. = ϕsmax = ψ1 = ψ2 = …. =  ψsmax = 0.  Analiz sonucunda elde edilecek olan en küçük t 
istatistiği tüm ρ ‘ler için m kırılmaya kadar en küçük kareler yönteminden elde edilen 
kalıntıları minimize etmektedir (Kapetanios, 2005). 

Tablo 2’de serilerin Kapetanios çok kırılmalı birim kök testi sonuçlarını ve kırılma tarihlerini 
bulabilirsiniz. 
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Tablo 2. TL/USD ve MD/USD Kapetanios Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler t-istatistiği Kırılma Sayısı Kırılma Tarihi 

TL/USD 3,698 1 14.07.2011 

MD/USD 3,813 1 17.07.2011 

Not: Kapetanios birim kök testi sabitli model için %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiki 
anlamlılık için gerekli olan kritik t değerleri sırasıyla -5,338, -5,173 ve -4,66’dır. 

Yapısal kırılmalı Kapetanios birim kök testine göre her iki seri de fark durağandır. Birim kök 
içeren bu seriler seviyelerinde durağan olmayıp ADF birim kök testinde elde edilen 
sonuçlarla tutarlı olarak rassal yürüyüşü teyit etmiştir. Buna ek olarak iki seri için endojen 
olarak belirlenen kırılma sayısı 1 ve TL/USD için bu tarih 14.07.2011 iken MD/USD için 
17.07.2011 olarak gerçekleşmiştir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Çalışmamızda incelenmiş olan TL/USD ve MD/USD döviz piyasalarının yapılmış olan 
birim kök analizleri sonucunda fark durağan olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak her iki 
serinin de birim köklü olmasından ötürü rassal yürüyüş izledikleri görülmüştür. Ayrıca bu 
durum Fama’nın (1965) ileri sürdüğü  zayıf form etkin piyasa kuramını yani fiyatların rassal 
yürüyüş hipotezini test ederek her iki piyasanın da zayıf etkin olduklarını ortaya 
koymaktadır.  

Diğer taraftan iki döviz piyasası için de Temmuz 2011 dönemi kırılma döneminin varlığını 
işaret etmektedir. Hem Makedonya döviz piyasası hem de Türkiye döviz piyasası açısından 
Temmuz 2011 tarihinde kırılma yaşanması uluslararası ekonomi açısından o dönemde 
yaşanan gelişmelere bakılmasını gerektirmektedir. İki ülkenin de günümüzde Avrupa Birliği 
(AB) resmi adaya ülkesi olduğu düşünülürse bu dönemdeki Avrupa borç krizinin bu 
kırılmaya sebebiyet verebileceği olasıdır. AB’nin 2011 yılındaki Euro krizi ile yapılan 
zirvelerin yanı sıra İngiltere’nin mali bütünleşmeye karşı olması AB içerisindeki krizi daha 
da derinleştirdi. Buna ek olarak bu krizi küresel anlamda önemli sorunlardan biri 
Yunanistan sorunudur. O dönemdeki IMF politikalarının Yunanistan tarafından 
uygulamasındaki ve AB liderlerinin Yunanistan borç krizi karşısında kurtarma planlarındaki 
belirsizlik ekonomik krizin bölgedeki yayılımını artırmıştır. Türkiye ve Makedonya’nın hem 
ticari olarak hem de siyasal olarak AB ile bütünleşme çabaları bölgedeki iktisadi krizlere 
karşı bu ülkeleri daha savunmasız bırakmaktadır. 

Yapılacak olan yeni çalışmalarda ise bu piyasalardaki zayıf etkinliğin Euro kurları için de 
geçerliliği araştırılarak kırılma tarihinin belirlenmesi ve her iki döviz kuru cinsinden de yerel 
para biriminin istikrarlı olup olmadığı incelenebilir. Diğer taraftan bu iki ülke gibi diğer AB 
adayı ülkelerdeki kurdaki etkinlik de test edilebilir. Ayrıca AB krizinin gerek Türkiye 
gerekse Makedonya üzerindeki etkisi diğer makro ekonomik göstergelerdeki kırılmalı birim 
kök testleri ile tartışılabilir.   
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BIST-100 ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN KAZANÇ YÖNETİMİ 
UYGULAMALARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Meral GÜNDÜZ201 

ÖZET 
Kazanç yönetimi, özel kazançlar elde etmeye yönelik dışsal finansal raporlama sürecine bu 
amaçlara uygun olarak müdahale etmektir. Kazanç yönetimi ile yatırımcıların ve diğer 
finansal bilgi kullanıcılarının karar ve düşüncelerini etkilemek amaçlanmaktadır. 
Kazanç yönetimi uygulamalarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, BİST 100 
endeksindeki 81 şirketin 2013-2015 yılları arasındaki verilerinden faydalanılmıştır. 
Araştırmada literatürde yer alan Düzeltilmiş Jones Modeli kullanılarak regresyon analizi 
yapılmış ve bu yöntemle şirketlerin kazanç yönetimi uygulaması yapıp yapmadığı 
araştırılmış, ayrıca kazanç yönetimi uygulayan şirketlerin belirlenmesine yönelik çalışma 
hedeflenmiştir. Yıllar itibariyle her bir şirket için hesaplanan ihtiyari tahakkukların 
ortalamalarının dağılımı incelendiğinde; ihtiyari tahakkukların ortalamalarının normal 
dağılım gösterdiği, bu durumunda kurulan regresyon modeline bağlı olarak toplam 
tahakkuklar üzerinde ekonomik gelişmelerin bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.  
Analiz sonucuna göre şirketlerin 2013 ve 2015 yıllarında gelir azaltıcı ve 2014 yılında gelir 
artırıcı bir manipülasyon eğiliminde oldukları ifade edilebilir. Ayrıca bu çalışmada kazanç 
yönetimi eğiliminde olan şirketler belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kazanç Yönetimi, Düzeltilmiş Jones Modeli, Muhasebe 
Jel Kodu: M40, M41 

A STUDY FOR THE DETECTION OF EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES ON 
COMPANIES IN BIST-100 

ABSTRACT 
Earnings management is to interfere external financial reporting process in order to gain 
special profits. With earnings management, the main aim is to affect decisions and plans of 
the investors and the other financial information users. In the study is aim to determine the 
earnings management application the data of 81 companies which were in business in 
Istanbul stock market (BIST-100) manufacturing industry between the years 2013-2015 is 
used. In this study regression analysis was made by using Modified Jones model and 
investigated whether their earnings management application or not , has also targeted to 
determine the companies applying for earnings management.The distribution of the average 
of discretionary accruals calculated for years as each company is analyzed; average of 
discretionary accruals shows a normal distribution, in this situation, It was concluded that 
there was no impact on the economic development of total accruals, depending on the 
establisded regression model. It can be expressed that the companies were in tendency to 
increase revenues for 2014 year and to decrease in revenue for 2013 and 2015 years.  In 
addition, companies which tend to manipulation in this study were identified. 
Keywords: Earnings Management, Modified Jones Model, Accounting 
Jel Codes: M40, M41 

GİRİŞ 

Muhasebe politikalarındaki esneklik ve düzenlemelerdeki eksiklik ve yetersizlikler, finansal 
tabloların farklı bir şekilde hazırlanması, sunulması ve yorumlanmasına ve dolayısıyla 
mevcut ve potansiyel yatırımcıların yanıltılarak, yanlış karar vermelerine neden olmaktadır. 
Özellikle tepe yönetimi, muhasebe politikalarındaki esnekliklerden yararlanmak suretiyle, 
işletmelerin istedikleri hedeflere ulaşmasını sağlayabilmektedirler. Kazanç yönetimi olarak 
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adlandırılan bu uygulamalar işletmelerin gerçek finansal durumlarını görmede bir işletme 
ile ilgili tarafların karşısına engel olarak çıkmaktadır(Alzoubi, E.S.S,Selamat,M.H.,2012, 22). 

Kazanç yönetimi son yıllarda akademisyenlerin üzerinde en çok çalıştıkları konulardan 
birisidir. Akademik araştırmaların birçoğu kazanç yönetimin nedenleri ve sonuçları üzerinde 
durmaktadır. Kazanç yönetimine ilişkin yapılan araştırmalarda kullanılan tekniklerin zayıf 
ve ayrıntılı olmaması çalışmaları zorlaştırmaktadır (Dechow, vd.,2011: 1). Bu nedenle bu 
çalışmada kazanç yönetimine ilişkin teorik bilgi verilirken, BIST-100 endeksinde yer alan 
şirketlerin kazanç yönetimi uygulamalarını tespit etmeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. 

I. KAZANÇ YÖNETİMİ 

Kazanç yönetimi, muhasebe ilke ve kuralları, değerleme ölçüleri ve uygulamaya yönelik 
düzenlemelerin eksikliğinden yararlanmak suretiyle muhasebe rakamları üzerinde 
oynayarak, finansal tablolarda yer alan bilgilerin sunuluşunu değiştirerek finansal durumu 
olduğundan farklı göstermek amacıyla yapılan işlemlerin tümü olarak tanımlanabilir 
(Saltoğlu, 2003, 108).  

Kazanç yönetiminin esas amacı yatırımcıların işletme ile ilgili algılarını pozitif bir şekilde 
etkilemektir. Bazı akademisyenlere göre kazanç yönetiminin amacı kişisel çıkarlar, 
yatırımcının desteğinin veya devamlılığının sağlanması ve sözleşmeye bağlı düzenlemelerin 
tatmin edici düzeyde tutulmasıdır. Bazı akademisyenler ise kazanç yönetiminin amacını iki 
başlık altında toplamaktadır. Birincisi hisse senedinin fiyatını artırmak için talep artışı 
sağlamak, ikincisi ise yöneticilerin kendi itibarlarını artırmak için karı olduğundan fazla 
göstermektir (Varıcı, Er, 2013, 44, Memiş, Çetenak, 2012: 210). 

II. KAZANÇ YÖNETİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK İSTATİSTİKİ MODELLER  

Kazanç yönetimi uygulamalarını tahmin etmeye çalışan modellerde öncelikle toplam 
tahakkuklar üzerinde durulmaktadır.  Tahakkukları esas alan modeller dışında, tahakkuklar 
yanında finansal tablolardaki bilgiler çerçevesinde yapılan çeşitli analizleri de çalışma 
kapsamına alan modeller söz konusu olup, belirtilen modeller aşağıda incelenmektedir. 

A. Healy Modeli (The Healy Model) 

Healy (1985) çalışmasında, teşvik primleri ile ödüllendirilen yöneticilerin alacakları teşvik 
primi tutarlarını artırmak için toplam tahakkukları kullanarak kazanç yönetimi uygulamaları 
yaptıkları hipotezini ortaya atmış ve bunu test etmiştir( Healy, 1985,89). 

Healy (1985) çalışmasında, teşvik primleri ile ödüllendirilen yöneticilerin alacakları teşvik 
primi tutarlarını artırmak için toplam tahakkukları kullanarak kazanç yönetimi 
uyguladıkları hipotezini ortaya atmış ve bunu aşağıdaki modeli kullanarak test 
etmiştir(Küçükkocaoğlu, vd.,2006,4).  

NDAt = 1/nΣτ(TTτ / AKTOP τ -1)  

NDA = İhtiyari tahakkukları  

TT= Toplam tahakkuklar  

AKTOP = Aktif Toplamı 

B. DeAngelo Modeli (The DeAngelo Model) 

DeAngelo (1986) çalışmasında, halka açık bir şirketin yatırımcıların elindeki hisse senetlerini 
geri alarak halka kapalı özel bir şirket statüsüne getirilmesi sırasında, yöneticilerin hisse 
senetlerinin değerini düşük göstermek amacıyla kazanç yönetimi yaptıkları hipotezini test 
etmiştir(DeAngelo, 1986, 424). 
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DeAngelo (1986) çalışmasında, halka açık bir şirketin yatırımcıların elindeki hisse senetlerini 
geri alarak halka kapalı özel bir şirket statüsüne getirilmesi sırasında, yöneticilerin hisse 
senetlerinin değerini düşük göstermek amacıyla kazanç yönetimi yaptıkları hipotezini 
aşağıdaki modeli kullanarak test etmiştir(Küçükkocaoğlu, v.d.,2006,4).  

NDAt = TTt-1/ AKTOP-2 . 4  

NDA = İhtiyari tahakkukları  

TT= Toplam tahakkuklar 

AKTOP = Aktif Toplamı 

C. Jones Modeli (The Jones Model) 

Bu yöntemdeki temel varsayımlardan biri, ihtiyari olmayan tahakkukların yıllar itibariyle 
sabit kaldığı ve normal olmayan tahakkukların esas itibariyle ihtiyari tahakkuklardan 
kaynaklandığıdır( Chen, 2010: 58). Jones Modelinde aşağıdaki modeli kullanılarak kazanç 
yönetimi  test edilmiştir(Küçükkocaoğlu, v.d.,2006,5). 

TAit / Ait-1 = αi [1/AKTOPt-1] + β1i [ΔNKAR/Ait-1] + β2i [BDURVAR/Ait-1] + εit  

TT = Toplam tahakkuklar,  

AKTOP = Aktif Toplamı,  

ΔNKAR = Gelirlerdeki değişim,  

BDURVAR= Brüt maddi duran varlıklar. 

D. Düzeltilmiş Jones Modeli (The Modified Jones Model) 

Jones (1991) modelinde,  gerek kazanç yönetiminin yapıldığı dönemde ve gerekse tahmin 
döneminde ihtiyari tahakkuk kararlarının satış gelirleri ile ilgili olmadığı varsayımı 
yapılmaktadır. Düzeltilmiş Jones modelinde, kredili satışlar tutarındaki bütün değişimlerin 
kazanç yönetiminden kaynaklandığı kapalı şekilde varsayılmaktadır. Bu varsayım, kredili 
satışlarda gelirin tanımlanması hususunda takdir hakkı kullanmanın nakit satışlarda gelirin 
tanımlanmasına göre daha kolay uygulanabileceği, dolayısıyla kredili satış işlemleri ile 
kazanç yönetiminden daha kolay gerçekleştirilebileceği kabulüne dayanmaktadır( Chen, 
2010: 59). 

III.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Kazanç yönetimi uygulamalarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, BİST 100 
endeksinde yer alan şirketlerin 2013-2015 yılları arasındaki verilerinden faydalanılmıştır. 
Ancak bazı sektörlerin raporlama tarihlerindeki farklılıklar ve özel durumlarından dolayı 81 
şirketin verileri kullanılmıştır.  Veriler, şirketlerin finansal tablolarından, faaliyet 
raporlarından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesinden alınmıştır. 
Araştırmada literatürde yer alan Düzeltilmiş Jones Modeli kullanılarak regresyon analizi 
yapılmış ve bu yöntemle şirketlerin kazanç yönetimi uygulaması yapıp yapmadığı 
araştırılmış ve uygulayan şirketlerin belirlenmesine yönelik çalışma hedeflenmiştir. 

A. Araştırmanın Değişkenleri 

Literatür incelendiğinde kazanç yönetimi uygulamalarının belirlenmesinde Düzeltilmiş 
Jones Modelinin diğer modellere göre daha güçlü olduğu sonucundan hareketle Düzeltilmiş 
Jones Modeli kullanılmıştır. Bu model şu şekildedir: 

TTit/AKTOP = β1i(1/ AKTOPit-1 + β2i ( ΔNETKARit- ΔTİCALit) / AKTOPit-1] + β3i [(DURVARit 

/AKTOPit-1)] + ɛit 

B. Bulgular 
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Çalışmada yukarıda açıklanan kısıtlar dikkate alınarak BIST 100 de yer alan 81 şirketin 2013, 
2014 ve 2015 yıllarında kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarındaki veriler yardımıyla 
şirketlerin ihtiyari tahakkuklarının hesaplanabilmesi amacıyla her bir yıl için Düzeltilmiş 
Jones Modeli kurulmuştur. Bu kapsamda şirketlerin yıllık mali tabloları yardımıyla modelde 
kullanılacak bir bağımlı değişken (TT/AKTOP) ve üç bağımsız değişken [(1/AKTOP), 
(NETKAR-TİCAL/AKTOP), (DURVAR/AKTOP)] değerleri hesaplanarak model 
çerçevesinde en küçük kareler yöntemi ile regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz 
sonuçları Tablo 1.1’ de gösterilmektedir. 

Tablo1.1: 2013-2015 Yılları Düzeltilmiş Jones Modeli Sonuçları 

 2013 2014 2015 

 R2 =0.05 R2 =0.07 R2 =0.03 

 Prob(F statistics)= 0.24 Prob(F statistics)= 0.11 Prob(F statistics)= 0.37 

 Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

C (β0) 
 

-0.49 

 

0.00 

 

-0.48 

 

0.000 -0.24 0.01 

1/AKTOP(β1) 
 

397672.99 
0.13 299681.7 0.29 110042 0.67 

NETKAR-
TİCAL/AKTOP (β2) 

 

-0.63 
0.19 -0.94 0.06 -0.64 0.24 

DURVAR/AKTOP 
(β3) 

 

0.16 
0.26 0.26 0.06 -0.11 0.35 

Regresyon analizi sonuçlarına göre ihtiyari tahakkukların hesaplanması için modelimiz 
yıllar itibariyle modeller oluşturulmuştur. Ekonomik şartlarda meydana gelen değişmelere 
bağlı olarak toplam tahakkuklarda meydana gelen değişmelerin hesaplanabilmesi için 
kurulan regresyon modelinde 2013, 2014 ve 2015 yılları için kurulan regresyon 
modellerinden hareketle her bir şirket için hesaplanan ihtiyari tahakkukların ortalamalarının 
normal dağılım gösterdiği, bu durumunda kurulan regresyon modeline bağlı olarak toplam 
tahakkuklar üzerinde ekonomik gelişmelerin bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Düzeltilmiş Jones Modeli ihtiyari olmayan tahakkuklar ile açıklayıcı değişkenler arasındaki 
ilişkinin sabit olduğunu ileri sürmektedir. Bundan dolayı modele göre tahmin hatasının 
ihtiyari tahakkukları gösterdiği belirtilmektedir.  

Uit = TTit / AKTOPit-1 – [ ai (1/ AKTOPit-1) + β1i ( Δ NETKARit- ΔTİCALit) / AKTOPit-1 + β2i 
(DURVARit /AKTOPit-1 ) ] formülü yardımıyla tahmin hesaplanır.  

2013-2015 yılları arasında 81 şirket için hesaplanan ihtiyari tahakkuklara ait grafikler 
grafik:1, 2 ve 3’de gösterilmiştir.  Düzeltilmiş Jones Modeline göre ihtiyari tahakkukların 
negatif yönde olması gelir azaltıcı manipülasyona işaret etmekte, tersi durumunsa yani 
pozitif yönde olması ise gelir artırıcı manipülasyona işaret etmektedir. 



712 
 

 

(Mean : -4.97e-17,  Prob (Jarque-Bera) : 0.000) 

2013 yılı için analiz edilen ihtiyari tahakkukların  ortalaması sıfırın altında olarak 
hesaplanmıştır. Jarque-Bera normallik testi sonuçlarına göre ihtiyari tahakkuklar normal 
dağılım göstermemektedir. 2013 yılı için grafik incelendiğinde sıfırdan uzaklıkları dikkate 
alındığında analiz edilen şirketler listesi içerisinde 58 ve 73 numaralı şirketlerin diğer 
şirketlere göre daha dikkat çekici bir düzeyde gelir azaltıcı bir manipülasyon yaptıkları 
söylenebilir. 

 

(Mean :3.84e-17,  Prob (Jarque-Bera)  0.000) 

2014 yılı için analiz edilen ihtiyari tahakkukların ortalaması sıfırın üstünde olarak 
hesaplanmıştır. Jarque-Bera normallik testi sonuçlarına göre ihtiyari tahakkuklar normal 
dağılım göstermemektedir. 2014 yılı için grafik incelendiğinde sıfırdan uzaklıkları dikkate 
alındığında analiz edilen şirketler listesi içerisinde 2013 yılında olduğu gibi 58 ve 73 
numaralı şirketlerin  diğer şirketlere göre daha dikkat çekici bir düzeyde gelir azaltıcı ve 38 
numaralı şirketin ise gelir artırıcı bir manipülasyon yaptıkları ifade edilebilir.  
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Grafik 1: Ihtiyari Tahakkuklar-2013
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Grafik 2: Ihtiyari Tahakkuklar-2014
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Mean  : -4.32e-17, Prob (Jarque-Bera)  0.000 

2015 yılı için analiz edilen ihtiyari tahakkukların ortalaması sıfırın altında olarak 
hesaplanmıştır. Jarque-Bera normallik testi sonuçlarına göre ihtiyari tahakkuklar normal 
dağılım göstermemektedir. 2015 yılı için grafik incelendiğinde sıfırdan uzaklıkları dikkate 
alındığında analiz edilen şirketler listesi içerisinde 2013 ve 2014 yıllarında olduğu gibi 58 ve 
73 numaralı şirketlerin diğer şirketlere göre daha dikkat çekici bir düzeyde gelir azaltıcı 
manipülasyon yapmaya devam ettikleri ve gelir azaltıcı manipülasyon eğiliminde olan 
şirketlerin sayısında bir artış olduğu ifade edilebilir. 

SONUÇ 

Kazanç Yönetimi, şirketlerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerindeki normal raporlama 
ile ilgili esnekliklerden yararlanarak ya da bu esneklik sınırlarını aşarak, finansal durum ve 
faaliyet sonuçlarını gerçek durumdan farklı göstermek üzere finansal tablolar aracığıyla 
sunulan bilgiler üzerinde oynamaları suretiyle gerçekleşmektedir.  

Kazanç yönetiminin, son yıllarda üzerinde en çok çalışma yapılan konulardan birisi 
olmasından dolayı BIST-100 endeksinde yer alan şirketlerin kazanç yönetimi eğilimleri 
analiz edilmiştir.Araştırmada literatürde yer alan Düzeltilmiş Jones Modeli kullanılarak 
BIST-100 endeksindeki 81 şirketin 2013-2015 yılları arasındaki finansal tablo verilerine 
regresyon analizi yapılmış ve bu yöntemle şirketlerin kazanç yönetimi uygulaması yapıp 
yapmadığı araştırılmış ve uygulayan şirketlerin belirlenmesine yönelik çalışma 
hedeflenmiştir. 

Çalışmada 2013, 2014 ve 2015 yılları için kurulan regresyon modellerinden hareketle her bir 
şirket için hesaplanan ihtiyari tahakkukların ortalamalarının dağılımı incelendiğinde; ihtiyari 
tahakkukların ortalamalarının normal dağılım gösterdiği, bu durumunda kurulan regresyon 
modeline bağlı olarak toplam tahakkuklar üzerinde ekonomik gelişmelerin bir etkisinin 
olmadığı sonucuna varılmıştır.  Analiz sonucuna göre şirketlerin 2013 ve 2015 yıllarında gelir 
azaltıcı ve 2014 yılında gelir artırıcı bir manipülasyon eğiliminde oldukları ifade edilebilir. 
Ayrıca bu çalışmada kazanç yönetimi yapma eğiliminde olan şirketler belirlenmiştir.   
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PRODUCT LIFE CYCLE COST ANALYSIS  
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GERŞİL202 

Engin MERİÇ203 

ABSTRACT 
Because of the important improvements in production technologies, competition's being 
global and intense, the necessity of releasing the new products to the market with lower 
costs, higher quality and quickly has been arisen for the enterprises. In this situation, there is 
more need for calculation, supervision and management of the costs. In this study along with 
the new product development facilities, product life cycle costing method have been used for 
emphasizing decision making. The results of the practice formed by the data of the enterprise 
being active in manufacturing sector. 
Key Words: Life Cycle Costing, New Product Development 
Jel Kodu:M40 

ÖZET 
Günümüzde gerek üretim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler gerekse de rekabetin 
uluslar arası bir nitelik kazanarak global hale gelmesi ve yoğun bir şekilde yaşanması, 
işletmelerde yeni ürünleri daha düşük maliyetle, yüksek kalitede ve hızlı bir biçimde 
piyasaya sunma zorunluluğu doğurmuştur. Bu durumda maliyetlerin hesaplanması, 
denetimi ve yönetilmesine daha fazla ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada, yeni ürün 
geliştirme faaliyetleri ile birlikte ürün yaşam seyri maliyetleme yöntemi kullanılarak karar 
verme amacı taşınmıştır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin verilerinden 
yararlanılarak yapılan uygulamada, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Key Words: 
Anahtar Kelimeler: Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme, Yeni Ürün Geliştirme. 
Jel Code: M40 

INTRODUCTION 

In today's conditions, one of the most important matters in order for, in particular, the 
business managers carrying out productions to maintain their profitability is the fact that 
they need to possess detailed information affecting the costs and know how this information 
is used. 

In today’s globalized world, the product range, which shows extremely fast changes in terms 
of trade, brings along a ruthless competition and increases the need for information 
regarding the operational costs and makes it crucial. The product life cycle costing method, 
which is one of the costing methods accepted for this purpose, is the subject of this Article.  

The life cycle costing is the period used to calculate the costs of a product during its total life 
cycle. This period can be used for the capital budgeting decisions or various management 
tools such as creating quality products with low life costs (Köse, 2002, p.82). 

I.THE OBJECTIVE OF THE PRODUCT LIFE CYCLE COSTING 

The basis of the mentality of the Product Life Cycle Costing is to provide the maximum 
profit to the enterprise with optimal marketing and production decisions to be taken by the 
business managers at all stages related to the life cycle of the product. The product life cycle 
costing method is based upon the presumption accepting that the costs during designing the 
product (i.e. the costs before manufacturing the product) will maximize the profits in the 
long-term, reduce the costs during the whole life cycle of the product, minimize the invisible 
costs and bring maximum customer satisfaction (Otlu & Karaca, 2005, p.249). 
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During the planning of a product, the opportunity provided by the decision-makers to 
calculate, analyse, estimate, report and manage the costs used in all phases of the life period 
of the product constitutes the primary objective of the product life cycle costing. Generally, 
the product life cycle costing has four objectives. These objectives are as follows (Bengü & 
Kara, 2010, p.328): 

 To prove if the operational profit, which covers the costs emerged in the phases of 
planning and pulling out of the market, was gained at the stage when the product was active 
in the market or at the production stage or not;  

 To define the main costs, such as the warranty and environmental costs, which are 
not associated with the production and come with the product during the planning period, 
and to suggest the changes that are required to be made on the product, in order to eliminate 
or reduce these costs;  

 Although a product design process provides for low production costs, it can include 
very high warranty costs. To provide support to the planning experts, for them to make the 
best choices among these alternatives by comparing the total life cycle costs related to the 
alternative product designs; 

 To define the characteristics and timing of the costs, in order to be able to make an 
effective planning and to control the activities. 

II. PERSPECTIVES TO THE PRODUCT LIFE CYCLE 

The product life cycle costing can be addressed in different ways, in terms of the concepts of 
the Consumer, the Producer and Marketing. When the matter is addressed from the point of 
the consumer, the essential focal points are the operating, maintaining and disposal costs. 
The fact that the usage costs exceeds the initial purchase price in time has made the life cycle 
costing more important for the consumer (Yılmaz & Arı, 2011, p.76).   

From the perspective of marketing, the product life cycle means the general sales levels in 
the stages of the product's life. Although the number of product life cycle stages are shown 
different in various sources, it generally consists of four stages: These stages are described as 
"Introduction", "Growth", "Maturity" and "Decline" The concept of product life cycle, which 
is addressed as an approach in marketing management, covers the period starting from 
placing the manufactured products on the market, and through the period in which the 
product maintains its existence in the market for a long time, making profit at the same time 
(Apak, 2013, p.44). 

From the Producer's perspective, the product life cycle has five stages, starting from 
conceiving, through design and development to manufacturing the product and logistic 
support. From this perspective, these divided stages are clearly defined. Thus, all costs 
emerged in all stages describe the costs undertaken by the producer with respect to the 
manufactured product (Ergül, 2008). 

A.Calculating the Product Life Cycle Costs 

There are some concepts that are required to be known, in order to calculate the product life 
cycle costs. These concepts are as follows (Güneş & Aksu, 2003, p.49):  

 Initial investment cost  

 Life cycle of the asset  

 Discount rate  

 Net present value  

 Operational and repair-maintenance costs  

 Providing information and feedback  
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 Scrap Value  

 Uncertainty analysis and sensitivity analysis 

B.Initial Investment Cost  

Initial investment costs consist of purchasing costs, acquisition/financing costs, and 
installation/commission/operating costs. Initial investment costs include all costs 
undertaken, starting from purchasing the physical asset to putting it into operation 
(Woodward, 1997, p.338).  

C. Life cycle of the asset  

There are five possible indicators of life cycle costing of the asset. These are (Woodward, 
1997, p.338, Otlu & Karaca,2005, p.263): 

i. Functional Life It means the time required for the operational activities of the asset. 

ii. Physical Life It describes the period of life, at the end of which it is expected that the 
product will physically come to an end and there will be a need of a physical renewal or a 
significant improvement. 

iii. Technological Life It describes the technological ageing period, at the end of which 
there will be a need for renewal due to the emergence of an alternative with a more 
advanced technology. 

iv. Economic Life It is the economic ageing period, at the end of which there will be a 
need for changing (a renewal of) the asset with an alternative having lower costs. 

v. Social and Legal Life It is the life cycle, which will continue till the time when it is 
required to renew the asset due to the legal requirements or the wish of the individual 
person.          

D. Discount Rate  

Selection of the appropriate discount rate for the product life cycle costing analysis is a very 
important decision, since the product life cycle costs are reduced to the current value. The 
discount rate is required to reflect the earning capacity of money and the effect of inflation. 
The appropriate discount rate shows apparent differences in different businesses and the 
matter of what this rate should be is still unclear (Güneş & Aksu, 2003, p.50).  

E. Net Present Value  

Net present value method is a discounted cash flow method. Per this method, the net cash 
flow need to be reduced from a defined discount rate. Afterwards, the investment spending 
is brought out from the discounted or reduced cash inputs. If the net present value is 
positive, the investment shall be made, if it is negative, the investment shall be abandoned. If 
the present value of more than one project is positive when it is calculated with a specific 
discount, the project showing the highest positive value shall be preferred (Ceylan, 2003, 
p.285).  

All costs in the product life cycle approach are turned into the present value by using an 
appropriate discount factor, through using the present value technique. The most important 
reason of making this reduction is the fact that the value of the cost that will emerge in any 
year is not the same with the cost value of the initial year. For example, a cost emerged after 
ten years later will not have the same present value as the starting year of the project (Akgüç, 
1994, p.56).  

The net present value of an investment offer can be calculated using the following formula 
(Otlu & Karaca, 2005, p.64):     
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Net Present Value   =  𝑓(𝑥) = ∑
𝐴𝑡

(1+𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0
 

t = 1,2,3,………n……..the total economic life of the asset  

k = Discount rate  

At = The distinction between the net cash inputs to be provided by the investment and net 
cash outputs. 

F. Operational and Repair-Maintenance Costs  

The operational and repair-maintenance costs play a very important role in terms of 
reducing the total product life cycle costs. The operational cost includes direct labour, raw 
materials and supplies, indirect labour, indirect materials and establishing expenditures. 
Repair-maintenance costs include indirect labour, auxiliary equipment, energy and 
purchasing costs (Güneş & Aksu, 2003, p.51). 

G.Scrap Value  

It is the cost emerged due to scrapping an asset at the end of its operation period. The scrap 
value can be the amount required, e.g. for demolishing and disposing an asset, and it can 
also be the income generated through selling the asset (Güneş & Aksu, 2003, p.51).  

H.Providing Information and Feedback  

One of the most important factors of the success of the product life cycle costing method is 
no doubt the information provision and feedback system. The technical benefit of the 
method depends on the level of information possessed by the business. The information 
mentioned here is the information that is really required in terms of the enterprise or 
accounting. In terms of accounting, the information needs to be, or be able to be expressed in 
monetary terms. The information, which is desired for the product life cycle costing, should 
include the financial time and quality data with respect to the capital cost of purchasing, 
design and operation of the asset (Otlu & Karaca, 2005, p.265).  

İ.Uncertainty and Sensitivity Analysis  

It covers cost prediction analyses/tools for the product life cycle analysis, the sensitivity 
analysis that facilitates the determination of the effects of cost data to the cost prediction 
outputs, the learning-curve analysis developed, in order to predict the recurring costs during 
the system production period, the break-point analysis for the selection of alternatives, and 
the risk and uncertainty analysis, in order to manage the risks emerged while determining 
the costs (Işın, 2009, p.40). 

III. PRODUCT LIFE CYCLE COSTING PROCESS  

The product life cycle costing method divides the costs emerged during the whole life course 
of a product into three groups: These are (Gerşil, 2006, p.84): 

 Costs emerged at preproduction period, 

 Costs emerged at production period,  

 Costs emerged at post-production period, 

These periods are shown as a chart below: 
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Source: E.J Bloucher, K.H Chen, T.W. Lin, 2005, p.392. 

A.Preproduction Costs 

Preproduction costs cover the costs emerged before the production of the product, such as 
research and development, designing and planning the engineering and production 
processes (Karakaya, 2007, p.715). The period prior to the production starts with the idea of a 
new product. During the stage of creating the idea, the enterprises are required to carry out 
market researches, in order to determine the customer values on the properties of the 
product (Doğan, 2000, p.95). The analysis of the competitors, weighing the characteristic 
customer mentality, in other words, the SWOT analysis plays a role in the beginning of this 
process (Yükçü, 1999, p.497). 3 (three) stages can be mentioned for preproduction process, 
during which the customer demands are evaluated and the product is designed. These are 
(Tek & Gümüş, 2006):  

 Market Research: The market researches carried out for determining the demands of 
the customers are used. The objective is to create new ideas for new products.  

 Product Design: The technical properties of the products are developed by the 
scientists and engineers.  

 Product Development: Prototypes, production processes and required special tools are 
designed by creating properties, which are critical for customer satisfaction.  

When the enterprise takes these stages into account, it will lead to the customer-focused 
production of the product. This will ensure the customer satisfaction. 

B. Production Stage Costs 

At this stage, there is no possibility to have an engineering flexibility or to make changes in 
the product design. Because these effects were created at the previous stage. At the 
production stage, methods like kaizen costing and just-in-time production are used as tools 
helping to reduce the production costs. On the other hand, the enterprises use activity-based 
costing management and management accounting methods to determine and reduce the 
activities, which do not create value with the intention of reducing the costs (Gerşil, 2006, 
p.88). 

It is possible to list the factors affecting the production costs as follows (Şimşek, 2012, p.72; 
Barutçugil, 1988, p.224): 

 Prices of the production inputs,  

 Production technology,  

 Efficiency,  

 Production capacity,  

 Capacity usage rate,  

 Kind of management practised,  

 Design and quality properties of the product,  

 Education and morale level of the workers.  
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Today, in modern production settings, the operational and maintenance costs have a 
significant part in the production costs. These costs play an important role in terms of 
minimizing the total life cycle cost of the product. The operational costs will include the 
direct labour, direct material, indirect labour, indirect material and facility costs. The 
maintenance costs include direct labour, materials, fuel power, equipment and purchased 
services (Woodward, 1997, p.338). 

C. Costs Emerged After the Production (or Selling) Stage 

These are the costs borne generally by the enterprises to keep the level of customer 
satisfaction high and to increase the performance of the products or services. These costs 
mainly emerge because of the activities such as montage, repair-maintenance, warranty, 
monitoring the customer complaints, accepting the return of the product, auxiliary 
equipment, disposal etc. (Şimşek, 2012, p.73). 

From the producer's perspective, these are the costs emerging due to the warranties and 
services given after selling the product. From the viewpoint of the customer, these are usage 
or consumption costs (Karakaya, 2007, p.576). 

After the production stage, there are two kinds of costs: One of them is the marketing costs; 
these costs constitute the expenditures incurred during the period starting from producing 
the product, through placing them in the stock warehouse and conveying them to the 
consumers to the point where they turn into money, as well as the marketing, sales and 
distribution expenditures (Akşit, 1996, p.179). The other one is the logistical costs; the 
logistics activities are practised because there is no effective and efficient logistic 
management; thus, these costs are required to be evaluated during the activities of 
purchasing - procurement, production, sales - distribution (Özkan, 2006, p.79). 

IV.APPLICATION  

A. Objective  

Since the stages of creating a new product cost extremely high, the investors need to make 
technical and scientific examinations before starting these activities and to carry out their 
works within this framework. In addition to the technical and scientific studies, it is tried to 
be shown in this application that the Product Life Cycle Costing Method can be effective for 
making decisions on the activities regarding creating new products.  

B. Limitations  

Today, having regard to the rapid developments in technology and the changes in customer 
demands, the life cycle and application period of the product is accepted as 5 (2017-2021) 
years. Tax calculation is outside the scope of the cost budgeting of the year 2017, regarding 
the development of a new product by the enterprise. Since inflationist effects will be above 
the revenues and costs in the calculations of product life cycle costs, the calculations were 
made in this direction during the life cycle. It was assumed that the annual inflation increase 
rate will be constant for each year within the application period. The inflation rate was 
considered 8%.The cost amounts budgeted at the previous stage with the estimated inflation 
rate of 2017 was reduced to the present value, using the net present value method. The 
weighted average cost of capital was calculated as 14% during the application of net present 
value method; correspondingly, the discount factor was taken as 14%. 

C. Information on the Enterprise  

The enterprise produces batteries type 12v starter at all Amperes. The enterprise plans to 
include the 12v 60 Ah Air cooling battery to its product range in 2017. The research and 
development studies and the production of 12v 60 Ah Air cooling battery are at the stage of 
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decision-making. The enterprise plans to gain power and to make contributions to its spare 
capacity with a total of 626.000 sales by including the 60 Ah Air cooling battery to its product 
range, which includes and still produces the product types from 12v 45 Ah to 12v 210 Ah. 

With respect to the production of the 60 Ah Air cooling battery, the Preproduction Costs 
(research and development, trial production, machine montaging costs), the Production 
Costs (direct raw materials and supplies, direct labour, general production) and Post-
Production Costs (distribution, warranty, repair-maintenance and marketing costs) will arise.  

D. Application of the Product Life Cycle Cost Management Method 

Application of the product life cycle cost management shall be carried out with six different 
stages. At the first stage, the costs shall be increased by the rate of the annual constant 
inflation increase rate compared to the base year. At the second stage, these costs shall be 
reduced to the base year, using the net present value method. At the third stage, the product 
life cycle cost shall be calculated. At the fourth stage, the unit cost shall be calculated. At the 
fifth stage, the unit sales cost shall be calculated. At the sixth stage, the statement of income 
shall be prepared in accordance with the product life cycle costing method. 

Table 1. Estimated Costing Data on 60 Ah Air cooling battery for the period of the year 2017 

COSTS (TRY) COST AMOUNT (TRY) 

1. Preproduction Costs  

      Research and Development Costs 210.000,00 

      Trial Production Cost  76.000,00 

      Cost of the Installation of Machine Parts 180.000,00 

2. Production Cost  

      Direct Raw Materials and Supplies (TRY/Item) 36,40 

      Direct Labour 4,90 

      General Production (TRY/Year) 1.316.100,00 

3. Post Production Costs  

      Distribution Costs (TRY/Item) 2,60 

      Warranty and Repair-Maintenance Costs (TRY/Item) 3,68 

      Marketing Costs (TRY/Year) 1.420.000,00 

The amounts of the product costs by years is given in Table 2. The total variable costs were 
calculated by multiplying the costs of direct raw materials-supplies and the direct labour 
variable costs by the estimated number of sales set out in Table 2. 

Table 2. Product Costs per Years 

YEAR 

Direct Raw 
Materials 

and 
Supplies 

(TRY/Item) 

Direct 
Labour 

Estimated 
Sales 

Quantity  
(Item) 

Direct Raw 
Materials and 

Supplies 
(TRY/Year) 

Direct 
Labour 

(TRY/Year) 

General 
Production 
(TRY/Year) 

TOTAL   
(TRY) 
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2017 36,40 4,90 90.000 3.276.000,00 441.000,00 1.316.100,00 5.033.100,00 

2018 36,40 4,90 96.000 3.494.400,00 470.400,00 1.316.100,00 5.280.900,00 

2019 36,40 4,90 140.000 5.096.000,00 686.000,00 1.316.100,00 7.098.100,00 

2020 36,40 4,90 160.000 5.824.000,00 784.000,00 1.316.100,00 7.924.100,00 

2021 36,40 4,90 140.000 5.096.000,00 686.000,00 1.316.100,00 7.098.100,00 

TOTAL 182,00 24,50 626.000 22.786.400,00 3.067.400,00 6.580.500,00 32.434.300,00 

The amounts of the post-production costs per years are given in Table 3. The total variable 
costs were calculated by multiplying the variable costs of Distribution, Warranty and Repair-
Maintenance by the estimated number of sales with respect to the years set out in Table 3. 

Table 3. Post-Production Costs per Years 

YEAR 
Distribution 
(TRY/Item) 

Warranty and 
Repair- 

Maintenance 
(TRY/Item) 

Estimated 
Sales 

Amount 

Distribution 
(TRY/Year) 

Warranty and 
Repair-

Maintenance 
(TRY/Year) 

Marketing 
(TRY/Year) 

TOTAL 
(TRY) 

2017 2,60 3,68 90.000 234.000,00 331.200,00 1.420.000,00 1.985.200,00 

2018 2,60 3,68 96.000 249.600,00 353.280,00 1.420.000,00 2.022.880,00 

2019 2,60 3,68 140.000 364.000,00 515.200,00 1.420.000,00 2.299.200,00 

2020 2,60 3,68 160.000 416.000,00 588.800,00 1.420.000,00 2.424.800,00 

2021 2,60 3,68 140.000 364.000,00 515.200,00 1.420.000,00 2.299.200,00 

TOTAL 13,00 18,40 626.000 1.627.600,00 2.303.680,00 7.100.000,00 11.031.280,00 
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The costs are significantly affected and they increase due to the inflation. On the other hand, 
inflation causes a decrease of the purchasing power of money. Since the evaluated period is a 
long period like 5 years, the costs and sales incomes need to be increased in parallel to the 
increase of annual inflation rate. In the method of product life cycle cost method, the costs 
are increased by taking a specific year as a basis. With this method, the changes of the costs 
occur compared to the base year. 

Reduction of the estimated 60 Ah air cooling battery costs, which is increased by the rate 
of annual inflation rate, to the base year 

The value of the costs, in parallel to the increase in the inflation rate, and the value of sales as 
of 2017 shall be calculated, using the net present value method. By using the net present 
value method, the costs to be emerged in different years with different values of money will 
be described with a common monetary unit.  

The weighted average cost of capital was taken as 14%, which is to be used as a discount rate 
for decreasing the costs increased by the rate of inflation to be base year. 

The calculated values for 14% discount rate: 

2017 - 0,877, 2018 - 0,769, 2019 - 0,675, 2020 - 0,592, 2021 - 0,519 

Table 4. Reduction of the Preproduction Costs to the Base year 

* Deflated Preproduction Costs 
 

Deflated Preproduction Costs 

since 2017 

YEAR 
R&D 
Costs 

Trial 
Production 

Costs 

Cost of the 
Installation 

of the 
Machines 

Discount 
Factor 
(14%) 

Research and 
Development 

Costs 

Trial 
Production 

Costs 

Cost of the 
Installation 

of the 
Machines 

Total 

2017 226.800,00 82.080,00 194.400,00 0,877 198.903,60 71.984,16 170.488,80 441.376,56 

* Deflated Cost:   Cost increased by the rate of Annual Inflation Increase 

After the budgeted production and post production costs are increased by the rate of 
inflation, the calculated cost amounts were reduced to the base year by the rate of weighted 
cost of capital (14%) used as the discount factor to determine the net value in the base year 
(2017), in which the decision of production will be made (Table 5-6). 

Table 5. Reduction of the Production Costs to the Base year 

Deflated Production Costs 
 

Deflated Production Costs 

since 2017 
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YEAR 

Direct Raw 
Materials 

and 
Materials      

(TRY/Year) 

Direct 
Labour 

(TRY/Year) 

General 
Production 
(TRY/Year) 

Discount 
Factor 
(14%) 

Direct Raw 
Materials 

and 
Materials      

(TRY/Year) 

Direct 
Labour 

(TRY/Year) 

General 
Production 
(TRY/Year) 

TOTAL 
(TRY) 

2017 3.538.080,00 476.280,00 1.421.388,00 
 

0,877 3.102.896,16 417.697,56 1.246.557,28 4.767.151,00 

2018 4.053.504,00 545.664,00 1.526.676,00 
 

0,769 3.117.144,58 419.615,62 1.174.013,84 4.710.774,04 

2019 6.370.000,00 857.500,00 1.645.125,00 
 

0,675 4.299.750,00 578.812,50 1.110.459,38 5.989.021,88 

2020 7.920.640,00 1.066.240,00 1.789.896,00 
 

0,592 4.689.018,88 631.214,08 1.059.618,43 6.379.851,39 

2021 7.440.160,00 1.001.560,00 1.921.506,00 
 

0,519 3.861.443,04 519.809,64 997.261,61 5.378.514,29 

TOTAL 29.322.384,00 3.947.244,00 8.304.591,00  19.070.252,66 2.567.149,40 5.587.910,54 27.225.312,59 

 

Table 6. Reduction of the Post Production Costs to the Base year 

Deflated Post-Production Costs 
 

Deflated Post-Production Costs 

since 2017 

YEAR 
Distribution 
(TRY/Year) 

Warranty and 
Repair- 

Maintenance 
(TRY/Year) 

Marketing 
(TRY/Year) 

Discount 
Factor 
(14%) 

Distribution 
(TRY/Year) 

Warranty and 
Repair- 

Maintenance 
(TRY/Year) 

Marketing 
(TRY/Year) 

TOTAL 
(TRY) 

 
2017 252.720,00 357.696,00 1.533.600,00 0,877 221.635,44 313.699,39 1.344.967,20 1.880.302,03 

 
2018 289.536,00 409.804,80 1.647.200,00 0,769 222.653,18 315.139,89 1.266.696,80 1.804.489,88 

 
2019 455.000,00 644.000,00 1.775.000,00 0,675 307.125,00 434.700,00 1.198.125,00 1.939.950,00 

 
2020 565.760,00 800.768,00 1.931.200,00 0,592 334.929,92 474.054,66 1.143.270,40 1.952.254,98 
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2021 531.440,00 752.192,00 2.073.200,00 0,519 275.817,36 390.387,65 1.075.990,80 1.742.195,81 

TOTAL 2.094.456,00 2.964.460,80 8.960.200,00  1.362.160,90 1.927.981,59 6.029.050,20 9.319.192,69 

The life cycle costs created with the amounts, which are decreased to the base year, of 60 Ah 
air cooling battery costs increased by the rate of inflation (with the net present value 
approach) were shown in Table 7. 

Table 7. Discounted Life Cycle Costs 

 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

PREPRODUCTION 
COSTS 

441.376,56     
 

441.376,56 

Research and 
Development 

198.903,60      

Trial Production 
Cost 

 
71.984,16 

     

Cost of the 
Installation of 
Machine Parts 

 
170.488,80 

     

PRODUCTION 
COSTS 

4.767.151,00 4.710.774,04 5.989.021,88 6.379.851,39 5.378.514,29 27.225.312,60 

Direct Raw 
Materials and 

Supplies 

 
3.102.896,16 

 
3.117.144,58 

 
4.299.750,00 

 
4.689.018,88 

 
3.861.443,04 

 
19.070.252,66 

Direct Labour 417.697,56 419.615,62 578.812,50 631.214,08 519.809,64 2.567.149,40 

General 
Production 

1.246.557,28 1.174.013,84 1.110.459,38 1.059.618,43 997.261,61 5.587.910,54 

POST 
PRODUCTION 

COSTS 

 

1.880.302,03 

 

1.804.489,87 

 

1.939.950,00 

 

1.952.254,98 

 

1,742.195,81 

 

9.319.192,69 

Distribution 221.635,44 222.653,18 307.125,00 334.929,92 275.817,36 1.362.160,90 

Warranty and 
Repair- 

Maintenance 

 
313.699,39 

 
315.139,89 

 
434.700,00 

 
474.054,66 

 
390.387,65 

 
1.927.981,59 
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Marketing 1.344.967,20 1.266.696,80 1.198.125,00 1.143.270,40 1.075.990,80 6.029.050,20 

TOTAL 7.088.829,59 6.515.263,91 7.928.971,88 8.332.106,37 7.120.710,10 36.985.881,85 

In the event that the 60 Ah air cooling battery is produced, the total amount of costs, which 
are increased in proportion to the inflation rate to be emerged during the 5-year life period of 
the product, is 56.096.615,80 TRY. The value of these costs in the base year is 36.985.881,85 
TRY. 

Table 8. Product Life Cycle Cost of 60 Ah Air cooling battery in terms of years 

Costs/Years 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Product Life 

Cycle Cost 
7.088.829,59 6.515.263,91 7.928.971,88 8.332.106,37 7.120.710,10 36.985.881,85 

Calculation of the Unit Cost of 60 Ah Air cooling battery 

A total number of 626.000 60 Ah Air cooling battery will be produced and sold during its 
product life cycle. According to this, the calculation of the unit cost of the life cycle of the 
product is as it is shown in Table 9. 

Tablo 9. Calculation of the Unit Cost according to the Product Life Cycle Cost Method 

Costs/Years 2017 2018 2019 2020 2021 

Product Life Cycle 
Cost 

7.088.829,59 6.515.263,91 7.928.971,88 8.332.106,37 7.120.710,10 

Estimated 
Production Amount 90.000 96.000 140.000 160.000 140.000 

Unit Product Life 
Cycle Cost 

78,76 67,87 56,64 52,08 50,86 

The estimated sales amounts of 60 Ah Air cooling battery for the period of 2017-2021 of the 
enterprise are as follows:  

Table 10. The estimated sales amounts of 60 Ah Air cooling battery 

Costs/Years 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

A) DOMESTIC 
SALES 

      

1)   Dealers 
      

Number of Sales 
(Item) 15.000 28.000 25.000 22.000 15.000 105.000 

2)  Tenders       
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Number of Sales 
(Item) 5.000 2.000 7.000 6.000 9.000 29.000 

B)  EXPORT 
      

SALES       

1)  Distributors 
      

Number of Sales 
(Item) 65.000 62.000 95.000 120.000 105.000 447.000 

2) Other 
Receivables 

      

Number of Sales 
(Item) 5.000 4.000 13.000 12.000 11.000 45.000 

Total Number of 
Sales (Item) 90.000 96.000 140.000 160.000 140.000 626.000 

For the period of 2017-2021, the estimated total number of sales is 626.000 and 

Average Cost = Total product life Cycle Cost / Estimated Total Number of Sales = 
36.985.881,85/ 626.000 Items = 56,52 TL / Item 

The enterprise calculated the margin of profit as 50% for 60 Ah Air cooling battery. 

Unit Sales Price = 59,08 TRY/Item  X (1+0,50) = 88,62 TL 

The unit sales price of the 60 Ah Air cooling battery according to the product life cycle is 
calculated 88,62 TRY. 

Table 11. The estimated sales revenues of 60 Ah Air cooling battery of 2017 

Sales Revenues 2017 

Domestic Sales Revenues  

Dealers 1.329.300,00 

Tenders 443.100,00 

Total Domestic Sales Revenues 1.772.400,00 

Export Sales Revenues  

Distributors 5.760.300,00 

Other Receivables 443.100,00 

Total Export Sales Revenues 6.203.400,00 

Total Sales Revenues 7.975.800,00 
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The estimated sales revenues of the enterprise for 2017-2021 is as it is shown in Table 12. 

Table 12. Reduction of the estimated sales revenues of 60 Ah air cooling battery, which is 
increased by the rate of annual inflation increase rate, to the base year 

Sales 
Revenue/Years 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
Total 

Estimated 
Non- 
deflated 
Sales 
Revenues 

8.613.864,00 9.868.723,20 15.508.500,00 19.283.712,00 18.113.928,00 71.388.727,20 

Discount 
Factor (14%) 

 
0,877 

 
0,769 

 
0,675 

 
0,592 

 
0,519 

 

The Values 
of the Sales 
Revenues as 
of 2017 

7.554.358,73 7.589.048,14 10.468.237,50 11.415.957,50 9.401.128,63 46.428.730,50 

The statement of income of 60 Ah air cooling battery, based upon the present value 
belonging to the period of 2017-2021 

SALES                 46.428.730,50 TRY 

PREPRODUCTION COSTS          (441.376,56 TRY)  

PRODUCTION COSTS             (27.225.312,60 TRY) 

- Direct Raw Materials and Supplies           19.070.252,66 TRY 

- Direct Labour     2.567.149,40 TRY  

- General Production    5.587.910,54 TRY 

POST PRODUCTION COSTS                 (9.319.192,69 TRY) 

- Distribution Costs     1.362.160,90 TRY 
- Warranty and Repair&Maintenance Costs  1.927.981,59 TRY 
- Marketing Costs      6.029.050,20 TRY 

 

Gross Income Provided by the Product       9.442.848,65 TRY 

 

According to the pricing approach of the product life cycle costing method, the estimated 
sales revenue of the enterprise is 46.428.730,00 TRY. 

CONCLUSION 

Today, the fast-changing consumer demands and market supplies, as well as global 
competition conditions oblige the enterprises to offer new products in shorter time intervals. 
As time passes by, the tightening that the competition brought to the profit margins lead the 
enterprises to act more knowingly in terms of costs. The enterprises having no opportunity 
to change the product prices in the market on their own are required to have the most 
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accurate information on the cost of the product that they plan to produce, in order for them 
to maintain their profitability an existence.  

In this rapidly changing world, the classic cost management, and the information and the 
perspective to be used by the enterprises are insufficient and therefore, it leads to the 
improvement of the strategic cost management systems that will eliminate the deficiencies of 
the classic cost approaches. The product life cycle costing approach, which draws attention 
to the fact that all products will lose their profitability in time, addresses all costs emerged, 
starting from the conceiving process a product to the point where it is discharged.  

The product life cycle costing approach includes the costs undertaken by the investor, 
covering the process starting from the idea of production of a product and ending when the 
product is pulled out of the market, and this method can give the investor a competition 
advantage by providing them a leading position in terms of costs. In addition, this method 
can be used as a cost budgeting and an effective planning tool.  

In this study, the product life cycle costing approach is tried to be used as a decision-making 
tool for the decisions regarding the development of a new product. For this purpose, the 
costs arising during the life cycle (in terms of the producer) of 60 Ah air cooling battery, of 
which production is planned by the enterprise, as well as the costs that the enterprise will 
need to undertake were calculated in this study.  

The preproduction, production and post production costs, which need to be borne by the 
enterprise during the 5-year life cycle of the 60 Ah air cooling battery, are calculated within 
the application period and included in the total costs of the product.  

Table 13. Total Product Life Cycle Cost Distribution 

COSTS 
COST AMOUNT 

(TRY) 
Distribution 

(%) 

COSTS OF THE 
PREPRODUCTION STAGES 

441.376,56 1,19 

PRODUCTION COSTS 27.225.312,60 73,61 

POST PRODUCTION COSTS 9.319.192,69 25,20 

TOTAL 36.985.881,85 100 

As a result of all these studies, the following findings are acquired in terms of the 
distribution of the costs of 60 Ah Air cooling battery during all its life cycle: It is determined 
that the production costs constitute 73,61% of the total product life cycle cost and that the 
rate of the cost of preproduction stages and the stages after selling the product is 26,39%. If 
the cost distribution were made according to the traditional method, this part having the rate 
of 26,39% would be ignored.  

The decision on producing or not producing the product, which will be taken considering 
the results acquired by practising the product life cycle costing method, should be made 
considering the factors such as the expectations of the investor, the market conditions, the 
sales policies and the capacity of the enterprise. Because, making a decision with an 
evaluation made only by using numeric data can lead the enterprise to negative results. The 
enterprise wishes to produce 60 Ah Air cooling battery, in order to evaluate the spare 
capacity. The price is appropriate in terms of saleability and profitability. There is a spare 
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capacity in the enterprise and the sales price makes the enterprise a positive contribution. In 
this case, starting the production of 60 Ah Air cooling battery is a right decision. Because 
therefore, the enterprise will use its sources more efficiently by evaluating its spare capacity. 

The product life cycle costing approach was used as a decision-making tool for the activities 
of producing a new product and contributed in terms of making the decision on producing 
the product.  

Since the product life cycle costing method is based upon assumptions and estimations, the 
results of the method are not always accurate. In addition, practising the method requires 
detailed calculations. Therefore, the assumptions and estimations need to be evaluated and 
reviewed constantly. Mistakes that may be made while making assumptions and estimations 
can lead to wrong decisions, which can affect the life cycle of the product. Because of this 
property of the product life cycle costing method, the costs need to be re-calculated and 
controlled continuously. 
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNU ÇERÇEVESİNDE YEŞİL BÜTÇE 
REFORMU 

Prof. Dr. Tülin CANBAY204 

ÖZET 
Günümüz dünyasında iktisadi büyüme, enerji ve doğal kaynakların giderek daha fazla 
tüketimi, atık miktarının ve kirliliğin artışı çevre üzerindeki baskıları giderek arttırmaktadır. 
Son yıllarda artarak devam eden çevre kirliliğinin küresel ısınmaya, asit yağmurlarına ve 
benzeri problemlere yol açtığı tartışılmaktadır. Bu nedenle, çevreyi korumak için önlemler 
alınmadıkça, insanlığı ciddi çevresel problemlerin ve zor günlerin beklediğinin kabul 
edilmesi gerekmektedir.  
Dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlar karşısında pek çok ülkede çevre 
politikalarının oluşumunda bütçe enstrümanlarının kullanımına önem verilmektedir. 
Yapılan uygulamalarda amaç, var olan çevre sorunlarının en alt sınıra çekilmesi ve çevrenin 
korunmasının sağlanmasıdır. Bu anlamda gerçekleştirilen yeşil bütçe uygulaması her geçen 
gün kendine uygulama alanı bulmakta ve kendi içerisinde sistemini geliştirmektedir 
Anahtar kelimeler: Çevre Sorunları, Yeşil Bütçe Reformu, Çevre Kirliliği, Vergiler, 
Harcamalar. 
Jel Kodu: H6, H3, H2 
ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS IN THE FRAMEWORK OF THE GREEN 

BUDGET REFORM 

ABSTRACT 
Economic growth, consumption of energy and natural resources in an increasing rate, rise of 
waste and pollution, increases the pressure on environment in today’s world. It has been 
argued that the increase in pollution causes global warming, acid rains and similar problems 
in the recent years. Therefore, it has to be acknowledged that if no precautions are made to 
protect the nature, hard times and serious environmental problems are waiting at the door 
for humanity. 
The world's environmental problems faced in many countries in the face of the formation of 
environmental policy instruments to the use of the budget is important. Configuration 
purpose applications, the existing environmental problems and environmental protection to 
the lower limit of the right is taken. In this sense, green budget implementation is carried out 
every day to find itself and its application in the system develops. 
Key Words: Environmental Issues, Green Budget Reform, Environmental Pollution, Taxes, 
Expenses 

GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz modern uygarlık çağında, pek çok ülkenin yaşam standartlarını daha 
iyi hale getirmek isterken, insan eliyle doğanın acımasızca tüketilerek yok edilmesine neden 
olduğuna tanık olmaktayız. İnsanoğlunun bu acımasızca ve sınırtanımayan  tüketimi ve  bu 
tüketim sırasında oluşturduğu tahribat hızla çevrenin kirlenmesine ve ekolojik dengenin 
bozulmasına yol açmaktadır. 

Çevre kirliliğiyle ilgili dört ana unsurun kirliliği öne çıkmaktadır. Bunlar; hava, su, gürültü 
ve toprak kirliliğidir. Çevre kirlenmesi ya doğal etkenler nedeniyle ya da insan faaliyetleri 
sonucu oluşan etkenlerle meydana gelmektedir. Doğal etkenler arasında; depremler, 
volkanik patlamalar, seller gibi tabiatta doğal olarak gerçekleşen olayların yarattığı etkiler 
yer almaktadır. İnsan faaliyetleri olarak ise; kentleşme, her türlü taşıt araçlarında kullanılan 
petrol, kalitesiz kömür gibi yakıtların bilinçsiz tüketilmesi, sanayi ve ev atıklarının çevreye 
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gelişigüzel bırakılması, tarım ilaçları, kimyasal zirai ilaçlar ve böcek öldürücüleri gibi zararlı 
kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılması, ağaçların kesilmesi, dikkatsizlik sonucu ortaya 
çıkan orman yangınları, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar, nükleer silahlar, nükleer 
reaktörler ve nükleer denemeler gibi önemli etkenlerle radyasyonun çevreye yayılması yer 
almaktadır (Çağlar; 2005). Meydana gelen çevre sorunları coğrafi sınır tanımaksızın 
insanların güvenliği, sağlığı ve üretkenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Çevre 
kirlenmesinde doğal etkenlerin önüne geçmek çok da mümkün değildir, ancak 
insanoğlunun oluşturduğu etkenleri engellemek ya da en az düzeye indirmek ya da ortaya 
çıkan kirliliği temizlemek için önlem almak ve uygulamaya geçmek telafisi mümkün 
olmayan kayıpların önlenmesi, temiz ve yaşanabilir bir dünya için kesinlikle gereklidir. 
Unutmamak gerekir ki, başka bir dünya yok ve bugünkü nesillerin yarattığı kirlilik gelecek 
nesillerin yaşamlarını önemli ölçüde tehdit etmektedir. İnsanların geleceği üzerindeki bu 
tehdit nedeniyle sorunların üzerine gidilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Çevre sorunlarına karşı duyarlılık, geçmişi pek uzun olmayan bir süreçtir.  Özellikle 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, hızla artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmenin ortaya 
çıkardığı çevre sorunları, çevre tahribatına dikkat çekilmesini ve küresel düzeyde çevre 
bilincinin oluşması ve geniş toplum kesimleri tarafından kabul görmesini sağlamıştır. 

 Dünyada son yarım yüzyıllık dönemde çevre, çevrenin korunması, çevrenin 
kirlenmesi, çevre sorunları ve bunların finansmanı önce ülkeler açısından ve sonra da 
uluslararası platformda, güncel ve çokça tartışılan konular haline gelmiştir (Tuncer; 2007). 

1980’lerin sonundan itibaren global ısınma, asit yağmurları, ozon tabakasının delinmesi gibi 
çevresel sorunların ortaya çıkması, politikacıların, çevre konusunda harekete geçmesini 
zorunlu kılmıştır (TOBB.2001, s.38). Özellikle kirliliğin zaman içinde tüm dünyayı 
etkilemeye başladığının anlaşılmasıyla çözüm arayışlarına yönelik çabalara uluslararası 
düzeyde gerçekleşen konferanslar, zirveler, ikili ve çok taraflı çevre antlaşmaları eklenmiştir. 

Günümüzde hemen her ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelen çevre sorunları, 
özellikle küreselleşmenin etkisiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bugün ulusal ve 
uluslararası düzenlemelerde yer alan ve tartışılan bu sorunlar, ekonomik, sosyal ve siyasal 
yönü olan çözümler beklemektedir. Dünyanın ortak sorunu olan çevre kirliği sorununa 
çözüm arama çabaları her ne kadar küresel ölçekte yürütülse de bunun yanında ulusal 
ölçekte de ülkelerin önlem alması ve politikalar üretmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada, çevre kirliliği sorunun çözümünde ve önlenmesinde özellikle kamu 
politikaları araçlarından biri olan bütçe üzerinde durulacaktır. Çalışmada öncelikle çevre 
kirliliği konusunda benimsenen temel kamu politikalarına açıklık getirilecek, ardından 
çalışmanın ana konusu olan yeşil bütçe reformu kavramı tanımlanarak, yeşil bütçe 
politikasının temel araçları olan kamu harcamaları ve kamu gelirleri kapsamında 
uygulamalar ele alınacaktır.   

I- ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE KAMU POLİTİKALARI 

Çevrenin mi ekonominin, yoksa ekonominin mi çevrenin bir parçası olduğu hususunda 
süregiden tartışmalara rağmen, mevcut ve gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına çözüm 
oluşturacak ekonomi politik yaklaşımlar gelişmiş ülkelerin ajandalarında yer almaya 
başlamıştır. Ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve negatif dışsallık yayan çevre 
kirliliği sorununa, ekonomilerin çözüm önerileri yönünden bakıldığında piyasa 
ekonomisinin çevre sorunlarını çözmede yetersiz kaldığı, burada görevin yine kamu 
ekonomisine, dolayısıyla da devlete düştüğü kabul edilmektedir. Bu doğrultuda devletlerin 
çevre kirliliğini önlemek amacıyla düzenleme ve kontroller politikası, vergi ve sübvansiyon 
politikaları gibi kamusal politika araçlarıyla ekonomiye müdahale ettiği görülmektedir. 
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 Devletler çevre konusundaki kamusal politikalarını belirlerken bir yandan ekonomik 
büyümenin sağlanması, diğer taraftan da çevrenin korunması ve geliştirilmesi yönünde 
çalışmalar yürütmektedir. 2009 yılında 34 ülkenin Bakanlarının katıldığı OECD Bakanlar 
Konseyinde Yeşil Büyüme Stratejisi oluşturma kararı alınmıştır. Bakanlar Konseyi kararı çok 
açıktır: Büyüme ve yeşil birlikte sürdürülebilir ve sürdürülmelidir (Gurria, 2010, s.1). 

Ancak, devletler ekonomi, çevre ve refah arasında başarılı bir koordinasyon gerçekleştiren 
ekonomik, kültürel ve sosyal kurumlar oluşturamamışlardır. Geçmişte uygulanan ekonomik 
büyüme modelleriyle çevresel sürdürülebilirliğin sağlanamayacağı konusunda artan 
kaygılar ve gelecekteki potansiyel iklim krizlerine karşı yükselen duyarlılık, çevre ve 
ekonominin tek tek ele alınamayacağını açıkça ortaya koymaktadır (Gurria, 2010, s.2). Bu 
bağlamda, yeşil büyüme, bir yandan çevresel bozulma, biyo-çeşitlilik kaybı ve sürdürülemez 
doğal kaynak kullanımını önlerken diğer yandan da ekonomik büyüme ve kalkınmayı 
sürdürme yolu olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Devletler günümüzde bu 
çerçevede çeşitli yeni politikalar benimsemiştir. Bu politikalar Tablo 1’de görüldüğü üzere 
düzenleyici politikalar, kamu harcamaları ve kamu gelirleri olmak üzere üç ana kısımdan 
oluşmaktadır.  

Tablo 1: Çevreye Duyarlı Kamu Politikaları 

DÜZENLEYİCİ KAMU 

POLİTİKALARI 
  KAMU HARCAMALARI       KAMU GELİRLERİ 

Dolaysız düzenlemeler  

( Kanunlar, Standartlar) 

Hükümet programları ve dağıtım Vergiler 

Planlama 

 (Arazi kullanımı, Kaynak 

yönetimi) 

Kamu altyapı geliştirmeleri Harçlar 

Emisyon ve üretim standartları Finansal teşvikler (Yardımlar, bağışlar ve 

vergi istisnaları) Örneğin; araştırma ve 

geliştirme, çevreci teknoloji, kaynak 

yönetimi, çevresel korumacılık 

Ücretler 

Üçüncü parti düzenleyicilerini 

güçlendirme 
  

Kaynak: Robert GALE, Stephan BARG, Alexander GİLLİES, Green Budget Reform: An 
İnternational Casebook Of Leading Practices, International Institute for Sustainable 
Development, 1995, London, s.4. 

Devletler ekonomik faaliyetleri kamu harcamaları özellikle transfer harcamaları yoluyla 
yapılması istenen faaliyetleri teşvik ederek genişletebilirler (Gale, Barg, Gillies, 1995, s.4). 
Vergiler yoluyla ise bunun tam tersi etki yarabilirler. Çünkü piyasa mekanizması içinde 
ortaya çıkan olumsuz dışsallığın maliyeti toplumun tamamı tarafından yüklenilmektedir 
(Ağbal,2001,s.65). Halbuki, olumsuz dışsallığa sebep olan taraflar (bireysel arz ve talep) 
piyasa fiyatını belirlerken toplum tarafından yüklenilen maliyeti dikkate almamakta, 
piyasada oluşan üretim/tüketim miktarı vergileme ile sosyal maliyetlerin dikkate alındığı 
duruma göre daha yüksek olmaktadır.  Bu durum ekonomi literatüründe,  “Piyasa 
Başarısızlığı” (Market Failure) olarak nitelendirilmektedir. Sübvansiyonlar teşvik edici 
özelliğinin yanı sıra sübvansiyon miktarı azaltılarak ya da tamamen kesilerek daraltıcı etki 
yaratmak amacıyla da kullanılabilirler. Dolayısıyla çevre tahribatına neden olan ekonomik 
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faaliyetlere yönelmiş devlet yardımlarının kaldırılması veya işgücü, sermaye ve ticari 
faaliyetler üzerindeki vergi yükünün çevreye zararlı ekonomik faaliyetler üzerine 
kaydırılması (Ferhatoğlu, 2003, s.2) yoluyla çevresel zararların ve dışsallıkların azaltılmasını 
sağlayıcı yönde politikalar uygulanabilir. 

1970 ve 1980’in ilk yıllarında izlenen çevre politikaları genellikle yasal düzenlemeler, 
teknolojik önlemler (arıtma tesisleri, biyolojik savaşım ve emisyon azaltma ameliyeleri) ve 
ekolojik önlemler (alternatif enerji kaynakları, ekolojik planlama, eğitim) gibi “gaz 
emisyonları, çevresel kalite, uygulama süreçleri ve teknolojiler” konularında konulan 
kurallarla yönlendirilmiştir. Başka bir deyişle, çevre kirliliğine yönelik mücadeleler bu 
yıllarda daha çok “düzenleyici kamu politikaları” kapsamındaki araçlarla yapılmaya 
çalışılmıştır (Özdemir; 2009, s.7). 

1980’lerin başından itibaren yürütülen çalışmaların ardından, 1992 yılında düzenlenen ve 
Rio Konferansı olarak bilinen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda çevre 
kirliliği kontrolü ve önlenmesi konusunda, maliyet-karşılayıcı kullanıcı harçları ve teşvik 
uygulamaları yerine yeşil vergiler gibi ekonomik araçlara önem verilmesi gereği 
vurgulanmıştır ve 1980’lerin sonlarında itibaren ise, politika belirleyicilerin tercihlerini 
kumanda ve kontrol edici unsurlar değil, piyasa temelli (çevresel vergiler, ciro edilebilir 
lisanslar, teminat iadeli sistemler gibi) daha fazla maliyet-düşürücü ekonomik araçlar 
yönlendirmeye başlamış, piyasaların yeniden düzenlenmesi ve kamu politikalarında 
kuralların yumuşatılması ve kaldırılması (deregulation) ön plana çıkmış, konuya küresel 
nitelikte ilgi artmıştır (Özdemir; 2009, s.9). 

Devletin Kirliliğin ortadan kaldırılması için gerekli maliyete katlanılmasını ifade eden 
prensibi (örneğin kirleten öder), tüm ekonomik mekanizmaların çıkış ve yasal dayanak 
noktası olarak benimsenmiş ve başta vergiler olmak üzere birçok piyasa mekanizması hayata 
geçirilmiştir. Özellikle vergiler, çevre kirliliğinin yarattığı olumsuz etkileri giderebilmek ve 
çevre kirliliğine neden olan faktörleri ortadan kaldırabilmek için sürekli bir kaynak niteliği 
olarak görülmüştür ve bu vergiler birçok ülkede “yeşil vergi reformu” adı altında takdim 
edilmiştir.  1990’lı yılların başında İskandinav ülkeleri emek ve sermaye üzerindeki vergi 
yükünü çevreyi kirleten kaynaklara kaydırmak amacıyla bir dizi çevre vergisi reformları 
gerçekleştirmiştir. Onları 1990’lı yılların sonlarına doğru Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi 
diğer Avrupa ülkeleri takip etmiştir. 

Çevre ile ilgili yaşanan olumsuzluklar karşısında artık devletler kendi başlarına değil; 
uluslararası boyutlarda önlem almaya yönelmiştir. Çünkü sahip olduğumuz çevrenin bir 
sınırı yoktur. Bu nedenle, çevre kirliliği sadece bölgesel anlamda yaşanmamakta, tüm 
insanlığın ortak bir sorunu hale gelmektedir. 1970’li yıllar sonrası dönemde, başta Birleşmiş 
Milletler Örgütü olmak üzere OECD, AB ve diğer gönüllü kuruluşlar çevrenin korunması ile 
ilgili çabalarını artırmışlardır. Özellikle 1980’lerden itibaren, küreselleşmenin de etkisiyle, 
izlenen politikaların gelecek nesillerin refahını azaltabileceği görüşünden hareketle 
ekonomik kalkınmanın kavramsal ve kuramsal içeriği değişmeye başlamıştır. Böylece, 
ekonomik kalkınma politikalarının doğal çevre üzerinde yaptığı tahribata vurgu da 
yapılarak, geleneksel kısa dönemli ekonomi yönetimi anlayışının yerini uzun dönemli 
perspektif almış ve çevre sorunları da ön plana çıkarılmıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma (sustainable development)  anlayışı  ile birlikte çevrenin ve doğal 
kaynakların artan bir hızla bozulması ve bu bozulmanın ekonomik ve sosyal kalkınma 
açısından yarattığı tehlikelere yeni bir bakış açısı geliştirilmiştir. Etkileri küresel boyutta olan 
ve küresel düzeyde cari üretim ve tüketim ilişkilerinin sonucu olan çevresel sorunların 
çözümünde piyasa mekanizmalarının tek başına yeterli olmadığı zaman içerisinde 
anlaşılmıştır. Bu nedenle kamusal çözüm araçları düşünülmeye ve tartışılmaya başlanmış, 
kamusal araçların başında gelen bütçe, çevreye duyarlı hale getirilmeye başlanmıştır.  
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II- YEŞİL BÜTÇE REFORMU 

Piyasanın serbestlik mantığı, kâr güdüsüyle hareket eden ekonomik birimlerin dışsal 
zararlarını maliyet unsuru olarak dikkate almamasına ve bu nedenle de piyasa koşullarında 
sosyal maliyet ile özel maliyet arasında bir farkın oluşmasına neden olmaktadır. Bu tür 
negatif dışsallıkların en klasik örneği, çevresel dışsallıklar olarak da anılan çevre kirliliğidir. 
Gerek ölçeğinin küresel boyutlarda olması gerekse etkilerinin hayati önem taşıması 
nedeniyle çevresel dışsallıklar, maliye literatüründe negatif dışsallıklarla ilgili çalışmaların 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Piyasa koşullarının yarattığı negatif dışsallıklardan biri 
olarak kabul edilen çevrenin tahribatı sorununa çevre ekonomisinin çabalarına eşgüdümlü 
olarak geliştirilecek kamusal çözüm türlerinin başında, devlet bütçesinin çevre sorunlarına 
duyarlı bir şekilde hazırlanması gelmektedir. 

Japonya’nın Nagoya kentinde, 2010 Ekim ayında düzenlenen Biyoçeşitlilik Zirvesi’nde 
Dünya Bankası doğa mirasına da finansal bir değer belirlenmesini önermiştir. İşte Yeşil 
Bütçe Projesi böyle ortaya çıkmıştır. Diyelim ki herhangi bir üretim ya da hizmet için yatırım 
yapacak, tesis kuracaksınız. Elbette ki bir maliyet hesabı yapmanız gerekiyor. Kurulum 
maliyeti, işgücü bedeli vs. hepsini hesapladınız. O tesisten ne kadar gelir elde edebileceğinizi 
de belirlediniz. Basit bir toplama çıkarma işlemiyle bu işten ne kadar kâr edeceğinizi de 
ortaya koydunuz. Artık işe koyulabilirsiniz değil mi? Dünya Bankası, “Hayır, bu kadar kolay 
değil” diyor. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Biyoçeşitlilik Konferansı’nda yaptığı 
konuşmada, artık doğal varlıkların da devlet bütçelerine konulması gerektiğini açık bir 
şekilde ifade etmiş ve  ormansızlaştırmanın ve türlerin kaybolmasının engellenmesi için 
ormanlar, sahil korumasına katkıda bulunan mangrove ağaçları, sulak alanlar ve mercan 
kayalıkları gibi doğal varlıkların da maddi değer olarak sayılması gerektiğini ifade etmiştir.. 
Zoellick’in ifadesiyle;  Yani artık ne su bedava, ne de hava… (Talu; 2011, s.19). Böylece 
ülkeler artan çevre sorunları karşısında kendi bütçe sistemlerini ekolojiye uyumlu hale 
getirme çabası içerisine girmişler ve dünyada “yeşil bütçeleme” süreci başlamıştır. 

Piyasa özendiricilerinin kullanılması ile kirliliğin kontrolünü amaçlayan ve “mali araçlar” 
olarak da isimlendirilen çevre kirliliği ile mücadelenin sadece kumanda ve kontrol 
araçlarıyla gerçekleştirmeyi öngören klasik yöntemlerden daha farklı boyutlara ulaşmıştır. 
Bu farklılığı yaratan ise “yeşil bütçe” veya “çevreye duyarlı bütçe” uygulamasıdır.  

2009 mali yılına ait Amerikan’ın Çevreye Duyarlı Federal Bütçesinde Çevreye Duyarlı 
Bütçeleme; yıldan yıla ulusal çevre koruma organizasyonları tarafından hazırlanan ve 
federal mali kaynakların iklim değişikliğine ve doğal kaynakların azalmasına karşı nasıl 
kullanıldığını gösteren bir bütçe olarak tanımlanmaktadır (Worldwildlife, 2008, s.3) . 
Buradan hareketle çevreye duyarlı bütçenin doğrudan çevre ile ilgili bir bütçe olmadığını 
ancak çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların kullanılması konusunda yardımcı 
olan faaliyetler bütünü olarak tanımlayabiliriz. 

Bütçeler ilk bakışta sadece harcama ve gelir rakamlarından ibaretmiş gibi görünseler de, 
ekonomideki kaynaklardan kamu kesimine düşen payın optimal dağılımı ve kullanılmasını 
sağlayan temel araçtır. Ekonomiden gelen kamu gelirlerinin ne kadarının kimlerden ve nasıl 
toplanacağı ve yine bu gelirlerin hangi harcamalara ve nasıl harcanacağını belirleyen 
bütçelerdir. Bütçe aracılığı ile uygulanan politikaların sadece kalkınma ve gelişmeye 
odaklanması yeterli değildir, aynı zamanda bu kalkınmanın sürdürülebilir olmasını 
sağlayacak yönde harcama ve gelir politikalarının belirlenmesi gerekir. Çoğu zaman 
sürdürülebilirlik kavramı gözardı edilebilmektedir. Bu nedenle bütçeler hazırlanırken 
çevresel sorunların da dikkate alınarak, devlet bütçelerinde çevresel konularda ayrılacak 
ödeneklerin ve harcamaların yanı sıra çevre sorunlarını önleyecek veya azaltacak gelir 
politikalarının hayata geçmesini sağlayacak bir yapı oluşturulmalıdır. Bütçelerin hem 
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sürdürülebilir kalkınma hem de çevreye duyarlı hale getirilmesinin yolu ise bütçenin çevreci 
bir anlayışla ele alınmasını sağlayacak yeşil bütçe reformundan geçmektedir.  

Yeşil bütçe, ulusal çevre ve doğal kaynakları koruma organizasyonlarının bir araya gelmesi 
ile yıllık olarak hazırlanan, yaşanan iklim değişiklikleri ile ilgili çevresel mücadelelerde 
ulusal toprakların, suların ve diğer doğal kaynakların korunmasına nasıl bir katkı 
sağlanacağını gösteren bir düzenlemedir (National Funding Priorities for Environment; 2011, 
s.iii). Bu bağlamda, çevrenin ve doğal kaynakların yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadele 
için çevresel amaçlı değişik ekonomik ve mali araç türlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Yeşil 
bütçe reformunun harcama ve gelir yönü olmak üzere iki temel yönü bulunmaktadır. Bu 
çalışmada kamu harcamaları yönü “çevreye zararlı kamu harcamalarının azaltılması”, 
“sübvansiyonlar” ve “vergi indirimleri ve teşvikleri” kapsamında kamu gelirleri yönü ise 
“çevre vergileri”, “emisyon fiyatları” ve “kullanıcı harçları” kapsamında ele alınacaktır. Yeşil 
bütçe reformunu gerçekleştirmek isteyen ülkelerin bütçelerinin harcama ve gelir yapılarını 
çevreye sorunlarına odaklı, çevre kirliliğini azaltıcı veya ortadan kaldırıcı yönde yeni bir 
anlayışla ele almaları gerekmektedir. 

A – Yeşil Bütçenin Kamu Harcamaları Yönü 

Çevreye yönelik bütçelemenin kamu harcamaları yönünü, devletin kamu harcamaları ile 
çevre kirliliğini azaltması ve doğal kaynakların düzgün kullanılmasını sağlaması 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda yukarıda da ifade edildiği üzere “çevreye zararlı kamu 
harcamalarının azaltılması”, “sübvansiyonlar ve yardımlar” ve “vergi indirimleri” 
sayılabilir. 

1 – Çevreye Zararlı Kamu Harcamalarının Azaltılması 

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının gerçekleştirilmesi 
bütçede doğrudan bu amaçlara yönelik gider kalemlerinin ayrılmasını ve genel olarak 
harcamaların bu amaçlara göre gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Çevre kirliliğinin 
önlenmesine yönelik harcamalar araştırma faaliyetleri, arıtma, depolama, bertaraf ve geri 
kazanım tesislerinin kurulumu, teknoloji ve projelerin satın alınması, ağaçlandırma 
harcamaları gibi sıralanabilir. Örneğin Çin’de 4000 hektarlık yeni orman alanı oluşturularak 
karbonun tutulması sağlanmıştır. Bu sayede ayrıca toprağın ve suyun korunması da 
hedeflenmektedir. 

Çoğu kamu harcama araçları çevreye zarar vermektedir. Özellikle bu, çevreyi kirleten ve 
doğal kaynakları azaltan sanayi kollarının desteklenmesine yardım eden sübvansiyonlardan, 
mali yardımlardan veya vergi indirimlerinden kaynaklanmaktadır (Gale, Barg,1995 s.9). 
Diğer bir ifadeyle sanayiyi desteklemek için yapılan kamu harcamaları dolaylı olarak 
çevrenin kirletilmesine ve ya doğal kaynakların azalmasına neden olmaktadır. 

Çevreye karşı sürdürebilirlik ekonomik, sosyal ve çoğu kez politik amaçlarla hükümetlerin 
çevreye zarar veren uygulamalara teşvik vermekten vazgeçmelerini gerektirmektedir. 
Hükümetler tarım, enerji, ulaşım, sanayi gibi sektörlere doğrudan mali yardım ve 
sübvansiyonlar yoluyla sağladıkları teşviklere kerestecilik, madencilik, petrol çıkarma, 
tarımsal üretim, balıkçılık ve enerji tüketimi gibi faaliyetleri desteklemektedirler. Bu 
amaçlarla devlet bütçesinden ayrılan kaynaklar, çevrenin korunmasını teşvik amacıyla 
verilen mali yardımların çok üzerindedir. Üretim ve tüketim faaliyetlerini körükleyen teşvik 
uygulamalarından aşamalı olarak vazgeçilmesi ve teşviklerin yeniden şekillendirilmesi, 
1990’lı yıllardan itibaren çevrenin korunması yönündeki parasal ve mali politikaların önemli 
bir aracı olarak görülmektedir (Dağdemir, 2003, s.200) . 

2 – Sübvansiyonlar  
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Kirlenmeyi vergilemek yerine devletin kirlenmeyi azaltma harcamalarını sübvanse etmesi 
bir yöntem olarak kullanılabilir. Kirlenmeyi azaltmanın marjinal sosyal faydası ile firmanın 
marjinal özel faydası arasındaki farka eşit bir sübvansiyon verilmesi yoluyla, etkin bir 
harcamayı azaltma harcama düzeyine ulaşılabilir. 

Devlet, negatif dışsallık yayan birimlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya 
azaltmak için ya negatif dışsallığı yayan firmayı kapatarak veya yapacağı destekleme ile bu 
firmaların negatif dışsallıklarını ortadan kaldırarak sürekliliğini sağlayabilir. Geri ödeme 
şartı taşımayan ve negatif dışsallık yayan firmalara, gerekli önlemleri almaları şartıyla 
yapılan mali yardımlara sübvansiyon denmektedir (Fındık,2007,s.46). Sübvansiyonlar veya 
mali yardımlar, çevrenin korunması ve kalitesinin arttırılması amacıyla önlemler alan 
işletmelerin olumlu dışsallık yarattıkları ve katlandıkları ek maliyetin devlet tarafından 
kendilerine transfer edilmesi gerektiği düşüncesi üzerine kurulmuştur. Devletin çevreyi 
kirleten tarafın kirlilik kontrol önlemlerini almasını ve gerekli yatırımları yapmasını veya 
çevre açsından daha az zararlı teknolojilere yönelmesini teşvik etmesi nedeniyle 
sübvansiyonlar veya mali yardımlar, çevre vergilerine bir alternatif olarak kabul 
edilmektedir (Dağdemir, 2003, 176). 

Sübvansiyonlar negatif rüşvet olarak da adlandırılmaktadır. Devlet tarafından uygulanan 
sübvansiyonlar, negatif dışsallık yayan üreticilerde bir vergiye benzer etki 
gösterebilmektedir. Üretici için sübvansiyonun teşvik edici yapısı verginin caydırıcılık 
yapısına çok benzemektedir. Her iki durumda da, üretici meydana getirdiği negatif 
dışsallığın her bir birimi için finansal bir kayba maruz kalır. Bu kayba maruz kalmamak için 
sebep olduğu negatif dışsallığı azaltması veya ortadan kaldırması onun yararına olacaktır. 
Fakat, sübvansiyonlar vergilere göre adalet anlayışına muhalif bir durum 
sergileyebilmektedirler. Negatif dışsallığa sebep olan firmaları sübvanse etmek, doğrudan 
mali yardımda bulunmak adil görünmemektedir. Adalet konusundan dolayı sübvansiyonlar 
pek benimsenmemiştir. Sübvansiyonu vergiden ayıran diğer bir farklılık da, vergi kamuya 
gelir sağlarken sübvansiyonlar finanse edilmek durumundadırlar (Fındık,2007, s.46). 

 Bununla beraber, OECD’nin mali yardım uygulamasının ekonomik sonuçlarını 
değerlendiren bir araştırmasına göre, devlet yardımları ve sübvansiyonların çevre kalitesini 
iyileştirmek konusunda etkin bir araç değildir, hatta bu tür yardımların çevre açısından 
zararlı sonuçları da vardır. OECD raporunda, devlet yardımlarının azaltılması veya 
uygulamasından tümüyle vazgeçilmesi durumunda; devlet bütçesindeki yükün azalacağı, 
çevre politikası uygulama maliyetinin düşeceği ve ekonominin genel etkinlik düzeyi 
artarken devlet gelirlerinin de artacağı ileri sürülmektedir. Raporda ayrıca, gelecekteki çevre 
kalitesini belirlemek üzere teknolojik dönüşümü sağlayacak koşullarında bu sayede 
gerçekleşebileceği açıklanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde mali yardımlar, daha çok 
çevre programlarının uygulanması sonucunda bundan etkilenen endüstrilere mali destek 
verilmesi gibi temel bir ekonomik amacı gerçekleştirmektedir. Bu nedenle mali yardımlar 
çoğu örnekte, sübvansiyonlar ve doğrudan mali yardımlar, standartlar ve diğer zorlayıcı 
yaptırımlar gibi doğrudan müdahale araçlarının tamamlayıcısı olarak düşünülmektedir 
(Dağdemir, 2003 s.177). 

3 – Vergi İndirimi ve Teşvikleri 

Vergi teşvikleri çevreyi kirleten ürünlerden daha yüksek, buna karşılık çevre kirliliğine yol 
açmayan ürünlerden daha az oranda vergi alınmasıdır. Avrupa birliğine üye ülkelerin 
hemen hepsi tarafından uygulanmakta olan kurşunsuz benzinden daha düşük, kurşun 
içeren benzinden ise daha yüksek vergi alınması buna örnek olarak verilebilir. Bunun yanı 
sıra Almanya, Avusturya ve Finlandiya’da katalitik konvertör bulunan araçlar için daha 
düşük vergi oranı belirlenmesi de bu uygulamaya örnektir (Fındık, 2003, s.53). Vergi 
teşvikleri, firma ve kurumları standartlara uymaya ve kirliliği azaltıcı yöntemlere geçmeye 
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özendirici farklılaştırılmış amacı belirli politikalardan oluşmaktadır. Kore’de etkinliği 
artıran, enerji sakınan, kirlenmeyi azaltıcı ve zararlı atıkları azaltan sistemler için Kore'de 
imal edilenlere % 10, ithal edilenlere %3 vergi indirimi sağlanmaktadır. Çevre koruyan yeni 
teknolojileri adapte eden firmalara Kore'de üretilenler için %50, ithal edilenler için %30 
hızlandırılmış amortisman uygulanmaktadır (Güzel,s.4). 

Özellikle dünya genelinde, temiz enerji kullanımı alanında vergi teşviklerinin fazlaca olduğu 
söylenebilir. Hükümetler bu kapsamda rüzgâr enerjisinin kullanımı konusunda vergisel 
teşvikler sunmaktadır. 

Genellikle Ar&Ge yatırımlarına vergi kredileri veya vergi indirimleri şeklinde kullanılan 
vergi teşvikleri yerli şirketlerin rüzgâr endüstrisine katılımını özendirmek için de kullanılır. 
Yerli rüzgâr türbin teknolojisi alıcı ve satıcılarına uygulanacak KDV veya gelir vergisi 
indirimleri yerli üreticilerin rekabet etmesini kolaylaştırır. Yerli rüzgâr endüstrisindeki işçilik 
maliyetlerine vergi indirimleri uygulamak kullanılabilecek diğer bir yöntemdir. Kanada 
büyük rüzgâr türbin üreticilerinin üretimlerinin Kanada’ya çekilmesinin özendirilmesinde 
yerli işgücüne ödenen ücretlere vergi kredisi uygulamaktadır. Yerli üretime daha fazla teşvik 
sağlamak amacıyla, Quebec hükümeti programı bölgede yerleşmiş olan rüzgâr endüstrisi 
işgücü maliyetlerine % 40 vergi kredisi önermektedir. İspanya’da rüzgârdan üretilen 
elektriğe verilen vergi üretim kredisi sadece yerli üretim zorunluluğunu sağlayan türbinlere 
verilmektedir (Altuntaşoğlu,2007, s.381-382). 

B-Yeşil Bütçenin Gelir Yönü 

Yeşil bütçenin gelir yönü ise “çevre vergileri”, “emisyon fiyatları” ve “kullanıcı harçları” 
kapsamında ele alınacaktır. 

1- Çevre Vergileri 

Yeşil bütçenin gelir yönünü oluşturan temel araç çevre vergileridir (“eco-taxes”, “green 
taxes” ya da “environmental taxes”). Özellikle 1970’li yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerde 
çevre, vergi reformlarının spesifik alanlarından biri haline gelmiştir. Vergi sistemlerini 
ekolojik sistemle uyumlaştırmayı hedefleyen ve ekolojik vergi reformu ya da yeşil vergi 
reformu olarak adlandırılan bu reformlarla; üretim ve tüketim faaliyetlerinde vergileme 
yoluyla çevre lehine değişim oluşturarak, ekolojik sistemi koruma, çevresel kaliteyi arttırma 
ve vergi sisteminin etkinliğini sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için de; emisyon vergileri, 
ürün vergileri, enerji vergileri, taşımacılık vergileri, doğal kaynak vergileri gibi çeşitli çevre 
vergileri uygulanmakta ya da vergi farklılaştırması (çevreye uyumlu olanların daha az 
vergilendirilmesi), vergi indirimleri (çevreye duyarlı mamül alımında indirim sağlanması) 
ve vergi teşvikleri gibi vergi araçları vergi sistemlerine entegre edilmektedir 

Yeşil vergi olarak da adlandırılan çevre vergileri ekonomik birimlerin hem üretim hem de 
tüketim kararları üzerinde etkili olmakta ve üretim ve tüketim faaliyetlerinin uzun dönemde 
çevresel sorunlara neden olmayacak şekilde düzenlemeye zorlamaktadır. Çünkü yeşil vergi 
sayesinde mal ve hizmetlerin pazar fiyatına çevresel maliyet bedelinin eklenmesi yoluyla 
ekonomik birimler üzerinde mali bir baskı yaratarak tercihlerini daha çevreci mal ve 
hizmetleri kullanmaları yönünde etki yaratmaktadır. Fiyata eklenen çevresel bedel sayesinde 
tüketiciler çevreyi kirletmeyen, çevre dostu ürünleri tercih ederken, üreticilerin de yine çevre 
dostu üretim teknolojilerine yönelmektedir. Çevre vergileri veya düzenleyici vergilere 
Pigovian vergiler de denilmektedir. 

Öngörülecek mali yükümlülük; kirleticilerin çevreye verdiği zararların miktar veya 
kalitesine esas alınarak hesaplanmış tahmini bedeldir. Vergi, doğrudan doğruya hesaplanan 
kirletme miktarı üzerine zararlı madde yayma (karbon ya da emisyon) vergisi olarak 
konulmaktadır. Bunun tespitinin zor olması durumunda, ürünün kullanım noktası yani, 
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ürün imal edilirken, tüketilirken veya atık haline gelince, içindeki kirletici madde emsal 
alınarak kirletmeye neden olduğu kaynakta ürün vergisi biçiminde alınmaktadır. 

Doğrudan ürün üzerinden alınan vergilerde negatif dışsallık yayan firma üretim aşamasında 
vergilendirilmektedir. Mal miktarı üzerinden alınan çevre vergisinin konusunu 
hammaddeler oluşturabileceği gibi, ara mallar ve nihai ürünler de vergiye tabi olabilir. 
Verginin konusunun nihai ürünler olması halinde çevre vergileri tüketim vergileri niteliğine 
bürünür (Ağbal (a),2001,s.100).  Örneğin; çevreye zararlı olan naylon poşet üretimi üzerine 
konulan vergiler bu alandaki üretimi dolayısıyla da tüketimi azalttığı için zararlı etkiler 
azaltılmaktadır (Fındık,2007,s.44).  Dışsallığı önlemede uygulanacak başka bir vergileme 
türü dışsallığı yaratan atık miktarı üzerinden vergi alınmasıdır. Endüstriyel kuruluşlar 
tarafından çevreye yayılan zararlı gaz, metal ve diğer zararlı atıklar üzerinden bunların 
çevreye verdikleri zararın ölçülebilen veya tahmin edilen miktarına bağlı olarak vergi istenir 
(Ağbal (b), s.100.). Bu tür vergilendirmede atık miktarı tam olarak belirlenemediği için 
uygulama zordur. Atık vergilendirmesi konusunda en iyi bilinen örnek Almanya’daki Ruhr 
nehri vadisidir. Alınan vergiler nehirde balık üretimi, dinlenme ve spor faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Üçüncü olarak bahsedilecek vergilendirme tekniği çok 
kirleten ürünün çok, az kirleten ürünün az vergilendirilmesidir. Buna vergi farklılaştırması 
denir.  Bu tür vergilemenin en yaygın örneğini kurşunsuz benzin kullanımını teşvik etmek 
amacıyla motorlu taşıt yakıtlarının çevresel etkileri göz önüne alarak farklı vergilendirilmesi 
oluşturur. Bir diğerr yöntem de hizmet harçları yöntemidir. Adından da anlaşılacağı üzere 
belirli bir hizmetin görülmesi karşılığında alınan bedel niteliğindedir. 

Çevre vergilerinin konulmasının temel amacı kesinlikle gelir elde etmek değildir. Temel 
amaç, üretim ve tüketim tercihlerinde vergileme yoluyla çevre lehine bir fark yaratmaktır. 
Ancak, verginin doğasında bulunan yapı dolayısıyla gelir sağlaması da kaçınılmazdır. 
İngilizce “double dividend” olarak adlandırılan bu argümana göre çevre vergilerinin ilk 
getirisi, üretici ve tüketici birimlerin tercihlerinde çevre lehine yaptığı değişikliktir. İkinci 
getirisi ise bütçeye ek gelir sağlamasıdır. Dolayısıyla çevre vergilerinde amaç gelir etmekten 
çok çevreye zararlı faaliyetlerin önlenmesidir. Yani çevre vergilerinde vergilerin sosyal 
boyutu ön plandadır.  

Çevre vergileri, devletin ve yerel yönetimlerin çevrenin korunması ve temizlenmesi için 
geliştirdikleri projelerin finansman kaynağı olarak da kullanılmaktadır (Oates –Baumol, 
1996, s.99-100). Böylece çevre vergilerine yönelik tepkilerin daha az olması da 
sağlanabilecektir. 

2 – Emisyon Fiyatları (Permiler) 

İklim değişikliği konusunda temel referans noktası olan Kyoto Protokolü’nde ülkelerin 
seragazı azaltımlarına yardımcı olacak üç “esneklik mekanizması”ndan biri “Emisyon 
Ticareti”dir. Kyoto Protokolü’nün 16. maddesi’nde belirlenen emisyon ticareti, emisyon 
hedefi belirlemiş ülkelerin taahhüt ettikleri indirimi tutturmak için, ilave olarak kendi 
aralarında emisyon ticareti yapabilmelerine imkan vermektedir. Genel anlamda, “ticaret 
edilebilir emisyon permileri” hedefe ulaşma anlamında “karbon vergisi” ile aynı sonucu 
verir. Kirletici birimler açısından, karbon vergisi bir “fiyat” belirleyip “emisyon miktarı”nı 
ona göre ayarlama yapmaya zorluyor iken, emisyon permisi sistemi ise “emisyon miktarı”nı 
belirlenmiş kota ile sınırlamakta ve permiler için oluşacak arz ve talep koşullarına göre 
“fiyat”ın oluşmasını piyasaya bırakmaktadır. Emisyon permisi ticareti ülkeler arası 
yapılabileceği gibi işletmeler arasında da yapılabilir (Karakaya, Özçağ, s.5).  

Ticareti Yapılabilir Permilerin temel amacı, emisyon azaltma hedefleri konmasıyla, azaltım 
hedefleri dikkate alınarak belirlenen bir toplam perminin dağıtılması veya açık arttırmayla 
satılmasıyla ve permilerin ticaretine izin verilmesiyle çevresel hedeflerin topluma en az 
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maliyetle gerçekleştirilmesidir. Ticareti Yapılabilir Permilerin temel mekanizması emisyon 
kotası tahsisatına dayanır. Ulusal hedefler doğrultusunda belirlenen kotalar, farklı şirketlerin 
veya iktisadi birimlerin üretim faaliyetleri dikkate alınarak tahsis edilir. Eğer kirletici, tahsis 
edilen limitten daha az emisyon üretiyorsa, gerçek emisyon üretimi ile tahsis edilen veya izin 
verilen emisyon miktarı arasındaki farkın ticaretini yapabilmektedir (Yamanoğlu,1995,s.92). 
Piyasaya çıkarılan permilerin firmalar arasında alınıp satılması serbesttir. Özellikle emisyon 
azaltmak istemeyen firmalar diğerlerinden permi satın almaktadır (The Royal 
Society,2002,s.4). Ticareti Yapılabilir Permilerin birçok farklı çeşidi vardır. Ancak en temel 
olanı Emisyon Ticareti Sistemidir. Burada değinilmek istenen durum ise, permilerin ilk 
kullanım haklarının verilmesi durumunda, bu hakkı veren kamu otoritesine bir gelir 
kazandırmasıdır. Yukarıda da değinildiği üzere bu hak ilk kez dağıtılırken açık arttırma 
usulü benimsenebilir ve bu durumda daha çok üretim yapmak isteyen firmalar arasında 
doğacak rekabet kamu otoritesine daha çok gelir kazandırabilir. Kazanılan bu gelirlerin 
tekrar çevreyi korumaya yönelik projelere harcanması da çevre açısından olumlu sonuçlar 
doğuracaktır. 

Bu olumlu taraflarının yanında emisyon ticareti yani permilerin piyasanın rekabetini 
olumsuz etkileyeceği söylenebilir. Piyasaya yeni giren firmalar üretim yapabilmek için 
sertifikaların ilk dağıtıldığı dönemde kirletme izinlerini satın almış olan firmalara göre daha 
yüksek fiyatlar ödemeleri gerekmektedir. Bu da eski firmalara yeni firmalar karşısında 
maliyet avantajından kaynaklanan rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Ayrıca büyük 
firmaların tüm emisyon haklarını satın almaları ile yeni firmaların sektöre girmeleri ve 
üretim yapıp istihdam yaratmaları olanaksız hale gelebilmektedir. Emisyon ticareti, emisyon 
ölçümlerinin düzenli olarak yapılmasını ve miktarlarının sürekli olarak takip edilmesini 
gerektirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kirlilik izleme ve kontrollerinin diğer 
araçların uygulanmasına göre daha yüksek maliyetlere neden olduğu görülmektedir. ABD 
ve AB ülkelerinde emisyon ticareti yoluyla çevrenin korunması, belirtilen sorunlar 
nedeniyle, uygulanmakta olan yasal düzenlemeler ve çevre vergilerini tamamlayacak bir 
sistem olarak düşünülmekte ve uygulanmaktadır (Dağdemir, 2003, s.181). 

3 – Kullanıcı Harçları 

Çevresel dışsallıklarla ilgili bir diğer kamu ekonomisi çözümü de harçlardır. Bilindiği gibi 
harçları vergilerden ayıran en büyük unsur bir karşılığa dayanıyor olmasıdır. Çevre 
ekonomisi açısından düşündüğümüzde de söz konusu karşılık, çevreye verilen zararın 
önlenmesi için yapılan kamusal uygulamaların karşılığıdır. Herkesten çevreye verdiği zarar 
oranında alınan harçlar “kirleten öder” ilkesine dayanmaktadır (Kargı, Yücel,2010, s. 196). 

Kirleten öder ilkesinin ekonomik araçlar kullanılarak gerçekleştirildiği yönteme kirlilik 
ücretleri yöntemi denir. Kirlilik ücretleri, kirletici faaliyetlere ilişkin olan idari hizmetlerden 
(emisyon izni, çevresel etki değerlendirmesi izni) harç alınması ya da yine bu tür hizmetlerle 
kirletici madde ve ürünlere vergiler (akaryakıt tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi, plastik 
ambalaj için vergi...) konulması veya atıklardan ücret alınması (atık su bedeli) gibi şekillerde 
gözükür. Bu ücret çeşitlerinden biri ya da diğerine ağırlık verilmesi ülkelere ve çevrenin 
öğelerine göre değişmektedir ( Turgut, 1995, s.635). 

Vergiler gibi zora dayanan harçlar, kirleten öder prensibi çerçevesinde hava, su, katı atık, 
gürültü gibi alanlarda uygulanmaktadır. Genellikle verilen zararla orantılı hatta zararın 
üzerinde bir düzeyde alınabilmektedir. Harç uygulamasının çevresel açıdan teşvik etkisi ve 
gelir etkisi olmak üzere iki önemli etki meydana getirdiği söylenebilir. Teşvik etkisi 
sayesinde, üretici ve tüketiciler kirliliğe neden olmaları durumunda ödeyecekleri harçların 
maliyetinin kirlilik kaynaklarını ya da atıklarını azaltma maliyetinden daha yüksek olması 
durumunda kirlilik kaynaklarını ya da atıklarını azaltmayı tercih edeceklerdir. Diğer taraftan 
kirlilikle mücadelede kullanılabilecek gelir ihtiyacı karşılanacaktır.  
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Teşvik ve mali etkileri olan harçları sınıflandırmak oldukça güçtür. Bu konuyla ilgili olarak 
değişik uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Ancak OECD'nin yaptığı bir sınıflamaya göre 
harçlar dörde ayrılmaktadır (Fındık, 2007, s.52-53). 

1. Atık Harçları: Çevreye doğrudan bırakılan atıklar için yapılan ödemeleri ifade eder.  

2. Hizmet Harçları: Atıklara uygulanan çeşitli işlemler nedeniyle hizmetlerin karşılığı olarak 
yapılan ödemelerdir. Örneğin yerel yönetimlerce alınan kirli suların toplanması için ödenen 
harçlar. 

3. Üretimle İlgili Harçlar: Kirliliğe neden olan ürünlerin fiyatlarına, üretim ya da kullanma 
aşamalarında uygulanan harçlardır.  

4. Yönetimle İlgili Harçlar: Temel olarak permilerin teslimi ve permi sahiplerinin denetimi 
gibi işlevlerin kısmi veya tam finansmanını sağlamayı amaçlar. 

TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME ve  SONUÇ 

Türkiye’de çevreye ilişkin bu uluslararası önlemelere katılma çabalarının yanında çevreye 
duyarlı bütçeleme kapsamında değerlendirilen Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıtlar 
Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi gibi vergiler de vardır.  Örneğin Çevre Temizlik 
Vergisi konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda yaşayan insanlardan 
alınmaktadır. Bu vergi, yeme, içme, kullanma, büro ve benzeri faaliyetleri sonucu veya park 
ve piknik alanları gibi yerlerde oluşan ve çevrenin kirlenmesine neden olan her türlü 
çevresel atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir 
şekilde alınması öngörülmüştür. Ayrıca toplanması, taşınması, geri kazanılması, düzenli 
depolanması, yok edilmesi suretiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve 
bu şekilde ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Ancak, ülkemizde gelişmiş ülkelerde uygulanan biçimiyle bir çevre vergisi uygulamasından 
bahsetmek mümkün değildir. Mevcut sistemde varolan çevre vergileri, yüzeysel ve dar 
kapsamının yanı sıra, bir çevre vergisinin temel karakteristiği olan yönlendirme ve 
denetleme özelliklerine de sahip değildir.  Hatta mevcut sistem kirliliği önlemek yerine 
teşvik edici bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla vergi sistemimizin çevreyi korumayı ve 
geliştirmeyi hedef alan bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. 

Harcama yönünden ise, çevreye duyarlı bir üretim veya tüketim yapısını destekleyici bir 
harcama politikası, vergi indirimi, sübvansiyon veya teşvik mekanizmaları 
bulunmamaktadır. 

Çevrenin küresel kamusal bir mal olması özelliği, çevreyi koruma konusunda tüm dünya 
ülkelerinin ve halklarının duyarlılığını gerektirmektedir. Bu nedenle, çevrenin insanoğlu 
tarafından hızla tahrip edildiği günümüz dünyasında tüm ülkelerin eşgüdümlü olarak 
çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesinde yönelik harcama ve gelir yönlü uygulamaları 
bütçe sistemlerine entegre etmeleri ve bütçeyi çevreci bakış açısıyla ele almaları geri dönüşü 
olamayan zararların önlenmesi açısından oldukça önemlidir.  
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VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF 
HAKLARI İLE İLİŞKİSİ* 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN205 
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ÖZET 
Vergi mükelleflerinin görevlerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi olarak 
ifade edilen vergiye gönüllü uyum kavramı, son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konu 
olmaktadır. Bu çalışmanın amacı vergiye gönüllü uyum ve mükellef hakları arasındaki 
ilişkinin açıklanmasıdır. Mükellef hakları, devlet ile mükellef arasındaki hukuki ilişkide 
mükellefe tanınan hakları ifade etmektedir. Bu tanıma bağlı olarak mükellef haklarının 
vergiye gönüllü uyumu arttıran bir unsur olduğunu söylemek mümkündür.  
Anahtar Kelimeler: Vergiye Gönüllü Uyum, Mükellef Hakları, Vergi Bilinci. 
Jel Kodu: H20, K34. 

ABSTRACT 
The concept of “Voluntary Tax Compliance”, which means the exact and complete execution of 
the duties of the taxpayers on due time, has become one of the most discussed topics of 
recent years. The purpose of this study is to explain the relation between the voluntary tax 
compliance and taxpayer rights. The term taxpayer rights denote the rights given to the 
taxpayers in the legal procedures between the state and the taxpayers. Based on this 
definition, it is possible to claim that the concept “taxpayer rights” is an element that raises the 
voluntary tax compliance.  
Key Words: Voluntary Tax Compliance, Taxpayer Rights, Conscious of Taxation. 
Jel Classification Code: H20, K34. 

GİRİŞ 

Vergiye gönüllü uyum konusunun geçmişi vergi konusu gibi eski dönemlere dayanmakla 
birlikte o dönemlerde bu konu bir sorun olarak görülmüştür (Andreoni vd, 1998, s. 818). Bu 
sorunun temelinde yani vergiye gönüllü uyumun ekonomik teorideki sorununda ‘insanlar 
ne için vergi öder ?’ sorusu yer almaktadır (Feld ve Frey, 2007, s. 102). Bu sebeple de vergiye 
gönüllü uyum önemli bir konu olarak görülmektedir (James ve Alley, 2002, s. 29). Mükellef 
hakları ise genel olarak, vergilendirme ve bununla ilgili süreçlerde devlet ile mükellef 
arasındaki hukuki ilişkilerde mükelleflere tanınan haklar şeklinde tanımlanabilir. Vergiye 
gönüllü uyum ve mükellef hakları konuları birbirlerine bağlı konular olmakla birlikte son 
yıllarda da üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Özellikle mükellefler, 
haklarını bildikleri durumlarda vergiye gönüllü uyumlarını daha çok arttırmaktadırlar. Buna 
bağlı olarak mükellefler, vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma gibi yöntemlerden uzak 
durmaktadırlar. Vergiye gönüllü uyum konusu bu bağlamda da vergi idaresi çalışanları 
açısından önemli bir konu olmaktadır. Çünkü mükellef, haklarını bildiği takdirde gönüllü 
uyumu artacak ve gönüllü uyum sayesinde mükellef kendisine düşen ödevleri yerine 
getirecek ve vergi idaresi çalışanlarına da bu yönde yardımcı olmaya çalışacaktır. Bununla 
birlikte vergi idaresi çalışanlarının yükü de hafiflemiş olacaktır. Bu çalışmada vergiye 
gönüllü uyum konusunda mükellef haklarının önemi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması 
amacına yönelik uygulamalar gibi konular incelenmektedir. 
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I. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM KAVRAMI 

Kavram olarak vergiye gönüllü uyum, mükelleflerin vergi kanunlarına uygun bir şekilde 
davranma derecesi olarak tanımlanmaktadır (James ve Alley, 2002, s. 29). Genel olarak 
vergiye gönüllü uyum, mükellefler ya da üçüncü kişilerin vergi yükümlülüklerini yerine 
getirmek için sık sık göz ardı edilmeyen, tek seferlik ve tekrarlamalardan kaynaklanan 
maliyetlere tabi olmasını gerektirmektedir (Tran-Nam vd, 2014, s. 138). Vergiye gönüllü 
uyum konusu açıklanırken gönüllü uyum – uyumsuzluk, uyumsuzluk türleri ve 
uyumsuzluk durumunda mükellef tepkileri gibi konular incelenmektedir. 

A. Gönüllü Uyum 

Gönüllü uyum kavramı, vergi sisteminde yer alan kanunlara ve kurallara gönüllü olarak 
itaat etme ya da uyma olarak da tanımlanabilir (Ştefura, 2012, s. 192). Roth vd (1989) göre, 
gönüllü uyum kavramını mükellefin beyannamenin verildiği tarihte uygulanan vergi 
kanunlarına, yönetmeliklere ve yargı kararlarına uygun bir biçimde davranması ve vergi 
yükümlülüğünü beyannamede tam ve doğru bir şekilde belirtmesi ve beyannamenin 
mükellefler tarafından zamanında gerekli mercilere vermesi olarak tanımlamaktadır. 
Kirchler ve Wahl (2010) ise gönüllü uyum kavramını, vergi ödemek için insanların isteklerini 
tanımlayan en kapsamlı ve tarafsız bir terim olarak düşünmektedirler. Kısaca vergiye 
gönüllü uyumu vergi mükellefleri tarafından vergi ile ilgili olan yükümlülüklerin tam 
olarak, eksiksiz bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesi biçiminde ifade etmek 
mümkündür. 

Vergiye gönüllü uyum konusunda ilk araştırma, Alligham ve Sandmo tarafından 1972 
yılında yapılmıştır. Alligham ve Sandmo’ya göre, mükellefler kendi net gelirlerini 
maksimuma çıkarmak amacıyla vergi kaçırma yoluna gitmişlerdir. Buna göre, mükellefler 
vergi kaçırırken yakalanma olasılığı ile ceza ve riskten korkma seviyesi arasında akılcı bir 
denge düzeyi sağlayarak karar vermektedirler. Bu sebeple de mükellef tarafından beyan 
edilen gerçek gelir ya da gerçek gelirden daha az olan miktar, vergi yetkilileri tarafından 
yapılan denetimin yeterli olup olmayacağı ile ilgili olmaktadır (Allingham ve Sandmo, 1972, 
s. 324). Vergiye gönüllü uyum, mükelleflerin çıkarlarını planlı olarak takip etmelerinin 
parçası olarak görülmektedir. Vergiler mükellefler açısından kaçınılmaya çalışılan masraflar 
olarak ifade edilmektedir. Bu ifadeye göre mükellefler, vergi kaçırdıkları gün yüzüne 
çıkmadığı ve vergi kaçırmanın cezasının ağır olmadığı müddetçe vergi kaçırmaya devam 
edeceklerdir. Buradan anlaşılmaktadır ki kişisel çıkarlar ve sosyal yapı mükelleflerin 
davranışlarını etkileyen önemli unsurlar olarak görülmektedir. Sosyal yapı içerisinde yer 
alan ahlaki düşünceler, sosyal normlar ve adalet gibi kavramlar mükelleflerin vergiye 
gönüllü uyumları konusunda etkili oldukları konular içerisinde yer almaktadır (Wenzel, 
2005, s. 492, Andreoni vd., 1998, s. 821). 

Vergiye gönüllü uyumu açıklamakta olan temel iki teori bulunmaktadır. Bunlar, rasyonel 
tercih ve ahlaki duygular teorileridir. Rasyonel tercihler teorisine göre, insanlar doğaları 
gereği faydalarını maksimize, içsel maliyetlerini minimize edecek karar ve tercihleri 
benimsemektedirler. Bu sebeple de bireyler olanaklar dâhilinde ya az vergi ödemeyi ya da 
hiç vergi ödememeyi tercih edecek tutum ve davranışlar sergilemeyi tercih etmektedirler. Bu 
teori vergi beyanını etkilemekte olan bazı faktörleri açıklama konusunda yardımcı olsa da 
vergi kaçağı ile içgüdü arasındaki ilişkiyi kuramadığı için kullanım yeri sınırlı olmaktadır. 
Teori de eleştirilecek bir diğer yön ise, vergi kaçakçılığının psikolojik olarak maliyetini göz 
önünde bulunduramamasıdır (Aktan, 2006, s. 126). 1990’lı yıllardan sonra gelişme alanı 
bulan ahlaki duygular teorisi ise, bireyleri çıkarları ve faydaları maksimize etmeye çalışan 
kişiler olarak ele almamaktadır. Bireylerin vergi ödemeleri ya da vergileri ödememeleri 
hususunda karar alma süreçleri ile tutum ve davranışlarının oluşmasında ahlaki değerler 
önemli bir etken olarak görülmektedir (Yayla vd, 2009, s. 56). 
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Gönüllü uyum, vergiye tabi olan mükelleflerin doğru bir biçimde beyan edilmesi, gelir 
düzeltmeleri, kanunen kabul edilen giderler ve muafiyetler gibi gelirden düşülen unsurların 
doğru olarak hesaplanması, beyannamelerin zamanında vergi idaresine teslim edilmesi ve 
sorumluluğun doğru bir şekilde hesaplanması gibi unsurlardan oluşurken gönüllü uyumu 
etkileyen faktörler bulunmaktadır (Benk ve Çetin, 2010, s. 104). Bu faktörler genel olarak 
ahlaki faktörler, psikolojik faktörler, sosyal ve demografik faktörler, ekonomik faktörler ve 
vergi yönetimi ile ilgili faktörler olarak sıralanabilir. 

 Ahlaki Faktörler: Mükelleflerin vergiye karşı davranışlarını etkileyen en önemli 
faktörlerden birisi, mükellefin sahip olduğu vergi ahlakıdır (Turhan, 1998, s. 199). Bir 
toplumun ahlak normları ile vergileme arasında yakın bir ilişki olduğunu söylemek 
mümkündür. Vergi ödemeyi bir ödev ahlakı olarak düşünen ve vergi kaçakçılığını kötüleyen 
ve kınayan toplum içerisinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumun sağlanması 
mümkündür (Aktan, 2012, s. 19). Vergi ahlakı, vergilerin mükellefler üzerinde nasıl 
dağıtılacağını, yani mükelleflerce nasıl üstlenileceğini etkilemektedir. Çünkü mükelleflerin 
vergiye karşı davranışları ile vergi ahlakı arasında sıkı bir ilişki olduğu yapılan araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkmıştır (Schmölders, 1968, s. 14). 
 Psikolojik Faktörler: Mükelleflerin gönüllü uyum ile ilgili davranışlarını belirleyen 
faktörlerin başında psikolojik faktörler gelmektedir. Birçok araştırmacı da vergiye gönüllü 
uyum davranışını belirleme konusunda psikolojik faktörlerin en önemli faktör olduğu 
konusunda analizler yapmışlardır (Jayawardane, 2015, s. 132). Psikolojik faktörler arasında 
bulunan ve vergi kaçırma durumunda ortaya çıkan suçluluk ve utanma duygusu gönüllü 
uyum konusuna etki etmektedir. Çünkü mükelleflerin psikolojik olarak bir ağırlık 
hissetmeleri vergi uyumu bakımından avantajlı bir durum ortaya çıkaracaktır. Buna ek 
olarak vergi gelirlerinin hükümetlerce kamu harcamalarında kullanılması durumu 
mükelleflerin gönüllü uyumuna etki edebilir. Mükellefler, hükümetlerinin sunduğu 
hizmetlere önem verdikleri ve yapmış oldukları harcamaların hizmetlerin finansmanı için 
zorunlu olduğunu düşünerek vergilerini gönüllü olarak ödeyebilirler (Tuncer, 2002, s. 111). 
 Sosyal ve Demografik Faktörler: Vergi mükelleflerinin gönüllü uyumunu etkileyen 
diğer bir faktör ise sosyal ve demografik faktörlerdir. Vergi mükellefleri; yaşları, cinsiyetleri, 
medeni durumları, eğitim durumları, meslekleri doğrultusunda vergisel konularda karar 
vermektedirler. Bu konu ile ilgili ABD’de yapılmış olan amprik bir çalışmaya göre, erkekler 
kadınlara göre evli çiftler ise bekârlara göre daha fazla vergi kaçırma yani gönüllü 
uyumsuzluk eğilimi göstermektedir (Çelikkaya, 2002).  Mükelleflerin vergiye karşı 
davranışlarında yani vergiye gönüllü uyumları konusunda gelir seviyelerinin de etkisi 
bulunmaktadır. Ancak bu konu incelenirken toplam gelirden ziyade ailede kişi başına düşen 
gelirin ele alınması ve bu gelirin kişinin ihtiyaçlarının karşılaması gözlemlenmelidir (Cesur 
ve Çelikkaya, 2014, s. 4). Vergiye gönüllü uyum ve eğitim düzeyi faktörü arasındaki ilişki de 
incelenmiştir. Bu ilişkiye göre, Torgler eğitim düzeyinin artması ile vergi mükelleflerinin 
vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma için fırsatları daha iyi anlayabileceğinden gönüllü 
uyumun daha az olabileceğini ifade etmiştir (Torgler, 2003, s. 12). Bu konuyla ilgili farklı bir 
açıklamayı da Richardson yapmıştır. Richardson’a göre, eğitim kaçakçılık üzerinde önemli 
belirleyicilerden biri olmaktadır. Richardson, daha yüksek seviyedeki eğitimin daha düşük 
seviyede kaçakçılığa yol açacağını ifade etmiştir (Richardson, 2006, s. 165). Yani Richardson’a 
göre, vergi mükellefinin genel eğitim düzeyi ile vergi kaçakçılığı arasında negatif yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır (Richardson, 2006, s. 152). 
 Ekonomik Faktörler: Ülkelerin ekonomik durumu mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumu konusunda etkili olmaktadır. Ekonomisi çok iyi durumda olan ülkelerde 
mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu çok iyi olmakta iken, ekonomik olarak kötü durumda 
olan ülkelerde ise, mükelleflerin vergiye gönüllü uyum isteği az olmaktadır. Vergiye gönüllü 
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uyumu belirleyen ekonomik faktörler arasında enflasyon, kayıt dışı ekonomi ve istikrarsız 
ekonomik yapı yer almaktadır. 
 Vergi Yönetimi İle İlgili Faktörler: Vergi mükelleflerinin gönüllü uyumunu 
etkileyen bir diğer faktörde vergi yönetimi ile ilgili faktörlerdir. Gönüllü uyum konusunda 
vergi yönetimi ile ilgili faktörler arasında vergi oranları, denetim olasılığı, vergi idaresi ile 
olan ilişkisi, vergi tekniği ve sistemin karmaşıklığı, vergi cezaları, aflar, indirim ve 
muafiyetler yer almaktadır. 

B.Gönüllü Uyumsuzluk ve Uyumsuzluk Türleri 

Gönüllü uyumsuzluk, mükelleflerin yükümlülüklerini olması gerekenden düşük ya da 
yüksek göstermesini içermektedir. Bununla birlikte yanlış bilgilendirme, yanlış anlama, 
dalgınlık ya da benzer farklı sebepler gönüllü uyumsuzluğun düşük gösterilmesini de 
içermektedir. Ancak mükellefin ödemekle zorunlu olduğu vergileri azaltmak için mali 
işlemlerini yasalara uygun olarak yapılandırması uyumsuzluk olmamaktadır (Roth vd, 1989, 
s. 2). Kısaca gönüllü uyumsuzluk, vergi kanunlarının ihlal edilmesi ve vergiden kaçınma gibi 
davranışlarının birleşimi olarak ifade edilebilir (Kirchler ve Wahl, 2010, s. 3).  Vergi 
uyumsuzluğu vergilemenin saptırıcı etkilerini karmaşık hale getirmektedir. Çünkü beyan 
edilmemiş olan gelir, vergilemeden ve onun bozucu ya da saptırıcı etkilerinden kaçabilirken; 
vergi kaçakçılığı, belirli bir gelir gereksinimi düzeyinde beyan edilen gelir üzerine daha 
yüksek ve daha bozucu vergilerin konulabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca uyumsuzluk 
konusunda vergi sorumlulukların gizlenmesi çok kolay olduğundan bu durum verginin 
yerleşmesini de etkileyebilir (Andreoni vd, 1998, s. 818.) 

Gönüllü uyumsuzluk bilinçli olarak ya da yanlış anlama, dalgınlık, yanlış bilgilendirme gibi 
nedenlerden ortaya çıkabildiği için uyumsuzluk türleri iradi uyumsuzluk ve gayri iradi 
uyumsuzluk olarak incelenebilir. 

 İradi Uyumsuzluk: Vergi mükelleflerinin, üzerine düşen vergi yükünden kurtulmak 
için bilinçli olarak vergisel yükümlülüklerini ya eksik olarak yerine getirmeleri ya da hiç 
yerine getirmemeleri şeklinde tanımlanabilir (Gerger, 2011, s. 57). 
 Gayri İradi Uyumsuzluk: Vergi mükelleflerinin; yanlış bilgilendirme, yanlış anlama, 
dalgınlık ya da benzeri nedenlerden dolayı oluşan istem dışı yani gayri iradi olarak 
yaptıkları hatalar şeklinde ifade edilebilir (Gerger, 2011, s. 57). 

C. Gönüllü Uyumsuzluk Durumunda Mükellef Tepkileri 

Mükellefler, vergileme konusundaki değişikliklere karşı aktif ya da pasif tepki 
göstermektedirler. Vergi oranlarında oluşan her hangi bir artış mükelleflerce ilk olarak pasif 
tepki şeklinde görülmektedir. Ayrıca vergi oranlarındaki değişikliğe bağlı olarak vergiye 
karşı tutumların değişmesi durumu da mükelleflerin aktif tepki göstermesine yol 
açmaktadır.  

 Pasif Tepki: Vergi oranlarında meydana gelen herhangi bir artış ile gelir seviyesi 
azalmakta ve bu artış mükelleflerin tercihleri üzerinde etkili olabildiği için vergi 
oranlarındaki artış mükelleflerin davranışları açısından ilk olarak pasif tepki özelliği 
göstermektedir (Aktan vd, 2002). Pasif tepki sırasında mükellefler vergiye gönüllü uyumdan 
vazgeçecek ve vergi oranları arttığı müddetçe mükelleflerin kullanılabilir gelirlerinde azalma 
olacak ve buna bağlı olarak da mükelleflerin tercihleri de değişebilecektir. Buna ilaveten 
pasif tepki durumunda mükelleflerin göstermiş oldukları tepkiler “sineye çekme” duygusu 
ile yapılan davranış farklılıkları olarak ortaya çıkmaktadır (Aktan vd, 2006, s. 162). 
Mükelleflerin vergi oranlarının artmasına karşı göstermiş olduğu pasif tepkiler arasında ilk 
olarak aylaklığı tercih etmeleri, tüketimi kısmaları, vergileri geç ödemeleri, üretimi 
azaltmaları ya da yatırımlardan vazgeçmeleri gibi davranışlar bulunmaktadır. Mükellefler 
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bu gibi pasif tepkilerin dışında vergilerin yansıtılması ve vergiden kaçınma gibi kanunlara 
aykırı olmayan davranışlar da sergilemektedirler (Taşkın, 2010, s. 77; Gök, 2007, s. 150). 
 Aktif Tepki: Artan vergi oranları vergi mükelleflerinin tepkilerinin daha fazla 
artmasına yol açmakta ve bu durumda mükelleflerin aktif tepkisine dönüşmektedir. Aktif 
tepki durumunda mükellefler vergi oranlarındaki artışa karşı göstermekte oldukları tepkiler 
kanuna aykırı olmakta ve bu tepkilerden dolayı yasal olarak suç işlemiş olmaktadırlar 
(Taşkın, 2010, s. 77; Gök, 2007, s. 150). Bu durum aktif tepkinin en belirgin özelliğinin 
otoriteye itaatsizlik olduğunu göstermektedir. Bunun yanında bireysel olarak meydana gelen 
tepkiler zamanla toplumsal tepkiler olarak da görülebilir ve vergiye karşı isyanlar da 
çıkabilir (Aktan vd, 2006, s. 164). Bu gibi durumda ortaya çıkan aktif tepkiye, vergi 
kaçakçılığı ve verginin reddi ve isyanı örnek olarak gösterilmektedir (Taşkın, 2010, s. 77; 
Gök, 2007, s. 150). Vergi kaçakçılığı konusu tüm ülkeler açısından önemli bir konu 
olmaktadır. Türkiye’de de vergi kaçakçılığı hem vergiye gönüllü uyum hem de denetim ve 
inceleme açısından önemlidir. Bu sebeple de vergi denetim kurulu her yıl vergi türlerine 
göre inceleme yapmaktadır. Tablo 1’de vergi denetim kurulunun 2012- 2014 yılları 
arasındaki gelir vergisi inceleme sonuçları verilmektedir. Gelir vergisine göre inceleme 
sonuçlarına göre; bulunan matrah farkı, tarhı istenilen vergi tutarı ve kesilmesi istenilen 
cezanın en fazla olduğu yıl 2013 yılı olmaktadır. İnceleme sonuçlarına göre matrah farkının 
ve kesilmesi istenilen cezanın en az olduğu yıl ise 2012 yılıdır.  

Tablo 1: Gelir Vergisine Göre İnceleme Sonuçları 2012-2015 

 

Yıllar 

 

Bulunan Matrah 

Farkı 

 

Tarhı İstenilen 

Vergi Tutarı 

 

Kesilmesi 

İstenilen Ceza 

2012 367.971.395 176.769.832 256.711.090 

2013 692.410.441 223.582.299 501.875.292 

2014 537.119.617 170.145.501 328.447.023 

2015 477.830.515 146.704.285 267.338.801 

         Kaynak: http://www.vdk.gov.tr, 2016. 

Tablo 2’de 2012 – 2015 yılları arasında yer alan Türkiye genelindeki mükelleflerin inceleme 
oranları verilmektedir. Tablodaki mükellef sayıları faal olan gelir vergisi mükellef sayıları ile 
faal olan kurumlar vergisi mükellef sayıları toplamından oluşmaktadır. Tablodan görüleceği 
üzere 2014 yılında Gelir Vergisi (GMSİ hariç) ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin %2,24’ ü 
incelemeye tabi tutulurken bu oran 2015 yılında %2,32 olmuştur. 

Tablo 2: Türkiye Genelindeki Mükelleflerin İnceleme Oranları 

 

Yıllar 

Mükellef  

Sayısı* 

İncelenen Mükellef Sayısı İnceleme 

 Oranı 

(%) 

2012 2.422.975 46.845 1,93 

2013 2.460.281 71.352 2,90 
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* Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi İnternet Sayfasından alınmıştır. Faal Gelir Vergisi 
Mükellef Sayıları ile Faal Kurumlar Vergisi Mükellef Sayıları toplamından 
oluşmaktadır     

  Kaynak: http://www.vdk.gov.tr, 2016. 

II. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF HAKLARI İLE İLİŞKİSİ 

Vergiye gönüllü uyum ve mükellef hakları konuları birbirlerine bağlı konular olmakla 
birlikte son yıllarda da üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Özellikle 
mükellefler, haklarını bildikleri durumlarda vergiye gönüllü uyumlarını daha çok 
arttırmaktadırlar. Buna bağlı olarak mükellefler, vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma gibi 
yöntemlerden uzak durmaktadırlar. Vergiye gönüllü uyum konusu bu bağlamda vergi 
idaresi çalışanları açısından da önemli bir konu olmaktadır. Çünkü mükellefler, haklarını 
bildiği takdirde gönüllü uyumu artacak ve gönüllü uyum sayesinde mükellef kendisine 
düşen ödevleri yerine getirecek ve vergi idaresi çalışanlarına da bu yönde yardımcı olmaya 
çalışacaktır. Bununla birlikte vergi idaresi çalışanlarının yükü de hafiflemiş olacaktır. Bu 
başlık altında vergiye gönüllü uyum konusunda mükellef haklarının önemi ve vergiye 
gönüllü uyumun artırılması amacına yönelik uygulamalar incelenmektedir.  

A. Vergiye Gönüllü Uyum Konusunda Mükellef Haklarının Önemi 

Mükellef hakları, vergilendirme ve buna benzer mükelleflerin ödevleri konusunda devlet ve 
mükellefler arasında oluşan hukuki ilişkiler sonucunda mükelleflere tanınmış haklar olarak 
ifade edilebilir (Dönmez, 2004, s. 57). Gönüllü uyum ise, vergi ödevlerinin mükelleflerce 
zamanında, tam olarak yani eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu 
bağlamda vergiye gönüllü uyum ve mükellef hakları konuları birbirinden bağımsız 
düşünülememekte ve iki konu da hem mükellef hem de vergi idaresi açısından çok önemli 
konular olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gönüllü uyum ve mükellef hakları konuları ileri bir 
düzeyde iken, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde ise maalesef bu konulara yeterince önem 
verilmemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde hem vergiye gönüllü uyuma hem de mükellef 
haklarına yeterince önem verilmemesinde vergi kanunlarının açık ve anlaşılır olmaması, 
vergi ile alakalı mevzuatların sık sık değişmesi, vergi mevzuatında yer alan kanun 
boşluklarının mükellefleri vergi kaçırmaya ya da vergiden kaçınmaya itmesi, mükelleflerde 
vergi bilincinin oluşmaması, ödenen vergilerin bir zorunluktan öte mükelleflerin isteği ile 
ödenmesi, vergi idaresi çalışanları ile mükellef arasında işbirliğinin yapılması yani mükellef 
odaklı bir çalışma yapmaları gibi sebepler ön planda olmaktadır.  Günümüzde de gönüllü 
uyumu sağlamak, vergi idaresi ile iş birliği yapmak ve vergilemede mükellefi göz önünde 
tutmak amacıyla yapılan çalışmalar mükellef haklarının önemini ortaya koymaktadır 
(Buyrukoğlu ve Erasa, 2012, s. 117). Özellikle de mükellefler haklarını bildikleri ölçüde 
vergiye gönüllü uyum sağlayacaklardır. Yani mükellefler haklarını iyi derecede bilirlerse 
vergiye gönüllü uyumları da o derece artacaktır. ABD, İngiltere ve İspanya gibi bazı 
ülkelerde mükellef hakları yasalarda belirtilirken Türkiye’de ise mükellef hakları yasalarda 
belirtilmemiş ve idari bir belge niteliğinde bir düzenleme olarak görülmüştür. Bu nedenle de 
mükellefler haklarını tam olarak bilmemekte ve vergi yükümlülüklerini de doğru ve dürüst 
bir şekilde yerine getirememektedir.  

2014 2.472.658 55.284 2,24 

2015 2.527.084  

 

58.676 2,32 



752 
 

Vergi idaresi ile mükellef arasında iş birliğinin olması için daha fazla mükellef dostu ve 
hizmet odaklı vergi idaresi gereklidir. Bu konuda Alm ve Torgler (2011), mükelleflerin 
eğitimini teşvik etmek, vergilerin ödenmesine ve vergi beyannamelerinin doldurulmasına 
yardımcı olmak, telefon ile vergi idaresine danışma hizmetinin ve vergi idarelerinin web 
sitelerinin iyileştirilmesini, vergilerin, vergi ödeme biçiminin ve vergi beyannamelerinin – 
formlarının basitleştirilmesini sağlamak, mükelleflerin vergiler ve vergi idareleriyle ilgili 
bilgilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak gibi önerilerde bulunmuşlardır (Alm ve Torgler, 
2011, s. 647). Türkiye’de vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla vergi idarelerinde 
“Mükellef Odaklı Dönüşüm” projeleri kurulmuştur. Bu projenin amaçları; personelin daha 
rahat koşullarda çalışmasını sağlamak, görev tanımları ve bu görevlerin yerine 
getirilebilmesi için sahip olmaları gereken temel bilginin belirlenmesini sağlamak ve aynı 
zamanda mükelleflere hızlı bir şekilde hizmet sunarak, vergi verme konusundaki 
tutumlarını tespit etmektir (Cesur ve Çelikkaya, 2014, s. 10). Kısaca bu projenin amacı, vergi 
dairesi çalışanlarının daha rahat bir şekilde çalışması ve mükellefe daha hızlı hizmet 
sunmasıdır. “Mükellef Odaklı Dönüşüm” kapsamında mükelleflerin sorularına ve 
sorunlarına hızlı bir şekilde cevap alabilmeleri amacıyla, Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 
kurulmuştur. (GİB, 2007, s. 130-131). Buna ek olarak mükellefler de vergi kanunlarının adil 
olduğuna inandıkları zaman vergiye gönüllü uyum daha da yüksek olacaktır (Feld ve Tyran 
2002, s. 201-202). Türkiye’de adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı ve temsil edilme hakkı 
gibi bazı temel haklarla ilgili kanuni düzenlemeler bulunmadığı için mükellefler açısından 
vergiye gönüllü uyum konusu düşük bir seviyede olmaktadır. Ayrıca mükellef hakları 
konusu “Mükellef Hakları Bildirgesinde”  açıklanmış olmasına rağmen bu bildirge gelir 
idaresinin hizmet taahhütnamesi olarak düşünülebilir (Gerger, 2014). Gelir idaresinin 
yayınlamış olduğu bildirgede mükellef hakları ve yükümlülükleri başlığı yer alırken bu 
başlık değiştirilmeli ve mükellef hakları konusu ayrı bir başlık altında bildirge olarak 
sunulmalıdır. Üzerinde durulması gereken başka bir konu da mükellef haklarının 
korunmasına dair çalışmalar yapılması gerekliliğidir. Ülkemizde mükellef haklarının 
korunmasına yönelik “Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği, Vergi Mükellefinin Haklarını 
Koruma Derneği ve Mükellef Hakları Platformu” gibi kurumlar kurulmuştur (Gerger, 2014). 
Bu gibi kurumlar mükellefin hem haklarını korumakta hem de gönüllü uyum konusuna 
yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca vergi idaresinin işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığını 
denetleyen, bağlayıcı kararlar alamayan ve bağımsız bir organ olan kamu denetçiliği yani 
vergi ombudsman kurumunun kurulması da gönüllü uyumu arttıran bir uygulama 
olmaktadır. Ülkemizde kamu denetçiliği kurumu 2012 yılında kurulmuş ve 2013 yılında 
işbölümüne başlanmıştır. 

B. Mükellef Hakları Bağlamında Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılması Amacına Yönelik 
Uygulamalar 

Mükelleflerin vergi bilinçlerinin, vergi ahlaklarının, devlete olan güvenlerinin ve bunlara 
bağlı bir konu olan mükellef haklarının olmaması vergiye olan gönüllü uyumu da negatif 
yönde etkilemektedir. Mükellefler haklarını bildikleri takdirde vergiye olan bilinçleri ve 
buna bağlı olarak vergiye gönüllü uyumları da artmaktadır.  Ayrıca vergi daireleri 
mükelleflerin vergi bilinçlerini ve vergiye gönüllü uyumlarını arttırmak için mükelleflere 
vergi uygulamaları konularında bilgi vermektedirler ve vergi ile ilgili yükümlülüklerin 
yerine getirilmesini kolaylaştırmaktadırlar. Bunlara ek olarak mükelleflere doğru bilgilerin 
hızlı ve etkin olarak sunulmasına yönelik broşürlerin hazırlanması, vergi haftası gibi 
bilgilendirici etkinliklerin yapılması, kısa mesaj bilgilendirme hizmetinin sunulması, vergi 
bilincini geliştirmek amacıyla mükelleflere eğitimler verilmesi gibi çalışmalar vergiye 
gönüllü uyumu arttırmak için yapılmaktadır.   



753 
 

Vergi mükelleflerinin gönüllü olarak vergi ödemesi için mükelleflerin ödeyecekleri vergi 
tutarlarının boşa gitmeyeceği psikolojisi kendilerinde oluşmalıdır. Bu sebeple de 
ödeyecekleri vergilerin karşılıklarını açık bir şekilde görmelidirler. Ödenilecek vergilerle 
kamu mallarının finansmanın mükellefler açısından kabul edilmesi gönüllü uyum yönünden 
önemli bir unsur olarak görülmektedir (Şenyüz, 1994, s. 83). Bu yönüyle vergi 
mükelleflerince ödenilecek vergilerin devletin nasıl kullandığı konusu da önemli olmaktadır. 
Bu sebeple mükellefler ödeyecekleri vergi ile devletin sağlayacağı kamu hizmetlerinde elde 
edecekleri faydalar arasında fayda – maliyet analizi yapmaktadırlar. Mükellefler kamu 
mallarından sağlayacak faydaların ödenecek vergilerden daha düşük seviyelerde kalması 
durumunda kendilerinde aldatılmışlık hissi oluşarak gönüllü uyumlarını negatif yönde 
etkileyecektir (Torgler, 2003, s. 351). Vergiye gönüllü uyumu arttıracak başka bir husus ise 
mükellef odaklılığı ön plana çıkaracak 2007 yılında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın ve 2015 yılında da Tek Vergi Dairesi’nin hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda 
05/08/2006 tarih ve 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul’da Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (BMVDB) kurulmuştur ve 01.01.2007 tarihinden itibaren 
de çalışmaya başlamıştır. Mükellef esaslı böyle bir yapılanmanın oluşturulmasının amacı; 
“Büyük mükelleflerin tek bir merkezden idare edilmesi amacıyla ayrı bir yapı oluşturmanın vergi 
gelirlerinin arttırılması ve korunması, denetim faaliyetlerinde etkinliği sağlaması, ödenmemiş veya 
tahsil edilememiş vergilerin yönetimini geliştirmesi ve mükelleflere daha iyi hizmet sunarak mükellef 
davranışlarını pozitif olarak etkileme…” olarak belirtilmektedir (Kahriman, 2016, s. 239-240). 
2014 Yılı Gelir İdaresi Faaliyet Raporunda yer alan Tek Vergi Dairesi Projesi de mükellef 
odaklı hizmet anlayışının sonucu olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu projenin amacı, vergi 
mükelleflerine etkin ve hızlı hizmet sunulması ve mükellef memnuniyetinin arttırılması 
amacıyla vergi dairelerinin farklı birimlerinde yapılmış olan işlemlerin tek çatı altında 
toplanması olarak ifade edilebilir (GİB, 2015, s. 110). 2015 yılında Eskişehir Vergi Dairesi 
Başkanlığı tek vergi dairesi yapısına göre teşkilatlanma uygulamasında pilot uygulama 
olarak seçilmiştir. Bu bağlamda Eskişehir’de dört ilçede vergi dairesi müdürlükleri 
kapatılmış ve bu müdürlükler Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’na devredilmiştir 
(Kahriman, 2016, s. 245). Vergi Dairelerinin yapmış oldukları bu gibi uygulamalar 
mükelleflerin vergiye olan gönüllü uyumlarını pozitif yönde etkilemektedir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Etkin bir vergileme sisteminde, bir taraftan mükellefler kendi vergi yükümlülüklerini yerine 
getirmek zorunda iken diğer taraftan vergi daireleri de yasal araçlar kullanarak üzerine 
düşen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu sebeple ülkelerin vergilendirme 
sistemleri genel olarak sağlam hukuki temeller üzerine kurulu olmalıdır. Çünkü vergi 
idareleri, istedikleri zaman mükelleflere yasada daha önce belirtilmemiş herhangi bir 
uygulamayı vergi yükümlülüğü altında yaptırabilirler. Vergileme sistemlerinde hem vergi 
idareleri hem de mükellefler için vergi kanunları bağlayıcı olmalıdır ve bu sayede mükellef 
hakları da iyi yapılandırılmış vergi kanunları ile sağlamlaştırılmalıdır. Bu durum 
mükelleflerin gönüllü uyumunu arttıracak ve vergi dairesi ile mükellef arasındaki ilişkinin 
gelişmesi yönünde faydalar sağlayacaktır. Özellikle de günümüzde mükellef hakları ve 
vergiye gönüllü uyum birbirinden bağımsız düşünülemeyen konular olarak görülmektedir. 
Vergiye gönüllü uyum ile mükellefler, vergi yükümlülüklerini severek ve isteyerek yerine 
getirmektedirler. Bunun olması için mükellefler, haklarını tam olarak bilmeli ve vergi idaresi 
çalışanlarının da mükelleflere olan bakış açıları pozitif yönde değişmelidir. Değişen vergi 
sistemlerine ayak uydurmak ve vergi gelirlerini arttırmak amacıyla vergi idareleri, 
mükelleflerini müşteri olarak görmeli ve mükelleflerine ona göre davranmalıdır. Vergi 
idareleri mükellefini müşteri olarak görmediği ya da mükellef odaklı davranmadığı takdirde 
modern bir vergi idaresi olmayacak ve mükellefler üzerine düşen vergileri ödemekten 
kaçınacaklardır. Bu durum vergi idarelerinin işlerini aksatacaktır. Bu bağlamda 
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düşünüldüğünde vergi gelirleri, vergi ahlakı ve vergi bilinci arttırılması amacıyla vergiye 
gönüllü uyum konusuna önem verilmelidir. Bu sebeple de vergiye gönüllü uyumu arttırmak 
için mükellef odaklı hizmet benimsenerek vergi oranları düşürülmeli, vergi denetimi 
etkinleştirmeli, vergi kanunlarında sık sık değişiklik yapılmamalı, vergi afları azaltılmalı, 
vergi beyanlarında ve ödemelerinde kolaylık sağlanmalı, devlet kurumları arasında bilgi 
paylaşımı arttırılmalı, mükellefler hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirilmeli ve 
mükellef hakları gözetilerek yüksek kalitede hizmet sunulmalıdır.  Ayrıca vergi idareleri 
vergiye gönüllü uyumu arttırma konusunda kendilerini yenilemeli ve teşkilatlanma 
yapılarını mükellef odaklı bir şekilde fonksiyonel organizasyona uygun olarak 
düzenlemelidirler.  
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EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER KAPSAMINDA MALİ 
ÖZGÜRLÜĞÜN TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNDE 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN207 

ÖZET 
Özgürlük; insanlık tarihi boyunca en çok irdelenen, çeşitli tanımlamaları yapılan, özlenen, 
aranan, uğruna mücadelelerin verildiği ve bağımsızlıkla özdeşleşen bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir dış müdahale ve baskıya maruz kalmadan kişinin kendi 
kendine karar verebilme yetisine sahip olması; toplumda yaşayan bireylerin kendilerini 
gerçekleştirebilmesi, üretkenliklerinin desteklenmesi, mutlu birey-toplum yapısının 
oluşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Her alanda ele alınıp incelenebilecek 
özgürlük kavramının ekonomiye yansıyan yönünü ise ekonomik özgürlükleri 
oluşturmaktadır. Ekonomik özgürlük; temel ekonomik özne olan bireyin, dış müdahale ve 
baskılara maruz kalmadan iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Piyasa ekonomisi, düşük düzeyde devlet müdahalesi, özel mülkiyet, 
girişim özgürlüğü, sözleşme serbestîsi, serbest ticaret gibi kavramlar -ekonomik özgürlüğün 
tamamlayıcı unsurları olarak- içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın kabul gören, önemli 
söylemlerinden olmuştur. Ekonomik özgürlükler başlığı altında üzerinde durulan bir diğer 
tamamlayıcı unsur ise “mali özgürlük” dür. Devlet-birey ilişkileri ekseninde bireylerin özgür 
ekonomik faaliyetleri üzerindeki en büyük baskılayıcı unsur olarak karşımıza vergiler 
çıkmaktadır. Bundan dolayı mali özgürlük dediğimiz kavram vergi ve vergi yükü ile 
özdeşleşmiştir. The Heritage Vakfı ve Fraser Enstitüsü 20 yılı aşkın süredir belli kriterlere 
göre geliştirdikleri endekslerle, ekonomik özgürlükler kapsamında mali özgürlükleri 
dünyadaki 100’ü aşkın ülke için hesaplamaktadır. Bu çalışmada son on yıllık süreçte Türkiye 
ile OECD ülkelerindeki mali özgürlüğün karşılaştırılmalı bir analizi yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ekonomik özgürlük, Mali özgürlük, Vergi yükü 
JEL Kodları: H30, H10 

FISCAL FREEDOM AS PART OF ECONOMIC FREEDOM IN TURKEY AND OECD 
COUNTRIES: A COMPERATIVE ANALYSIS 

ABSTRACT 
Freedom is a concept that is the mostly scrutinized through the human history, defined 
variously, longed for, looked for, fought for and identified with the independence. It is 
crucial for a gratified individual and society structure and for people to have the ability to 
decide without any intervention and pressure, to realize themselves, and to be supported in 
terms of productivity. Economic freedom is the part of the concept related to the economy. It 
is defined as the ability of individual as the key economic agent to make economic activities 
without exposure of external intervention and pressure. The concepts like market economy, 
low-level government intervention, private property, freedom of enterprise, freedom of 
contract, free trade, which are complementary elements of economic freedom are important, 
accepted statements in 21st century. Another complementary element of economic freedom 
is ‘fiscal freedom’. In the context of individual-state relationships, the most repressive 
element on individuals’ free economic activities is taxes. That is, the concept of fiscal freedom 
is identified with tax and tax burden. The Heritage Foundation and Fraser Institute have 
been calculating fiscal freedom as part of economic freedom for over 20 years in over 100 
countries by using indexes they developed according to specific criteria. This study makes 
comparative analysis of fiscal freedom in Turkey and OECD countries during the last ten 
years. 
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GİRİŞ 

Tanımlanması konusunda farklı görüşleri yansıtan özgürlük; her koşulda istenen ve 
arzulanan bir husus olarak farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik alanda 
özgürlük denildiğinde bireylerin ekonomik faaliyetlerini hiçbir kısıtlama ve baskıya maruz 
kalmadan gerçekleştirebilmeleri anlaşılmaktadır. Birçok etkene bağlı olan ekonomik 
özgürlük konusunda önemli unsurlardan biri devletin ekonomik faaliyetleridir. Çeşitli 
araçlarla piyasaya müdahale edebilen devlet bireyin ekonomik özgürlüklerinin de 
belirleyicisi olmaktadır. Piyasa ekonomisi içerisinde ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi 
adına devlet faaliyetlerinin özel mülkiyeti koruyucu, ticari faaliyetleri ve rekabeti 
destekleyici nitelikte olması gerekmektedir. Bu sayede hem birey özgürlükleri 
tamamlanmakta hem de artan uluslar arası rekabet koşullarında uluslar arası sermayeyi 
ülkeye çekerek ekonomik yapı güçlendirilebilmektedir. Devletin ekonomik özgürlüğe bakan 
en önemli tarafını mali özgürlük oluşturmaktadır.  

Mali özgürlük büyük oranda vergi yüküne bağlı olarak açıklanmıştır. Vergi oranlarının ve 
vergi yükünün düşüklüğü ekonomik özgürlüğün desteklenmesi konusunda önemli bir araç 
olmakla birlikte bunun yanında kamu harcamaları, kamu girişimi, sübvansiyonlar, devlet 
borçları diğer mali göstergelerde bu kavram altında değerlendirilebilir. Kamu faaliyetlerinin 
özel sektör yatırım harcamalarını dışlaması (crowding out) da düşünüldüğünde geniş bir 
bakış açısı ile mali olayların tamamının ele alarak bir mali özgürlük hesaplaması yapmak 
daha doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.  

Ekonomik özgürlük kapsamında mali özgürlük endeksini dünya genelinde hesaplayan iki 
kuruluş bulunmaktadır. Bunlar The Heritage Vakfı ve Fraser Enstitüsüdür. Belirledikleri 
çeşitli değişkenlerle 100’ü aşkın ülke için ekonomik özgürlükleri hesaplamaktadır. 
Çalışmada bu iki kuruluşun hazırlamış olduğu endekslere göre OECD ülkeleri içerisinde bir 
karşılaştırma yapılmıştır. The Heritage Vakfı mali özgürlüğü vergi oranları ve yüküyle 
özdeşleştirerek hesaplarken, Fraser Enstitüsü devletin sınırları başlığıyla kamu harcamaları, 
sübvansiyonlar, kamu girişimi ve yatırımlarını da içine alacak bir hesaplama yapmıştır. 
Çalışma boyunca göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus şudur ki; ekonomik 
özgürlük kavramında yer alan özgürlük negatif anlamada bir özgürlüktür. Yani hiçbir 
şekilde dış müdahale olmaması gerekliliğine dayanmaktadır. 

I. ÖZGÜRLÜK KAVRAMI 

Montesquieu Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserinde özgürlük ile ilgili olarak şu ifadelere 
yer vermiştir. “Kimi kişiler özgürlüğü, önceden kendisine sınırsız bir baskı yetkisi verilmiş 
kimseyi düşünmekteki kolaylık anlamına almışlar; başkaları, kendisine boyun eğecekleri 
kimseyi seçmek yetkisi olarak kabul etmişler; daha başkaları da silahlanmak ve şiddet olarak 
kabul etmişler; bazıları ise, kendi milletinden birisi tarafından ya da bizzat yapılacak 
kanunlar tarafından yönetilmek ayrıcalığı sanmışlar özgürlüğü. Bir millet de uzun zaman 
özgürlüğü, sakal bırakmak geleneği olarak kabul etmiş*. Kimi kişiler bu adı, bir hükümet 
şekline vermişler, öteki hükümet şekillerini bundan yoksun etmişler. Felsefi anlamda 
özgürlük, kişinin istediğini yapabilmesi ya da hiç olmazsa istediğini yapabilme kanısını 
taşımasıdır. Siyasi anlamda özgürlük ise, kişinin güvenliğidir, hiç olmazsa güvenlik içinde 
yaşadığı kanısında olmasıdır.”(Montesquieu, 2016). 

John Start Mill’e göre özgürlük, “Diğer insanları kendi doğrularından yoksun bırakmadan ya 
da onları gerçekleştirmeye çalışmalarını engellemeden, kendi doğrumuzu kendi bildiğimiz 
yoldan gerçekleştirmektir.” Özgürlüğün -tüm insanlara ilişkin genel bir koşul olarak-
korunması devletin asli görevlerinden biridir. Locke’un ifadesine göre “Kanunların amacı 
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özgürlüğü ortadan kaldırmak ya da kısıtlamak değil, onu korumak ve 
genişletmektir.”(Ashford, 2011). 

Hegel’e göre ise özgürlüğün ilk şartı bireyin kendi kendisinin farkında olma bilgisine sahip 
olmasıdır. Fakat insanın toplumsallığıyla uzlaştırılmayan özgürlük, gerçek özgürlük değildir 
(Bezci, 2006). 

Özgürlük üzerinde mutabakata varılmış bir kavram değildir. Terimin anlamı kişinin ahlaki 
ve politik dünya görüşüne göre farklılık göstermektedir. Belki de özgürlük için en temel ve 
yaygın anlayış, hiçbir şey ya da hiçbir kimsenin kasıtlı engellemeleri olmadan bir hedef 
seçebilmeniz ve daha sonrasında gerçekleştirebilmenizdir. Özgürlüğün genel hatlarında tam 
bir anlaşma sağlanmasa da, daha fazla özgürlüğün daha az özgürlüğe göre kişiye daha çok 
seçme imkânı tanıması ve hayatının kontrolünü eline alması açısından arzu edilen bir durum 
olduğu genel kabuldür. Özgürlük, negatif yani “bir şeyden özgürlük” ve pozitif yani “bir 
şeye özgürlük” olarak terminolojide ikiye ayrılmaktadır. (Dickerson, 2010).  Negatif anlamda 
özgürlük, bireyin isteklerini gerçekleştirme arayışının dış müdahaleden ve kısıtlamadan 
özgür olması durumudur (Çelik, 2010). Başka bir ifadeyle birey davranışlarına, hareketlerine 
hiçbir şekilde müdahale edilmediği sürece özgürdür (Yayla, 2002). Pozitif özgürlük anlayışı 
bireyin gerçek anlamda özgürleştirilmesi adına devletin topluma aktif müdahalesini mubah, 
meşru hatta gerekli görmektedir. Bireylerin özgürlük ve kapasitesinin gelişmesi, tek başına 
bireysel inisiyatifin bir sonucu değil, aksine sosyal şartların bir ürünüdür. Çünkü insanın 
özgürlük ve kapasitelerini kullanması ve geliştirmesi, çok çeşitli doğal, sosyal ve siyasal 
şartlara bağlıdır. Devletin vatandaşlara, sırf onların ‘iyiliği için’ pozitif özgürlükler 
sağlamasının gerekli veya meşru olduğu kanısı vardır (Bal, 2014). 

II. EKONOMİK VE MALİ ÖZGÜRLÜK  

Bir ülkenin temel yapı taşlarından sayılan ekonomi; üretim-tüketim ilişkilerini, üretim 
faktörlerinin sahipliği ve kullanımını, mal ve hizmet üretimini, mal arz ve sunumunu ve 
benzeri her türlü alanı içermektedir (Çevik & Demirci, 2012). Ekonomik özgürlük, insanların 
başkalarının baskı ve zorlaması olmaksızın serbestçe ekonomik faaliyette bulunabilme 
imkânları olarak tanımlanabilir (Acar, 2010). 

Ekonomik özgürlük, siyasi özgürlük (eşit şartlarda siyasi sürece katılma, iktidara yönelik 
gerçek rekabet, özgür ve adil seçimler)  ve sivil özgürlüklerden (makul olmayan denetimlere 
karşı koruma, adil yargılamaya erişim, toplanma özgürlüğü, din ve ifade özgürlüğü)  
ayrıdır. Piyasa ekonomisi içinde önemli yere sahip olan ekonomik özgürlük; kişilerin ve 
mülkiyetin korunması, serbest rekabet, gönüllü mübadele bileşenlerinden oluşur (Berggren, 
2003).  

Ekonomik özgürlük kavramı A. Smith’den günümüze; özel mülkiyet, serbest ticaret, ticaret 
ve mülkiyet hakkının korunması çerçevesinde; işgücünün çalışma arzusunu, üretkenliğini 
etkilediğini ve kaynakların kullanımında etkinliği sağladığı argümanları ile ekonomik 
teoride yer edinmiştir. Nitekim Milton Friedman “Özgür toplumların ekonomik 
özgürlüklerinin diğer ekonomik aktiviteleri kontrol eden mekanizmalarından, ekonomik 
olarak daha verimli ve daha üretken olması sonucu ortaya çıkacaktır.” demektedir (Altınışık 
& Çakmak, 2011; Tunçsiper & Biçen, 2014). 

Ekonomik özgürlüklerin ölçümü konusundaki ilk çalışma 1983 yılında Freedom House için 
Raymond Gastil ve Lindsay Wright tarafından yapılmış ve Freedom House’un politik ve 
sivil özgürlükler konusundaki yıllık raporu dışında ayrı bir rapor olarak oluşturulmuştur. 
Gastil ve Wright, politik ve sivil özgürlükler açısından ülkelere 1’den 7’ye kadar (1 en özgür 
ülke olmak üzere) puanlar vermişler ve sonra bu derecelendirmeye, her ülkenin ekonomik 
özgürlüklerini gösteren puanları belirlemek üzere bir ülkenin ekonomik sistemi 
konusundaki bilgileri içeren verileri eklenmiştir. Öte yandan diğer bazı organizasyonlar da 
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politik ve sivil özgürlükler dışında ekonomik özgürlükler konusunda alternatif ölçümler 
üzerinde çalışmaya başlamışlardır (Dileyici & Özkıvrak). Bu çalışmada The Heritage Vakfı 
ve Fraser Enstitüsünün endekslerine göre bir analiz yapılacaktır. 

Tablo.1 The Heritage ve Fraser Enstitüsü Ekonomik Özgürlük Göstergeleri 

The Heritage Vakfı Fraser Enstitüsü 

Hukukun Üstünlüğü Devletin Büyüklüğü 

 Mülkiyet Hakları 
 Yolsuzluktan Arınma 

 Kamu Harcamaları 
 Transferler ve Sübvansiyonlar 
 Kamu Girişimi ve Yatırımları 
 Marjinal Vergi Oranları 

Sınırlı Devlet 

 Mali Özgürlük 
 Kamu Harcamaları Hukuk Sistemi ve Mülkiyet Hakları 

Mevzuat Özgürlüğü  Yargı Bağımsızlığı 
 Tarafsız Mahkemeler 
 Mülkiyet Haklarının Korunması 
 Politika ve Hukuka Askeri Müdahale 
 Hukuk Sisteminin Bütünlüğü 
 Sözleşmelerin Hukuksal Yaptırımı 
 Taşınmazların Satışında Düzenleyici 

Maliyetler 
 Polisin Güvenirliliği 
 Suçların İş Maliyetleri 

 İş Özgürlüğü 
 Emek Özgürlüğü 
 Parasal Özgürlük 

Açık Piyasalar 

 Ticaret Özgürlüğü 
 Yatırım Özgürlüğü 
 Finansal Özgürlük 

 

Sağlam Para 

 Paranın Gelişimi 
 Enflasyonun Standart Sapması 
 Enflasyon: En Son Yıl 
 Döviz Hesabına Sahip Olma Özgürlüğü 

Uluslar Arası Ticaret Özgürlüğü 

 Tarifler  
 Ticari Engelleri Düzenleme 
 Karaborsa Döviz Kurları 
 Sermaye ve İnsan Hareketleri Kontrolleri 

Regülâsyon 

 Kredi Piyasası Düzenlemeleri 
 İşgücü Piyasası Düzenlemeleri 
 İş Düzenlemeleri 

Kaynak: (The Herigate Foundation, 2016); (FraserInstıtute, 2016). 

Mali özgürlük; kamu-özel sektör etkinlik ayrımı, büyüme, doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları, mülkiyet hakları, yolsuzluk, şeffaflık gibi birçok ekonomik gösterge ile de 
etkileşim içerisindedir (Gedik, 2012). 

The Heritage Vakfı mali özgürlüğü hükümet tarafından konulan vergilerin oluşturduğu 
vergi yükünün bir fonksiyonu olarak tanımlamıştır. Mali özgürlük, kişilerin ve kurumların 
gelirleri üzerinden tahsil edilen vasıtasız vergilerin en yüksek vergi oranları ile vasıtasız ve 
vasıtalı olarak hükümetler düzeyindeki tüm vergilerin GSYİH’daki payını kapsamaktadır. 
Nitekim mali özgürlüğün bileşenleri üç nicel faktörden oluşmaktadır(The Herigate 
Foundation, 2016): 

1. Kişisel gelir vergisinin en yüksek vergi oranı 

2. Kurumlar vergisinin en yüksek vergi oranı 
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3. GSYİH’nın yüzdesi olarak vergi yükü 

III. TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİRNDE MALİ ÖZGÜRLÜK  

The Herigate Vakfı dört ana kategoride yer alan nitel ve nicel değişkenlere göre ülkeleri 0 ile 
100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Endekste her kategori eşit ağırlığa 
sahiptir. 

 80-100 puan aralığı özgür 

 70-79.9 puan aralığı çoğunlukla özgür 

 60-69.9 puan aralığı orta düzeyde özgür 

 50-59.9 puan aralığı çoğunlukla özgür değil 

 40-49.9 puan aralığı baskılanmış 

Tablo.2 The Heritage Vakfı Mali Özgürlük Endeksine Göre Türkiye ve OECD Ülkelerinde 

Mali Özgürlük 

Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Avustralya 58.9 59.5 59.2 61.4 61.4 61.3 63.4 66.4 64.2 63.7 63.2 
Avusturya 50.2 50.3 51.2 49.9 51.2 50.3 50.5 51.1 51.0 50.1 50.7 

Belçika 42.8 44.1 43.9 41.5 42.2 41.8 44.8 45.0 44.8 43.6 44.2 
Kanada 75.3 75.9 75.5 76.6 76.7 78.0 79.2 79.8 79.7 79.9 80.0 

Şili 78.6 78.8 78.1 78.2 77.5 77.7 77.4 77.6 76.5 76.5 74.8 
Çek Cumh. 68.8 69.9 71.3 80.2 80.1 81.0 82.0 82.0 81.7 81.5 82.5 
Danimarka 35.5 34.2 35.0 35.4 35.9 43.2 39.8 39.8 39.3 39.6 39.5 

Estonya 82.9 84.5 86.0 81.5 80.2 80.7 79.1 79.7 80.4 80.6 81.9 
Finlandiya 61.9 63.7 64.3 64.3 65.4 65.3 65.4 66.9 65.1 66.4 66.5 

Fransa 46.6 46.3 53.2 50.9 51.9 52.3 53.8 53.0 48.4 47.5 47.7 
Almanya 60.8 61.4 58.4 58.5 58.3 58.5 61.3 61.8 61.2 60.8 61.5 

Yunanistan 61.0 62.4 65.6 66.5 65.9 65.9 65.3 66.2 65.9 64.2 64.4 
Macaristan 68.2 68.8 70.0 70.6 68.6 69.7 78.6 79.7 81.1 78.7 78.7 

İzlanda 73.7 73.5 73.6 76.2 75.4 69.8 73.5 72.7 72.9 72.0 73.3 
İrlanda 72.0 71.7 71.5 69.2 71.1 72.1 73.9 73.8 74.0 73.6 73.6 
İsrail 55.2 58.0 55.9 57.1 58.4 62.3 64.1 60.2 60.1 61.9 60.6 
İtalya 52.0 52.8 54.3 55.8 55.2 55.4 55.0 55.5 55.5 54.2 55.8 

Japonya 70.9 70.9 70.3 67.5 67.2 67.0 67.1 69.2 69.2 68.7 68.5 
Kore 71.2 71.6 71.1 70.4 71.1 72.2 72.8 73.0 72.6 72.5 73.8 

Litvanya 82.9 86.5 86.3 87.6 84.6 86.1 93.6 92.8 92.9 92.9 92.9 
Lüksemburg 65.7 65.3 65.4 66.3 65.9 66.7 63.6 65.0 62.8 62.3 61.1 

Meksika 78.4 82.2 83.4 83.4 83.5 81.3 80.7 81.1 80.9 77.8 74.9 
Hollanda 48.0 48.8 51.6 50.9 52.0 50.6 51.2 51.2 51.7 51.8 52.7 

Yeni Zelanda 61.7 61.4 60.5 62.5 63.6 64.7 71.6 71.5 71.2 70.4 71.0 
Norveç 50.8 50.6 50.3 50.3 50.5 51.6 52.5 51.0 50.6 52.1 53.2 
Polonya 68.7 68.6 68.6 69.0 74.9 74.0 74.4 76.0 76.1 82.1 75.5 
Portekiz 64.0 62.3 61.3 61.6 61.0 61.1 59.0 61.6 60.1 61.1 60.5 
Slovakya 89.5 89.5 89.4 84.1 84.0 84.2 84.2 84.7 80.2 80.8 80.1 
Slovenya 64.0 54.6 62.4 62.9 64.0 65.1 64.8 65.7 58.9 58.1 58.6 
İspanya 55.3 55.2 54.5 58.6 58.1 61.0 61.3 53.9 54.0 53.1 58.3 

İsveç 33.9 33.1 32.7 35.0 36.7 37.6 39.1 39.6 42.9 43.0 44.4 
İsviçre 73.4 67.9 68.0 67.5 68.2 68.4 67.9 68.1 68.9 70.3 70.9 

Türkiye 68.0 69.1 77.7 73.2 78.1 78.2 77.7 77.0 77.5 76.1 75.2 
Birleşik Krallık 62.3 62.0 61.2 61.0 61.8 52.0 56.4 57.0 56.6 62.9 64.9 

ABD 68.9 69.0 68.3 67.5 67.5 68.3 69.8 69.3 65.8 66.2 65.6 
Kaynak: (The Heritage Foundation, 2016) 
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The Heritage Vakfının 2016 yılı mali özgürlük endeksine göre OECD ülkeleri arasında en 

özgür ülke Litvanya, özgürlüğü en fazla baskılanmış olan ülke ise Danimarka olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı yıl için ekonomik özgürlük endeksine baktığımızda en 

özgür ülke Yeni Zelanda iken, özgürlüğü en düşük ülke Yunanistan’dır. Türkiye mali 

özgürlükler açısından çoğunlukla özgür olarak tanımlanırken OECD ülkeleri içerisinde 35 

üye arasında sekizinci; ekonomik özgürlükler açısından orta düzeyde özgür bir ülke olup 

OECD ülkeleri içerisinde 35 üye arasında otuz birinci sırada yer almaktadır. Ekonomik 

özgürlükler hesaplanırken her bölüm kendi içerisinde aynı ağırlığa sahiptir. Ancak mali 

özgülüğü ele aldığımızda OECD ülkeleri içerisinde oldukça yüksek bir değere sahip olan 

Litvanya’nın ekonomik özgürlükler söz konusu olduğunda mali özgürlüğü en düşük ülke 

olan Danimarka’nın bile gerisinde kaldığı görülmektedir. 10 yıllık süreç bütün ülkeler için 

değerlendirdiğinde mali özgürlüklerin düzenli bir şekilde artması ya da azalmasından söz 

edemeyiz. 

Grafik.1 The Heritage Vakfının 2016 Yılı İçin Hazırladığı Mali Özgürlükler ve Ekonomik 

Özgürlükler Endeksine Göre OECD Ülkeler 

 

Kaynak: (The Herigate Foundation, 2016). 

The Heritage Vakfının belirlemiş olduğu mali özgürlük endeksinde vergilemeye ilişkin 

göstergeler yer almaktadır. Mali olaylar, vergileri de kapsayan kamu gelirleri, kamu 

harcamaları ve borçlanma gibi unsurları da içermektedir. Dolayısıyla mali özgürlük endeksi 

kamu harcamaları, bütçe açıkları, kamu borç stokunu da kapsayacak şekilde geliştirilebilir. 

(Gedik, 2012).  

Fraser Enstitüsü ekonomik özgürlükler için geliştirdiği endekste mali özgürlüğe ayrı bir 

başlık altında yer vermemiş ancak devlet faaliyetlerin büyüklüğü ana başlığında; en yüksek 

vergi oranları, sübvansiyonlar, kamu harcamaları, kamu yatırımlarını gösterge olarak 
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kullanılmıştır. Bu hesaplamaya göre Türkiye ve OECD ülkelerinde ayrı bir karşılaştırma 

yapılabilir. 

Fraser Enstitüsü ekonomik özgürlükleri 0-10 değer aralığında gittikçe azalan 4 kategoriye 

ayırmıştır. 2014 yılı için aralıklar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  

- 10 ile 7.45 aralığında yer alanları 1. kategoride 

- 7.44 ile 7.02 aralığında yer alanları 2. kategoride 

- 7.01 ile 6.43 aralığında yer alanları 3. kategoride 

- 6.42 ve altında yer alanları 4. kategoride sıralamıştır. 

Tablo.3 Fraser Enstitüsü Kamu Kesimi Büyüklüğü Endeksine Göre Türkiye ve OECD 

Ülkeleri 

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Avustralya 6.1 6.4 6.8 6.9 6.8 6.7 6.7 6.2 6.7 6.7 6.6 
Avusturya 5.2 5.2 5.2 5.6 5.1 4.8 4.9 5.0 4.9 4.9 5.1 

Belçika 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 
Kanada 6.6 6.8 6.9 6.6 6.5 6.1 6.1 6.2 6.7 6.1 6.3 

Şili 6.3 6.3 7.5 7.9 7.8 7.7 7.8 7.5 8.0 8.0 8.0 
Çek Cumh. 4.4 4.5 4.5 5.2 5.0 4.9 5.0 5.3 5.7 5.8 5.7 
Danimarka 4.2 4.0 4.4 4.4 4.5 4.1 3.8 4.3 4.6 3.8 3.8 

Estonya 6.7 7.0 7.0 7.1 6.8 5.5 6.1 6.3 5.9 5.9 6.0 
Finlandiya 4.9 5.0 5.0 5.1 5.0 5.2 5.0 5.0 4.9 4.4 4.4 

Fransa 4.7 3.7 4.1 5.5 5.4 4.7 4.7 4.7 4.2 4.1 4.3 
Almanya 5.8 5.7 5.8 5.6 5.6 5.4 5.5 5.6 5.4 5.3 5.5 

Yunanistan 6.0 6.1 6.8 6.9 6.7 6.0 5.8 6.2 6.1 4.8 4.7 
Macaristan 5.3 6.3 5.7 5.8 6.3 6.2 3.9 6.7 5.7 5.5 5.4 

İzlanda 6.7 6.9 6.9 6.9 6.3 5.0 4.8 5.0 5.1 5.1 5.2 
İrlanda 6.4 6.1 6.4 6.6 5.3 4.6 5.7 4.8 5.2 5.6 5.7 
İsrail 5.8 5.3 3.8 4.5 4.8 4.6 6.1 6.2 6.4 6.5 6.4 
İtalya 5.6 5.9 6.0 5.8 5.7 5.3 3.7 3.7 4.1 5.4 5.1 

Japonya 6.6 6.2 6.2 6.2 6.2 6.5 5.8 5.3 5.8 5.0 4.7 
Kore 6.5 6.4 6.6 6.6 6.6 6.8 6.9 6.8 6.9 6.9 6.4 

Litvanya 6.6 6.8 6.7 7.0 7.0 6.7 6.8 7.0 7.1 7.2 7.2 
Lüksemburg 5.0 5.3 4.9 4.9 4.8 4.4 4.1 3.9 4.0 4.5 4.5 

Meksika 8.1 7.9 7.3 7.4 7.2 6.8 7.2 6.8 7.1 7.1 7.8 
Hollanda 4.8 4.9 4.1 4.1 4.1 3.4 3.4 3.6 3.6 3.7 3.9 

Yeni Zelanda 6.7 6.7 6.7 6.7 6.1 6.1 5.9 6.5 5.6 5.6 6.4 
Norveç 4.6 4.7 5.8 5.8 5.6 4.9 5.6 5.1 5.1 5.0 5.0 
Polonya 5.8 5.9 5.3 5.5 5.6 5.6 6.4 5.5 5.8 5.8 5.6 
Portekiz 6.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.6 5.7 5.3 5.5 
Slovakya 4.9 5.0 6.4 6.6 6.6 6.4 6.3 6.4 6.4 6.1 6.1 
Slovenya 2.5 2.4 2.5 5.2 5.2 4.6 4.5 4.5 4.6 4.4 4.4 
İspanya 5.2 5.2 6.7 6.3 6.5 5.6 6.2 6.2 5.7 5.7 5.7 
İsveç 4.0 4.2 3.7 3.7 3.6 3.2 3.6 3.7 3.7 3.4 3.4 

İsviçre 7.4 7.4 7.9 7.9 7.8 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 
Türkiye 7.3 7.3 7.8 7.9 7.4 6.9 6.9 7.1 7.0 7.0 6.6 
Birleşik 

Krallık 
6.7 6.7 6.6 6.7 6.0 5.7 5.2 5.2 5.3 6.1 6.2 

ABD 7.6 7.6 7.1 7.2 7.1 6.5 6.4 6.8 7.0 6.6 6.4 
Kaynak: (Gwartney & Lawson, 2006); (Gwartney & Lawson , 2007); (Gwartney & Lawson , 
2008) (Gwartney & Lawson, 2009); (Gwartney, Hall, & Lawson, 2010); (Gwartney, Hall, & 
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Lawson, 2011); (Gwartney , Hall, & Lawson, 2012); (Gwartney, Hall, & Lawson, 2013); 
(James, Hall, & Lawson, 2014); (Gwartney, Hall, & Lawson, 2015); (Gwartney, Hall, & 
Lawson, 2016). 

Fraser Enstitüsünün araştırmalarına göre 2014 yılı kamu kesimi faaliyetleri bakımından en 
özgür ülke Şili iken özgürlüğü en düşük ülke ise İsveç’tir. Yine aynı yıl için Türkiye’nin 
ekonomik özgürlük endeksi 6,8’dir. Kamu kesimi büyüklüğü bakımından özgürlük endeksi 
6,6 olup her iki endeks türünde de 3. kategoride yer almaktadır. 35 OECD üyesi ülke 
arasında ekonomik özgürlüğü en düşük 2. ülke olarak bu sırayı Meksika ile paylaşmaktadır. 
Kamu kesimi büyüklüğü bakımından özgürlüğü en yüksek 5. ülke olarak sırayı Avustralya 
ile paylaşmaktadır.  Vergi oranları ile birlikte kamu harcamaları, transferler ve 
sübvansiyonlar, kamu girişimi ve yatırımlarının da dâhil olduğu bu endeks açısından 
bakıldığında Türkiye’de OECD üyesi ülkeler içerisinde ekonomik özgürlük ve geniş 
anlamda mali özgürlük endeksi sıralaması büyük farklılık gösterse de ekonomik özgürlükler 
ve geniş anlamda mali özgürlüklerin değerleri açısından büyük bir farklılık 
bulunmamaktadır.  

Grafik.2 Fraser Enstitüsü’nün 2014 yılı için hesapladığı Ekonomik Özgürlükler Endeksi ve 
Kamu Kesimi Büyüklüğü Endeksine Göre OECD Ülkeleri 

 

Kaynak: (Gwartney, Hall, & Lawson, 2016). 

Her iki endeksi değerlendirdiğimizde OECD ülkeleri içerisinde görece daha gelişmiş 
ülkelerde mali özgürlükler düşük iken ekonomik özgürlükler yüksektir. Bu durum gelişme 
yolunda ki ülkelerde ise tam tersi bir seyir izlemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde mali 
özgürlükler yüksek iken ekonomik özgürlükler düşüktür.  

SONUÇ 

Ekonomik özgürlükler piyasa ekonomisine işlerlik kazandıran bir kavram olarak bütün 
ekonomik faaliyetlerin herhangi bir baskıya maruz kalmadan gerçekleştirilebilmesi olarak 
tanımlanabilir. Burada yer alan “özgürlük”, “bir şeyden özgürlük” anlamına gelen negatif 
özgürlüğü içermektedir. Dolaylı ya da doğrudan hiçbir müdahalenin olmaması gerekliliğine 
dayanmaktadır.  
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Ekonominin önemli bileşenlerinden biri devlettir. Devletin vergiler, harcamalar, borçlanma 
yoluyla ekonomi üzerinde mümkün olduğunca tarafsız olması -ekonomik özgürlüğü 
destekleyici olarak- mali özgürlükleri oluşturmaktadır. Devlet bireylerin gelirinin bir 
bölümünü kendine aktararak hizmetlerini finanse ederken; bireyler de malının geri kalan 
kısmını güven altına almış olur ya da ondan rahat bir şekilde faydalanma imkânına sahip 
olur. Devlet gelirini belirlerken hem kendi ihtiyaçlarını hem de vatandaşlarının ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurmalıdır. Devlet, gerçekliği olmayan ihtiyaçlarını karşılamak için 
milletini gerçek ihtiyaçlardan yoksun bırakmamalıdır (Montesquieu, 2016). Dolayısıyla dar 
anlamda mali özgürlük özel sektörden kamu sektörüne kaynak aktarımında en çok tercih 
edilen vergiler ile ilişkilidir. Vergi oranlarının ve vergi yükünün düşüklüğü mali özgürlüğün 
belirleyicisi olarak kabul edilmiştir.  

Büyük oranda vergi yükü ile ilişkili olarak hesaplanan endekslere göre OECD ülkeleri 
içerisinde -İsviçre hariç tutulduğunda- İskandinav ülkeleri genel olarak mali özgürlüğü 
baskılanmış ülkeler iken ekonomik özgürlükler bakımından özgür ülkeler içerisinde yer 
almaktadır. Mali özgürlüğü en yüksek ülkeler olarak karşımıza Litvanya, Şili ve Çek 
Cumhuriyeti çıkmaktadır.  

Türkiye OECD ülkeleri içerisinde mali özgürlük sıralaması yüksek; ekonomik özgürlük 
sıralaması düşük ülke görünümüne sahiptir. Ancak genel olarak baktığımızda OECD 
ülkeleri içerisinde görece gelişmiş ve refah düzeyi yüksek ülkelerde mali özgürlükler düşük 
iken ekonomik özgürlükler oldukça yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde ise tam tersi bir 
durum gözlenmektedir.  
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KAMU İNOVATİF SATIN ALMA YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE İÇİN 
BİR TARTIŞMA 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet UTKUSEVEN208 
Doç. Dr. Serhat BURMAOĞLU209 

ÖZET 
İnovasyon (yenilikçilik) günümüzün yaygın ve sık kullanılan bir kavramı olarak tüm 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından teşvik edilmekte ve böylece bilgi 
ekonomisinde daha önemli kazanımlar amaçlanmaktadır. Kamu kaynaklarının kullanımında 
inovatif (yenilikçi) satın alma politikalarını benimsemek suretiyle tedarikçi işletmelerin 
kendilerini geliştirmelerinin yolunu açarak ekonominin bütününde daha fazla ve nitelikli 
katma değer yaratma stratejisi, yazında, kamu teşvik politikalarından/araçlarından birisi 
olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde farklı organizasyon, yapı ve uygulama 
biçimleri ile ele alınan konu Türkiye’de de son yıllarda tartışılmaya başlanmış ancak 
uygulamaya geçmemiştir. Yürütülen çalışmanın amacı, kamu inovatif satın alma 
perspektifinin Dünya örnekleri ışığında nasıl ele alınması gerektiği konusunda bir tartışma 
gerçekleştirmek ve öneriler ortaya koyabilmektir. Ortaya konan öneriler ile politika yapıcılar 
için konu hakkında bilimsel destek sağlanabileceği gibi, konunun akademik platformda 
tartışılması ile ulusal yazına katkı sağlanacağı düşünülmüştür. Tartışmanın odak noktasını 
kamu inovatif satın alma yaklaşımının cari kamu bütçe yapılanması içine kurgulanma biçimi 
oluşturmaktadır. Sonuçta, başlangıç aşamasında merkezi bir kurgu ile Türkiye’de kamu 
inovatif satın alma modelinin başlatılmasının maliyet etkin bir seçenek olduğu, sürecin 
kontrollü bir şekilde izlenerek edinilen tecrübeler aracılığı ile daha da geliştirilebilmesinin 
mümkün ve faydalı olacağı önerisi getirilmiştir. Bilahare, edinilen tecrübelerin yasal 
mevzuatta yaşanacak olgunlaşma süreci ve beşeri sermayenin geliştirilmesi yoluyla 
yaygınlaştırılabileceği öngörülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Kamu İnovatif Satın Alma, Satın Alma, İnovasyon, İnovasyon Politikası 
JEL Sınıflaması: H57, O31, O38 

PUBLIC INNOVATIVE PROCUREMENT PERSPECTIVE AND 
A DISCUSSION FOR TURKEY 

ABSTRACT 
Innovation, today's most common and frequently used as a concept, has been encouraged on 
by developed and developing countries, and so, more significant gains in the knowledge 
economy have been aimed. The strategy towards creating more quantified and qualified 
added value in the whole economy, founded on opening the path of self development of 
supplier businesses by adopting innovative purchasing policies in the use of public 
resources, is considered as one of the public incentive policies’ or tools’ in the literature. The 
subject that approached via different organization, structure and implementation forms in 
developed countries has been discussed in recent years in Turkey, but enforcement has not 
been realized yet. The aim of the study that is carried out realize a public debate on how 
public innovative procurement perspective needs to be addressed in the light of the world 
examples and put forward suggestions. As scientific support can be provided to policy 
makers about the issues raised through suggestions, with the platform to discuss academic 
issues it is thought to contribute to the national literature. The focus of the discussion is the 
way to create a public innovative procurement approach that will be fixed into the current 
public budget structure. Eventually, it is suggested that the launch of the public innovative 
purchasing model in Turkey with a central fiction is a cost-effective option at the initial stage 
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and it was determined that the process to be handled in a controlled manner is that it can 
further be improved through the experience gained would be possible and useful. 
Subsequently, the acquired experiences are considered to be expanded through the 
maturation process to be happened in the legislation and the development of human capital. 
Keywords: Public Innovative Procurement, Procurement, Innovation, Innovation Policy 
JEL Classification: H57, O31, O38  

GİRİŞ 

İçerisinde yaşadığımız yüzyıl gelişen teknoloji ile birlikte kendisinden hemen önceki asra 
göre bir hayli değişerek bambaşka bir noktaya gelmiştir. Bilgi üretimi ve erişimi 
konusundaki gelişimlerin neticesinde teknolojideki değişimin hızı, tarih boyunca 
görülmeyen seviyelere gelmiş ve bu durum bilimin her alanında olduğu gibi maliye bilimi 
alanında da değişimleri ve gelişimleri beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin artışı ile 
birlikte ülkeler arası mal ve hizmet transferinin yanı sıra bilgi transferi de önemli derecede 
artmıştır. 1929 yılındaki büyük buhrandan J. Maynard Keynes’in maliye politikaları ile 
kurtulan dünya ekonomisinde kamu sektörünün bir üretici ve tüketici olarak önemi ve 
etkinliği hemen her kesim tarafından anlaşılmış ve bu durum günümüze kadar sürmüştür. 
Temel hedeflerinden biri kaynak tahsis etkinliği (optimal kaynak dağılımı) olan kamu 
sektöründe, bu hedefe ulaşmak amacıyla kamu harcamalarının önemli kalemlerinden biri 
olan kamu satın alma sisteminde değişiklikler planlayarak teknolojik gelişmelerle birlikte 
modern zamana ayak uydurabilecek kamu inovatif (yenilikçi) satın alma sistemi üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde kamu inovatif satın alma yaklaşımı birçok ülke 
tarafından hayata geçirildiği gibi, bir dizi ülke tarafından da uygulanabilmesi için politikalar 
üretilmeye çalışılmaktadır. 

Bu çalışmada kamu inovatif satın almanın ne olduğu ve ne olmadığı tartışılarak bunun kamu 
satın alma sistemine ne gibi yenilikler getireceği bu yeniliklerin geleneksel kamu satın alma 
sistemi ile karşılaştırıldığında avantajları ve dezavantajlarının neler olacağı tartışılmıştır. Bu 
tartışmaya kaynaklık etmesi amacıyla kamu inovatif satın alma yaklaşımını uygulamaya 
koyan ülkelerdeki gerçekleşmeler ele alınmış ve bu gerçekleşmeler neticesinde elde edilen 
olumlu ve olumsuz deneyimler incelenmiştir. Konunun Türkiye üzerinde uygulanabilirliği 
tartışılmıştır. Bu çalışma kapsamında incelenen ülkeler farklı kıtalardan olup dünya 
genelinde kabul görmüş ekonomiye sahip veya ekonomik anlamda Türkiye ile benzerlik 
gösteren ülkelerdir. Türkiye’nin hali hazırdaki kamu satın alma sistemi incelenmiş, kamu 
satın almanın bütçedeki yeri ve GSMH’ye oranı da dikkate alınarak ekonomik büyüklüğü 
ortaya konmuştur. Bu ekonomik büyüklüğün inovatif satın alma yöntemi ile ne yönde 
ilerleyeceği tartışılmıştır. Ayrıca kamu inovatif satın alma yaklaşımının yapısı üzerinde de 
durulmuş merkezilik ve adem-i merkezilik yapıları üzerinde tartışılarak iki yapının da 
Türkiye üzerinde nasıl uygulanabileceği ve ne yönden avantajlı ne yönden dezavantajlı 
oldukları tartışılmıştır. 

I.KAMU İNOVATİF SATIN ALMA YAKLAŞIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR 

Piyasada iktisadi ajan olarak kendini kabul ettirerek büyük bir önem ve yere sahip olan 
kamu sektörü, harcamaları ve gelirleri ile ekonomiyi direkt olarak etkilemektedir. Konu 
itibariyle kamu harcamalarının en önemli kalemlerinden kamu satın almasına yönelik 
yaklaşımlar, değişimler ve gelişimler incelenmiştir. Kamu satın almanın çeşitlerine ve 
türlerine, sınıflandırmasına değinmeden önce kısaca kamu satın almanın ne olduğunu 
belirtmek faydalı olacaktır. Kamu satın alması bir kamu organı veya devlet tarafından mal 
veya hizmet tedarik edilmesidir. Kamu sektörünün büyüklüğü, ihtiyacı ve satın alma gücü 
de değerlendirildiği takdirde bu satın almanın ekonomi içinde büyük bir paya sahip 
olduğunu anlamak zor olmayacaktır. 
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İngiltere’de 2013/2014 itibariyle mal ve hizmet şeklindeki (sermaye varlıkları dahil) kamu 
satın almalarının tutarı 242 milyar Sterlin civarındadır. Bu rakam aynı döneme ait toplam 
kamu harcamalarının %33’üne, GSYİH’nın da %15’ine karşılık gelmektedir (Booth, 2015:4). 
Yine OECD ülkelerindeki kamu satın alma harcamaları 2013 yılı itibariyle bu ülkelerdeki 
toplam kamu harcamalarının %33’ünü oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nde aynı dönemde 
kamu satın alma harcamalarının boyutu GSYİH’nın %14 ulaşmakta, ABD’de ise bu oran 
%10’dan fazla olarak ortaya çıkmaktadır (Cernat and Kutlina-Dimitrova, 2015:2). Türkiye’de 
2015 yılında kamu satın almalarının toplam miktarı Kamu İhale Kurumu’nun verdiği 
bilgilere göre yaklaşık 148,5 milyar TL, GSYİH ise TÜİK’in verdiği bilgilere göre yaklaşık 2 
trilyon TL olarak açıklanmıştır. Bu ise, yaklaşık %7,5 gibi bir orana tekabül etmektedir. 

Kamu satın almaları önceleri sadece ekonomik açıdan değerlendirilirken, gelişen bilgi 
teknolojisi ve küreselleşen ekonomi kamu satın almalarına yönelik politikalar 
hazırlanmasında toplumsal ve çevresel sorunlar da değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 20. 
Yüzyılın son on yıllık periyodunda araştırmacılar ve akademisyenler tarafından kamu 
teknolojik satın alma üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmış ve bunların uygulanması 
tartışılmaya başlanmıştır (Edquıst and Iturrıagagoıta, 2012:2). 

Tarihsel satın alma sistemleri ihtiyaçları göz önünde bulundurarak piyasada hali hazırda 
üretilen mal ve hizmetlerle en düşük fiyata göre veya ihtiyaçları en iyi karşılama oranına 
göre ihaleye giren tedarikçilerin tekliflerini değerlendirerek satın alma işlemini 
gerçekleştiriyordu. Yani arz odaklı bir yapıyla sistem işletiliyordu. Ancak kamu satın 
almasına bakışın değişmesi ve yeni anlamlar yüklenmesi bu tarihsel kamu satın alma 
sisteminin değişmesine yol açmıştır. Kamu satın almalarındaki bu değişim önceleri kamu 
teknoloji satın alması olarak literatüre girmiş ve uygulamaya konulmuştur. Daha sonra 
teknolojik satın alma terimi  nosyonun içeriğini genişletmek için inovasyon terimi ile yer 
değiştirmiştir. Kamu inovatif satın alması kamunun tedarik etmek istediği mal, hizmet, ürün 
veya sistemin var olmaması durumunda ortaya çıkar. Bu sistemde istenilen mal,ürün, 
hizmet veya sistemin makul bir süre içerisinde geliştirilmesi arzu edilmektedir.  Kamu satın 
alma inovasyon politikası olarak kullanıldığı takdirde amacı ve hareket noktası her zaman 
toplumsal ve çevresel problemleri çözmek, insan ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel 
mücadelelerle baş etmek olmalıdır. 

İnovasyona dayalı satın almasının kamu satın almasının farklı türleri ile sıklıkla 
karıştırılması ve bu tanımların açıkça yapılmaması problem çıkarmaktadır. Bu sebeple kamu 
satın alma farklı türlere bölünerek tanımlamak yararlı olacaktır. Geleneksel kamu satın alma 
sistemi dışındaki tüm sistemler inovasyona dayalı kamu satın almaları üst başlığında 
açıklanmalıdır. 

Geleneksel kamu satın alması; kamu satın almasının bu çeşidinde satın almacı 
organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda ihaleye çıkması ile başlayan süreçte ihaleye teklif 
veren firmalarda hiçbir şekilde yeni bir ürün talebinde bulunulmamakta ve satın alınacak 
ürün mal veya hizmet hali hazırda var olanlara göre belirlenir. Kalem, kağıt, iletişim 
servisleri gibi temel ihtiyaç maddeleri günümüzde hala bu yöntemle satın alınmaktadır. 

Kamu inovatif satın alma var olmayan bir ürün mal veya hizmetin sipariş edilmesi halinde 
ortaya çıkmaktadır (Uyarra et al., 2014:3). Kamu inovatif satın alma iki ayrı sınıfta kategorize 
edilerek aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 
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Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere sınıflandırmalar ürün mal veya hizmeti kimin 
kullanacağı açısından ve tedarik aşamasının niteliğine göre yapılmıştır. Kullanıcılar 
açısından yapılan sınıflandırma direkt kamu inovatif satın alma ve katalitik kamu inovatif 
satın alma olarak iki alt gruba ayrılmıştır. 

Direkt kamu inovatif satın alma, (Edquıst and Iturrıagagoıta, 2012:6) kamu krumunun satın 
aldığı ürünün aynı zamanda son kullanıcısı da olduğu durumlarda ortya çıkar. Satın almacı 
kamu kurumu kendi isteğini veya ihtiyacını kullanarak inovasyonu etkiler. Ayrıca bu satın 
almayla oluşturulan ürün diğer kullanıcılar arsında da yayılabilir ve kullanilabilir. Sonuçta 
kamu kurumu için gerçekleştirilen bu inovatif satın alma bir bütün olarak toplum için de 
kullanılır. 

Katalitik kamu inovatif satın alması, (Edquıst and Iturrıagagoıta, 2012:6) satın almacı kamu 
kuruluşunun son kullanıcıların faydası için bir katalitist, koordinatör ve teknik kaynak 
olarak hizmet etmesi ile meydana gelir. Burada  satın almacı kuruluş daha geniş bir kamu 
kesimi için inovasyonların geliştirilmesinde katalizör olarak yer alır.  

Tedarik aşamasının niteliğine göre sınıflandırma ise ticarileşmemiş ürün satın alma, uyumlu 
inovatif satın alma, gelişimsel inovatif satın alma olarak üç ayrı alt grupta incelenmiştir. 

Ticarileşmemiş ürün satın alımı, tasarlanmış prototipi oluşturulmuş ancak henüz araştırma-
geliştirme aşamasında olup ticarileşmemiş ürünlerin araştırma ve geliştirmesine destek 
olmak amacıyla yapılan satın almalardır. Hali hazırda var olan bir ürünün piyasaya 
sürülmesine destek niteliğinde olduğundan, yani var olmayan bir ürünü talep etmediğinden 
inovatif satın alma konusunda farklı görüşlerle değerlendirilmiştir. 

Uyumsal kamu inovatif satın alması, (Burmaoğlu vd, 2010:4) dünyada var olan ancak satın 
almacı kamu kurumu veya devletin ülkesinde veya bölgesinde var olmayan bir ürün hizmet 
yada sistem satın alması halinde gerçekleşen satın alma türüdür. 
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Gelişimsel kamu inovatif satın alması, (Burmaoğlu vd, 2010:4) bu satın alma tüm dünya için 
yeni olan bir mal ürün veya hizmetin oluşturlmasını ifade etmektedir. İnnovasyonun en 
güçlü olduğu satın alma türüdür. 

Geleneksel kamu satın almanın, inovasyon performansını geliştirmediği algısı sebebiyle 
inovasyonun geliştirilmesi için talep odaklı yeni kamu satın alma sistemleri geliştirilmiştir. 
Kamu satın almaya yönelik inovatif yaklaşımlar 90’lardan itibaren akademisyenler ve 
politikacılar arasında yayılmış ve kabul görmeye başlamıştır. Son yıllarda Avrupa da talep-
taraflı inovasyon politikası yaklaşımları özellkile inovasyonun gelişimi yaygınlaşması için 
kamu talebinin kullanılması tartışılmaya başlanmıştır.  Bu gelişmelerin akabinde inavasyonu 
teşvik etmesi için kamu satın almasının kullanılması Fransa, Almanya ve İngiltere 
hükümetlerince 2004  yılında Avrupa Birliği komisyonuna önerilmiştir. 2006 yılında Avrupa 
komisyonunca kamu satın almaları yoluyla ar&ge yi destkleme politikaları kamu inovatif 
satın alma ile farklılık göstermektedir. Her ne kadar piyasa da olmayan bir ürününün 
piyasaya sürülmesiyle neticelendiği için inovatif satın alma olarak değerlendirilebilse de 
inovatif satın almanın temel hedefi olan ihtiyacın karşılanması ve talep odaklı olması şartını 
karşılamamaktadır. Zira ihtiyaçlarca belirlenen bir satın alma olmaktan ziyade var olan bir 
ürünün desteklenerek piyasaya sürülmesidir. Avrupa 2020 stratejilerinde kamu satın almayı, 
akıllı sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme için pazar temelli politikalarının en önemli 
enstrümanlarından biri olarak görmüştür. Avrupa’daki bu yenilikçi kamu satın alma 
politikalarının tartışılmasının ardından bu konu akademisyenler ve kamu satın almacılar 
tarafından Türkiye’de de tartışılır olmuştur. Küresel olarak yayılan bu yenilikçi yaklaşımın 
ülke için uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapılmıştır. 2014-2018 yıllarını kapsayan 
onuncu kalkınma planı bu perspektifle incelenecek olursa kamu satın alımlarının teknoloji 
transferine ya da sanayinin gelişimine yeteri kadar katkı vermediğinin tespit edildiğini 
görebiliriz. Gelişmiş ülkelerde kamu alımlarının yoğun bir şekilde yerli üretimi ve teknoloji 
geliştirilmesini desteklemek üzere bir politika aracı olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Bu 
tespitlerin ardından kamu satın almalarına yönelik politikalar geliştirilmiştir (Kalkınma 
Bakanlığı, 2013:172) Bunlar; 

Stratejik kamu alımlarının yerli imkanlarla finanse edilmesi için model geliştirilmesi  

Kamu alımlarına yönelik strateji ve eylem planı oluşturulması  

Kamuda ortak alımlar için bir model geliştirilmesi 

Kalkınma planındaki bu politikalar kamu satın almalara yönelik hali hazırdaki formların 
reforme edilerek yeni modeller geliştirmeyi hedeflemektedir. 

II. YÖNTEM 

İncelenen literatürde Kamu İnovatif Satın Almasına yönelik yürütülen akademik 
çalışmaların genellikle uygulamaların değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirildiği 
gözlenmiştir. Türkiye’de henüz regülatör kurumlarca konu üzerinde çalışmalar 
yürütülmekle birlikte uygulamaya geçilmemiştir. Bu nedenle politika yapıcılara destek 
olması bağlamında ve sürece akademik bir nitelik kazandırmak amacıyla yürütülen 
çalışmada literatür eleştirel gözle araştırılmış ve literatürden elde edilen ülke örneklerine 
ilişkin bilgiler ışığında geliştirilen senaryolar tartışılmıştır. Dolayısıyla çalışma iki aşamalı 
olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada kamu inovatif satın alma sürecine ilişkin literatür 
derlenmiş ve Kamu İnovatif Satın Alma sürecinin ne olup ne olmadığı konusu araştırılmıştır. 
Akabinde yine literatürde bu süreci uygulayan ülkelerin karşılaştırmalı çalışmaları üzerinde 
durulmuş ve bu karşılaştırmalarda ülkelerin edindikleri olumlu ve olumsuz tecrübeler 
değerlendirilmiştir. Bu bilgiler ışığında üniversitede konu ile ilgili uzmanlardan oluşsan bir 
çalışma grubu oluşturulmuş ve süreli oturumlar aracılığı ile konu tartışılmıştır. Tartışma 
başlangıçta yapısal tercih üzerine odaklanmış ve merkezi-adem-i merkezi tercihi için 
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yazarlar tarafından oluşturulan senaryolara ilişkin tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
tartışmalar sonucunda elde edilen bulgulara dayandırılarak Türkiye’de nasıl bir yapının 
tercih edilmesi gerektiği üzerinde politika yapıcılara yol gösterebilecek bir perspektif 
sunulmaya çalışılmıştır. 

III. TARTIŞMA 

Yöntem bölümünde belirtildiği üzere incelenen literatür üzerinde gerçekleştirilen tartışmalar 
neticesinde uygulamada yapısal tercih konusuna odaklanılmasına karar verilmiştir. Bu 
kapsamda oluşturulan araştırma sorusunun cevaplanması ile ilgili olarak yürütülen 
tartışmalar ve elde edilen bulgulara burada yer verilmiştir. 

Kamu inovatif satın alma kavramı ve bu kavram üzerinden yapılan değerlendirmeler 
incelendiğinde inovatif satın alma olarak adlandırılan yaklaşımın temel olarak (1) satın alma 
sürecinin inovatif bir perspektif içermesi ve (2) geliştirilen ürünün talep eden kurum 
tarafından satın alınması gibi özelliklere sahip olması arzu edilmektedir.  

Birinci özellik olan inovatif perspektif içermesi konusu ülkemizde uygulanan geleneksel 
satın alma kavramı ve bakış açısı düşünüldüğünde idareler ve satın alma uzmanları için 
karmaşık bir kurgudur. Çünkü geleneksel yöntem teknik özelikleri içerirken inovatif satın 
alma ihtiyacı tanımlamaya çalışır. Geleneksel yöntem satın alınacak işi, ürünü veya hizmetin 
standartlarını tanımlarken inovatif satın alma ihtiyacı somutlaştırmaya çalışır. Bu açıdan 
incelendiğinde ihtiyaca cevap verebilecek farklı alternatiflerin incelenmesi ile yaratıcı ve 
yenilikçi bir çözüme ulaşılması beklenir. Bakış açısındaki farklılık doğal olarak uzman 
personel gereksinimi yaratmakta ve ihale süreçlerine proje perspektifi ile bakılmasını gerekli 
kılmaktadır. Ayrıca standart formlardan ziyade ihtiyacın niteliğine göre sözleşmelerin 
geliştirilmesini ve rekabetin olduğu kadar yaratıcılığın da engellenmeyeceği şartnamelerin 
üretilmesini inovatif satın alma perspektifi öne çıkarmaktadır. Bu durumda satın alma 
profesyonellerinin ve yöneticilerinin inovatif satın alma modeli ile satın alma işlemini 
yürütmeleri halinde doğal olarak özel bir eğitime ve üniversitelerden bilgi yoğun bir 
danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyacakları söylenebilir. 

İkinci özellik ise talep edilen ürünün, işin veya hizmetin talep eden kurum tarafından satın 
alınması konusudur. Bu konu ülkemizde SAN-TEZ, TEYDEB ve Kalkınma Ajanslarının 
Bölgesel Desteklerinde olduğu gibi ticarileşme öncesi satın alma bağlamında 
değerlendirilmemelidir. İnovatif Satın Alma perspektifinden amaç idarenin inovatif çözüme 
ulaşarak ihtiyacını maliyet, fayda, refah, etkinlik, etkililik ve verimlilik ve bunlar gibi 
üretilebilecek daha birçok kriter ışığında karşılayabilmesidir. Dolayısıyla burada önemli bir 
husus daha ortaya çıktığı söylenebilir. Bu husus ise mal, hizmet veya işin kabulü esnasında 
yine geleneksel yönteme göre şartname gerekliliklerinin sağlanması yerine ihtiyacın ortadan 
kaldırılma derecesinin dikkate alınması ve salt fiyat endeksli olmayan ve farklı kriterleri göz 
önünde bulundurabilecek bir değerlendirme sürecinin gerekeceği olarak ifade edilebilir. Bu 
konu da yine muğlaklık yaratmakta ve muayene kabul komisyonları için hem özel niteliklere 
hem de yasal açıdan esnek yöntemlerin uygulanmasına ihtiyaç göstermektedir. Bu 
kapsamda Türkiye’de verilebilecek en uygun örnek Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen savunma projeleridir. Bu 
projeler incelendiğinde tamamı olmasa bile milli savunma projelerinin bu kapsamda el 
alınabileceği söylenebilir. Özellikle milli piyade tüfeğinin geliştirilmesi projesinde Kamu-
Üniversite-Sanayi işbirliğinin Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde başarılı bir şekilde 
koordine edilmesi neticesinde üretilen piyade tüfekleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
satın alınmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Henüz bu sürecin detayları ile ilgili bahse konu 
birimler tarafından açık kaynaklar üzerinden veri paylaşılmamış ve bu nedenle de akademik 
camia tarafından da bilimsel bir perspektifle değerlendirmeye ulaşılamamıştır. Bu nedenle 
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hem ihtiyacın tanımlanması hem de ihale ve muayene süreçlerinde yaşanan iyi veya kötü 
tecrübeler burada aktarılamamaktadır.  

Konuyu kısaca toparlamak gerekirse inovatif satın alma perspektifinin satın alma 
aşamasından kabul aşamasına kadar tüm süreçlerde uzmanlık gerektiren ve yeni bir bakış 
açısı ile ele alınması gereken yeni bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Bu çalışmada tartışılmak 
istenen araştırma sorusu başlangıçta belirtildiği üzere Türkiye’de Kamu İnovatif Satın Alma 
perspektifinin merkezi mi yoksa adem-i merkezi mi bütçelenerek uygulanması sorusudur. 
Merkezi bütçelemeden kasıt tek bir kamu kurumu üzerinden kamu inovatif satın alma 
bütçesinin oluşturulması ve uzmanlık gerektiren bu hususta merkezi bir otorite 
oluşturulmasıdır. Adem-i Merkezi kurgu ise her bakanlığın bütçesine belirlenecek 
miktarlarda para aktarılması suretiyle bakanlıkların kendi konu alanlarına giren hususlarda 
kamu inovatif satın alma sürecini gerçekleştirebilmeleri olarak ifade edilebilir. Aynı ikilem 
uygulamada da kendisini gösterebilecektir. Bu durumda yapılana değerlendirmeler ve 
literatür incelemeleri ışığında Şekil-1’deki gibi alternatif senaryo durumları ile 
karşılaşılabilecektir. 

 

 

Şekil-1 Kamu İnovatif Satın Alma Uygulamasında Alternatif Durumlar Şeması 

Şekil-1 incelendiğinde aslında dört farklı senaryo oluşabileceği söylenebilir. Bu senaryolar 
burada açıklanarak potansiyel olarak olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır. 

SENARYO-1 Yetkilendirilmiş Kamu Birimi Üzerinden Bütçeleme ve Kamu İnovatif Satın 
Alma Hizmetinin Merkezi Bir Organizasyonla Sunulması 

Merkezi bütçelemede herhangi bir bakanlık üzerinden bu sürecin yürütülmesi 
öngörülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de Kalkınma Bakanlığı ve Bilim ve Sanayi Bakanlığı 
gibi hem inovasyon ve projelere uzak olmayan hem de taşra teşkilatları aracılığı ile yaşam 
kalitesi ve refahı geliştirmeye dönük bölgesel politikaları destekleyen kuruluşların yer 
alabileceği öngörülebilir. Burada Kalkınma Bakanlığının taşra teşkilatı ile sadece teknolojik 
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değil aynı zamanda sosyal konularda da bölgesel kalkınma konusunda projeleri koordine 
ederek tecrübe kazanmalarının bu birime önemli bir avantaj sağlayacağı öngörülmektedir. 

Aynı şekilde Sanayi Bakanlığının da farklı alanlarda koordine ettiği SANTEZ projeleri 
kapsamında proje birikimi oluşturduğu ve bu birikim ile teknoloji çözümleri üretmede 
başarılı olabileceği öne sürülebilir. Merkezi bir kurgu ile yüksek ihtisas gerektiren bu süreç 
için nitelikli personel istihdam edilerek bölgedeki tüm kamu idarelerinin bölgesel ihtiyaçları 
için koordinasyon hizmeti verilebileceği söylenebilir. Merkezi kurguda bölgesel yapıların 
koordinatör olarak Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği üçgeninde koordineler yapacağı 
öngörülebilir. Yani idareler tarafından ihtiyacın belirtilmesini müteakip üniversitelerle 
işbirliği ile ihtiyacın somutlaştırılması, somutlaştırılan ihtiyacın karşılanmasında yer 
alabilecek sanayi kuruluşları ile bu gereksinimlerin paylaşılması ve bilahare satın alınan 
inovatif ürün, hizmet veya işin yine idare ile koordine edilmesi suretiyle üçlü sarmalın 
harekete geçirilmesi mümkündür. Sanayi Bakanlığı’nın bölgesel yapıyı Kalkınma Bakanlığı 
kadar dikkate almıyor olması bu aşamada Kalkınma Bakanlığı için artı bir değer yaratacağı 
söylenebilir. Merkezi yapılanmanın önemli bir sorun kaynağı ise bölgesel yaklaşım 
sergilenirken tüm paydaşların kapsanamaması olarak gösterilebilir. Yani bölgede bulunan ve 
farkındalığı olan kamu kurumları bu süreçten yararlanabilecekken diğerleri koordinatör 
birimler tarafından göz ardı edilebilecektir. Koordinatör birimlerin bu kapsamda kapsayıcı 
ve refah ve yaşam kalitesini geliştirici her fikri değerlendirmeye alacak bir yönetim sistemi 
geliştirmek durumunda olacaklardır. Ayrıca uygulama havuzunun merkezi olması doğal 
olarak başarılı uygulamaların kurum tarafından içselleştirilebilmesinde kolaylık sağlayacak 
ve yürütülen sürecin iyileştirilmesi için bu durum bir fırsat oluşturabilecektir. 

SENARYO-2 Yetkilendirilmiş Kamu Kurumu Üzerinden Bütçeleme ve Adem-i Merkezi 
Uygulama: 

Bu senaryoda seçilen bir kamu kurumunun bütçe koordinatörlüğü yapması beklenmektedir. 
Diğer tüm kurumlar proje bazlı olarak bu kurumdan bütçe talep ederek kamu inovatif satın 
alma uygulamalarını kendi imkanlarını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Bu yapı farklı 
birimlerin bütçe ile de olsa bir koordinasyon merkezine bağlanması ile ortak faaliyet havuzu 
oluşturabileceği gibi kaynakların adaletli dağıtılabilmesinde ve birbirine benzer projelerin 
birleştirilmesinde de etkili olacaktır. Bir kurumun bütçe bağlamında sorumlu olması aynı 
zamanda hem yönetsel hem de mevzuat bakımından gelebilecek geri beslemelerin merkezi 
olarak uygulamaya ithal edilmesinde de etkili olacağı düşünülmektedir. Son olarak hesap 
verilebilirlik bağlamında farklı kamu kurumları tarafından yürütülecek doğası gereği 
geleneksel satın alma süreçlerinden daha riskli kamu inovatif satın alma uygulamalarının 
kontrolü ve denetimi açısından da bütçenin bir kurum üzerinden yönetilmesinin etkili bir 
denetim mekanizması oluşturacağı öngörülebilir.  

SENARYO-3 Adem-i Merkezi Bütçeleme ve Hizmet Sunumu 

Adem-i merkezi bütçeleme ve hizmetin sunulmasında ise halihazır 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nda kamu bütçesini kullanan tüm idareleri kapsayan bir değişiklik ile bu sürecin 
uygulanabileceği varsayılmaktadır. Burada en önemli kazancın çeşitlenme ile birçok hususta 
çözüm geliştirilebilmesi potansiyelidir. Böylece tarımdan belediye hizmetlerine sanayiden 
çevre sorunlarına geniş bir yelpazede inovatif çözümler üretme konusunda potansiyel elde 
edilebilecektir. Bu hususta en önemli sorun alanı ise idarelerin ihtiyacı belirleme konularında 
yaşayabilecekleri zorluklar ve daha da önemlisi satın alma ve kabul süreçlerinde yeterli 
sayıda eğitimli personel istihdam edilme zorunluluğudur. Kamu idarelerinde satın alma 
bütçesi portföylerinin büyük oranda standart ürüne dönük olması nedeniyle frekansı düşük 
olacağı beklenen bu ihale türü için yüksek uzmanlık gerektiren personelin tüm idareler 
tarafından istihdamının maliyet-etkin bir çözüm olup olamayacağı hususu tartışmaya açık 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda her birim kendi görev alanına giren 
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ihtiyacını inovatif bir çözüm ile giderirken sanayi ve danışmanlık bağlamında da 
üniversitelerle işbirliği yapabilecek ve bu yolla üçlü sarmal etkisinin yaratılmasında yeni bir 
finansal modele erişilebilecektir. Merkezi yapıya karşın bu durumda idare tüm süreçleri 
kendi yürüteceği için Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği farkındalığı daha da 
yükselebilecektir. Ancak farklı birimlerin yürüteceği kamu inovatif satın alma uygulamaları 
merkezi olarak bir platformda paylaşılmaması durumunda iyi ve kötü örnekler aracılığı ile 
sürekli iyileştirme konusunda sorunlar yaşanabilecektir. Ortak bir bilgi havuzu 
oluşturulması adem-i merkezi bir yapılanmada tecrübenin paylaşılması ve kurumlar 
arasında farkındalığın artırılabilmesi açısından önemli olacaktır. 

SENARYO-IV Merkezi Uygulama Adem-i Merkezi Bütçeleme 

Bu senaryoda tüm kamu kurumlarına ekonomik sınıflandırma kodları dikkate alınarak 
inovatif satın alma ile ilgili olarak bütçe tahsis edilmekte ve bu bütçe ise merkezi bir 
koordinatör birim aracılığı ile bütçe aktarımı marifetiyle uygulamaya 
dönüştürülebilmektedir. Bir çeşit Devlet Malzeme Ofisi satın almalarına teknik açıdan 
benzetmek mümkündür. Burada temel fark ürünlerin rafta bulunmayacak olması olarak 
ifade edilebilir. Bu senaryoda hükümet politikaları bağlamında hangi yönde inovatif 
çözümlerin aranması konusu bütçeleme ile oluşturulabilecektir. Ayrıca uzmanlık gerektiren 
satın alma süreci de yine merkezi bir koordinatör aracılığı ile yürütülerek daha verimli bir 
çözüm elde edilebilecektir. Bu senaryoda kamu kurumlarının ihtiyaçlarını tanımlama 
konusunda ve inovatif çözüm talep edebilme hususunda yıllık bütçe esaslarında planlama 
yapmaları gerekecektir. Böylece planlama yapan kamu kurumları bütçelenen meblağı etkin 
olarak kullanabilecekken diğer kamu kurumları bu konuda verimsizlik yaratabilecektir. 
Ayrıca bütçeleme konusu da problemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü hangi 
kıstas dikkate alınarak bütçeleme ve kurumlar arası denge sağlanabileceği hükümetler 
tarafından karar verilmesi gereken bir husus olarak gösterilebilir. Bu nedenle Kamu İnovatif 
Satın Alma uygulamalarının bir politika ile ortaya konmasının adem-i merkezi bütçeleme 
konusunda daha etkili sonuç yaratacağı öngörülebilir. 

Tüm senaryolar incelendiğinde aynı amaca dönük olarak dört farklı durumun yaratabileceği 
olumlu ve olumsuz sonuçlar tartışılmıştır. Kamu inovatif satın alma uygulamalarının esnek 
kurgulanması gerekliliği doğal olarak içinde yüksek risk barındırmakta ve özellikle mevzuat 
ve usul açısından halihazır kurgu ve bakış açısından çok daha farklı bir yol arayışını gerekli 
kılmaktadır. Sonuç bölümünde bu yolun belirlenmesine ışık tutabilecek değerlendirmeler 
üzerinde durulmuştur.   

SONUÇ 

İnovasyon bilgi ekonomisinin önemli bir değer yaratıcı parametresi olarak kamu ve özel 
sektör farkı ayırt edilmeksizin uygulanması gereken bakış açısıdır. Bu bakış açısının özel 
sektör açısından uygulanmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde özellikle yeni ürün 
veya hizmetin ekonomik bir değere dönüştürülmesi açısından akademik çevreler tarafından 
incelense de Kamu alanında bu durumun nasıl uygulanacağı hususu özel sektöre kıyasla 
yeni yeni tartışılmaktadır denebilir. Yürütülen çalışmada gelişmiş ülkeler tarafından 
özellikle kamunun inovasyon ekosistemine girebileceği yeni bir mekanizma olan kamu 
inovatif satın alma modeli tartışılmıştır. Bu tartışma literatürde ülke uygulamaları 
bağlamında geliştirilen dört farklı senaryo aracılığı ile yürütülmüştür. 

Sonuçta gelinen noktada mevzuatın henüz oluşmamış olması ve kamu inovatif satın alma 
sürecinin doğasındaki zorluklar ve kötüye kullanılma riskinin yüksek oluşu başlangıçta 
Senaryo-I’in kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Böylece başlangıçta tek bir kurum hem 
bütçe hem de uygulama açısından yetkilendirilerek kamu inovatif satın alma sürecinde 
koordinatör olarak görevlendirilebilir. Bu konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde 
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bölgesel refah ve kalkınma hedefine odaklanmış olan Kalkınma Bakanlığı bağlısı Kalkınma 
ajansları aracılığı ile yürütülebileceği önerilebilir. Mevzuatın olgunlaşması ve yeterli sayıda 
uygulamayı gerçekleştirebilecek tecrübeye ve uzman sayısına erişilmesi ile kamu inovatif 
satın alma uygulamasının yaygınlaştırılması ve Senaryo III üzerinden uygulamaya 
geçirilmesi öngörülebilir.  

Koordinatör bir kurum aracılığı ile uygulamanın yürütülmesinde özellikle Kamu-Üniversite-
Sanayi işbirliğinin tesis edilebileceği düşünülebilir. Çünkü ihtiyacın ortaya çıkarılmasında 
Kamu-Üniversite işbirlikleri sağlanabilir ve yine bu ihtiyacın karşılanması konusunda 
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirlikleri öncelikli olarak desteklenerek sadece inovatif 
çözümlerin değil işbirliği kültürünün gelişmesi açısından da önemli adımlar atılabilir. 

Kamu inovatif satın alma uygulamalarının mevzuat ve pratik uygulamasından belki de daha 
önemli olabilecek özelliği ise politika bazlı olarak bu uygulamanın ele alınması gerekliliğidir. 
Çünkü bu uygulama sadece ürün geliştirme mantığı ile ele alınmadan toplumsal refahı ve 
bölgesel kalkınmayı inovatif bir çözüm ile öncelemeyi öngören bir yöntem olarak 
değerlendirilebilir. Bu yönü ile ticarileşme öncesi satın alma olarak adlandırılan ve 
ülkemizde SAN-TEZ projeleri gibi finansal destek yaklaşımlarından da ayrılmış olacaktır. 
Ayrıca özgün bir metodoloji ile toplumsal bir sorun alanına Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği 
aracılığıyla inovatif bir çözüm aranması üçlü sarmalın her sargısına ayrı bir kazanım 
sağlayabilecek ve inovatif çözümler aracılığı ile kamu harcamaları topluma doğrudan 
yansıyabilecektir. 

Sonuçta kamu inovatif satın alma uygulamalarının diğer harcama modellerinin yanında yer 
almasının bahsedilen faydalara ulaşmada etkili olacağı aşikardır. Bu çalışma ile 
organizasyon ve bütçeleme hususlarında nasıl bir politika izlenmesi gerektiği hususuna 
açıklık getirilebilmesi bağlamında senaryolar aracılığı ile bir tartışma gerçekleştirilmiştir. 
Gelecekte yürütülecek çalışmalarda konunun farklı perspektifleri ile tartışılabileceği ve 
özellikle uygulamanın somutlaştırılması bağlamında ülke kıyaslamalarının yapılması 
gerektiği öngörülebilir. 
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YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYEDE DÖVİZ KURUNDAN 
SAPMALAR 

Doç.Dr.Volkan ALPTEKİN210 
Arş.Gör.Kubilay Çağrı YILMAZ211 

ÖZET 
Bu çalışmada, denge döviz kuru çeşitleri ve denge döviz kuru hesaplamaları konusunda 
süregelen tartışmalara yapısal kırılmalı zaman serileri yardımıyla yeni bir boyut 
kazandırmayı hedeflemektedir. Denge döviz kurundan sapmayı Türkiye ve seçilmiş ülkeler 
için, 1989-2014 yıllarına ait veriler yardımıyla araştırıp sapmanın ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisi ortaya konulacaktır. Serilerdeki kırılmaların serilerin durağa olmama 
durumunu kuvvetlendirmesi sebebiyle çalışmada geleneksel birim kök testlerinin (ADF, PP 
ve KPSS) yanı sıra, yapısal kırılmalı birim kök testlerinden tek kırılmalı Zivot-Andrews 
(1992) ve maksimum beş kırılmayı dikkate alabilen Carrion-i Silvestre (2009) testleri 
uygulanmıştır. 
Sonuçlar incelendiğinde, serilerde farklı dönemlerde yapısal kırılmalar gerçekleşmesine 
rağmen kırılmaları dikkate alan testlerin, geleneksel testler ile aynı sonuçları verdiği yani 
serilerin içerdiği birim köklerin sahte olmadığı görülmektedir. Uzun dönemli ilişki test 
edildiğinde ise kırılmaların analize dahil edilmediği tek denklemli Engle-Granger yaklaşımı 
sonuçlarına göre değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi söz konusudur. Ancak tek 
kırılmalı Gregory-Hansen (1996) ve iki kırılmalı Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testleri 
uygulandığında, değişkenler arasında herhangi bir eşbütünleşme ilişkisine 
rastlanılamamaktadır. Bu sonuçlara göre, denge döviz kurundan sapma analizinde serilerde 
meydana gelen yapısal kırılmaların dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yapısal Kırılma, Döviz Kuru. Jel Kodları: E40, O24, C01 

EXCHANGE RATE MISALIGNMENT IN TURKEY UNDER STRUCTURAL BREAKS 

ABSTRACT 
This study aims to bring a new dimension to the ongoing discussions about the sorts of 
equilibrium exchange rate and the calculations of equilibrium exchange rate with the help of 
structural breakage time series. For Turkey and the chosen countries, the effect of 
equilibrium exchange rate deviation on economic growth will be revealed with the help of 
data from the years 1989-2014.  Due to the fact that the deviations in the series strengthen the 
non-stationarity situation of the series, one-breakage Zivot-Andrews (1992) of structural 
breakage unit root tests and Carrion-i Silvestre (2009) tests that can take into account a 
maximum of five breakages were applied along with traditional unit root tests (ADF, PP and 
KPSS).  
When the results are examined, it is seen that the tests that take the breakages into account 
give the same results as the traditional tests although structural breakages occur at different 
periods in the series, which shows that the unit roots that the series contain are not bogus. 
When the long-term relationship is tested, cointegration relationship between variables is the 
point in question according to the results of the Engle-Granger approach in which breakages 
are not included in the analysis. However; when the one-breakage Gregory-Hansen (1996) 
and two-breakage Hatemi-J (2008) cointegration test are applied, there is no cointegration 
relationship encountered between the variables. According to these results, structural 
breakages occurring in the series need to be taken into consideration in the analysis of the 
equilibrium exchange rate deviation. 
Keywords: Structural Breaks, Exchange Rate.Jel Codes: E40, O24, C01. 
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ZAMAN SERILERI ANALIZI VE YAPAY SINIR AĞLARI ILE FINANSAL TAHMIN: 
TÜRKIYE ÖRNEĞI 

Prof. Dr. Sibel SELİM212 
Araş. Gör. Taner TAŞ213 

ÖZET 
Finansal zaman serilerinin gelecek dönem değerlerinin öngörülmesi yalnızca 
akademisyenlerin değil aynı zamanda finans sektörü çalışanlarının ve piyasa yatırımcılarının 
da oldukça ilgisini çekmektedir. Bu çalışmanın ilk amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren Vadeli 
İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören, TL/Dolar sözleşmesinin her gün itibariyle en 
yakın vadeye sahip sözleşmenin gün sonu uzlaşma fiyatının öngörülmesidir. İkinci amacı ise 
öngörümlemede kullanılacak olan yöntemler içerisinde en yüksek performansı gösteren 
yöntemin belirlenmesidir. Çalışmada TL/Dolar serisinin öngörü işlemi için, tek değişkenli 
zaman serisi yöntemi olan Box-Jenkins (ARIMA- Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama), 
otoregresif koşullu değişen varyans ve türevleri (ARCH, GARCH, EGARCH…) ve son 
olarak finansal tahminlemede bilinirliği ve uygulamaları gittikçe artan yapay sinir ağları 
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul A.Ş’ den elde edilen ve 04.02.2005 – 
31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan 2776 verisinin son 30 tanesi analiz dışı tutularak ilgili 
zaman serisi yöntemleri TL/Dolar serisine uygulanmış ve kurulan modeller ile örneklem 
dışı öngörü işlemi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışmada kullanılan finansal 
zaman serisi için gelecek dönem öngörü işleminde farklı mimariler, katman sayıları, hücre 
sayıları ve eğitim yöntemleri denenerek oluşturulan yapay sinir ağlarının, zaman serisi 
yöntemlerine kıyasla daha yüksek performans sergilediği ortaya çıkmıştır. Uygulanan 
doğrusallık sınamaları sonucunda serilerin doğrusal olmayan yapı sergilemelerinden dolayı 
yapay sinir ağları, doğrusal olmayan zaman serilerinin gelecek dönem öngörü işleminde 
güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Oynaklık, Oynaklık Öngörüsü, Yapay Sinir Ağları 

Jel Kodları: F31, C53, G17, C45 
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK 
ALTERNATİF RAPORLAMA UYGULAMALARI 

Arş. Gör. Ayhan YATBAZ 214 

ÖZET 
Bankalar çeşitli bilgi kullanıcılarına yönelik gidişatları hakkında raporlama yapmak 
durumundadırlar. Raporlama kısaca bir kimseyi bir konu hakkında bilgilendirme süreci 
olarak tanımlanabilir. Raporlama işletmeler açısından genel olarak iç raporlama ve dış 
raporlama şeklinde ikiye ayrılabilir. İç raporlamada daha çok yöneticilere yönelik çeşitli 
konularda ve şekillerde raporlar sunulabilir. Dış raporlamada ise asıl muhatap özellikle 
belirli kesimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleridir. Örneğin kreditörler, 
tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar, devlet, yatırımcılar, hissedarlar dış raporlamadaki belli 
başlı bilgi kullanıcılarıdır. Dış raporlamadan kasıt daha çok finansal raporlamadır. Finansal 
raporlamada genellikle işletmenin finansal durumu ve faaliyetleri hakkında özet bilgiler 
sunulur. Raporlamada genel amaç bilgi kullanıcılarına isabetli kararlar almaları noktasında 
yardımcı olmaktır. Günümüzde finansal raporlamanın tek başına tam olarak ihtiyacı 
karşıladığı söylenemez. Bilgi kullanıcıları salt finansal bilginin yanında işletmenin çevreye ve 
doğaya karşı duyarlılığı, sosyal sorumluluk politikaları, ekonomi içerisindeki yeri ve önemi, 
müşterilere katılan değer, risk değerlendirme, çalışanların memnuniyet durumları, geleceğe 
yönelik beklentiler, kurumsal yapı, stratejik planlar, işletmenin performansı, İslami değerlere 
yaklaşım, sunulan hizmet ve ürünlerin İslami ilkelerle çatışıp çatışmadığı, çalışanların dini 
vecibelerini rahatça yerine getirip getiremediği, kaynakların nasıl ve nerelere kullandırıldığı 
gibi birçok konuda ek bilgilere ihtiyaç duyabilir. Bu bakımdan çeşitli bilgi ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak daha çok dış kullanıcılara yönelik günümüzde entegre raporlama, 
sürdürülebilirlik raporlaması ve İslami raporlama gibi alternatif raporlama yöntemleri 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada öncelikle söz konusu alternatif raporlama yöntemleri genel 
hatları ile ele alınacaktır. Daha sonra Türkiye ve dünyadaki raporlama uygulamalarına 
değinilecektir. Son olarak da Türkiye’deki mevcut raporlama uygulamaları göz önüne 
alınarak birtakım önerilerde bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Raporlama, Finansal Raporlama, Alternatif 
Raporlama Yöntemleri, Entegre Raporlama, Sürdürülebilirlik Raporlaması, İslami Kurumsal 
Raporlama. 
Jel Kodları: M14, M41, G21 

 
ALTERNATIVE REPORTING PRACTICES FOR BANKING SECTOR IN TURKEY AND 

THE WORLD 

ABSTRACT 
Banks should report about its course of events to various users of information. Reporting, 
briefly, could be identifyed as the process of keeping someone inform about a something or 
issue. Reporting generally in terms of banks is splited up two categories: internal reporting 
and external reporting. Internal reporting is mostly for managements. However external 
reporting is mostly for all segments of society and in particular to specific users such as 
creditors, supplier, customers, employees, government, investments and shareholders. 
External reporting actually intent financial reporting. Financial reports mostly offer 
summary information about financial  position and operations of enterprise. General 
purpose in the process of reporting is to help users of information for making right decision 
about the enterprise. However, in our day, it is unsayable financial reports to meet the need 
for information completely. Information users can need else information as well as financial 
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information, for instance environment and natüre conscious, social responibilities policy, the 
place and importance in national and world economy, customer satisfaction, risk assessment 
and management, personel satisfaction, enterprise performance, harmonisation with İslamic 
value and principle, compating with Islamic principle for product and services, existence of 
freedom of worship, funding and its aplication etc. In this respect, in our day, alternative 
reporting methods such as integrated reporting, sustanability reporing and Islamic corporate 
reporting are developed to need for vorious users of informaiton. In this study, firstly, the 
reporting methods in point are going to exemined roughly. Secondly, reporting practices in 
Turkey and the World are going to exemined. Lastly, recommendations will be offered as 
considering current reporting practices in Turkey. 
Keywords: Banking Sector, Reporting, Financial Reporting, Alternative Reporting Methods, 
Integrated Reporting, Sustanability Reporting and Islamic Corporate Reporting. 
Jel Codes: M14, M41, G21. 

GİRİŞ 

Tüm işletmelerde olduğu bankalarda da raporlama büyük bir öneme sahiptir. Raporlama 

sayesinde bankanın finansal ve finansal olmayan bilgileri iç ve dış kullanıcılara aktarılmış 

olur. Söz konusu bilgi kullanıcıları hazırlanan raporlara bakarak kararlarını şekillendirirler. 

Örneğin potansiyel yatırımcılar bankanın finansal durumunun raporlandığı bilançoya ve 

finansal performansının raporladığı gelir tablosuna bakarak bankanın mevcut borçları, nakit 

durumu, varlık dağılımı ve gelir gider durumu hakkında bilgi sahibi olma imkânı sağlar. 

Bilgi kullanıcısı edindiği bu bilgilere dayanarak bankaya ortak olup olmama, borç verip 

vermeme konusunda kararını şekillendirebilir. 

Raporlama finansal konularla ilgili olabileceği gibi finansal olmayan konularla da ilgili 

olabilir. Raporlama genel olarak iç ve dış raporlama şeklinde ikiye ayrılır. İç raporlama 

yöneticilere, dış raporlama tüm paydaşlara yöneliktir. Dış raporlama önceleri daha çok 

finansal bilgileri kapsarken günümüzde finansal olmayan bilgileri de kapsar hale gelmiştir. 

Örneğin bankalar tarafından yılda en az bir defa yayınlanmak zorunda olan faaliyet 

raporları bu türden raporlardır. Faaliyet raporlarında banka ile ilgili genel bilgilerin yanında, 

bankanın misyon ve vizyonu, yöneticilerin mevcut ve geleceğe bakış açıları, ekonomik 

göstergeler, bilanço, gelir tablosu gibi çok çeşitli konulara yer verildiği görülmektedir. 

Faaliyet raporlarının da yetersiz kaldığı günümüzde daha çok dış kullanıcılara yönelik yeni 

nesil raporlama türleri ortaya çıkmıştır. Yeni nesil raporlama türlerinin ortaya çıkmasında 

özellikle son dönemde yaşanan Küresel Finansal Krizin etkisi büyük olmuştur. Yaşanan bu 

kriz finansal krizle birlikte finansal bilgiler yanında finansal olmayan bilgilerin önemi bir kat 

daha artırmıştır. Ayrıca işletmelerin doğal çevre, toplum ve ekonomi ile etkileşiminin de 

raporlanmasını gerekli hale getirmiştir. 

Bugün Türkiye ve dünyada birçok kuruluş dış kullanıcılara yönelik isteğe bağlı olarak çeşitli 

raporlar hazırlamakta ve sunmaktadır. Örneğin sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor, 

İslami uyumluluk raporu, karbon emisyonu raporu, su raporu bunlardan birkaçıdır. 

Bu çalışmada öncelikle raporlama kavramı ve genel anlamda türlerinden söz edilmiştir. 

Daha sonra bankalarda raporlamanın önemine değinilmiştir. Ardından finansal raporlama, 

sürdürülebilirlik raporlaması, entegre raporlama ve İslami raporlama uygulamaları 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Son olarak sonuç ve öneriler kısmına yer verilmiştir. 
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I.RAPORLAMA KAVRAMI ve TÜRLERİ 

Rapor İngilizce report kelimesinden türetilmiş olup bir kimseye bir konu hakkında bilgi 

sunmak, bir kimseyi bir konu hakkında bilgilendirmek, haberdar etmek anlamına 

gelmektedir . TDK’nin rapor tanımında ise herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, 

araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak ya da anlatım, 

ifade  şeklinde karşılıklara yer verilmiştir. Raporlama ise raporlamak fiilinin isim hali olup 

teknik anlamda rapor hazırlama sürecini ifade etmektedir. 

Raporlama hayatın hemen her alanında karşılaşılan bir durumdur. Örneğin okullarda 

öğrencilerin başarı durumlarının velilere rapor edilmesi “karne” denilen bir araçla yapılır. 

Yine, bir işletmenin mevcut finansal durumunun rapor haline getirilmiş hali “bilanço” 

finansal performansınınki ise “gelir tablosu” olarak adlandırılır. Bu anlamda raporlama bir 

faaliyetin ya da işin sonucunu görmek amacıyla özetleme yapmak anlamına da gelir. 

Raporlama, muhasebe ile çok yakından ilişkilidir. Bu bakımdan çoğu zaman birbirine de 

karıştırılabilmektedir. Muhasebe işletmenin parayla ölçülebilen işlemlerin kaydedilmesi, 

sınıflandırılması, özetler halinde raporlanması ve yorumlama ve analiz edilmesi sürecidir. 

Raporlama ise muhasebe sürecinin içinde bir parça olmakla birlikte aslında muhasebe 

tanımını da içine almaktadır. Şöyle ki bir faaliyetin ya da işin raporlanabilmesi için 

gerçekleşen işlemlerin mutlaka kaydedilmesi ve kaydedilen işlemlerin ise sınıflandırılması 

gerekmektedir. Örneğin, bir işletmenin finansal durumunun rapor edilebilmesi için 

raporlama döneminin başındaki mevcut varlık, borç ve ortaklık haklarında dönem içinde 

meydana değişmelerin sınıflandırılarak kaydedilmesi şarttır. Bu anlamda raporlama ile 

muhasebe aynıymış gibi görünse de raporlama kavramı muhasebe kavramına göre daha 

genel bir kavramdır. Raporlama ticari bir iş kolunda olması ya da finansal bilgilerle ilgili 

olması gerekmez. Yukarıda verilen öğrenci karnesi örneğinde olduğu gibi mali olmayan bir 

alanda da olabilir. Bununla birlikte ticari bir işletmede hem mali nitelikte hem de mali 

nitelikte olmayan işlemler raporlama konusuna girebilir. Örneğin işyeri çalışanlarının genel 

durumu, çalışma ortamının sağlık ve temizlik uygunluğu, olağanüstü durumlara karşı 

hazırlık durumu gibi birçok konuda ilgili birimlere raporlama yapılabilir. Bu bakımdan 

muhasebe için raporlamanın mali nitelikteki işlemelere uygulanması demek çok da yanlış bir 

ifade olmaz. 

Raporlama genel olarak iç raporlama ve dış raporlama şeklinde ikiye ayrılır. İç raporlamada 

muhatap kesim genel olarak yöneticiler iken rapor konusu mali ya da mali içerikli olmayan 

bir konu olabilir. Dış raporlamada ise muhatap kesim çok çeşitli olup genel olarak mevcut ve 

potansiyel yatırımcılar, devlet, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve borç verenleri kapsar. 

Dış raporlamada genellikle mali içerikli konulara yer verilir. 

Günümüzde işletmeler tarafından yayınlanan dış raporlara bakıldığında daha çok faaliyet 

raporu adı altında yayınlandığı görülmektedir. Yılda bir defa yayınlanan bu rapora göz 

atıldığında genellikle finansal ve finansal olmayan konulara birlikte yer verildiği 

görülmektedir. Bununla beraber süreklilik raporu, entegre rapor, İslami uyumluluk raporu 

gibi dış kullanıcılara yönelik yeni nesil raporlar da mevcuttur. Çalışmanın ilerleyen 

kısımlarında bu rapor türleri tek tek ele alınarak incelenecektir. 
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Tablo 1: Raporlama Türleri 

 

 

II.BANKALARDA RAPORLAMAİHTİYACI ve ÖNEMİ 

Bankalar finansal bir kuruluş olarak diğer tüm işletmeler gibi faaliyetleriyle ilgili 

paydaşlarını bilgilendirmekle yükümlüdür. Paydaşlar bir bankanın faaliyetlerinden, 

ürünlerinden ve hizmetlerinden önemli ölçüde etkilenebilen aynı zamanda bankanın 

stratejilerini ve amaçlarını etkileyebilen kuruluşlar veya bireyler olarak tanımlanabilir  (GSSB 

s. 92). Bir bankanın paydaşları genel olarak mevduat sahipleri, kredi kullananlar, hissedarlar, 

yöneticiler, potansiyel yatırımcılar, mevcut ve potansiyel çalışanlar, diğer bankalar, Merkez 

Bankası, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar (BDDK ve SPK, gibi), birlikler (TBB ve TKBB 

gibi), sendikalar, vergi otoritelerinden oluşur. 

Her bir banka etkileşim ve iletişim halinde olduğu paydaşlarını finansal ve finansal olmayan 

faaliyetleri hakkında bilgilendirme gereği duyar. Bu bilgilendirme genellikle rapor adı 

verilen özet bilgiler aracılığıyla sağlanır. Rapor iç kullanıcılara ve dış kullanıcılara yönelik 

ayrı ayrı hazırlanabilir. İç raporlar banka yöneticilerini bilgilendirme amaçlı iken dış raporlar 

diğer padaş gurupları ile ilgilidir. 

Bankalar esas faaliyetleri parasal işlemler olduğu için öncelikle bu alanda çok sayıda ve 

çeşitte rapor hazırlar. Bu raporlardan birçoğu iç kullanıcılara yöneliktir. İç kullanıcılar 

bankadaki herhangi bir konu hakkında kendilerine rapor sunulmasını isteyebilirler. İç 

kullanıcıların bu konuda sınırsız imkâna ve isteğe sahiptirler. 

Dış kullanıcıların ise rapor isteme haklar ya hiç yoktur ya da çok sınırlıdır. Bankalar dış 

kullanıcılara yönelik rapor hazırlayıp sunmada kısmen serbesttirler.  Ancak bazı resmi 

kuruluşlar yasaların vermiş olduğu yetkiye dayanarak bankalardan belli alanlarda ve 

periyotlarda rapor talebinde bulunabilir. Bu kuruluşların başında Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu’dur (BDDK) gelmektedir. BDDK Türkiye’de bankacılık alanında 

düzenleme ve denetleme yapmaya yetkili özerk bir kuruluştur. Bu kurum bankaların gerek 

iç gerekse de dış raporlama ile ilgili düzenlemeler yapmıştır. Tüm bankalar BDDK’ye çeşitli 

konularda ve sürelerde raporlar sunmak zorundadır. Bankalar düzenli olarak mevduat ve 

kredi hareketleri hakkında BDDK’yi bilgilendirmekle yükümlüdür. 
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Türkiye’deki bankalar BDDK’nin yanı sıra TCMB, Maliye Bakanlığı, TÜİK, TKBB, TBB, SPK, 

İMKB, SGK, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlara 

çeşitli konularda ve dönemlerde raporlamalar yapmaktadır. Aşağıdaki tabloda bankaların 

bazı kuruluşlara hangi konularda ve aralıklarla raporlama yaptığını gösteren bir tablo 

sunulmuştur: 

 

Tablo 2: Türkiye’deki Bankalarca Bazı Resmi Kuruluşlara Sunulan Dış Raporlar 

 Günlük Haftalık Aylık Üç 

Aylık 

Yıllık 

BDDK Hesap 

hareketleri 

Zorunlu 

karşılıklar 

ve emanet 

işlemleri 

Mevduatlar, krediler, 

menkul kıymet 

hareketleri, kredi 

kartları aylık azami faiz 

oranları 

Özet 

faaliyet 

raporu 

Finansal 

raporlar, 

İSEDES215 

TCMB Hesap 

hareketleri 

Zorunlu 

karşılıklar 

ve emanet 

işlemleri 

Kredi kartları aylık 

azami faiz oranları 

Finansal 

raporlar 

Finansal 

raporlar 

Maliye 

Bakanlığı 

Teminat 

mektupları 

Hamiline 

çek 

tahsilatı 

ihlalleri 

Bloke çek işlemleri 

Çek tahsilatı 

Çek defteri verilenler 

Banka kredi kartı satış 

ve iade işlemleri ile 

kimlik bilgileri 

Swipt/EFT/Havale 

alma/gönderme 

Şube 

bilgisi 

Kira raporu 

Hazine 

Müsteşarlığı 

  Devlet iç borçlanma 

senetlerine ait stok 

bakiyeleri, kamu ve 

özel kuruluşların hesap 

  

                                                      
215 İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Raporu 
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bilgileri ve nakdi ve 

gayri nakdi kredi 

bilgileri 

SPK ve BIST    Özet 

faaliyet 

raporu 

Yıllık faaliyet 

raporu, 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 

finansal 

tablolar seti 

SGK   Personel giriş çıkışları   

TBB ve 

TKBB 

  Bilanço ve gelir 

tablosu, bireysel kredi 

bilgileri, personel ve 

şube bilgileri 

 Anket 

 

III.ALTERNATİF RAPORLAMA UYGULAMALARI 

Günümüzde bazı firmaların piyasa değerleri ile bilanço değerleri arasında çok yüksek 

farklar vardır. Bu bakımdan firmaların piyasa değerinin açıklanmasında maddi ve finansal 

varlıkların yetersiz kaldığı öne sürülebilir. Günümüz faaliyet raporları incelendiğinde daha 

çok finansal bilgilere odaklanıldığı görülecektir. Bu durum özellikle mevcut ve potansiyel 

yatırımcıların firma değeri hakkında sağlam tahminlerde bulunmalarını güçleştirmektedir. 

Dolayısıyla firma değerinin açıklanmasında ilave bilgilere ihtiyaç vardır. Aşağıdaki grafikte 

S&P 500 endeksinde yer alan firmaların piyasa değerlerinin belirlenmesinde yıllar itibarıyla 

maddi varlıklar ile maddi olmayan varlıkların (diğer faktörler) payı sunulmuştur. 
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Kaynak: Ocean Tomo, LLC, *1 Haziran 2015, 
http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/ 
(Erişim: 26.09.2016) 

Grafikte açıkça görüleceği üzere firmaların piyasa değerinin belirlenmesinde maddi olmayan 

varlıkların payı giderek artmış günümüzde ise 1975’teki durumun tam tersi bir durum 

ortaya çıkmıştır. Firmanın piyasa değerinin açıklanmasında daha çok maddi ve finansal 

varlıklara yer veren klasik anlamdaki finansal raporların yetersiz kalması uzmanları daha 

farklı raporlar geliştirme arayışına itmiştir. 
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Grafik 1: S&P 500 Piyasa Değeri Bileşenleri 
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Tablo 3: Kurumsal Raporlamanın Tarihsel Süreci 

 

Kaynak: IIRC, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21st Century, s.6-
7 http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-
2011_spreads.pdf (Erişim: 18.10.2016) 

 

A. Finansal Raporlama 

Finansal raporlamanın çıktısı finansal raporlar yani bilanço ve gelir tablosu gibi finansal 

tablolardır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardının 9. maddesinde “finansal 

tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının biçimlendirilmiş 

sunumudur” şeklinde tanımlanmıştır. Finansal raporlama kısaca finansal tabloların 

hazırlanma süreci olarak tanımlanabilir. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 

Bölüm 1’de belirtildiği üzere genel amaçlı finansal raporlamada amaç, mevcut ve potansiyel 

yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan işletmeye kaynak 

sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır. Söz konusu 

kararlardan kasıt ise, özkaynağa dayalı finansal araçların ve borçlanma araçlarının satın 
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alınması, satılması veya elde tutulması ile kredi ve benzerlerinin sağlanması ya da 

ödenmesine ilişkin kararlardır.  

Finansal raporlamada genel olarak hedef kitle yöneticiler, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, 

borç veren ve diğer kredi veren taraflar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, kamusal ve 

düzenleyici kuruluşlardır. Söz konusu finansal raporlama kullanıcılarını işletmeden 

doğrudan kendilerine bilgi sağlama imkânı açısından asli ve asli olmayan bilgi kullanıcıları 

şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Asli kullanıcılar yatırımcılar ile kreditörler gibi 

işletmeden doğrudan kendilerine bilgi sağlama imkânına sahip olmayan taraflardır. Asli 

olmayan kullanıcılardan kasıt ise genel olarak işletmedeki yöneticilerdir. Yöneticiler 

diledikleri zaman zaman ve diledikleri şekilde iç kaynaklardan kendilerine bilgi sunulmasını 

talep etme noktasında sınırsız imkâna sahiptirler. Bu bakımdan finansal raporlamada 

öncelikli hedef kitle asli kullanıcılar olup bunların ortak bilgi ihtiyaçlarının karşılanması 

hedeflenir. Bununla birlikte kamu ve düzenleyici kuruluşlar gibi ikinci derecede öneme 

sahip asli kullanıcıların da bilgi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak finansal raporlarda 

ilave bilgilere yer verilebilir. 

Finansal raporlarda genel olarak işletmeyle ilgili ekonomik kaynaklar ve talep hakları, 

ekonomik kaynaklardaki ve talep haklarındaki değişimler, tahakkuk esasına göre yansıtılan 

finansal performans, geçmişteki nakit akışları tarafından yansıtılan finansal performans ile 

ekonomik kaynaklar ve talep haklarındaki finansal performanstan kaynaklanmayan 

değişimler hakkında bilgiler sunulması hedeflenir. Bu anlamda genel amaçlı finansal 

raporlar (tablolar) bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu (kâr-zarar tablosu), 

özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosudur. 

Finansal raporlama konusunda standart düzenleyen uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 

iki kuruluş vardır. Bu iki kuruluştan biri olan IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu) IFRS/IAS adı altında muhasebe standartları yayınlamaktadır. Türkiye’de KGK 

(Kamu Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) bu standartları Türkçeye aynen 

çevirerek TFRS/TMS adıyla uygulamaktadır. Türkiye’de SPK gözetimine tabi olan şirketler 

ile bankalar da dahil finansal kuruluşların tamamı TFRS/TMS’leri uygulamak zorundadır. 

Diğer bir standart düzenleyici kuruluş olan AAOIFI (İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe 

ve Denetim Organizasyonu) de FAS (Finansal Muhasebe Standartları) adıyla muhasebe 

standartları düzenlemektedir. Ancak IASB’ye göre dünya çapında daha az kabul 

görmektedir. Türkiye’de AAOIFI standartları henüz uygulanmamakla birlikte İstanbul 

İslami finans merkezi projesinin amacına ulaşabilmesi için söz konusu standartların olduğu 

gibi benimsenerek ya da uyarlanarak uygulamaya konması yerinde bir karar olacaktır. 

 

B. Sürdürülebilirlik Raporlaması 

Sürdürülebilirlik raporlaması uzun dönem kârlılığı sosyal sorumluluk ve çevresel kaygı ile 

birleştiren sürdürülebilir bir küresel ekonomi yolunda amaç saptama, performans ölçme ve 

değişimi yönetme konularında organizasyona yardım eden bir süreçtir. Sürdürülebilirlik 

raporlaması – sürdürülebilirlik raporuyla sınırlı olmamakla birlikte çoğunlukla bu yolla – 

organizasyonun ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal performansını iletme, pozitif ve 

negatif yönlerini yansıtmaya yönelik anahtar platformdur. Organizasyonun önemli gördüğü 
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yönleri, paydaşların beklenti ve çıkarlarına karşılık olarak, sürdürülebilirlik raporlamasını 

yönlendirir. Paydaşlar organizasyona yatırım yapanların yanı sıra organizasyonla ilişkili 

diğer kişileri de kapsayabilir (GSSB s. 85). 

Genellikle öncelikli olarak bir organizasyonun finansal sermaye sağlayıcılarına bugün ve 

gelecekte değer yaratma bakımından önemli anahtar faktörlerin entegre sunumunu 

sağlamayı amaçlayan entegre raporlama kurumsal raporlama alanında gelişen ve dönüşen 

bir eğilimdir. 

Uluslararası bir kuruluş olan Amsterdam merkezli Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global 

Reporting Initiative – GRI) sürdürülebilirlik raporu oluşturma konusunda şirketler ve diğer 

kuruluşlarca en yaygın kullanıma sahip çerçevedir. GRI 1997’de Boston’da Ceres birliğinin 

bir pojesi olarak başlatıldı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (United Nations 

Environmental Program – UNEP) 1999’da söz konusu inisiyatife iştirak etmesinden sonra, 

GRI ilk raporlama kılavuz setini yayınladı. GRI ilave üye temin etmek için küresel bir sosyal 

destek programı devreye soktu ve 2001 yılında kendini bağımsız bir kuruluş olarak tanıttı. 

2002 yılında Amsterdam’a taşındı ve aynı yıl yeni bir raporlama kılavuzu seti yayınladı. 2004 

yılında, GRI revizyonla ilgili iki yıllık kapsamlı bir konsültasyon süreci yürüttü ve dünya 

genelinde 4000 civarında paydaşa ulaştı. Söz konusu ortaya çıkan üçüncü nesil çerçeve, 

mevcut “G3” Kılavuzu, 2016’da yürürlüğe girdi (IRRCI, 2013 s. 25).  

Tablo 4: Sürdürülebilirlik Raporunda Yer Verilen Konular 

Genel Konular 

Spesifik Konular 

Ekonomik Çevresel  Sosyal 

- Strateji ve analiz 

- Organizasyonel 

görünüş 

- Tanımlanmış önemli 

yönler ve sınırlar 

- Paydaş katılımı 

- Rapor görünüşü 

- Kurumsal yönetim 

- Etik ve bütünlük 

- Ekonomik 

performans 

- Ürün 

sorumluluğu 

- Piyasadaki 

yeri 

- Dolaylı 

ekonomik 

etkiler 

- Tedarik 

uygulamaları 

- Materyaller 

- Enerji 

- Su 

- Biyo-

çeşitlilik 

- Emisyonlar 

- Atık madde 

- Ürün ve 

hizmetler 

- Uyumluluk 

- Ulaşım 

- İşgücü 

uygulamaları ve 

insana yaraşır iş 

- İnsan hakları 

- Toplum 

- Ürün 

sorumluluğu 

Kaynak: GSSB, G4 Sustainability Reporting Guidelines, s.9 

Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlaması gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. Birçok 

sektörden bu raporu hazırlayıp yayınlayan kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar arasında 
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bankalar da yer almaktadır. Türkiye’de yıllar itibarıyla sürdürülebilirlik raporu yayınlayan 

bankalar aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

Tablo 5: Türkiye’de Yıllar İtibarıyla Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan Bankalar 

Banka Adı 

 Yıllar 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Akbank         

Garanti Bankası        

HSBC         

Şekerbank         

T. İş Bankası         

TSKB 


 


    

Türkiye Finans         

Yapı Kredi         

Ziraat Bankası         

C. Entegre Raporlama  

Küreselleşmeyle birlikte ekonomik birimler, bilgi ve dünya finans çevresi arasında 

kaçınılmaz ve kopmaz bir bağ oluşmuştur. 2007 yılında baş gösteren ve günümüze kadar 

etkisini devam ettiren Küresel Finans Krizin hemen hemen bütün ülkeleri etkilemesi bu 

bağın en iyi göstergesidir. Bu kriz finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasında yatırım kararları, şirket davranışları ve raporlamanın birlikte ele alınması ve 

aralarında ilişki kurulması gereğini daha önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla mevcut karmaşık 

ve yetersiz raporlama gereklilikleri yerine bilgi akışı ve şeffaflığın yanı sıra hesap 

verebilirlik, sorumluluk ve güvenirlik kavramları daha önemli hale gelmiştir. İşletmeler 

tarafından sunulan mevcut raporlardaki bu bilgi boşluğunu doldurmak amacıyla 2010 

Ağustos’ta Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting 

                                                      
 2008 – 2009 ilk yarıyıl 
 2009 ikinci yarıyıl – 2010 
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Council – IIRC) kurulmuştur. IIRC regülatörler, yatırımcılar, şirketler, standart 

düzenleyiciler, muhasebeciler ve STK’lerin bir araya gelerek oluşturduğu küresel bir 

kuruluştur (IRRCI, 2013 s. 28). IIRC entegre raporlamanın uygulanması konusunda rehberlik 

sağlaması amacıyla Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (Uluslararası <ER> Çerçevesi) 

yayınlamıştır. İki ana bölümden oluşan söz konusu çerçevede genel olarak çerçevenin 

kullanımı, temel kavramlar, kılavuz ilkeler ve içerik öğeleri konularına değinilmektedir. 

Entegre rapor bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve 

beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı 

nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir (IIRC, 2013 s. 7). Finansal sermaye 

sağlayan taraflara hem finansal hem de diğer konularda ilgili bilgileri kullanarak bir 

kuruluşun zaman içinde nasıl değer yaratacağının açıklanması entegre raporlamanın asıl 

amacını oluşturmaktadır. Entegre raporlamada işletmenin değer yaratmasında etkili olan 

tüm paydaşlar dikkate alınır. Dolayısıyla entegre raporlamanın kullanıcıları tedarikçiler, 

müşteriler, çalışanlar, yasa koyucular, düzenleyici kuruluşlar, yatırımcılar, kreditörler, 

STK’ler gibi çok geniş bir paydaş grubunu kapsadığı söylenebilir. 

Dünyada entegre rapor hazırlayan kuruluşlar olmakla beraber Türkiye’de henüz bu alanda 

raporlama yapan bir kuruluş bulunmamaktadır. Ancak dünyada sürdürülebilirlik 

raporlamasından entegre raporlamaya doğru bir kayış olduğu gözlemlenmektedir. Bu 

bakımdan izleyen yılarda Türkiye’deki firmaların da bu trendi takip edeceği öne sürülebilir. 

 

D.İslami Raporlama 

Finansal raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlamalar her ne kadar bilgi 

kullanıcılarının işletme ile ilgili alacakları kararlarda önemli oranda yardımcı olsalar da 

önemli bir bilgi kullanıcı grubunu oluşturan Müslümanların göz ardı ettiği söylenebilir. 

Aslında Müslümanlar şeklinde ayrı bir bilgi kullanıcı grubu tanımlamak doğru değildir. 

Çünkü her bilgi kullanıcısı grubu içinde aynı zamanda Müslüman kimseler de yer alabilir. 

Örneğin çalışanlar içerisinde Müslüman kimseler de bulunabilir ve bu kişilerin işletmeden 

talep edeceği bilgiler farklı olabilir. Müslüman çalışanlar işletmenin gelir kalemlerini ne 

şekilde elde ettiğini öğrenmek isteyebilir. Çünkü İslami inancı bireylerin geçimlerini meşru 

işlerde çalışarak temin etmelerini gerektirir. Bu bakımdan Müslüman çalışanlar faiz ve 

alkollü içki gibi İslam dinince yasaklanmış işleri yapan işletmelerde çalışmak 

istemeyebilirler. 

Büyük oranda seküler dünya görüşüne şekillenmiş olan mevcut raporlama yöntemleri 

paydaş gruplar içinde önemli bir yere sahip olan Müslüman kesimin bilgi ihtiyacını göz ardı 

etmiştir. Müslüman kesimin tüm dünyada iş hayatının her alanında çeşitli pozisyonlarda yer 

aldığı gerçeği bu kesimin de bilgi ihtiyacının göz önünde bulundurulmasını 

gerektirmektedir. Bu gereklilik raporlama alanında İslami ilkelerle uyumlu ve her bir paydaş 

grup içindeki Müslüman kesimin ortak bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yeni bir 

raporlama anlayışını doğurmuştur. Bu anlayışın kökleri İslami dünya görüşünden ve ahlak 

anlayışından beslenmektedir. İslami ilkelerle uyumlu raporlama anlayışı dünyada henüz çok 

yeni olmakla beraber Müslüman kesimin ekonomik hayattaki önemli düzeydeki konumu ve 

rolü göz önüne alındığında önemli bir gereklilik olduğu görülmektedir. 
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Nisan 2015’te faaliyete geçen İslami Raporlama İnisiyatifi (Islamic Reporting Initiative – IRI) 

İslami ilkelere dayalı Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk (Corporate 

Sustainability & Social Responsibility – CSR) konusunda ilk ana akım raporlama çerçevesi 

yaratma amacını taşıyan kâr amacı gütmeyen özerk bir kuruluştur. IRI aynı zamanda 

organizasyonlara kendi CSR programlarını değerlendirme, raporlama, doğrulama ve 

onaylama imkanı vermeyi amaçlamaktadır. IRI kısa zamanda hızlı bir ivme elde etmiş ve 

dünya çapında iş çevresinden, resmi ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlardan ve eğitim 

kurumlarından destek görmüştür.  IRI şu günlerde CSR raporlamaya yönelik bir kılavuz ve 

çerçeve oluşturma süreci içindedir. 

Türkiye’de İslami raporlama ile ilgili herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak son 

günlerde İslami bankacılık alanında faaliyet gösteren banka ve mevcut bankaların şube 

sayısında görülen artış beraberinde İslami raporlama ihtiyacını da gündeme getirecektir. 

 

IV.RAPORLAMA TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Entegre raporlama, genel olarak bir organizasyonun finansal sermaye sağlayıcılarına birincil 

olarak o organizasyonun mevcut ve gelecek değer yaratması açısından önemli olan anahtar 

faktörlerin entegre edilmiş bir temsilini sunmayı amaç edinmiş, kurumsal raporlama 

alanında büyüyen ve gelişen bir eğilimdir. Entegre rapor hazırlayıcıları entegre raporlarını 

hazırlarken sürdürülebilirlik raporlama temelleri ve açıklamaları üzerinde inşa ederler. 

Entegre rapor aracılığıyla, bir organizasyon stratejisi, yönetimi, performansı zaman içinde 

değer yaratma sürecine öncülük eden yönler hakkında özlü bir iletişim sunar. Bu nedenle, 

entegre rapor ne geleneksel yıllık raporun bir özeti ne de yıllık tablolar ile sürdürülebilirlik 

raporunun bir birleşimidir. Bununla birlikte entegre rapor diğer raporlarla ve ayrı olarak 

sunulan ilave detay bilgilere göndermede bulunarak etkileşim ve iletişim halindedir. 

Sürdürülebilirlik raporlaması ile entegre raporlamanın amaçları farklı olmasına karşılık, 

sürdürülebilirlik raporlaması entegre raporlamanın bütünsel bir unsurudur. 

Sürdürülebilirlik raporu sürdürülebilirliğin kuruluş ile ilgililik durumunu dikkate alır ve 

aynı zamanda kuruluşun uzun dönem beklenti ve finansal performansına ilişkin 

sürdürülebilir eğilim, risk ve fırsatların etkisine odaklanarak sürdürülebilir öncelikleri ve 

anahtar konuları belirtir. Sürdürülebilirlik raporlaması bir kuruluşun önemli konular ile 

stratejik hedefleri tanımlamasına ve bu hedefleri ve zaman içinde değer yaratma başarısını 

değerlendirmesine girdi sağlama konusunda entegre düşünme ve raporlama sürecinin 

temelidir (GSSB s. 85). 

İslami raporlar İslami ilkeler ve ahlak çerçevesi içinde oluşturulmuş finansal ve finansal 

olmayan bilgiler içeren yeni nesil bir rapor türüdür. Bu raporlama daha çok tüm paydaş 

gruplar içindeki Müslüman kesimin bilgi ihtiyacını karşılamaya dönüktür. Geleneksel 

raporlama uygulamaları büyük oranda seküler dünya görüşü ve ahlak anlayışı üzerine 

temellendiği için birçok konuda Müslüman paydaşların bilgi ihtiyaçları göz ardı 

edilebilmektedir. Örneğin geleneksel anlayışta hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar 

kuruluşun daha çok karlılığına odaklanırken İslami anlayışta kârlılığın nasıl oluştuğu daha 

ön plandadır. Zira bir kuruluş ne kadar çok kâr ederse etsin gelirleri içerisinde faiz, alkollü 

içecek ve domuz ürünleri gibi İslami kurallara aykırı olan faaliyetler varsa elde edilen kârın 
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bir önemi yoktur. Bununla beraber İslami raporlama diğer raporlama türleriyle etkileşim ve 

iletişim halindedir. Örneğin finansal raporlarda sunulan birçok bilgi İslami raporların da 

konusunda girmektedir. Aynı şekilde sürdürülebilirlik raporunun konusunu oluşturan 

ekonomi, çevre ve toplum İslami raporlar açısından da önemlidir. Nitekim Müslüman bir 

kimse içinde bulunduğu topluma karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk aynı şekilde 

ekonomi ve çevre içinde geçerlidir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Finansal raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlama her ne kadar geniş 

bir kullanıcı grubunun ortak bilgi ihtiyacını karşılamada başarılı olsa da tüm paydaş 

guruplar içerisinde var olan Müslüman paydaşların önemli derecedeki bilgi ihtiyaçlarının 

göz ardı edildiği öne sürülebilir. Örneğin mevcut ve potansiyel Müslüman çalışanlar 

çalıştıkları veya çalışacakları işyerinin İslami ilkelerle uyumlu faaliyetlerde bulunmalarına, 

gelirlerini İslami açıdan kabul gören alanlardan sağlamalarına, dini vecibelerini yerine 

getirecek uygun bir ortamın olup olmadığına ilişkin bilgilere ve kuruluşun bu konudaki 

politika ve değerlendirmelerine ilgi duyabilir. Bu tür bilgilerin genellikle ihmal edildiği 

geleneksel anlamdaki raporlardaki bilgi açığını kapatmak amacıyla İslami raporlama adıyla 

yeni bir raporlama anlayışı geliştirilmiştir. Henüz başlangıç aşamasında olmakla beraber 

Müslüman paydaşların ekonomik hayattaki önemine ve rolüne bakıldığında son derece 

yüksek bir gelişme potansiyeline sahip olduğu ve yakın bir gelecekte kuruluşlar tarafından 

uluslararası bir kabul göreceği söylenebilir. 

İslami raporlamanın diğer raporlama uygulamalarıyla etkileşim halinde olması, diğer 

taraftan İslami finans alanında faaliyet gösteren AAOIFI ve IRTI gibi uluslararası 

kuruluşlarla işbirliği halinde olması daha sağlıklı bir zeminde gelişmesine fırsat 

sağlayacaktır. 

Türkiye’deki bankalar yılda en bir kez bağımsız denetimden geçmiş, 6 ayda bir de özet 

finansal raporlama sunmakla yükümlüdür. Diğer taraftan sürdürülebilirlik raporu da 

yayınlamaktadırlar ancak bu konuda herhangi bir zorunlulukları olmayıp tamamen 

gönüllülük esasına dayalıdır. Entegre raporlama dünyada yavaş yavaş gelişmeye ve yer 

bulmaya çalışan bir raporlama türü olup Türkiye’de henüz bir uygulama olanağı olmamıştır. 

Ancak dünyadaki genel eğilim entegre raporlamanın uygulanması yönündedir. Yakın 

gelecekte finansal raporların ve sürdürülebilirlik raporlarının yerini entegre raporlara alacağı 

beklenmektedir. 

İslami raporlama İslami bankaların değil diğer tüm ekonomik birimlerin ilgilenmesi gereken 

bir raporlama türüdür. Nitekim bir ülke ekonomisinin hemen hemen her alanında öyle ya da 

böyle Müslüman paydaşlar bulunmaktadır. Bu bakımdan bir ekonomideki tüm kuruluşların 

İslami raporlama yapmalarının bir gereklilik olduğu öne sürülebilir. İslami raporlama dünya 

henüz yeni olup yavaş yavaş gelişme ve yaygınlaşma eğilimindedir. Bu alanda IRI (İslami 

Raporlama İnisiyatifi) bir rehber çerçeve hazırlama sürecindedir. Türkiye’nin de bu sürece 

dâhil olması ve uygulama yönünde girişimde bulunması İstanbul İslami finans merkezi 

olma yönündeki hedefine ulaşmasında olumlu katkıda bulunacaktır. Türkiye’nin İslami 

raporlamayı benimsemesi başta Müslüman yabancı yatırımcıların olmak üzere yurtiçindeki 
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Müslüman yatırımcı ve diğer paydaşlarda güven artıracaktır. İslami bankacılığın 

Türkiye’deki uygulaması olan katılım bankalarının İslami rapor hazırlama sürecinde gönüllü 

olarak ilk uygulayıcıları arasında yer alması bu bankalara olan güveni de olumlu yönde 

etkileyeceği kesindir. 
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SOFTWARE SELECTION WITH  WEIGHTED EXPERT JUDGMENTS 
APPROACHED  BASED ON ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

Doç.Dr.Mehmet AKSARAYLI218 
Arş.Gör.Osman PALA219 

ABSTRACT 
Decision problems, which include multi criteria that are conflicting and take both qualitative 
and quantitative values, multi-criteria decision-making approaches are effective for process 
modeling and achieving a solution. Decision process which has more than one decision 
maker is called group decision making. Determining the weight of expert judgment in 
decisions is an important issue in group decision making. Experts which have different 
information level for different criteria when have equal weight in all decisions, solution 
would be reflected negatively. In this study the most appropriate software selection for 
Operations Research courses in Dokuz Eylül University at Department of Econometrics will 
be decided. Materials used in the education system, affects student achievement and the 
benefits to be obtained from the course. Today, a large number of software programs are 
used  in operations research field  that deal with decision analysis, optimization and 
statistical techniques, providing major benefits for the solution of large and complex real-life 
problems. Analytical Hierarchy Process questionnaire was administered with four expert  
who have of experience and knowledge at different levels in the field of Operations 
Research. The weights of decision makers in pairwise comparisons are determined with 
weight criteria such as; Consistency Ratio, Euclidian Distance, Minimum Violation and also 
Competency Scores which is obtained from developed scale that is specific for the problem. 
Three main criteria such as; Educational Usability, Learning Effectiveness, Vendor Features 
and also seventeen sub criteria are evaluated by Analytic Hierarchy Process. The results of 
Analytic Hierarchy Process with weighted expert judgments and Analytic Hierarchy Process 
with equal weighted are compared and effects of weight criteria in results are discussed. 
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Group Decision Making, Expert Priorization. 
Jel Codes: C440, C650. 

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ UZMAN GÖRÜŞÜ YAKLAŞIMLI ANALİTİK HİYERARŞİ 
PROSESİ İLE YAZILIM SEÇİMİ 

ÖZET 
Karar problemlerinde, birbirleriyle çelişen, kalitatif ve kantitatif değerler alabilen birden çok 
kriterin bulunduğunda, çok kriterli karar verme yaklaşımları süreci modellemede ve çözüme 
kavuşturmada etkili yöntemlerdir. Süreçte birden fazla sayıda karar verici bulunduğu 
takdirde grup karar verme söz konusudur. Grup karar vermede uzman görüşlerinin 
kararlardaki ağırlıklarının belirlenmesi önemli bir konudur. Farklı kriterler için farklı bilgi 
düzeyine sahip uzmanların tüm kararlarda eşit ağırlığa sahip olması sonuca olumsuz 
yansımaktadır. Çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü, Yöneylem 
Araştırması dersleri için en uygun yazılıma karar verilecektir. Eğitim sisteminde kullanılan 
materyaller, derslerden alınacak faydayı ve öğrenci başarısını etkilemektedir. Günümüzde 
karar analizi, optimizasyon ve istatistiksel teknikleri içeren çok sayıda yazılım Yöneylem 
Araştırması alanında sıklıkla kullanılmakta, büyük boyutlu ve karmaşık gerçek hayat 
problemlerinin çözümünde önemli faydalar sağlamaktadır. Yöneylem Araştırması alanında 
farklı düzeylerde tecrübe ve bilgi sahibi dört uzmana Analitik Hiyerarşi Prosesi anketi 
uygulanmıştır.  Problemde karar vericilerin ikili karşılaştırmalardaki ağırlıkları; Tutarlılık 
Oranı, Öklid Uzaklık, Minimum İhlal değerleri ve probleme özgü geliştirilmiş olan ölçekten 
elde edilen Yetkinlik Puanları gibi ağırlık ölçütleri ile belirlenmiştir. Üç ana kriter; Eğitimsel 
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Kullanılabilirlik, Öğrenme Etkinliği ve Satıcı Özellikleri, on yedi alt kriterden oluşan 
problem Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ağırlıklı uzman görüşlü 
Analitik Hiyerarşi Prosesi ve eşit ağırlıklı uzman görüşlü Analitik Hiyerarşi Prosesi 
kıyaslanmış ve uzman ağırlık ölçütlerinin sonuca etkisi değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Grup Karar Verme, Uzman Önceliklendirme. 
Jel Kodları: C440, C650. 
I. INTRODUCTION 
Since modern computers has prevailed in our daily life, technology have a large presence in 
the world. Nowadays computers are used in every sector of industry to have better solutions 
for encountered problems that can be beyond the capacity of human brain. Software 
programs are coded for usage of professionals in their job and also for educational purposes 
in lectures. 
Problem of selecting the best software program among the alternatives for a lecture, includes 
multi criteria which have to be dealt in hierarchy. It can be seen as multi criteria decision 
making (MCDM) problem. 
In group decision making where number of decision-makers in decision making process are 
more than one, joint decision matrix can be created by weighted judgments of the group, 
when their knowledge, experience and assessment capabilities are not equal. Most of the 
decision-making process include great complexity and judgments of decision makers can be 
biased and subjective. Phenomenon in the problem can be seen either optimistic or 
pessimistic by different decision makers. Analyze of consistency in judgments of decision 
makers is an important issue (Bulut, Duru, Keçeci and Yoshida, 2012, s.1911). 
Judgments of decision-makers who have the same field of expertise, can be combined as one 
judgment in the decision process.  By this way group can be turned into a new decision 
maker who focuses on common goals of group (Forman and Peniwati, 1998, s.166). 
Selecting a software program for Operational Research (OR) lecture is a MCDM problem 
which has a number of qualitative criteria that have to be dealt by prioritized expert 
opinions. Analytic Hierarchy Process (AHP) which is a common MCDM method that can 
deal both qualitative and quantitative criteria is used in this study. There are more than one 
reason for using AHP method. This reasons can be noticed as; Ease of use and learnability, 
allowing calculation of consistency rate of decision makers, testing judgments by reliability 
criteria in every stage of hierarchy and allowing the ranking and prioritization by subjective 
judgments in robust analytic structure (Peniwati, 2007, s. 942). 
The remainder of this paper structured as follows. In section II the literature about software 
selection problem, models and methods are discussed.  Section III explains the AHP method. 
Section IV gives explanatory details about calculation which is used for evaluation of group 
decision matrix in AHP. Section V includes explanation of criteria which is used to prioritize 
decision maker. In section VI empirical results are given and lastly section VII includes 
conclusion and future works. 
II. LITERATURE  
Software selection problem are studied in various number of study. Jadhav and Sonar (2009) 
reviewed more than seventy study about software selection problem in broad aspect. A 
detailed list about evaluation methods and criteria which are used in those works can be 
found in their study. They have classified the literature with their contribution aspects into 
four different categories : Methods, evaluation techniques,  criteria and supporting system 
for decision makers in software selection. They have listed main criteria such as; Vendor, 
hardware and software requirements, cost, benefits of the software programs, output and 
opinions for software selection problem (Jadhav and Sonar, 2009, s. 558-560). 
Franch and Carvallo (2003) used quality models in selection problem of e-mail service 
provider.  Franch (2005) proposed three models that were goal based in software selection 
problem. 
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Software selection problem has been successfully dealt with AHP method in many research 
studies. Some of the most notables are, Toshtzar (1988), Davis and Williams (1994), Lai, 
Trueblood and Wong (1999), Ossadnik and Lange (1999), Ngai and Chan (2005) and Wei, 
Chien and Wang (2005). Lai, Trueblood and Wong (1999) selected the most appropriate 
multi-media software program by a group decision making process with AHP. Ossadnik and 
Lange (1999) used AHP method to evaluate AHP package programs. 
Dorado, Gómez‐Moreno, Torres‐Jiménez and López‐Alba (2014) determined main criteria as 
educational usage, learning effectiveness and cost in simulation software selection problem 
for education of  engineering students and also used AHP method.  
Girginer and Kaygısız (2009) combined goal programming and AHP for selecting the most 
appropriate software program in education of statistic department at university. Their main 
criteria were, financial features, technical features, usage features and vendor features. 
III. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS  
Saaty (1977) introduced Analytic Hierarchy Process (AHP) as a  MCDM method. AHP which 
is a mathematically robust method, can deal with both qualitative and quantitative criteria 
even conflicting with each other. AHP  method is so widely popular in decision making due 
to its ease of comprehensible by decision maker, applicability by researcher in various field 
such as engineering and industry field when there is a need of decision making, 
combinability with different methods like fuzzy and goal programming (Vaidya and Kumar, 
2006, s. 2-3).  
The most important feature of AHP is its ability that can include both objective and  
subjective judgment of decision makers into the decision making process. In another word, 
AHP is a method that combining information, knowledge, experience, intuition with a valid 
and logical way (Triantaphyllou and Mann, 1995, s. 2).  
AHP consists mainly of comparative judgments or pairwise judgments. Pairwise judgment is 
defined as comparison of two alternatives or criteria each other in terms of their importance 
level. These comparisons are made by decision makers and used for determining the 
importance level of criteria and alternatives (Chandrana, Golden, and Wasil, 2005, s. 2235-
2236). 
The reason of using AHP is to take into consideration all decision criteria simultaneously and 
rank alternatives in this manner (Mateo, 2012, s. 11). Hence, decision makers have to make 
pairwise comparisons for same level criteria with using their knowledge and experience. 
AHP is composed of three stage, firstly we have to decide about hierarchy and build it, 
secondly we have to make pairwise comparison and get importance levels and lastly 
evaluation of consistency index (Ho, 2008, s. 212).  
AHP ranks the alternatives with regard to their satisfaction levels for each criteria. In this 
process, importance scores are used for ranking. AHP basically focus on “which of them” 
question (Chen, 2006, s. 167-174). 
Analytic Hierarchy Process Stages 
In first stage, goal, criteria and alternatives of the problem have to be determined and placed 
in hierarchic levels, respectively. As it can be seen in figure 1. In first level there is no need to 
make any comparison cause only we have one goal. In second level of hierarchy we have to 
compare criteria in pairs and determine their importance for the goal. In third level we have 
to make pairwise comparison between alternatives for each criterion and determine the 
importance level of every alternative for each criterion. 
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Figure 1: Hierarchic Structure of AHP 
In second stage we perform all of comparisons that are discussed above.  Decision scale that 
is defined properly for decision hierarchy in AHP to make pairwise comparison, can be seen 
as in table 1.  
Table 1: Decision Scale 

İmportance 

Level 

Value Definition 

Değer Tanımları 

1 Each of the factor have same importance 

3 Factor 1 is more important than factor 2 
5 Factor 1 is strongly more important than factor 2 

7 Factor 1 is very strongly more important than factor 2 
9 Factor 1 has absolute superiority on factor 2 

2,4,6,8 intermediate values 

Resource: Saaty,  1980, s. 21. 
Comparisons are made between criteria for the goal and also are made between alternatives 
for each criterion with using decision scale values. Matrix A which describes difference of 
importance, are obtained for each comparison and is given in equation 3.1 as follows,     
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(3.1) 
In third stage, as eigenvector method proposed by Saaty (1977), 
Decision matrix A have to be multiplied by itself and we get new decision matrix in equation 
3.2 as follows, 
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Normalized eigenvector (bi) of A matrix can be obtained and defined in equation 3.3 as 
follows, 
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If any bi(t) of At and bi(t+1) of  At+1 , are equal each other, then the largest eigenvalue of 
At+1   can be defined as 𝜆, and eigenvector bi(t+1) can be defined as importance vector or 
weights of the corresponding factors (Kumar and Ganesh, 1996, s.658). 
Newly obtained decision matrix that includes alternatives importance vector for each 
criterion as its columns, are multiplied with criteria importance vector for the goal and gives 
us alternatives importance vector for the goal. 
In last stage consistency rate (CR) of each pairwise comparison are evaluated. In AHP 
method the results will be robust and acceptable only if the decision maker is consistent in 
his or her judgments. CR which measures consistency of comparison, can be obtained with  
randomness index (RI) and consistency index (CI) and given in equation 3.4 as follows, 
 

       (3.4) 
 
RI can be described as standard correction value and be varied with respect to decision 
matrix size, values for different dimension of N are given in table 2. 
Table 2: Randomness Index 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Randomness Index 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Resource: Yaralıoğlu, 2009, s. 21. 
IV. PRIORIZATION OF EXPERT JUDGMENT IN AHP 
There are multiple methods for obtaining the weight of factors from pairwise comparison 
matrix in AHP. Srdjevic (2005) reviewed these approaches in detail and some notable 
methods are defined as follows; Additive normalization, eigenvector, logarithmic least 
squares, weighted least square, logarithmic goal programming and fuzzy programming in 
his study.  
In our study, eigenvector method which is proposed by Saaty (1977) and has commonly been 
used in calculation the weights of factors, is preferred  cause it is the only method that allows 
to use CR as criteria in expert prioritization.   
In AHP group decision making if decision makers have equal importance the geometric 
mean of the expert judgments are used for combining judgments. Hence, it is the only 
method that preserves reciprocity feature of the judgments.  
When experts have different importance levels generally two approaches can be used. 
Combining individual judgments by weighted geometric means is one of them and given in 
equation 4.1 as follows, 
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 (4.1) 
Here, m defines the number of decision makers, aij represent decision element and 𝜆 express 
expert weight. In our study, we used equation 4.1 to obtain expert weighted decision matrix, 
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cause this is the only way to maintain reciprocity feature of the decision matrix (Grošelj, 
Stirn, Ayrilmis and Kuzman, 2015, s.2199).  
Second approach is combining individual priorities with individual weight vectors. After 
obtaining weight vector of each expert then combined weight vector can be obtained in 
equation 4.2 as follows, (Dong, Zhang, Hong and Xu, 2010, s.282). 
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V. PRIORIZATION CRITERIA FOR EXPERT JUDGMENT IN AHP 
The expert judgments can be prioritized by numerous method and criteria. We proposed a 
new developed criterion that is specific to software selection problem with its scale and 
called competency scale (CS). We also examined three mostly used criteria for expert 
prioritization. First of them is CR which is proposed by Saaty and also used for measuring 
consistency of decision matrix in AHP. The consistency of a decision matrix can be calculated 
by equation 3.4 and a decision matrix can be seen consistent if its CR is below the critical 
value of 0.10. Lesser CR means more weight in decision for an expert (Srdevic, Blagojevic 
and Srdevic, 2011, s.534).  
Second criteria is called Euclidian distance (ED) value. ED calculation for a decision matrix is 
given in equation 5.1 as follows, 
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ED value of an expert has to be minimum to gain maximum weight in the decision (Srdevic, 
2005, s.1906).  
Last criteria is called minimum violation (Mİ) and occurred when there is any factor which is 
dominated by another but has more weight in the decision (Golany and Kress, 1993, s. 213).  
MI can be calculated in equation 5.2 as follows, 
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It is aimed to have minimum MI values in decision matrix. 
 

  (5.3) 
VI. EXPERIMENT 
Four academicians who are staff of OR at Dokuz Eylül University Econometric Department, 
took part in selection of best software package that supports applications and be compatible 
with theory at OR I and II courses. Academicians are defined as experts and also decision 
makers in the selection problem and are expressed as U1, U2, U3  and U4. In the study, 
alternatives which are commonly used in OR field, are determined by experts and are 
expressed as A1, A2 and A3. Literature were reviewed and meetings were held to determine 
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the structure of AHP for the problem and three main, seventeen sub criteria are defined in 
AHP hierarchy. In table 3 criteria are grouped and definitions of criteria are also given. 
Table 3: Main and Sub Criteria 

Main 

Criteria Sub Criteria Sub Criteria Definition 

Educatio

nal 

Usage 

  

  

  

  

  

Application 

Competency 

Software must be sufficient enough for OR 

courses 

Ease Of Basic Usage  Software’s menu and basic usage must be easy  

Data And Variable 

Capacity 

Software’s data and variable capacity must be 

high enough for OR  

Usage In Different 

Places 

Software must be allowed to use both at school 

and home 

Usage In Different 

Systems 

Software must be compatible with different 

operating systems. 

System Requirements 

Software can be operated in low computer 

system. 

Efficiency Of Results 

Software’s application results must be reliable 

and sufficient 

Learning 

Effective

ness 

  

  

  

  

Ease Of Basic 

Learning Software’s basic usage can be learned easily  

Error Correction 

Software’s function of error correction must be 

sufficient and informative  

Number Of Example 

 Software must include sufficient number of 

examples 

Data And Model 

Input  

 Software’s data and model input must be easy 

and sufficient 

Data And Model 

Modification  

 Software’s data and models can be modified 

easily 

Help Menu 

 Software’s help menu must be effective for 

learning 

Vendor 

Features 

  

  

License Price  Software’s price must be low 

Currentness  Software must be stay up to date 

Accessing 

Educational  Accessing video and books must be easy 
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Documents 

Accessing Demo 

Versions  Software’s demo can be accessed easily 

 

CS which is specific to problem, is used with CR, ED and MI to prioritize expert judgments. 
Questions of CS were answered by experts on five point Likert scale as what level they 
accept statements. 

CS scores in comparison of main and sub criteria were obtained with the normalized product 
of average points from answers to criteria related questions and professional experience 
points. Expert got their CS scores for comparing alternatives with normalized product of 
average points from answers to alternative related questions and professional experience 
points. Questions for all CS are given in table 4. 

Table 4: Question of Competency Scale  

Competency questions for main and sub criteria: 

Mark your professional experience in 

OR field between 0 and 100 points. 

I have lecture experience with usage of software Competency questions for alternatives: 

I have enough lecture experience in OR courses. 

I know what can be made in…… 

software 

I have sufficient information about OR software 

I know information about usage 

of……software 

I have enough study experience with support of 

software  in OR  

I know about features and system 

requirement of  ……software 

I do not need help in usage of OR software 

I know about difficulty level of 

education of…… software 

I usually use different OR software 

I know about what level of example, 

help and error correction have 

……software is  

I follow new trends in OR software 

I know about data type and modeling 

in…… software  

I have information about support and 

maintenance services of University for software 

and computers I follow newest version of ……software  

I know about perception level of students 

I know about what kind of documents 

and demo version provide…… software 

is 
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Pairwise comparison matrix of experts (Ui)  and decision matrix with geometric mean (GM) 
of expert judgments are obtained with comparing main criteria and given in table 5. 
Comparison matrix with GM can be also expressed as equally weighted comparison matrix. 
CR values of all decision matrix are below critical value of 0.10.  

Table 5: Individual and Geometric Mean Comparison Matrix with Main Criteria 

GM C1 C2 C3 U1 C1 C2 C3 U2 C1 C2 C3 U3 C1 C2 C3 U4 C1 C2 C3 

C1 1 2.449 7.937 C1 1 4 9 C1 1 1 7 C1 1 3 9 C1 1 3 7 

C2 0.408 1 4.787 C2 1/4 1 5 C2 1 1 7 C2 1/3 1 3 C2 1/3 1 5 

C3 0.126 0.209 1 C3 1/9 1/2 1 C3 1/7 1/7 1 C3 1/9 1/3 1 C3 1/7 1/2 1 

Before expert prioritization, problem is solved for each expert and individual results are 
obtained, and also problem is solved as equally weighted AHP (EWAHP) by using GM of 
the judgments and results of all solutions that include alternative ranking (Ai) in parenthesis, 
are given in table 6.  

Table 6: Expert’s Individual and EWAHP Alternative Ranking 

 

U1 U2 U3 U4 GM 

A1 

0.271 

(2) 

0.554 

(1) 

0.373 

(2) 

0.429 

(1) 

0.392 

(1) 

A2 

0.465 

(1) 

0.218 

(3) 

0.412 

(1) 

0.372 

(2) 

0.371 

(2) 

A3 

0.265 

(3) 

0.228 

(2) 

0.215 

(3) 

0.199 

(3) 

0.237 

(3) 

Based on the results in table 6, it cannot be said there is a consensus among experts about 
software selection. Alternative A2 got first rank for expert 1 and 3 on the other hand expert 2 
and 4 decided alternative A1 should be in the first place. Alternative ranking in result of 
EWAHP are as follows, A1 is narrowly ahead of A2 and A3 is in the last place. 

As results in table 6 shows us there is no consensus about selection of best software program 
for OR courses, we can only rely on EWAHP results if expert are not differs in level of 
knowledge, experience and consistency. A program is coded for obtaining CR, ED, MI and 
CS values for each comparison matrix of experts and also for prioritizing expert judgment for 
each decision matrix by using prioritization criteria such as CR, ED, MI and CS.   

Sum of CR, ED, MI and CS values on all comparison matrix for each individual expert, show 
us expert cannot be seen as equals in terms of experience and judgment consistency. Hence, 
we have to prioritize expert judgment’s in software selection problem. Normalized 
prioritization criteria values are used as expert judgment’s weight on each comparison 
matrix. Mean of normalized prioritization criteria values are given with the sum of CR, ED, 
MI and CS values for each expert in table 7. 

Table 7: Prioritization Criteria 

 Mean Weights Of Experts Total Value Of Experts 

Prioritization Criteria U1 U2 U3 U4 U1 U2 U3 U4 

Consistency Rate Criterion 0.11 0.23 0.48 0.16 1.143 0.731 0.250 1.154 
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1 7 7 5 

Euclidian Distance Criterion 

0.14

6 

0.28

9 

0.37

2 

0.19

4 

55.47

4 

39.87

0 

27.75

5 53.218 

Minimum Violation 

Criterion 

0.21

8 

0.24

7 

0.26

8 

0.26

7 5 13 3 9 

Competency Scale Criterion 

0.26

9 

0.20

1 

0.24

7 

0.28

4 

99.61

4 

78.94

3 

95.05

7 

103.28

6 

We created 11 model with different weight ratio of prioritization criteria to generalize results 
and examine the effect of prioritization criteria in weighted geometric mean AHP 
(WGMAHP). Results and weight ratio are given in table 8. 

Table 8: WGMAHP Model Results 

WGMAHP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CR 1 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.25 

ED 0 1 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.25 

MI 0 0 1 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.25 

PS 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.25 

A1 0.3755 0.3809 0.3579 0.3849 0.3807 0.3605 0.3737 0.3737 0.3838 0.3714 0.3733 

A2 0.4051 0.3657 0.4351 0.3917 0.3813 0.4283 0.4059 0.3991 0.3784 0.4144 0.4023 

A3 0.2194 0.2534 0.2069 0.2234 0.238 0.2112 0.2204 0.2272 0.2379 0.2142 0.2244 

When examining WGMAHP models, it can be seen alternative A1 is in first rank for 2 times 
and in second rank 9 times. On the other hand alternative A2 is in first rank for 9 times and 
in second rank 2 times. Alternative A3 is in third rank for all models.  

Alternative ranking in WGMAHP models with CR, is preserved as A2, A1 and A3. Only in 
model 5, A1 approached A2. In all of the models with CR, A2 has more importance values 
than in EWAHP model. On the other hand A1 has lower importance values than in EWAHP 
model. Results show that CR favors A2.  

ED models in WGMAHP show us it favors A3 against A1 and A2. In three out of five models 
A3 has more importance values than in EWAHP model. A1 is  twice out of five in the first 
place and achieves top rank in ED model only.  

Alternative ranking in WGMAHP models with MI, is preserved as  A2, A1 and A3. In all of 
the models with MI, A2 has more importance values than in EWAHP model. On the other 
hand A1 and A3 have lower importance values than in EWAHP model. Results show that MI 
favors A2 against A1 and A3. 

WGMAHP model with only CS ranks alternative as  A2, A1 and A3. The interaction between 
CS and other prioritization criteria are stronger than the other interactions, due to varying 
results in CS models. In all of the models with CS, A2 has more importance values than in 
EWAHP model. 

In all of WGMAHP models, Alternative A1 has lower importance values than in EWAHP 
model. This result shows us the importance of prioritizing decision makers in software 
selection for OR courses, no matter which prioritization criteria used.  

DISCUSSION 
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When experts have different levels of experience and consistency rates, using EWAHP model 
would lead us wrong decision in group decision making problem, especially when there is 
no consensus among group. This deficiency can be dealt with the help of well-defined 
prioritization criteria for decision makers. Although someone can randomly pick one of the 
prioritization criterion and use it, we found out it is not enough for robust evaluation of 
alternatives. In that case, various non-dependent prioritization criteria can be used in 
WGMAHP models. In future works, different prioritization criteria and MCDM methods can 
be used in prioritized group decision making and be helpful in MCDM problems. 
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THE EFFECT OF FISCAL INCENTIVES ON EMPLOYMENT: THE 
CASE OF TURKEY 
Doç.Dr.Hakkı ODABAŞ220 

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ221 

ABSTRACT 
Fiscal incentives, in order to ensure the development of certain areas of the state are to 
provide tangible or intangible support. Incentives have been used to fulfill different 
purposes by developed and developing countries. One of the most important objectives of 
incentives is to increase employment. In this study, we aimed to determine whether there is 
any relationship between fiscal incentives and employment. Using Toda and Yamamoto 
(1995) causality test in the period of 2005Q1-2016Q5, the causal relationship between fiscal 
incentives and employment examined. It has been observed that, there is no causal 
relationship between fiscal incentives and employment as a result of the study. 
Keywords: Financial Incentives, Employment, Causality Tests. 
Jel Codes: H53, O31, Q52. 

INTRODUCTION 

Financial incentives are financial or non-financial support provided by the government to 
ensure the development of specific areas. Investment incentives, VAT reduction, customs 
exemptions, exemptions from taxes, duties and fees can be given as examples of financial 
incentives. Financial incentives are known to be on the agenda when the country is 
experiencing economic instability or to make macroeconomic indicators better.  Countries 
are using financial incentives to achieve many purposes such as increasing foreign direct 
investment, increasing production, investment, reducing foreign trade deficits, current 
account deficit and unemployment, and economic growth and development. From the 1980s 
onwards, Turkey has emphasized increasing foreign direct investment and decreasing 
unemployment.  In Turkey, financial incentives aim to increase direct foreign investment and 
reduce unemployment. But it is necessary to investigate whether there is a causal 
relationship between financial incentives and reduction of unemployment. For this reason, it 
is aimed to determine whether the financial incentives in Turkey have any preventive 
measures to reduce unemployment.  As a result of the analyzes made, it has been 
determined that the financial incentives for reducing unemployment in Turkey have no 
effect in reducing unemployment. In this study, the causality between financial incentives 
and unemployment during 2005Q1-2016Q5 period using monthly data was tried to be 
demonstrated using the Toda and Yamamoto (1995) causality test.  In this context, firstly the 
literature about the relationship between the incentives and the level of employment will be 
given and then the results obtained after giving information about the data and the method 
used in the study will be presented and the study will be terminated. 

I. LITERATURE REVIEW 

There are a few studies in the literature that show the relationship between financial 
incentives and employment in Turkey. In these studies, the number of tax incentive 
certificates was generally used as financial incentives and the effect of financial incentives on 
employment was investigated (See Yavuz (2010), Özdemir and Aksoy (2012), Selim et al. 
(2014), Aydıner (2015)). 
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Yavuz (2010) examined the effects of financial incentives on private sector investments and 
employment in Turkey in 1980-2008 period using ANOVA test. It has been found that 
investment incentives had a positive effect on employment and investment. 

Özdemir and Aksoy (2012), using impact-response analysis and cointegration test in Vector 
Error Correction Model (VHDM), for the period of 1988:Q4-2010:Q4, the impacts of 
macroeconomic variables (real GDP, real interest rate, real exchange rate) and the 
employment incentives (5084 and 5763 employment promotion laws) on employment 
examined.  As a result of the study, they found that real GDP affects employment positively, 
but exports coverage ratio, real interest rate and increases in national pension negatively.    
They also found that incentive implementation at the national level gave more effective 
results than incentive practices at the regional level. 

Selim et al. (2014) examined the effect of investment incentive certificates and fixed 
investments on employment in Turkey for 81 provinces in 2001-2012 using panel data 
analysis. They found that the number of incentives and the effect of fixed investments on 
employment were statistically significant and positive. 

Lastly, Aydıner (2015) using panel data analysis method, for the period of 2002 and 2014, 
examined the effects of investment incentives on exports and employment for TR32 
provinces (Aydın, Denizli and Muğla). As a result of the study, the number of incentive 
certificates in the TR32 region and the increase in the amount of investment has positively 
affected employment. When horizontal cross-section data is used, investment growth for 
Turkey's general affects employment positively. In addition, while the number of incentive 
certificates did not increase exports, the increase in the amount of investment found that 
employment had a positive effect. 

II. DATA SET AND ECONOMETRİC METHOD 

A. Data Set 

The number of monthly unemployed was taken as dependent variable and the amount of 
financial incentive was taken as independent variable in the study. Unemployment data was 
provided by the Central Bank Electronic Data System and financial incentive data was 
provided by the Ministry of Development database.  The variables and symbols used in the 
study are given in Table 1. 

Table 1: Data Set 

Variables Symbol Source 

Unemployment (million people) UNEMPLOYMENT 
The Central Bank 

(2016) 

Financial Incentives (Million TL) RMTES 

Ministry of 

Development 

(2016) 

B. Economometric Method 

In the study, the stability of variables was tested by Zivot and Andrews (1992) unit root test, 
which allowed single structural breaks, and then the causality relation between variables 
was analyzed using Toda and Yamamoto (1995) causality test. 

III. AMPRIC ANALYSIS 
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A. Zivot-Andrews (1992) Unit Root Test 

Stability variables used in the study were analyzed by Zivot and Andrews (1992) unit root 
test, and the test results are given in Table 2. Since the test statistic obtained in the 
unemployment series is smaller than the critical value of 1% in Model A and Model C, the 
hypothesis that it is stable with break from 2011 is rejected. On the other hand, the test 
statistic obtained in the series of financial incentives is larger than the critical value of 1% in 
Model A and Model C, and is assumed to be stable with a break in 2009. As a result, under 
the structural breaks, the unemployment rate is unit rooted and the financial incentive rate is 
stable. 

Table 2: Zivot-Andrews Unit Root Test Results 

Model A 

 LISS LMTES 

Test Statistic -4.277 (0.0011) -6.560 (0.0001) 

Date of Refraction 2011M02 2009M07 

Critical Values (% 1,% 5,% 

10) 

-5.34, -4.93, -4.58 -5.34, -4.93, -4.58 

Model C 

 LDYSY LMTES 

Test Statistic -4.208 (0.0015) -6.719 (1.82E-05) 

Date of Refraction 2011M02 2009M07 

Critical Values (% 1,% 5,% 

10) -5.57, -5.08, -4.82 

-5.57, -5.08, -4.82 

B. Toda-Yamamoto Causality Test 

The causality relationship between financial incentives and unemployment was analyzed 
using Toda and Yamamoto (1995) causality test and the test results are given in Table 
3.According to the results; There is no causality between unemployment and financial 
incentives.  In other words, it has been determined that the increase in financial incentives 
does not have an impact on foreign direct investments. It has also emerged that a change in 
foreign direct investment does not have an impact on financial incentives. 

Table 3: Toda-Yamomato Causality Test Results 

Causality Direction F Test 

Statistic 

Probability 

Value 

 Financial Incentives              Unemployment 5.3509 0.6172 

 Unemployment                     Financial Incentives 5.4391 0.6065 

CONCLUSION  
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In this study, it was aimed to determine whether there is any relation between financial 
incentives and unemployment in Turkey during 2005Q1-2016Q5 period.  As a result of the 
study, using Toda and Yamamoto (1995) causality test, no causal relationship between 
incentives and unemployment was found in Turkey. In other words, it has been found that 
any change in financial incentives does not cause any change in unemployment. It has been 
found that only incentives are not effective on employment. Many macroeconomic variables 
such as economic growth, foreign direct investment, exports, exchange rates, interest rates, 
investment expenditures and R&D expenditures have an impact on employment.  

 On the other hand, the use of the total amount of incentives specified may not be the case. In 
other words, it is also possible that companies that incentivize to cut or not invest their 
investments. For this reason, the incentives and employment of the state, legal arrangements 
must be made with multifaceted thinking in order to reach the goals. Because, if there are 
any vacancies in legal regulations, investors can direct firms to take advantage of this gap 
and it may be that the aim is not reached. As a result, it has been determined that financial 
incentives among the determinants of employment in Turkey do not have too much 
precaution in this study. 
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İNTERNET EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR TEHDİT: KÖTÜ 
AMAÇLI YAZILIM (MALWARE) EKONOMİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN222 

ÖZET 
Kötü amaçlı yazılım (Malware ya da Malicious software), kullanıcısının bilgisi olmaksızın, 
bir bilgisayara erişmek ya da ona zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara 
verilen genel bir addır. Bu yazılımların solucan (worms), Truva atı (Trojen horses), arka kapı 
(backdoors), tuş-kayıt (keystorke loggers),kök kullanıcı takımı (rootkits), casus yazılım 
(spyware) v.b şeklinde çeşitli türleri mevcuttur. Kötü amaçlı yazılımlar ister büyük 
kuruluşlar isterse de ev kullanıcısı olsun, interneti günlük işlerinde kullanan herkes için 
kritik bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Başta finansal işlemler ve e-ticaret olmak üzere, 
devletlerin, kurumların ya da kişilerin hassas bilgileri bu yazılımların hedefleri arasında yer 
almaktadır. Kötü amaçlı yazılımların geçtiğimiz yıl verimlilik kaybı bakımından küresel 
ekonomiye maliyetinin 3 trilyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Her saniye, çevrimiçi 
durumdaki 12 insan siber suçların kurbanı olmaktadır. Kötü amaçlı yazılımların yazılımcıları 
açısından ise bir milyar dolarlık bir piyasadan söz edilmektedir. Bu yazılımlar neticesinde 
işlenen online suçların küresel uyuşturucu ticaretinden bile büyük miktarlara ulaştığı 
belirtilmektedir. Kötü amaçlı yazılımla mücadele konusunda bireylere, internet servis 
sağlayıcılarına ve devletlere ayrı ayrı görevler düştüğü gibi, küresel ekonomiyi tehdit eden 
böylesi büyük sorunla mücadele için ülkeler arası işbirliğine de ihtiyaç vardır. Bu sorunla 
mücadele etmek için ülkelerarası düzeyde işbirliği konusunda OECD ve APEC gibi 
kuruluşların çabaları mevcuttur. Bu çalışmada kötü yazılımın ekonomisi olarak ifade edilen 
ekonominin ne olduğu, ulaştığı ekonomik boyutlar, yol açtığı sorunlar ve bunlarla mücadele 
için ortaya atılan öneriler ele alınmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kötü Yazılım Ekonomisi, E-Ticaret, Siber Suçlar 
Jel Kodları: D80, H23, K24, L86. 

A THREAT TO THE INTERNET ECONOMY: THE ECONOMICS OF MALWARE 

ABSTRACT 
Malware is a general name of any software, which is specially designed to have access to a 
computer or to disrupt it without the knowledge of its user. There are various types of this 
software as worms, Trojan horses, backdoors, keystroke loggers, rootkits or spyware. 
Malware has been a critical security threat for everyone who uses the Internet in daily tasks, 
from big organizations to the home users. Confidential information of governments, 
organizations or individuals and especially of financial activities and e-commerce are the 
targets of malware. Last year, the cost of malware to the global economy in terms of creating 
productivity loss is stated as 3 trillion dollars. Every second 12 people online become a 
victim of cybercrime. A One billion dollars-market is stated in terms of malware developers. 
Cybercrimes committed through the malware are stated as larger even than global drug 
trade. In the fight against malware, individuals, service providers and the governments have 
responsibilities but there is a requirement for transnational collaboration to fight with such a 
big threat to the global economy. There are transnational-level efforts of organizations like 
OECD and APEC. In this study, definition of the economy called as the economics of 
malware, its economic dimensions, the problems it gives rise to and the suggestions for the 
fight against them are examined.  
Keywords: Economics of Malware, E-Commerce, Cybercrime 

Jel Codes: D80, H23, K24, L86. 
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Küreselleşme sürecinin en önemli belirleyicisi ve dönüştürücüsü olan teknoloji, hayatımızın 
hemen hemen her alanında ciddi değişimler meydana getirmiş ve ticaret ile finansal 
kurumlar da bu değişimden payına düşeni almışlardır. Bugün ekonominin en önemli 
kesimlerini oluşturan ticaret ve bankacılık işleri ile devlete ait pek çok mali işlem internet 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dar anlamda «e-ticaret» denilen fakat ticaret dışındaki 
ekonomik faaliyetleri de kapsayacak biçimde düşündüğümüzde «internet ekonomisi» 
dediğimiz yeni bir ekonomik saha ile karşı karşıyayız. 

İnternet ekonomisinin iyi işleyebilmesi bilgi sistemlerinin güvenli olmasına bağlıdır. Bilgi 
sistemleri ile ağlarına yönelik güvenlik tehditleri dünya ekonomisinin bugün en önemli 
parçası haline gelen internet ekonomisini ciddi anlamda zarara uğratmaktadır. Bu güvenlik 
tehditlerinin en önemlisi ise İngilizce’de “Malware” olarak isimlendirilen kötü amaçlı 
yazılımlardır. Yaygın kullanımda bilgisayar virüsü olarak ifade edilse de, bilgisayarlarımıza 
veya kullandığımız diğer bilgi ve iletişim teknolojisi araç ve sistemlerine zarar veren tüm 
program ya da uygulamalar (buna virüsler de dahil) “kötü amaçlı yazılım” olarak 
adlandırılmaktadır. 

Bugün artık ekonomik bir sektör haline gelmiş olan kötü amaçlı yazılımlar neticesinde 
işlenen online suçların küresel uyuşturucu ticaretinden bile büyük miktarlara ulaştığı 
belirtilmektedir. Gerek kötü amaçlı yazılımlar gerekse bu yazılımlar kullanılarak çalınan 
bilgiler çeşitli ortamlarda belirli fiyatlardan satılmaktadır. İnternet ekonomisine hayli zarar 
veren bu sektör, aynı zamanda ciddi verimlilik kayıplarına yol açmaktadırlar. Bu sektörün 
ne olduğu ve internet ekonomisine verdiği zararların ekonomik açıdan boyutları bu 
çalışmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. 

I. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM NEDİR? 

İngilizcedeki “Malicious software” ‘in kısaltılması olarak kullanılan Malware, kötü amaçlı 
yazılımlara verilen genel bir addır. Kötü amaçlı yazılım, kullanıcısının bilgisi olmaksızın, bir 
bilgisayara erişmek ya da ona zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara 
verilen genel bir addır (PcTools, 2016). Diğer bir ifadeyle, kullanıcıların bilgilerini çalan, 
parola, kullanıcı adı gibi kişiye özel verileri ele geçirmeyi hedefleyen, bilgisayarın çökmesi 
için uğraşan, bilgisayarı yavaşlatan yahut bilgisayarı başkalarının kontrolüne açan 
uygulamalara kötü amaçlı yazılım denilmektedir (Uzmanım.net, 2016).  

Her ne kadar kötü amaçlı yazılımlar bilgisayar üzerinden tanımlasa da bunu tüm bilgi 
sistemlerine (information system) yönelik bir tehlike olarak ifade etmek mümkündür. OECD 
(1992) tarafından yayımlanan Guidelines for the Security of Information Systems and 
Networks adlı rehberde bilgisayarlar, iletişim araçları, bilgisayar ve iletişim ağ ve verileri ile 
bilginin uygulamaya dökülmesi, kullanılması ve sürdürülebilmesi için, depolanmasına, 
işlenmesine, elde edilmesine ya da aktarılmasına yarayan programlar, özellikler ve süreçler 
bilgi sistemleri olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla günümüzde bilgi sistemleri denilen 
yapıyı oluşturun tüm bu bileşenler kötü amaçlı yazılımların hedefleri arasında 
bulunabilmektedir. 

Kötü amaçlı yazılımların pek çok türü bulunmaktadır. Virüs (computer virüs), solucan 
(worms), Truva atı (Trojen horses), arka kapı (backdoors), tuş-kaydedici (keystorke loggers), 
kök kullanıcı takımı (rootkits), casus yazılım (spyware) bunlardan bazılarıdır. 

Kötü amaçlı yazılımların en bilinen türü olan bilgisayar virüsleri, biyolojik virüslerin başka 
canlılara bulaşma yolu ile çoğalmasına benzemesinden dolayı bu ismi almıştır. Bir 
programın içine girerek, buraya kendi program kodlarını ekleyen ve çalıştırdığı yerdeki 
programlara da bulaşarak çoğalan, girdiği sistem ve dosyalara zarar veren program ya da 
kod parçacıklarına virüs denilmektedir (MEGEP, 2008, s. 3-4). Virüslerin aktif olabilmesi için 
bir şekilde kullanıcı tarafından çalıştırılmaları gerekir. Bilgisayardaki “otomatik çalıştır” 
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(Autorun) özelliği virüslerin aktif olmalarını kolaylaştırır. Diğer bir kötü amaçlı yazılım türü 
olan solucanlar (worms)  ise kopyalanmak, yayılmak veya çalışmak için kullanıcıya ihtiyaç 
duymazlar. (TÜBİTAK BİLGEM, 2016). Tıpkı virüs gibi kendisini bir bilgisayardan diğerine 
kopyalamak için tasarlanmış olan solucanlar, bunu otomatik olarak yaparlar. Öncelikle, 
bilgisayarda dosya veya bilgi ileten özelliklerin denetimini ele geçirir. Sisteme bir kez 
girdikten sonra kendi başına ilerleyebilir (Bilişim Terimleri, 2016). Solucanlar, genellikle e-
posta ile gönderilen ekler, çeşitli web siteleri ve ağ üzerinde paylaşılan dosyaları kullanarak 
yayılmakta ve bir sistemi ele geçirdiklerinde, kullanıcının başka bir eylemine ihtiyaç 
duymadan, kullanıcının veri kaynaklarını kullanarak (e-posta adres listesi gibi) kendi 
kaynak dosyalarını hızlı bir şekilde diğer kullanıcılara da ulaştırıp, bu yolla kendilerini çok 
sayıda çoğaltabilmektedirler (İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013). 

Bir diğer yaygın karşılaşılan kötü amaçlı yazılım türü Truva atları (Trojan horses)’dır. Truva 
atları birer virüs olmadığından kendisini çoğaltmayıp, sadece sabit diskte bulunan bilgilere 
zarar verirler. Görünümleri zararsız bir program gibi olup, çalıştırıldıklarında verileri silme 
ya da bozabilme yeteneğine sahiptirler (CHIP ONLINE TR, 2009). 

Arka kapı (İngilizce adıyla Backdoor) denilen yazılımlar da yaygın bir biçimde karşılaşılan 
kötü yazılım amaçlı yazılım türlerindendir. Backdoor yazılımlar, kullanıcıdan habersiz arka 
planda çalışan yazılımlar olup, genellikle bilgi sızdırma amacıyla kullanılmaktadırlar (One 
Security, 2016). Arka kapılar bazen sistemi geliştiren programcı tarafından test edilen sisteme 
erişmek amacıyla kullanılmak için yapılıp sonrasından unutulan ve bir şekilde bilgisayar 
korsanları tarafından fark edilmeleri ile sisteme sızmada kullanılan sistem açıkları 
olabilmektedir (Dijital Teknoloji.Net). 

Diğer önemli bir kötü amaçlı yazılım türü olan casus yazılımlar (spyware), tanıtım, kişisel 
bilgi toplama veya onayınızı almadan bilgisayarınızın yapılandırmasını değiştirme gibi 
belirli işlemleri yapan yazılımlara verilen genel bir addır. Casus yazılımlar, genellikle başka 
bir program kurulurken, kullanıcının onayıyla bilgisayara kurulan ve kurulduktan sonra 
onun internetteki gezme alışkanlıkları ile ilgili bilgi toplayan ve bu bilgileri internet 
üzerinden kötü niyetli kişilere iletebilen yazılımlardır (Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
2016). Casus yazılımların, virüs ve solucanlardan farkı, sisteme bulaştıktan sonra kendi 
kopyasını oluşturup yayılmaya ihtiyaç duymamalarıdır. Çünkü bunların amacı kullanıcının 
bilgisayardaki bilgilerini toplamaktır. Bu bazen bir kredi kartı numarası bazen de 
internetteki kullanıcı alışkanlıklarını saptamak amacı taşıyabilmektedir (Subaşı, 2007). 

Tablo 1: Kötü Amaçlı Yazılım Türleri 

1. Adware (Reklam Yazılım 15. Hijacker (Korsan Uygulamalar) 
2. Backdoor (Arka Kapı) 16. Keylogger (Tuş kaydedici) 
3. Baiting (Yemleme) 17. Loyaltyware (Sadakat Yazılımları) 
4. Botnet (Robot Network) 18. Parasiteware (Parazit Yazılımlar) 
5. Browser Plugin 19. Phishing (Kimlik Avcılığı) 
6. Crimeware (Suç amaçlı yazılım) 20. Rogue security software (Sahte Antivirüs Yazılım) 
7. Bilgisayar Virüsleri 21. Rootkit (Kök Kullanıcı Takımı) 
8. Bilgisayar Solucanları 22. Smishing (SMS Dolandırıcılığı) 
9. Data Miner (Veri Madencisi 23. Smurf attack 
10. Email Bomb (E-posta bombası) 24. Spamware (Spam Yazılımlar) 
11. Email Spoofing (E-posta 
sahtekârlığı) 

25. Spyware (Casus Yazılımlar) 

12. Exploit (Sömürme) 26. Trojan Horse (Truva Atı) 
13. Fast Flux 27. Wabbits (Tavşan Yazılımlar) 
14. Fraudulent dialers(Hileli Telefon  
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Çevirici) 

Kaynak: (Data Recovery, 2016). 

II. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

OECD (2008) tarafından kötü amaçlı yazılımların internet ekonomisine yönelik tehditleri 
hakkında hazırlanan bir raporda kötü amaçlı yazılımların özellikleri altı temel başlıkta 
toplanmıştır. Rapora göre kötü amaçlı yazılımların ilk özelliği, multi-fonksiyonel ve modüler 
olmalarıdır. Çünkü çok sayıda kötü amaçlı yazılım türü vardır ve hedefledikleri amaç için 
tek tek ya da birlikte kullanılabilirler.  Kötü amaçlı yazılımların ikinci önemli özelliği, 
halihazırda var olan ve kullanıcıların rahatlıkla ulaşabileceği yazılımlar olmalarıdır. Kötü 
amaçlı yazılımlar aynı zamanda kalıcı ve etkilidirler. Kötü amaçlı yazılımları algılamak ve 
kaldırmak günden güne zorlaşmaktadır. Kötü amaçlı yazılımlar, bir dizi araç-gereci de 
etkileyebilmektedir. Bunlar sadece bir bilgisayara yönelik bir tehdit olmasının ötesinde, 
internet ağlarını, serverları, telefon ağlarını vs. etkileyebilecek bir tehdittir. Kötü amaçlı 
yazılımlar aynı zamanda büyük boyutlu bir siber saldırının bir parçasıdır. Günümüzde artık 
bu yazılımlar geçmişteki gibi yaramaz çocukların oyun olsun diye yaptığı bir işin ötesine 
geçmiş ve profesyonel düzeyde kazanç elde etmek için yapılan bir faaliyet haline 
gelmişlerdir. 

III. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMI KİM, NE AMAÇLA OLUŞTURUR? 

Kötü amaçlı yazılımın ne olduğunu ve özelliklerini belirttikten sonra sorulması gereken 
sıradaki soru: "Bu yazılımı kim, ne amaçla oluşturur?" Günümüzde kötü amaçlı yazılımların 
çoğu genel olarak profesyonel suçlular tarafından veya profesyonel suçlular için 
tasarlanmaktadır  (Kaspersky Lab, 2016). 

Bu amaçlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; gizli bilgilerin çalınması, oturum bilgileri ve 
şifrelerin ele geçirilmesi, spam maillerin gönderilmesi, hizmet dışı bırakma saldırılarının 
yapılması, para sızdırma veya kimlik çalmadır. Örneğin, bir şifreleme yazılımı ile siber 
suçlular bilgisayarınızdaki tüm dosyaları şifreleyip, sonrasında bu şifrelerin çözülmesi için 
sizden fidye talep edebilirler (Zeltser, 2014). 

Kötü amaçlı yazılımların günümüzde ulaştığı nokta bunun artık bir ekonomik sektör 
olduğunu ve bu ekonomik sektörün de birtakım aktörlerinin var olduğunu göstermektedir. 
Bu aktörlerin kimler oldukları ve hangi amaç ya da güdüyle bu yazılımları 
gerçekleştirdikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki gibi bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Tablo 
2’de de görülebileceği gibi, sektörün birinci aktörleri Yenilikçiler (The Innovators) denilen 
gruptur. Bunlar mevcut sistemlerdeki güvenlik açıklarını aramaya odaklanmış, ya da yeni 
geliştirdikleri kodları denemek için yeni ortamlar arayanlardır. İkinci grupta yer alanlar ise 
Şöhret Peşindeki Amatörler (The Amateur Fame Seekers) olarak adlandırılan gruptur. 
Genellikle sınırlı düzeyde bilgisayar ve programlama yeteneğine sahip bilgisayar oyunu 
amatörlerinden oluşan bu grubun amacı, hazır araç ve hileleri kullanarak, medyanın ya da 
kamuoyunun dikkatini çekmektir. Çaylaklar (The Coppy-Catters) ise bu sektördeki üçüncü 
grubu oluştururlar. Bu sektördeki önemli aktörlerden birisi de kurum içerisinden bilgi 
edinenlerdir (The Insiders). Hâlihazırda kurum içinde çalışan hoşnutsuz kişiler ya da eski 
çalışanlardan oluşan bu grubun temel amacı, intikam almak ya da kuruma ait bir bilgiyi 
çalmaktır. Bunu da işyerindeki pozisyonlarının tanınan imtiyazlar yoluyla ya da yetersiz 
güvenlik önlemlerinden faydalanarak yaparlar. Kötü amaçlı yazılım sektörünün en tehlikeli 
olanları ise yüksek motivasyonlu, hayli organize olmuş, gerçek siber dünya dolandırıcıları 
olan profesyonellerdir. Temel motivasyon noktalarını ise kazanç oluşturur ve bu amaçla 
kurbanlarına her türlü zararı verebilirler (OECD, 2008). 

Tablo 2: Kötü Amaçlı Yazılım Sektörünün Aktörleri 
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Aktörün İsmi Kimlerdir? Niçin Yaparlar? Nasıl Yapalar? 
Yenilikçiler (The 

Innovators) 
Mevcut sistemlerdeki 
güvenlik açıklarını 

aramaya odaklanmış, 

ya da yeni 
geliştirdikleri kodları 

denemek için yeni 

ortamlar arayanlar. 

Meydana okuma Mevcut koruma 
önlemlerini aşacak 

şekilde meydan 

okuyan ele geçirme 

yöntemleriyle. 
 

Şöhret Peşindeki 

Amatörler (The 

Amateur Fame Seekers) 
 

Sınırlı düzeyde 

bilgisayar ve 
programlama 
yeteneğine sahip 

bilgisayar oyunu 
amatörleri. 

Medyanın dikkatini 

çekmek için 
Hazır araçları ve 

hileleri kullanarak. 

Çaylaklar (The Coppy-
Catters) 

Bilgisayar korsanı ya 

da malware yazılımcısı 

olma yolundakiler. 

Siber suç âlemindeki 

tanınırlığını artırmak. 
 

Basit saldırılar 

meydana getirmeyle 
uğraşmaktadırlar. 
 

İçeriden Bilgi Edinler 

(The Insiders) 
Hâlihazırda kurum 

içinde çalışan 

hoşnutsuz kişiler ya da 

eski çalışanlar. 

İntikam ya da çalmak 

için. 
İşyerindeki 

pozisyonlarına 

tanınan imtiyazlar 
yoluyla, yetersiz 
güvenlik 

önlemlerinden 

faydalanarak. 
Organize Suçlar 

(Organised Crime) 
 

Yüksek motivasyonlu, 

hayli organize olmuş, 

gerçek siber dünya 

dolandırıcılarıdır. 

Sayıca sınırlı fakat güç 

olarak sınırsızdırlar. 

Kazanç elde etmek 

için. 
 

Hangi yollarla nasıl 

avlayacaklarını sahip 

tecrübeleri ile.  

Kaynak: (OECD, 2008). 

Bilgilerinizi çalan veri hırsızları bu bilgileri çeşitli ortamlarda satabilirler. 2011 yılında 
ABD’de kötü amaçlı yazılımlar ve alınması gereken önlemler hakkında yayımlanan bir 
raporda, çalınan bilgilerin hangi fiyatlarda satıldığı bir tablo halinde yer almıştır. Herhangi 
bir dinamik pazarda fiyatlar arz ve talebe bağlı olarak dalgalanma gösterir. Herhangi bir 
teknoloji pazarında ise fiyatlar, teknoloji alanındaki değişiklikler göz önüne alındığında, 
ilgili ürünün kullanımıyla da dalgalanma gösterir. Tablo 3’de yer alan çalınan bilgilerin satış 
fiyatları, gittikçe daha etkin bir hale gelen ikinci el kötü amaçlı yazılım pazarının doğmasına 
yol açmıştır (BITS, 2011).  

Tablo 3: Çalınan Bilgilerin Örnek Satış Fiyatları 

CCV Kodu  (Güvenlik numarası, kredi kartının arka yüzündeki, genelde beyaz 

alana basılı rakamların son 3 hanesidir.) 
3,25 Dolar 

OS administrative login (İşletim Sistemi Yönetici Giriş Bilgileri) 2,5 Dolar 
FTP exploit 6 Dolar 
Tam Kimlik Bilgisi 5 Dolar 
Zengin Banka Hesabı Kimlik Bilgileri 750 Dolar 
ABD Pasaport Bilgileri 800 Dolar 
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Router Kimlik Bilgileri 12,5 Dolar 

Kaynak: (BITS, 2011). 

Shipcka (2007) kötü amaçlı yazılım yazarları için 1 milyar dolarlık bir piyasanın olduğunu 
ileri sürmektedir. Ayrıca Kayıt Dışı İnternet Ekonomisinin değerinin 105 Milyar ABD 
Dolarını aştığını ve bu rakamın küresel düzeydeki uyuşturucu ticaretin de bile büyük bir 
tutarı ifade ettiğini belirtmektedir. 

IV. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMIN İNTERNET EKONOMİSİNE VERDİĞİ ZARARLARIN 
BOYUTLARI NELERDİR? 

Microsoft Dijital Suçlar Birimi (Microsoft Digital Crimes Unit,-DCU) (2016) yayımlanan son 
rapora göre kötü amaçlı yazılımların geçtiğimiz yıl verimlilik kaybı bakımından küresel 
ekonomiye maliyeti 3 Trilyon ABD Doları olmuştur. Bu rapordaki diğer bir bilgiye göre ise; 
her saniye, çevrimiçi durumdaki 12 insan siber suçların kurbanı olmaktadır. Bu rakamı 
dünya genelinde düşündüğümüzde her gün 1 milyondan fazla insanın siber suçlara maruz 
kalması anlamına gelmektedir. DCU’ya göre, ABD’de tüketicilere yönelik dolandırıcılıktan 
bir şekilde etkilenen insan sayısı 3,3 milyon kişidir. Bu dolandırıcılığın meydana getirdiği 
zararın ise yıllık 1,5 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Nijerya İletişim Bakanı Adebayo Shittu, bu yılın Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, 
Nijerya’nın siber suçlardan kaynaklanan kaybının yıllık 127 Milyar Nijerya Nairası tutarında 
olduğunu ve bu rakamın da ülkenin GSYH’sinin %0,8’ine tekabül ettiğini ifade etmiştir (The 
Guardian, 2016). 

Dünyaca ünlü bilgisayar sistemleri üreticisi IBM’in 2013 yılına ait bir araştırmasına göre, 
sektörler/endüstriler bazında siber saldırılar en çok bilgisayar hizmetleri sektörüne (%28) 
yönelik olmaktadır. Bu sektörü sırasıyla kamu sektörü (%15), finans sektörü (%12) ve 
media/eğlence sektörü (%9) izlemektedir. Aynı araştırmada yer alan başka bir bilgiye göre 
ise (Price, 2014). 

Bir başka raporda yer alan bilgilere göre ise, büyüyen bir endüstri olan siber suçların, küresel 
ekonomiye verdikleri zarar 400 milyar dolardan fazladır. Makul bir hesaplama ile 375 milyar 
dolarlık bir ekonomik kayıptan söz edilirken, bu kaybın 575 milyar dolara kadar çıkabileceği 
ileri sürülmektedir. Aynı raporda çeşitli ülkelerde meydana gelen kayıplardan örnekler 
verilmektedir. Örneğin, Basra Körfezinde yer alan iki banka birkaç saat içinde 45 milyon 
dolar kaybetmiştir. Bir İngiliz şirketi bireysel bir siber saldırı neticesinde 1,3 milyar dolar 
kayıp yaşamıştır. Brezilya bankaları müşterilerinin her yıl milyonlarca dolar kaybettiklerini 
belirtmektedir. Yapılan hesaplamalar internet ekonomisinin yıllık 2-3 trilyon dolar arasında 
olduğunu, siber suçların internet aracılığıyla ortaya çıkan bu ekonominin %15-20’sini 
çaldığını/sömürdüğünü göstermektedir (McAffe, 2014).  

SONUÇ 

Kötü amaçlı yazılımla mücadele konusunda bireylere, internet servis sağlayıcılarına ve 
devletlere ayrı ayrı görevler düştüğü gibi, küresel ekonomiyi tehdit eden böylesi büyük 
sorunla mücadele için ülkeler arası işbirliğine de ihtiyaç vardır.  

Bireysel anlamda bize düşen en önemli görev, bilgisayarlar ve mobil cihazlarımıza kötü 
amaçlı yazılımlardan korumamıza yardımcı olacak koruma yazılımlarını (anti-virus) 
yüklemektir. Fakat anti-virüs programları yüklemek tek başına yeterli bir önlem değildir. 
Siber suçlular sürekli olarak virüslere karşı oluşturulmuş bu korunma programlarını 
atlatacak yenilikler üzerinde çalıştıklarından, kendimizi korumamız için bu anti-virüs 
programlarını güncel tutmamız gerecektir. Ayrıca şüpheli gördüğümüz e-postalardan ve 
mesajlardan uzak durmalıyız (Zeltser, 2014). 
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Devletlere düşen görevlerin ilki siber suçlar konusunda gerekli hukuki düzenlemeleri 
yapmaktır. Teknolojideki gelişmeler paralelinde gelişimine devam eden siber suçlara karşı, 
hukuksal düzenlemelerin de eş zamanlı yapılması gereklidir (Köse & Köse, 2013). 

Devletlere düşen ikinci görev, hem korunma yazılımları geliştiren firmalara yönelik teşvikler 
vermek hem de bu korunma yazılımları kullananlara çeşitli vergisel indirim kolaylıkları 
sağlamaktır. Özellikle bilişim sektörünün anti-virüs yazılımları geliştirmesi için sağlanacak 
mali ve finansal teşviklerin doğuracağı pozitif dışsallıklar göz önüne alındığında hem ülke 
hem de küresel ekonomi bakımından oldukça büyük faydalar sağlaması kuvvetle 
muhtemeldir. Ülkemiz açısından düşünüldüğünde yerli yazılım firmaların bu çabalar 
konusunda yönlendirilmesi aynı zamanda ithal anti-virüs yazılımlarına olan bağımlılığı 
düşürüp, dış ticaret dengesine de olumlu anlamda katkıda bulunabilecektir. Diğer yandan 
bilgi işlem araçları kullanıcılarının orijinal anti-virüs yazılımları tercih etmesi için bunlar 
üzerindeki dolaylı vergilerin azaltılması (hatta bütçe dengesi müsait olduğunda %1-2 
civarında sembolik bir verginin alınması) yararlı olabilecektir. 

Devletlere düşen diğer bir önemli görev de, küresel güç mücadelesinin bir parçası haline 
gelmiş siber saldırılardan korunmak için ulusal siber korunma yazılımları geliştirmektir. 
Özellikle stratejik öne haiz kurumlara yönelik saldırılar neticesinde, hem güvenlik hem de 
ekonomik bilgi işletim sistemlerinin sorun yaşayabileceği alanların bu amaçla geliştirilecek 
olan yazılımlarla korunması oldukça önemlidir. 

Eğitim konusu da yine devletlerin önemle üzerinde durması gereken konulardan birisidir. 
Eğitim konusu, siber suçlara karşı gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması 
ve mağduriyet yaşama ihtimali olan vatandaşların bilinçlendirilmesi açısından son derece 
önemlidir. Siber suçlara karşı oluşacak bilinç, söz konusu suçların önlenmesi ve 
azaltılmasında kilit roldedir (Köse & Köse, 2013). 

İnternetin kullanıcılara ulaştırılmasına ve kullanıcıların kullanımına 

sunulmasına aracılık eden internet servis sağlayıcılarına (ISS) da bazı görevler düşmektedir. 
İnternet suçları fiil internet erişimi ile işlendiğinden, failin kimliğinin tespitinde ISS’nin rolü 

yadsınamaz. ISS’lerin abonelerine verdikleri IP numaraları bu suçları işleyenlerin tespiti 
açısından son derece önemlidir. (Yıldız, 2002). Ülkemizde 5651 Sayılı "İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun" gereği, IP Log Günlüğü 6 aydan az 2 yıldan fazla olmayacak 
şekilde saklanmaktadır. Ayrıca ISS’ler bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini 
sağlamakla da yükümlüdürler. 

Küresel ekonomiyi tehdit eden böylesi bir sorunla mücadele etmek için aynı zamanda 
ülkelerarası işbirliğinin mevcudiyetine ve var olan çabaların ise artarak devam etmesine 
ihtiyaç vardır. Bu konuda kayda değer en önemli çabaların OECD nezdinde 
gerçekleştirildiğini görmekteyiz. OECD belirli periyotlarla gerçekleştirdiği konferanslar ve 
yayınladığı raporlar ile küresel düzeyde kötü amaçlı yazılımlara yönelik işbirliğinin 
oluşmasını sağlayacak stratejiler geliştirme çabasındadır. 

Bunun dışından bilinçlendirme amaçlı olarak, Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan AB 
Güvenli İnternet Plus Programı (EU Safer Internet Plus Programme), uluslararası sözleşme 
oluşturma girişimleri bakımından AB Komisyonu Siber Suçlar Hakkındaki Konvansiyon, 
sorunların tespiti ve çözüm yolları geliştirme girişimleri bakımından 37 ülkedeki kamu, özel 
sektör ve eğitim kurumlarından oluşan ve kısa adı FIRST olan “Acil Çözüm Bulma Güvenlik 
Takımları Forumu (Forum of Incident Response Security Teams-FIRST)”, Londra Eylem 
Planı gibi girişimlerden söz edilebilir (OECD, 2008). 
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SAYIŞTAYIN YARGI YETKİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN ÇAM223 

ÖZET 
Tüm dünyada Sayıştaylar yüksek denetim yapma görev ve yetkisine sahiptir. Türk Sayıştayı 
da ülkemizdeki yüksek denetim yapma yetkisine sahip tek kurum olup aynı zamanda hesap 
yargılaması da yapmaktadır. Sayıştay, yüksek denetim ile bir yandan idarenin kamu mali 
yönetim ilke ve standartlarına ne derece uyduğu konusunda Parlamentoyu bilgilendirirken, 
diğer yandan hesap yargılamasıyla kamu kaynaklarının sorumlular tarafından amaç ve 
hedeflere uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Sayıştay’ın yargılama 
yetkisi, hesap verme sorumluluğu taşıyanların tazmin yükümlülüğü ile sınırlı olup ceza 
yargısını içermez. Sayıştay denetçileri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sırasında 
kamu zararının tespiti halinde, kusuruyla zarara sebep olan kamu görevlileri Sayıştay’ın 
hesap yargısına muhatap olur. Anayasa, Sayıştay Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ve diğer mevzuatta bulunan Sayıştay’ın yargı yetkisine ilişkin düzenlemelere rağmen 
Sayıştay ilâmlarının icrası öteden beri sorunludur. Sorunun kaynağı ise, Sayıştay’ın bir yargı 
organı olup olmadığı ve ilâmlarının kesin hüküm niteliği taşıyıp taşımadığı konularında adli 
ve idari yargı organları ile Sayıştay arasında çıkan uyuşmazlıklardır. Bu çalışmada, bütçe 
hakkının unsurlarından biri olan bütçenin yargı denetiminin Sayıştay tarafından yerine 
getirilmesi sırasında yaşanan adli ve idari yargı ile hesap yargısı arasındaki hukuki sorunlar 
ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sayıştay, hesap yargısı, kamu zararı, yüksek denetim, yargı denetimi.  

Jel Kodu: H83, K10 
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obligation of the people who have accountability  and does not include the criminal 
judgement. During inspections and audits by the auditors of the court in case of the detection 
of public loss, public officials who cause damage with flaw  would be subject to the Court's 
judgement of account . In despite of arrangements in the Constitution, The Law of The Court 
of Accounts,  The Code Of Public Financial Audit Control and other legislations about the 
judicial power of the Court of Accounts the execution of the court decision is problematic 
since before now. The source of the problem is that whether the Court of Accounts is a 
judicial body or not and the conflicts between civil and administrative jurisdiction and the 
Court of Account about the decisions are res judicata or not. In this study, the legal issues 
tions during the fulfillment of jurisdiction of the Court of Account about the judicial rewiev 
of the budget which is the one of the elements of the power of the purse will be handled. 
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GİRİŞ  

Çağdaş hukuk sistemlerinde yüksek (dış) denetim kurumları, idarenin kendisine emanet 
edilen kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığı 
konusunda Parlamento adına denetim yapma görev ve yetkisine sahiptir. Yüksek denetim 
fonksiyonu Sayıştaylar tarafından yerine getirilmekte olup Türk Sayıştay’ı ülkemizde yüksek 
denetim yapan tek kurumdur.   

Yüksek denetim kurumlarının temel olarak iki farklı yapıda teşkilatlandıkları görülür 
((Mutluer, Öner & Kesik, 2011, s. 298): Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
Kanada ve İsrail gibi Anglo-Sakson geleneğe sahip ülkelerde görülen ofis türü kurumlardır. Bu 
kurumlar sadece denetim yapmakla görevli olup kamu idareleriyle ilgili elde ettikleri 
denetim sonuçlarını Parlamentoya rapor etmekle yetinirler. Daha çok Kıta Avrupası’nda 
görülen ve kurul olarak teşkilatlanan yüksek denetim kurumları ise denetim sonuçlarını 
Parlamentoya rapor etmenin yanında yargı yetkisine de sahiptirler. (Örneğin, Fransa, Belçika, 
İtalya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan Sayıştayları). Türk Sayıştayı da yargı 
görevini üstlenmiş Sayıştaylardandır ve Fransız Sayıştayı örnek alınarak kurulmuştur 
(Mutluer, Öner & Coşkun, 2015, s. 136).  

Sayıştay Kanunu’nun 5’inci maddesi224, Sayıştay’ın görevlerini denetim, raporlama ve 
yargılama olarak sınıflandırmıştır. Sayıştay yüksek denetim faaliyeti ile ilgili olarak, denetim 
alanına giren tüm kamu idarelerinin malî faaliyetleri ile karar ve işlemlerini denetlemek ve 
sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar 
sunmakla görevlidir (Akyel ve Baş, 2010, s. 376; Çağan, 1985, 208). Sayıştay’ın yine bu 
kapsamda ele alınabilecek diğer bir görevi de genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunmaktır.  

I.HESAP YARGISI  

Sayıştay’ın yargılamaya ilişkin görevi kanunun 5’inci maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: 
“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin 
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve 
işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar”. Bu düzenlemeye göre 
Sayıştay’ın yargılama faaliyeti, hesap vermekle sorumlu kamu görevlilerinin sebep oldukları 
kamu zararının tesbiti ile kesin hükme bağlanmasından ibarettir. Bu nedenle Sayıştay’ın 
yargılama faaliyeti hesap yargısı olarak da ifade edilmektedir (Akyel, 2015, 1). Nitekim 
Sayıştay Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer alan Tanımlar kısmında hesap yargılaması terimine 
de yer verilmiş ve “Kanunlarla belirlenen sorumluların hesap ve işlemlerinin mevzuata uygun olup 
olmadığının yargılama yoluyla kesin hükme bağlanmasını ve bununla ilgili kanun yolları” olarak 
tanımlanmıştır. Sayıştay’ın yargı faaliyetinin hesapla sınırlı olmasının nedeni, ceza 
yargılamasının ancak adli yargı teşkilatında yer alan ceza mahkemelerince yapılabilmesidir. 
Bu nedenle, Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetim ve incelemeler sırasında suç 

                                                      
224  3.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 78’inci maddesi:  
Sayıştayın görevleri 
MADDE 5- (1) Sayıştay; 
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 
denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve 
raporlar sunar. 
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve 
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların 
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. 
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar. 
(RG. 19.12.2010-27790). 
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teşkil eden bir fiile rastlanması halinde, kamu zararına yol açanların bu fiilleri Sayıştay 
Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet savcılıklarına bildirilir225.  

Sayıştay’ın yargılama faaliyetine konu olabilecek kişiler, hesap verme sorumluluğu taşıyan 
kamu görevlileridir. Hesap verme sorumluluğu, kamu kaynaklarını elde etme/kullanma görev 
ve yetkisine sahip olanların, bu kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 
olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından 
ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olmasıdır 
(KMYKK.m.8).  Hesap vermekle yükümlü olan, dolayısıyla Sayıştay yargısına muhatap 
olabilecek kamu görevlileri; üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ile 
muhasebe yetkilileridir. Bakanlar Sayıştay denetimi ve hesap yargısının dışında tutulmuş 
olup sorumlulukları siyasîdir (Mutluer vd., 2015, s. 138-141; Üstün, Hepaksaz, Kılıç & 
Kulukçu, 2011, s. 382). Zira bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması ile hukukî ve malî konularda Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
sorumlu tutulmuşlardır (KMYKK.m.10/2). Sayıştay, sayılan kamu görevlilerinin yargılaması 
sırasında haksız fiil esaslarından farklı, kamu hukukuna özgü sorumluluk kuralları ile 
hareket eder. Çünkü kamu gelir ve giderleri ile mallarını yönetme ve harcama yetkisine 
sahip bu görevliler, diğer kamu görevlilerinden farklı yetkilerle donatılmış olup Hazineye 
karşı malî sorumluluk taşımaktadırlar (Akyel ve Baş, 2010, s. 383).  

Sayıştay Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre226, Sayıştay yargılamasının muhatabı 
hesap verme sorumluluğu taşıyan kamu görevlileridir. Sorumlu kamu görevlisinin hukuki 
ilişki içinde bulunduğu ve kusurlu olarak kendilerine fazla ödeme yaptığı üçüncü kişilerin 
(ahizler/ilgililer) Sayıştay’a karşı sorumluluğu yoktur (Koçberber, 2015, s. 65).  

Yargı fonksiyonunun işlemesi için öncelikle Sayıştay denetçileri tarafından yapılan inceleme 
ve denetimler sırasında kamu zararının tesbit edilmiş olması gerekir.  Kamu zararı, kamu 
görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem 
veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır 
(SyK.m. 2; KMYKK.m.71; KZTİUEHY.m.4). Kamu zararı ile ilgili gerek Sayıştay Kanunu, gerek 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kasıt, kusur ve ihmal kavramları farklı bir şekilde 
tanımlanmadığından, adli ve idari yargı ile Sayıştay yargılaması arasında bir ayrışma söz 
konusu değildir (Mutluer vd., 2015, s. 151). Bununla birlikte kamu zararı, idari faaliyet 
sırasında ortaya çıkan herhangi bir zarardan farklıdır ve kamu görevlilerinin idari faaliyet 
çerçevesinde kusurları ile neden oldukları zararlardır (Akyılmaz, 2011, s. 63, 65).  

                                                      
225  3.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 78’inci maddesi:  
Suç teşkil eden fiiller 
MADDE 78- (1) Denetim ve incelemeler sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde, ilgili 
denetçi tarafından derhal deliller tespit edilerek durum Sayıştay Başkanlığına bildirilir. Sayıştay 
Başkanının görevlendireceği dairece onbeş gün içinde yapılacak inceleme sonucunda toplanan ilk 
delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte görülmesi halinde, gereği yerine getirilmek 
üzere dosya sorumluların bağlı olduğu kamu idaresine veya suçun niteliğine göre doğrudan 
soruşturma yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi için Sayıştay Başsavcılığına verilir. 
Adli, idari ve askeri mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştayın denetim yapmasına ve hükme 
bağlamasına engel değildir.  
(RG. 19.12.2010-27790). 
226  3.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 23, 51, 55’inci maddeleri. 
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71/4’üncü maddesi. 
2006/11058 sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ve 22’nci maddeleri.  
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Madde metninde geçen kamu kaynağı terimi, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 2’nci maddesinde tanımlanmış olup, borçlanma suretiyle elde edilen 
imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak 
ve haklar ile her türlü değerleri ifade eder. Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemler ise Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesinde sayılan esaslara göre belirlenir. 
Maddeye göre,   

 İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,  

 Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,  

 Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,  

 İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,  

 İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde 
yapılmaması,  

 Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması durumlarında mevzuata aykırı 
karar, işlem ve eylemler gerçekleşmiş kabul edilir. 

Buna göre, kamu görevlisinin kusurlu227 bir karar, işlem veya eylemi sonucunda kamu 
kaynağında artışa engel olması ya da eksilmeye sebebiyet vermesiyle oluşan kamu zararının, 
sorumlu kamu görevlisinden tahsili için yapılacak işlemler, Sayıştay’ın yargılama faaliyet 
alanına girer.   

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında 
kamu zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde, sorumluların savunmaları alınarak malî 
yıl sonu itibariyle yargılamaya esas rapor düzenlenir. Bu raporlar, eki belgelerle birlikte 
Sayıştay Başkanlığına sunulur. Başkanlık yargılamaya esas raporları en geç on beş gün içinde 
hesap yargılamasının yapılacağı daireye gönderir (Sy.K.m.48). Daireler tarafından yapılan 
hesap yargılaması sonucunda hesap ve işlemlerin kanunî düzenlemelere uygunluğuna veya 
kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilir (Sy.K.m.50/1). Bu kararlar ilâmın 
ilgiliye tebliğinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz 
edilebilir (Sy.K.m.55). Temyiz Kurulu kararları için bir defaya mahsus olmak üzere tebliğden 
itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme talebinde bulunulabilir (Sy.K.m.57). Ancak Sayıştay 
kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulamaz (Any.m.160).  

Bu düzenlemelerin tamamı değerlendirildiğinde, Sayıştay denetçileri tarafından 
gerçekleştirilen denetimler sonucu ortaya çıkarılan kamu zararlarının yargı kararı olmaksızın 
tahsil edilmesinin mümkün olmadığı; yapılacak hesap yargılaması sonucunda verilen ilâma 
bağlı olarak zararın tazmin edileceği açıktır (Kulukçu, 2011, s. 66).   

II.HESAP YARGISI İLE ADLİ VE İDARİ YARGI ORGANLARI ARASINDAKİ 
UYUŞMAZLIKLAR 

Başta Anayasa228 olmak üzere, Sayıştay Kanunu ve diğer mevzuatta229 Sayıştay’a yargı yetkisi 
veren düzenlemelere rağmen Sayıştay ilâmlarının icrası (yerine getirilmesi) öteden beri 

                                                      
227  Kasıt ve ihmal, kusurun dereceleri olup ayrıca belirtilmesine gerek görülmemiştir.  
228  7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 160’ıncı maddesi: 
Sayıştay  
MADDE 160- Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı 
bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi 
isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. 



828 
 

sorunludur (Akyel, 2015, s. 1; Geçgel, 2014, s. 31; ). Sorunun kaynağı ise, Sayıştay’ın bir yargı 
organı olup olmadığı ve ilâmlarının kesin hüküm niteliği taşıyıp taşımadığı konularında adli 
ve idari yargı organları ile Sayıştay arasında çıkan uyuşmazlıklardır.  

A.Sayıştayın Yargı Organı Olarak Tanınmaması Sorunu 

Sayıştay’ın bir yargı organı olup olmadığı üzerindeki tartışmalar, Anayasa Mahkemesi’nin 1961 
Anayasası döneminde verdiği 6.3.1973 tarih ve 1972/56 Esas, 1973/11 Karar sayılı kararla230 
birlikte başlamış; kısa bir süre öncesine kadar da devam etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu 
kararında Sayıştay’ın bir yargı organı olmadığı gerekçesiyle mülga 832 sayılı Sayıştay 
Kanunu’nun 45/3’üncü maddesinde yer alan “Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Danıştay’a 
başvurulamaz” hükmünün iptaline karar vermiştir. Kararda yer alan bazı önemli tesbitler 
şöyledir: 

Anayasa Sayıştay'ı bir yargı mercii olarak öngörmüş, yahut -karşı oy görüşünde ileri 
sürüldüğü gibi- bunu öngörmeksizin kuruluşu bir yargı yeri gibi hüküm verme 
yetkisiyle donatmış, bu kuruluşun kararlarına karşı yargı mercilerine başvurma 
yolunu kapatmış değildir. Sayıştay'ı Anayasa'ya rağmen bu duruma getiren; ona 
yargılama yetkisi tanıyan; bünyesi içinde bir Temyiz Kurulu oluşturan; bu kurulca 
verilen kararların kesin olduğunu saptayan; Sayıştay ilâmları aleyhine Danıştaya 
başvurulmasını yasaklayan 832 sayılı Kanundur. 

Anayasa'nın değişik 127. maddesinde geçen "kesin hükme bağlama" deyiminin "kesin 
işleme bağlama", "kesin sonuca bağlama" , "kesin idari karara bağlama" 
kavramlarının ötesinde bir anlamı yoktur. 

"Sayıştay ilâmı" diye adlandırılan belgeye icra dairelerince infazı gerekli bir mahkeme 
hükmü niteliği verilemez. Bu, aslında denetleme ve inceleme sonunda hesaplarda ve 
işlemlerde ortaya çıkarılacak yolsuz ve kanunsuz davranışların doğurduğu Hazine 
zararını kesin olarak saptayan bir belgedir; delil olma yönünden değeri vardır. Ancak 
"bir zararın saptanması" ve "bir zarardan sorumlu olma" durumlarını birbirinden 
ayırmak gerekir. Sorumluluk konusunda yargı mercilerinin söyleyeceği çok söz 
vardır. Onun için Sayıştay'ın "sorumluların hesap ve işlemlerim kesin hükme 
bağlama" yetkisinin bu kişiler hakkında öznel kararlar alma yetkisini de kapsadığı 
hukukça savunulabilir bir görüş olamaz.  

Sayıştay'ın zararı saptayan kesin kararı üzerine sorumlu görünenler hakkında 
kovuşturmaya geçilmesi doğaldır. Sorumlular zararı ödemeye yanaşmazlarsa son 
sözü yargı mercii söyler.  

Bu karardan uzun bir süre sonra -1982 Anayasası döneminde-, 11.7.1991 tarihinde verilen 
1990/39 Esas, 1991/21 Karar sayılı karar231 da aynı doğrultudadır. Anayasa Mahkemesi’nin, 
Sayıştay üyelerinin hakim sayılıp sayılmayacağı konusundaki görüşleri şöyledir:  

Sayıştay, 1982 Anayasası'nın "Yargı" bölümünde yer almıştır. Sayıştay'a Anayasa'nın 
"Yargı" bölümünde yer veren yeni düzenleniş biçimi Sayıştay'ın yüksek yargı yeri 
olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Anayasa'nın "yargı" bölümünün "Genel 
Hükümler" başlığını taşıyan I. ayrımı; mahkemelerin bağımsızlığını, hâkimlik ve 

                                                                                                                                                                      
(RG. 9.11.1982-17863 mük.). 
229  10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, (RG. 24.12.2003-25326). 
2006/11058 sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG. 
19.10.2006-26324). 
14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (RG. 23.7.1965-12056). 
230  RG. 9.11.1973-14707. 
231  RG. 23.05.1992-21236. 
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savcılık güvencesini, hâkimlik ve savcılık mesleğini, mahkemelerin kuruluşunu ve 
türlerini, "Yüksek Mahkemeler" başlığını taşıyan II. ayrımı da; Anayasa Mahkemesi ile 
Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık 
Mahkemesi'ni düzenlemektedir. Anayasa'da yüksek yargı organları ve yargı düzenleri 
tek tek sayılmıştır. Sayıştay, yüksek yargı organları ve herhangi bir yargı düzeni 
arasında gösterilmemiştir. Nitekim Sayıştay, yargı bölümünün genel hükümleri ile 
hâkim ve savcıları ve yüksek mahkemeleri düzenleyen ayrımında değil, idari bir 
kuruluş olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan sonra gelen diğer bir ayrımda 
yer almaktadır. Sayıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yargı bölümünde yer 
almasına karşın Anayasa'nın 138-158’inci maddelerinde belirlenen ve düzenlenen 
yargı organlarından değildir. 

Sayıştay'ın gerek iç düzenlemesinde gerekse çalışma yöntemlerinde yüksek yargı 
organlarına benzer düzenlemeler gözlenmektedir. Bu düzenlemeler Anayasa 
koyucunun değil Yasa koyucunun tercihinin sonucudur. 

Sayıştay Yasası'nda, inceleme ve karar yolları için yargı organlarında kullanılan 
"yargılama", "hüküm", "temyiz", "içtihadı birleştirme" ve "ilam" gibi terimlerin 
kullanılmış olması Sayıştay'ın işlevinin yargısal nitelikte olduğunu göstermez. Bu 
isimler altında ve çeşitli aşamalar durumunda yapılan çalışmalar, denetim işlevi olup 
hâkimler tarafından yargı gücü kullanılarak yapılan bir uyuşmazlığın çözümü 
niteliğindeki işlerden değildir. 

Bu nedenlerle Sayıştay'ın yargı organı olarak nitelendirilmesi olanaksızdır. 

Sonuç olarak, Sayıştay, Anayasa'nın 160’ıncı maddesine göre, temelde TBMM adına 
malî denetim görevini yapan ve özel olarak da bu denetim çerçevesinde aleyhine 
hiçbir yargı organına başvurma olanağı bulunmayan kimi kesin kararlar alan kendine 
özgü bir anayasal kurumdur. Yargı kuruluşlarına benzemeyen görev, yetki çalışma 
yöntemleri ve aleyhine yargı yollarının izlenmesi olanaksız kimi kesin hükümler 
kurması nedeniyle Sayıştay bir yargı kuruluşu sayılamaz ve mensupları da hâkimlere 
ilişkin hükümlere bağlı tutulamaz. 

Anayasa Mahkemesi’nin Sayıştay hakkındaki bu kararları doğal olarak tüm yargı teşkilatımızı 
etkilemiştir. Sayıştay ilâmlarıyla aleyhine hüküm verilen kişilerin adli yargı organlarına 
açtıkları davalarda da Sayıştay bir yargı organı olarak kabul edilmemiş, kararlarının ilam 
niteliğinde olmadığına hükmedilmiştir. Konuyla ilgili olarak ele alacağımız ilk karar Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’na aittir. Kararın Sayıştay’ın bir yargı organı olarak kabul edilemeyeceği, 
dolayısıyla kararlarının da mahkeme kararı sayılamayacağı, ancak güçlü delil olarak 
nitelendirilmesi gerektiğine dair kısmı şöyledir:  

Anayasa, Sayıştay’a malî denetim yapabilmesi için kamu yönetimine ilişkin hesapları 
inceleyerek sonuçlandırılması görevini vermiştir. Sayıştay’da uygulanan denetim 
sisteminde saymanlar ve kimi kamu görevlileri için farklı bir sorumluluk yöntemi 
uygulanmaktadır. Kamu görevlilerinin bağlı bulundukları yönetime karşı olan 
sorumlulukları, özel hukuk kurallarına göre, adliye mahkemelerince belirlenir. 
Saymanlar ve kimi kamu görevlileri için malî sorumluluk ise Sayıştay’ca saptanır. Bu 
sistemde Sayıştay’ca önce ilgililerin hesapları incelenmekte ve sonuçta, gerekirse, 
sorumluluğa karar verilmektedir. Sayman ve diğer kamu görevlileri, Sayıştay’ın 
kendilerini sorumlu tutan kararına karşı bir tür “itiraz” ile Sayıştay’da üst inceleme 
yoluna başvurabilmektedirler. Sorumluluğun saptanmasına ve sonucuna ilişkin 
kararlar Sayıştay’ca verilmektedir. Böyle bir yapı, yargının temeli olan sav, savunma 
ve karar sürecine aykırıdır. Ayrıca, bu tür başvuru yolları uyuşmazlığın temel çözüm 
yolu olan ve tarafların varlığına dayanan “dava” gibi değerlendirilemez.  
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Öte yandan, Sayıştay incelemelerinin son ve kesin nitelikte olduğunu göstermek üzere 
“kesin hüküm” terimi kullanılmıştır. Bu kararlar yargı yerlerince verilmiş ya da 
yargısal nitelikte hükümlerden değildir. Buradaki “kesinlik” yargısal anlamda değil, 
başka bir organca yeniden incelenememe ve değiştirilememe anlamındadır.Bütün 
bunlar, Sayıştay’ın uyuşmazlıkları çözümle görevli bir yargı yeri olmadığını 
göstermektedir…. Görüldüğü üzere, bir yargı yeri olarak kabul edilmeyen Sayıştay'ın 
verdiği kararın da, "mahkeme ilamı" niteliğinde olduğu söylenemez. 
Öyleyse, bir kanun hükmünün uygulanmasında, yargı mercileri ile Sayıştay'ın 
yorumunun bağdaşmaması ve dolayısıyla farklı bir sonuca varılmış olması halinde, 
yargı mercilerinin yorumuna dayanan mahkeme ilamına değer verilmesi gerekir.  
Nitekim, Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde; Sayıştay'ın verdiği kararın, 
aynı konuda verilmiş bir yargı merciinin kararı karşısında, "mahkeme kararı" olarak 
dikkate alınamayacağı hususu oybirliğiyle benimsenmiştir. Nihayet, mahkeme ilamı 
olarak nitelendirilmeyen Sayıştay kararının, ilgili olduğu konuda yargı yerlerince 
dikkate alınıp, "güçlü delil" olarak kabul edilmesine ise bir engel 
bulunmamaktadır232. 

Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi de benzer şekilde bazı kararlar vermiştir. Karara konu olayda, 
Sayıştay’ın 2010 yılında verdiği bir tazmin kararı üzerine yapılan işlemlere karşı asliye hukuk 
mahkemelerinde açılan bir dava söz konusudur. Sayıştay, bir üniversitenin Uzaktan 
Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen iki adet projesinden 
elde edilen hasılatın ilgililere ödenmesi sırasında kanunî sınırdan fazla katkı payı ödendiği 
için 33.337,50 TL kamu zararı tespit etmiş, bu zararın harcama yetkilisi olan başhekim ve 
gerçekleştirme görevlisinden müşterek ve müteselsilen tahsiline karar vermiştir. Bu kararın 
icrası için yapılan hukuki işleme karşı asliye hukuk mahkemesinde dava açılmış, mahkeme 
Sayıştay ilâmını gerekçe göstererek davanın reddine karar vermiştir. Kararın temyizi üzerine 
Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi Sayıştay’ın bir mahkeme olarak kabul edilemeyeceği, sadece 
verdiği karara dayanak olan delillerin bir bulgu olarak değerlendirilebileceği, tarafların yeni 
delillerle iddialarını kanıtlayabilmeleri için esasa girilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Kararın 
bir kısmı şöyledir:  

Uyuşmazlık, Sayıştay’ın mahkeme sayılıp sayılmadığı, verdiği kararların mahkeme 
kararı sayılıp sayılmayacağı ve kesin hüküm niteliğinde olup olmadığı hakkındadır. 
Kural olarak Sayıştay, uyuşmazlıkları çözümle görevli bir yargı yeri değil, devlet 
harcamalarını denetlemek, hesap ve işlemlerini sonuçlandırmakla görevli anayasal 
bir kurumdur. HMK.nın 303.maddesinde düzenlenen kesin hüküm, muhakeme 
yetkisine haiz mahkemelerin verdikleri ve kesinleşmiş kararlar bakımından söz 
konusudur. Sayıştay'ın kararı mevcut davanın taraflarını bağlamaz. Taraflar iddia ve 
savunmalarını mahkeme huzuruna Sayıştay kararı ile bağlı olmaksızın, getireceği 
delillerle kanıtlayabileceklerinden eldeki davada bu deliller incelenmelidir. Kuşku 
yok ki bu incelemede Sayıştay kararında ortaya konan olgu ve bulgular da 
değerlendirilebilir.  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23.06.2011 tarih, 2011/4-206 
Esas, 2011/461 Karar sayılı kararında Sayıştay’ın işlevinin yargısal nitelikte olmadığı, 
hakimler tarafından yargı gücü kullanılarak yapılan bir uyuşmazlığın çözümü 
niteliğinde olmadığı, Sayıştay’ın yargı organı olarak nitelendirilemeyeceği 
belirtilmiştir.  
O halde, mahkemece davalı R.. U.. açısından da işin esası hakkında hüküm kurulması 

                                                      
232  Yrg. HGK. 23.6.2011 gün ve E.2011/4-206,K.2011/461, 
http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/ (Erişim Tarihi: 09.10.2016). 

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/
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gerekirken, davalı hakkında kesin hüküm varmışcasına, yazılı şekilde davanın 
usulden reddine karar verilmesi hatalı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir233. 

B.Sayıştay İlâmlarının Kesin Hüküm Olarak Tanınmaması Sorunu 

Anayasa Mahkemesi’nin Sayıştay’ın bir yargı organı olmadığı, dolayısıyla kararlarının da 
mahkeme kararı olarak nitelendirilemeyeceği yönündeki içtihadını uzun yıllar sonra, 
27.12.2012 tarihinde verdiği kararıyla değiştirdiği görülmüştür. Aşağıda bir kısmına yer 
verilen bu kararla birlikte artık adli yargı organlarının da Sayıştay’ın bir mahkeme olduğunu 
kabul ettiği pek çok kararı gözlenmektedir234.  

Anayasa Mahkemesi’nin 27.12.2012 tarih ve 2012/102 Esas, 2012/207 Karar sayılı kararının bir 
kısmı şöyledir:  

Sayıştay, sorumluların hesap ve işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı, hukuka 
aykırı ise kamu zararı doğurup doğurmadığı ve hukuka aykırı malî işlem ile kamu 
zararı arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı yolunda, 6085 sayılı Kanun'da 
öngörülen yargılama usullerini izleyerek bir inceleme yaptıktan sonra, her üç 
koşulun da gerçekleşmesi durumunda kamu zararının hesap sorumlusundan 
tazminine karar vermektedir. Sayıştayın tazmin kararı vermesi, hukuka aykırılığın 
müeyyidesidir. Anayasa'nın 160. maddesinin birinci fıkrasında, Sayıştayın bu kararının 
kesin hüküm niteliğinde olduğunun açıkça belirtilmesi ve bu karara karşı herhangi 
bir hukuksal yola başvurma yolunun öngörülmemiş olması, Sayıştay kararının 
yargısal anlamda kesin hüküm niteliğinde olduğunu göstermektedir235. 

Anayasa Mahkemesi’nin son dönem kararlarıyla Sayıştay’ın bir mahkeme olduğunun açıkça 
belirtilmesiyle birlikte bu husustaki tartışma kapanmış olsa da, hesap yargısı- adli/idari 
yargı arasındaki uyuşmazlık farklı boyutta devam etmektedir.  Halihazırda uygulamada 
yaşanan sorun, Sayıştay ilâmlarının adli ve idari yargı organları tarafından kesin hüküm 
olarak kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadır (Mutluer vd., 2015, s. 154; Koçberber, 2015, 
s. 65).  

Kesin hüküm, davanın tarafları arasındaki hukukî ilişkinin, bütün bir gelecek için kesin olarak 
tespiti veya düzenlenmesi ve aynı davanın hükmün kesinleşmesinden sonra yeniden 
açılamamasıdır (Kuru, Arslan & Yılmaz, 2007, s. 716). Anayasa Mahkemesi, Sayıştay’ın hükme 
bağladığı işlerin dava236; kararlarının da kesin hüküm237 niteliğinde olduğuna hükmetmiştir. 
Bu nedenle Sayıştay kararlarının kesin hüküm niteliği tartışmaya açık değildir.  

                                                      
233  Yrg. 3.HD. 15.10.2014 gün ve E.2014/6625,K.2014/13355,  
    http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/  (Erişim Tarihi: 09.10.2016). Benzer kararlar 
için ayrıca bkz. Yrg. 3.HD. 16.10.2014 gün ve E.2014/4748,K.2014/13502; Yrg. 3.HD. 03.12.2014 gün ve 
E.2014/8047,K.2014/15781, http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/ (Erişim Tarihi: 
09.10.2016). Yargıtay 4.HD. 26.4.2012 gün ve E.2011/5025,K.2012/7366, 
https://www.karartek.com.tr/#/karar/kararhavuzu (Erişim Tarihi: 18.10.2016). 
234  Yrg. 8.HD. 11.04.2016 gün ve E.2014/25068,K.2016/6541; Yrg. 8.HD. 26.01.2016 gün ve 
E.2015/23710,K.2016/1192,  https://www.karartek.com.tr/#/karar/kararhavuzu (Erişim Tarihi: 
18.10.2016). Yrg. 8.HD. 20.03.2014 gün ve E.2014/1591,K.2014/4752; Yrg. 8.HD. 26.01.2016 gün ve 
E.2015/23359,K.2016/1191; Yrg. 15.HD. 01.06.2015 gün ve E.2015/109,K.2015/2665, 
http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/ (Erişim Tarihi: 10.10.2016). 
235 RG. 02.04.2013-28606 mük. Anayasa Mahkemesi’nin aynı yöndeki diğer kararları için ayrıca bkz. 
Any.M. 28.02.2013 tarih ve E.2011/21,K.2013/36, (RG. 06.03.2014-28933); Any.M. 03.04.2013 gün ve 
E.2011/142,K.2013/52, (RG. 29.05.2014-29014). 
236 Any.M. 13.11.2014 tarih ve E.2014/172,K.2014/170 sayılı kararında konuya ilişkin olarak; 
“Sayıştayın, anılan görevinin icrası kapsamında mahkeme sıfatının bulunduğu saptandıktan sonra bu 
görev çerçevesinde karara bağladığı işlerin Anayasa'nın 152. maddesinin birinci fıkrası bağlamında 

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/
http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/
https://www.karartek.com.tr/#/karar/kararhavuzu
https://www.karartek.com.tr/#/karar/kararhavuzu
http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/
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Bununla birlikte adli ve idari yargı organları, kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle tazmin 
hükmü verilen sorumluların açtıkları davalarda Sayıştay tarafından hükmedilen kamu 
zararını dikkate almayarak yargılama sırasında bilirkişiler marifetiyle yeniden hesaplama 
yapmaktadır. Yargılama sonucunda Sayıştay’ın hükme bağladığı kamu zararı miktarı 
değişmekte, bazen iptal edilebilmektedir238.  Bu durumda malî yargı alanında bir ihtisas 
mahkemesi olan Sayıştay tarafından hesaplanan kamu zararı yerine bu alanda uzmanlığı 
tartışılabilecek bilirkişiler tarafından yapılan hesaplara itibar edilmekte ve yeni yargı 
kararları oluşturulmaktadır. Böylece bir yandan idarenin uğradığı zarar daha azı ile hükme 
bağlanırken diğer yandan da on yıllara varan gecikmelerle tahsil edilebilmektedir.  

Bazı durumlarda da kamu idareleri, Sayıştay ilâmında adı geçen ahizlerden kamu zararını 
doğrudan tahsil yoluna gitmekte, bu durumda da Sayıştay’daki hesap yargısında kendisini 
savunma imkânı bulamamış kişiler işlemin iptali için yargıya başvurmaktadır. Bu 
yargılamalarda da gerek adli gerek idari yargı mercileri Sayıştay ilâmının esasına girerek 
kamu zararının ne olması gerektiği konusunda yeni kararlar verebilmektedirler.  

SONUÇ 

Malî yargı alanında ihtisas mahkemesi olarak kabul edilen Sayıştay’ın kamu zararının 
miktarını ve bu zarara kusuruyla yol açan kamu görevlilerini tespit etme yetkisi, başta 
Anayasa olmak üzere ilgili kanunlarla düzenlenmiştir. Bununla birlikte yargı fonksiyonu 
uzun yıllar Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş; Sayıştay sadece denetim yapan ve 
Parlamentoya rapor sunan yönüyle anayasal bir kurum olarak değerlendirilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi’nin bu içtihadı diğer yargı organlarını da aynı yönde kararlar vermeye sevk 
etmiştir. Gerek Danıştay gerek Yargıtay kararlarına yansıyan içtihatlarda Sayıştay bir 
mahkeme olarak tanınmamış, kararları ilâm niteliğinde görülmemiştir. Anayasa 
Mahkemesi’nin son dönemde verdiği kararlarda Sayıştay’ı bir mahkeme; verdiği kararları da 
kesin hüküm olarak nitelendirmesinden sonra hesap yargısı ile adli ve idari yargı arasındaki 
uyuşmazlıklar sona ermemiş; farklı bir boyutta yaşanmaya devam etmektedir. Bu 

                                                                                                                                                                      
"dava" niteliğinde olup olmadığının da tartışılması gerekmektedir. Anayasa'nın 152. maddesinde sözü 
edilen "dava" kavramının, özel usul kanunlarındaki anlamına bağlı kalınmaksızın, bir anayasa yargısı 
terimi olarak, anayasa yargısındaki işlev ve amacı gözetilerek yorumlanması gerekmektedir. Dava 
kavramı her usul hukuku dalında ayrı içerik ve şekillere büründüğünden, bunlardan birine bağlı 
kalınarak yapılacak tanım, diğer yargı kollarında görülen işlerin dava kavramının kapsamı dışında 
bırakılması riskini taşımaktadır. Bu durum, anayasa yargısının işleviyle bağdaşmamaktadır. 
Dolayısıyla Anayasa'nın 152. maddesinde sözü edilen dava kavramının tüm yargı kollarında görülen 
işler göz önünde bulundurularak anlamlandırılması kaçınılmazdır. Sayıştayda görülen hesap 
yargılaması, Sayıştay denetçisinin, sorumluların hesap ve işlen hükümlerinin kanuna aykırı olduğu ve 
bu nedenle kamunun zarara uğratıldığı iddiasını içeren yargılamaya esas raporun Başkanlığa 
sunulmasıyla başlayan bir süreçtir. Sayıştay denetçisi, yargılamaya esas raporunda, sorumlunun 
kanuna aykırı hesap ve işlemleri nedeniyle oluşan kamu zararının sorumludan tazminine karar 
verilmesini istemektedir. Sayıştay yargılama dairesi, hesap yargılaması kapsamında sorumluların 
hesap ve işlemlerinin kanuna uygun olup olmadığını inceledikten sonra neticeye göre ya sorumluların 
beraatına ya da kamu zararının sorumlulardan tazminine karar vermektedir. Dolayısıyla Sayıştayın, 
hesap yargılaması kapsamında baktığı yargısal işin Anayasa'nın 152. maddesi anlamında bir dava 
olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verilmiştir. (RG. 10.1.2015-29232). 
237 Any.M. 27.12.2012 tarih ve E.2012/102,K.2012/207 sayılı kararında “Anayasa'nın 160. maddesinin 
birinci fıkrasında, Sayıştayın bu kararının kesin hüküm niteliğinde olduğunun açıkça belirtilmesi ve 
bu karara karşı herhangi bir hukuksal yola başvurma yolunun öngörülmemiş olması, Sayıştay 
kararının yargısal anlamda kesin hüküm niteliğinde olduğunu göstermektedir” ifadeleri yer 
almaktadır. (RG. 02.04.2013-28606 mük.). 
238 Yrg. 3.HD. 15.10.2014 gün ve E.2014/6625,K.2014/13355; Yrg. 15.HD. 01.06.2015 gün ve 
E.2015/109,K.2015/2665, http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/ (Erişim Tarihi: 
10.10.2016). 

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/
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uyuşmazlıkların temel nedeni, adli ve idari yargı organlarınca Sayıştay ilamlarında tesbit 
edilen kamu zararının dikkate alınmayarak bilirkişi marifetiyle yeni hesaplama yapılması;  
Sayıştay ilamlarının kesin hüküm niteliğinin göz ardı edilmesidir.  
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VERGİ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ 
BİLİNCİ VE FARKINDALIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MEHMET AKİF 

ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR 
ARAŞTIRMA 

Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇİÇEK239 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ 

Hatice ŞİMŞEK 

ÖZET 
Vergi bilinci, devletin görevlerini yerine getirebilmesi açısından verginin önemini bilen bireylerin, 
vergisel yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki istekliliklerinin düzeyini ifade etmektedir. 
Kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede sadece yasal yaptırımların ve caydırıcı 
politikaların yeterli olmaması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamayı da gerekli 
kılmaktadır. Toplumda vergi bilincinin oluşturulmasıyla gönüllü uyum düzeyinin arttırılması 
mümkündür. Vergi bilincinin oluşturulmasındaki en önemli unsur toplumun eğitim düzeyi ve eğitim 
uygulamalarının içerisinde vergi ile ilgili eğitim faaliyetlerinin etkinliğidir. 
Bu çalışmada, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin vergi farkındalığı ve bilincinin 
oluşmasında, vergi eğitiminin etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin vergi bilinci, 
literatürde daha önceden farklı araştırmacılar tarafından kullanılmış olan anketlerin geliştirilmesi 
suretiyle hazırlanan sorular vasıtasıyla ölçülmektedir. Araştırmanın evrenini, Muhasebe ve Finansal 
Yönetim bölümünde; Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi derslerini almış öğrenciler 
ile, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bu derslerden herhangi birini almamış öğrenciler 
oluşturmaktadır. Bu suretle, bu iki öğrenci grubu arasındaki vergi bilinci açısından farklılık 
gözlemlenerek vergi eğitimin vergi bilinci üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Farkındalığı, Vergi Eğitimi  
Jel Kodu: 8 K, 9 M 

 
EFFECT OF TAX EDUCATION ON THE CONSCIOUSNESS AND 

AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT TAX: A RESEARCH ON THE 
STUDENTS OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY 

ABSTRACT 
The tax consciousness means that the level of willingness to meet the tax responsibilities of 
individuals who are aware of the importance of taxation in terms of the performance of 
state’s functions. Inadequacy of the legal enforcement and the dissuasive politics solely in the 
struggle of the unrecorded record economy and the tax evasion requires the voluntary 
obedience of taxpayers to taxation. It is possible to increase voluntary compliance by creating 
the tax consciousness in the society. The most important factor in the creation of the tax 
consciousness is the educational level of the society, and the efficiency of educational 
activities related to taxation in the educational practices.  
In this study, it is aimed to determine the effect of tax education on the creation of the 
awareness and consciousness of the students in the Mehmet Akif Ersoy University. The tax 
consciousness of students is evaluated with a questionnaire form developed by collecting the 
questions of the questionnaires prepared and used by various researchers previously in the 
literature. The population of the research consists of the students in the department of 
Accounting and Financial Management who have taken the specific courses such as Public 
Finance, Tax Law, and Tax System in Turkey, and the students in the department of 
Management Information System who have not taken the specific courses above mentioned. 
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In this way, the effect of tax education on the tax consciousness is evaluated by determining 
the difference between those two kinds of student groups in terms of tax consciousness.    
Keywords: Tax Awareness, Tax Consciousness, Tax Education 
Jel Codes: 8 K, 9 M 
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞİ 
SEÇME NEDENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK 

TUTUMLARINA ETKİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ240 

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ241 
Öğr. Gör. Dr. Gülenaz  SELÇUK242 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerin öğretmenliği seçme nedenlerinin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının ne derece yordadığını bulmaktır. Bu bağlamda 
çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 935 öğretmen 
adayı üzerinde gerçekleşmiştir. Çalışmada öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı 
tutumları ölçmek için Bulut (2009) tarafından 30 madde olarak geliştirilen ve Atalmış ve 
diğerleri (2016) tarafından  19 maddeye düşürülerek güncellenen 5’ li likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Öğretmenlik seçme nedenleri ölçmek için Balyer ve Özcan (2014) tarafından 
geliştirilen 22’li maddeden ve dışsal, içsel ve diğer sebepler olmak üzere 3 faktörden oluşan 
5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır.  Yapılan çoklu regresyon yöntemi sonucunda modelin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve öğrencilerin öğretmenliği seçme nedenleri öğretmenlik 
mesleğine karşı tutumlarının %44’ ünü açıklamaktadır. Öğretmenlik mesleğini içsel 
sebeplerle seçenlerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını positif ve anlamlı bir şekilde 
etkilerken (β=0.95, p<0.01), öğretmenlik mesleğini dışsal sebeplerle seçenlerin öğretmenlik 
mesleğine karşı tutumlarını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediği (β=-0.09, p<0.01) 
görülmüştür. Öğretmenliği diğer sebeplerden ötürü seçenlerin öğretmenlik mesleğine karşı 
tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemediği görülmektedir (β=0.11, 
p=0.08).  
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Meslek Tutumu, Öğretmenlik Mesleği Seçme Nedenleri, 
Güvenirlik, Geçerlilik, Regresyon Analizi  
Jel Kodları: I2, I21, I23. 

THE EFFECT OF PEDAGOGICAL FORMATION STUDENTS' REASONS FOR THE 
CHOICE OF TEACHING PROFESSION ON THEIR TEACHING PROFESSION 

ATTITUDES 

ABSTRACT 
This research aims to explore to what extent pedagogical formation students' reasons for 
choosing teaching impacts their attitudes towards teaching profession. In this regard, the 
study was carried out with 935 prospective teachers who receive pedagogical formation 
education at Manisa Celal Bayar University. In order to measure the students’ attitudes 
towards teaching profession, the study has employed two scales, one of which was 
developed by Bulut (2009) and consisted of 30 items. Being a five-point likert type, the tool 
was updated and reduced to 19 items by Atalmış et al (2016). On the other, a five-point likert 
type scale including 3 factors-internal, external and other reasons- and 22 items have been 
used so as to measure the reasons for choosing teaching profession. Multiple regression 
method depicts that the model is statistically significant, and students’ reasons for choosing 
teaching predict 44% of their attitudes towards teaching profession. Accordingly, students’ 
reasons for the choice of teaching profession through internal reasons have a positive and 
significant impact upon their attitudes towards the teaching profession (β=0.95, p<0.01), 
whereas the reasons for choosing teaching due to external reasons have a negative and 
significant effect on their attitudes towards teaching profession (β=-0.09, p<0.01). Students’ 
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reasons for choosing teaching because of other reasons have not significantly affected their 
attitudes towards the teaching profession (β=0.11, p=0.08). 

GİRİŞ 

Eğitim en önemli bileşenlerinden olan öğretmenlerin gün geçtikçe eğitimdeki rolü 
artmaktadır. 

Özellikle artan öğrenci nüfüsuyla beraber sınıfların kalabalık olması, öğrenci ailelerinin fazla 
beklentisi, çocukların sosyal ve kültürel yapısı öğretmeni eğitim ve öğretim sisteminde daha 
hazır hale getirmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Diğer bir ifade ile günümüz öğretmenleri  gerek 
bilişsel, gerek duyuşsal gerekse psikomotor olaraklı gerekli donanımlara sahip olması 
gerekmektedir. Bunun için de özellikle öğretmen adayların öğretmenlik mesleğine karşı 
tutumlarının olumlu olması gerekmektedir (Saracaloglu & Dursun, 2011). Çeliköz ve Çetin 
(2004) öğretmenliğe karşı olumlu bir tutum içerisinde olanların öğretmenlik mesleğininin 
gerektirdiği niteliklere sahip olup, bu mesleği gerektirdiği gibi icra ederler. 

Alanyazında öğretmenlik tutumu etkileyen faktörlerin açıklanmasıyla çok sayıda çalışmaya 
yer verilmiştir. Bu faktörler arasında cinsiyet, mezun olunan fakülte ya da bölüm, mezun 
olunan lise türü, üniversite tercihinde eğitim fakültesi bulunup bulunmaması, ailede 
öğretmen olup olmadığı ve öğretmenlik seçme nedeni vardır (Bozdoğan, Aydın & Yıldırım, 
2007; Gürbüz& Kışoğlu, 2007; Saracaloğlu & Dursun, 2011; Açışlı & Kolomuç, 2012). 
Genellikle cinsiyet, okunan bölüm ve tercih sebebinde anlamlı farklılıklar görülmüştür (Terzi 
& Tezci, 2007; Özder, Konedralı & Zeki, 2010; Polat, 2013; Önder, 2014; Kesen & Polat, 2014; 
Kocaarslan, 2014). Özellikle öğretmenlik mesleğini sevdiği için seçen öğretmenlerin diğer 
nedenlerle seçen öğretmenlere (aile istediği için, puanı yettiği için, iş garantisi ve çalışma 
koşulları) göre daha olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür (Polat, 2013; Ekici, 2014; 
Özder, Konedralı & Zeki, 2010).  

Türkiye’de yapılan öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile ilgili önceki çalışmalara 
bakıldığında öğretmenlik seçme nedeni olarak özellikle birkaç gerekçeye odaklanılmış ve 
detaylı olarak incelenmediği görülmüştür. Ancak Balyer ve Özcan (2014) öğretmenlik seçme 
nedenini 22 adet gerekçe göstererek içsel sebepler, dışsal sebepler ve diğer sebepler olarak üç 
grupta toplamıştır. İçsel sebeplerde öğretmenlik mesleğinin anlamı,ilgi çekici olması, kişilik 
yapısına uygunluğu, çocukları sevme gibi temalar alınırken, dışsal sebepler olarak 
öğretmenlikte verilen maaş, öğretmenliğin çalışma saatleri, iş güvencesi, fazla tatil imkanı 
gibi temalar alınmıştır. Diğer değişkenler olarak ise aileden, arkadaşlardan, kitle iletişim 
aralarından etkilenme gibi temalar göz önüne alınmıştır.  

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenliği seçme nedenlerinin onların 
öğretmenlik tutumlarına etkisi araştırmaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap 
aranacaktır. 

1. Öğretmen adaylarının öğretmenliği seçme nedenleri onların öğretmenlik mesleğine 
karşı tutumlarınını ne kadarını yordamaktadır? 

2. Öğretmen adaylarının öğretmenliği seçme nedenlerinden hangi boyutu öğretmenlik 
mesleğine karşı tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir? 

I.YÖNTEM 

A.Çalışma Grubu 

Çalışmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılınnda Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimine devam eden 935 öğrenciden oluşmaktadır. 
Katılımcıların 350’ ü (%37.5) erkek, 585 (%62.5)’ ü kızdır. Bir lisans programından mezun 
olanların sayısı 549 (%58.7) iken, bir lisans programında öğrenci olanların sayısı 386 (%41.3)’ 
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dir. Bekar olanların sayısı 752 (%80.4) iken evli olanların sayısı ise 183 (%19.6)’ dir. Öğretmen 
adaylarının yaş ortalaması 25.7’ dir. 

B.Veri Toplama Aracı 

Çalışmada öğretmenlik mesleği tutum ölçeği ve öğretmenlik seçme nedeni olmak üzere iki 
adet veri toplama aracı kullanılmıştır.   

1.Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği 

öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ölçmek için Bulut (2009) tarafından 30 
madde olarak geliştirilen ve Atalmış ve diğerleri (2016) tarafından  19 maddeye düşürülerek 
güncellenen 5’ li likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) ölçek 
kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği cronbach alfa (iç tutarlılık katkayısı) yöntemiyle 
hesaplanmış, sonuç 0.81 olarak bulunmuştur. Bu sonuç Atalmış ve diğerleri (2016) tarafından 
bulunan sonuçla aynı değere sahiptir. Ölçeğin yapı geçerliliğini hesaplamak için MPLUS 7.4 
programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, elde edilen model sonucunda 
uyumluluk indekslerine bakılmıştır. Bulgular sonucunda RMSEA ve SRMR’nin 0.08’den 
düşük ve CFI ve TLI’nin 90’dan büyük olduğu görülmüş ve modelin kabul edilebilir 
sonucuna varılmıştır (χ²(58, 935)=216.95; CFI=0.96; TLI=0.93; RMSEA=0.06; SRMR=0.05). 

2.Öğretmenlik Mesleği Seçme Nedeni Ölçeği 

Öğretmenlik seçme nedenleri ölçeği olarak  Balyer ve Özcan (2014) tarafından geliştirilen 
22’li maddeden oluşan 5’li likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) ölçek 
kullanılmıştır. Bu ölçek dışsal, içsel ve diğer sebepler olmak üzere 3 faktörden oluşmaktadır. 
Balyer ve Özcan (2014) herbir  faktörün iç tutarlılık katsayısını sırasıyla 0.91, 0.80 ve 0.74 
olarak hesaplarken, mevcut çalışmada ise herbir faktörün iç tutarlılık katsayısı 0.84, 0.82 ve 
0.70 olarak bulunmuştur. Bu durum kullanılan ölçeğin herbir boyutunun güvenirlik 
olduğunu açıklamaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini hesaplamak için MPLUS 7.4 programı 
kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, elde edilen model sonucunda uyumluluk 
indekslerine bakılmıştır. Kline (2015)’ a göre bulgular sonucunda RMSEA ve SRMR’nin 
0.08’den düşük ve CFI ve TLI’nin 90’dan büyük olduğundan dolayı modelin kabul edilebilir 
sonucuna varılmıştır. Bulgular sonucunda RMSEA ve SRMR’nin 0.08’den düşük ve CFI ve 
TLI’nin 90’dan büyük olduğu görülmüş ve modelin kabul edilebilir sonucuna varılmıştır 
(χ²(168, 935)=359.29; CFI=0.93; TLI=0.90; RMSEA=0.06; SRMR=0.07). 

C.İşlem 

Öğretmen adaylarının öğretmenliği seçme nedenlerinin onların öğretmenlik tutumlarının  ne 
derece yordadığını bulmak için çoklu regresyon yöntemi kullanılmıştır. Modelde bağımsız 
değişkenler olarak içsel sebepler, dışsal sebepler ve diğer sebepleri açıklayan faktörler 
kullanılırken, bağımlı değişken olarak öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları 
alınmıştır.  

II.BULGULAR 

Yapılan analizler sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve öğrencilerin 
öğretmenliği seçme nedenleri öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının %44’ ünü 
açıklamaktadır (R2=0.44, p<0.01). Bağımsız değişkenlere bakıldığında, öğretmenlik mesleğini 
içsel sebeplerle seçenlerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını positif ve anlamlı bir 
şekilde etkilerken (β=0.95, p<0.01), öğretmenlik mesleğini dışsal sebeplerle seçenlerin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediği (β=-0.09, 
p<0.01) görülmüştür. Öğretmenliği diğer sebeplerden ötürü seçenlerin öğretmenlik 
mesleğine karşı tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemediği 
görülmektedir (β=0.11, p=0.08).  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerinin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının ne derece etkilediğini bulmaktır. Yapılan analizler 
sonucunda öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıkladığı görülmekte, içsel nedenlerin ve dışsal 
nedenlerin öğretmenlik meslek tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı ve zıt yönde etkilediği 
görülmüştür. Diğer bir ifade ile öğretmenlik mesleğinin içsel nedenlerle seçenlerin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumları artarken, dışsal olarak seçenlerin öğretmenlik 
mesleğine karşı tutumları azalmaktadır. Zaten alanyazında Polat (2013), Ekici (2014) ve 
Özder ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmalarda içsel bir neden olarak kabul edilen 
öğretmenlik mesleğini sevdiği için seçen öğretmenlerin diğer nedenlerle (aile istediği için, 
puanı yettiği için, iş garantisi ve çalışma koşulları) seçen öğretmenlere göre daha olumlu 
tutum geliştirdikleri sonucuyla parallelik göstermektedir.  

Mevcut çalışmanın sonuçlardan hareketle öğretmenlik mesleğini icra edecek öğretmen 
adaylarının öğretmenliği mesleğini  karşı gerekçelerinin içsel olarak güçlendirilmesi sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Bunun için özellikle pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının bu 
süreçte bu mesleğe karşı içsel sebeplerini güçlendirmek için fakülte ve öğretim elemanlarına 
oldukça sorumluluk düşmektedir. Bu doğrultuda sadece öğretmenlik mesleğinin teorik 
yanından değil uygulama tarafına ağırlık verilmeli, sınıf içi ders aktiviteleri olarak örnek 
olaylarla desteklenmelidir.     
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SİNGAPUR’UN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI 
Arş. Gör. Papatya DEMİR243 

ÖZET 
Farklı etnik kökenli milletlerden oluşan Singa¬pur, ana kara ve adalardan oluşan 
Güneydoğu Asya’da 715,8 km² yüz ölçüyle küçük sayılabilecek bir ada devletidir. Doğal 
kaynaklar ve yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülke olmayan Singapur dünyada söz 
sahibi olabilmenin yolunu; insan kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak olduğuna 
inanmıştır. Özellikle eğitim sisteminin gelişmesiyle ülkenin diğer ülkelerle eşit düzeyde 
olunacağına inanılmıştır. Singapur’da sadece eğitim değerli değildir aynı zamanda öğretmen 
ve öğretmenlik çok değerli, saygın bir meslektir. Singapur’da bir tane öğretmen yetiştirme 
kurumu vardır. Bu kurumun dünyada en iyi üniversite sıralamasında ilk yüz üniversite 
arasında yer alması gerçek anlamda büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir. Bu üniversite 
bünyesinde öğretmen yetiştirmenin ciddi bir iş olarak görüldüğü ve buradan mezun olan 
öğretmenlerin yeterli olabilmesi için çok şey yapıldığı söylenebilir. Bu üniversitenin belki de 
en şaşırtıcı uygulamalarından biri, bir öğretmenin pek çok alanda öğretmen olabilecek kadar 
bilgisinin olması fakat bir alanda uzmanlaşması şaşırtıcıdır. Öğretmen adayları, seçici bir 
şekilde ve titiz bir biçimde seçilmektedirler. Bu adaylar seçilirken tek bir sınav yerine çoklu 
değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır. İstenen nitelikte öğretmen yetiştirmek için 
önemli koşullardan birisi öğrenci ve öğretim kadrosunu en iyi biçimde seçmektir. Ayrıca 
öğretmenlere tanınan kendini geliştirme imkânı ve verilen fırsatlar bu ülkenin eğitime 
verdikleri hatta öğretmenlere yükledikleri manayı görmemize yardımcı olmaktadır. 
Öğretmen maaşları değerlendirildiğinde diğer mesleklerden düşük olmaması da bu işe 
verilen değerin bir başka boyutunu göstermektedir. “İyi bir öğretmen iyi bir gelecektir” sözü 
bu ülkenin felsefesini göstermektedir.  
Anahtar Kelime:  Singapur, Eğitim, Öğretmen Yetiştirme Programı  
Jel Kodları: H51, H52, H53, 1200. 

TEACHER TRAINING PROGRAM IN SINGAPORE 

ABSTRACT 
Singapore consisting of nations from different ethnogenesis is a small island with 715.8 km² 
including mainland and islands in Southeast Asia. Singapore is not rich enough in terms of 
natural resources and underground resources. The country gives great importance to the use 
of human resources effectively in order to have a right to comment around the world. It is 
postulated that the country will be equal to other countries particularly with the 
development of the education system, In Singapore, not only education but also teachers and 
teaching is valuable and respected profession. There is only one teacher training institute in 
Singapore. Being among the top 100 universities in the best university rankings throughout 
the world may be regarded as a great achievement in a real sense. It may also be wise to 
emphasize that teacher training is considered as an important task and certain attempts are 
made in order that teachers who graduated from this university can have teaching 
competencies.  Perhaps one of the most surprising applications of this university is that a 
teacher is knowledgeable enough to teach in various fields, but it is surprising that they 
specialize only in a field. Prospective teachers are chosen in a selective and meticulous 
manner. For instance, instead of a single exam, multiple evaluation techniques are used. 
during the selection process. One of the significant conditions for teacher training in a 
desired quality is to ideally choose the student and the faculty members. In addition, self-
development opportunities provided for teachers help us understand their sensitivity to 
education and teachers. That teacher salaries are not lower than expected reveals the value of 
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education in this country. The statement "a good teacher is a good future" shows the 
philosophy of this country. 
Keywords: Singapore, Education, Teacher Training Program 

Jel Codes:  H51, H52, H53, 1200 

GİRİŞ 

Singapur, ana kara ve adalardan oluşan Güneydoğu Asya’da 715,8 km² yüz ölçüyle küçük 
sayılabilecek bir ada devletidir.  Bu ülkenin nüfusunun büyük çoğunluğunu %74,2 oranıyla 
Çin asıllılar oluşturmakta olup geri kalan kısmını %13,3 ile Malaylar, %9,1 ile Hintliler ve 
%3,3 ile diğer azınlıklarla birlikte yaklaşık toplam nüfus, 5.399.200’dür. Singapur’un farklı 
etnik kökenli milletlerden oluşması Çince, İngilizce, Malayca ve Tamilce olmak üzere dört 
resmi dil konuşulmasına sebep olmuştur (OECD, 2012; Şeker, 2014). 

Singapur, doğal kaynaklar ve yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir. Bu 
ülke, dünyada söz sahibi olabilmenin yolunu; insan kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak 
olduğuna inanmıştır.  Özellikle ülkenin geçmişte yaşamış olduğu deneyimler bu ülkeyi daha 
güçlü ve temkinli olmaya yöneltmiştir (Cheah & Koh, 2001). Çünkü Singapur, bir liman kenti 
olarak 1819’dan itibaren İngiliz sömürgesi altında, Malakka Boğazı’nda, İngiltere, Çin ve 
Hindistan arasında gelişmiştir. Daha sonra 1959 yılında İngiltere’den bağımsızlığını ilan 
etmesinden ve 1965’te Malezya’dan ayrılmasıyla birlikte tek başına bağımsız olarak akakta 
kalma mücadelesi vermiştir. Bu mücadele sonucunda ülkede yaşanılan sıkıntıların 
giderilmesi için gerek politik gerekse ekonomik açıdan dünyada bir güç unsuru 
oluşturabilmek ve tekrar sömürü altında yaşamak için çeşitli yollar aranmıştır (Chang, 2001). 

Singapur’un başvurduğu yollardan biri, eğitim alanda yapmış olduğu reformlardır (Ng, 
2004, 2010). Bu reformlar sayesinde bu ülke artık dünyada sayılı eğitim sistemine sahip 
ülkeler arasında yerini almıştır. Özellikle son yıllarda kaydettiği bu gelişmeler Singapur’u 
oldukça güçlü bir eğitim sistemine kavuşturmuştur (Chang, 2001; Cheah & Koh, 2001). Bu 
ülke, gerek iyi eğitimcilere, öğretmenlere, yetenekli idarecilere ve modern okul sistemlerine 
sahip olmasıyla dünyanın örnek olarak alınacak ve eğitim sistemi konusunda diğer ülkeler 
tarafından merak uyandıracak noktaya erişmiştir. Ülkenin eğitim anlayışının temel amacı; 
dünyanın en gelişmiş devlet¬lerinden biri haline getirmek için gerekli insan gücünü 
yetiştirmektir (Levent & Yazıcı, 2014). Singapur Eğitim Bakanlığı ve diğer eğitim alanında 
sorumlu olan kişiler öğrencilere bütüncül ve geniş tabanlı bir eğitim sunmayı amaçlar. 
Ülkede uygulanan çift dilli eğitim sayesinde dünyada kabul gören dil olan İngilizceyi 
öğrenciler üst düzeyde öğrenirler. Bu durum sayesinde doğu ile batı arasında sorun 
oluşturabilecek en önemli engellerden biri aşılmış olur. Öğrenciler sadece kendi kültürünü, 
kimliklerini, değerlerini korumayı öğrenmekle kalmazlar bunun yanı sıra ülkelerini 
oluşturan farklı kültürlerle dünyadaki deşik kültürleri de öğrenirler (Bal & Başaran, 2014; 
Rasmussen & Bayer, 2014). 

Singapur’un son dönemlerde uluslararası sınavlarda göstermiş olduğu başarılar ülkeyi 
merak uyandırır bir konuma getirmiştir. Dünyanın pek çok ülkesinde bu ülkenin gediği 
nokta ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar da göz önünde bulundurularak 
kendi eğitim sistemlerine uygun yenilikler yapmaya çalışmaktadırlar. Bu açıdan ele 
alındığında Türkiye de son dönemlerde gerek eğitim sistemini iyileştirmek gerekse 
öğretmen yetiştirme programlarınında çeşitli düzenlemeler yapmakta olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin kendine ait sistemini oluştururken 
Singapur’un öğretmen yetiştirme sisteminin fikir verebileceği düşüncesidir. Bu amaç 
kapsamında ilk olarak bu ülkenin genel eğitim sistemi daha sonrada öğretmen yetiştirmesi 
hakkında çeşitli litaretürlerden toplanan bilgiler verilmiştir.  

I.SİNGAPUR’UN EĞİM SİSTEMİ 
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Singapur’da okul eğitimi, okullaşmanın neredeyse %100 olduğu okul öncesi eğitimle başlar. 
Okul öncesi eğitim Singapur’da zorunlu değildir; fakat neredeyse tüm veliler çocuklarını bu 
eğitim kurumlarına gönderirler. Bundan sonraki aşama olan ilköğretim, 6 yıl (7-12 yaş) 
birinci kademe ve 4 yıl (13-16 yaş) ikinci kademe olmak üzere toplam 10/11 yıl sürer. Bütün 
öğrencilere geniş tabanlı bir müfredatın uygulandığı birinci kademenin sonunda “İlkokul 
Bitirme Sınavı” olarak adlandırılan bir sınav bulunmaktadır (Rasmussen & Bayer, 2014).  

Bu sınavda başarılı olanlar ikinci kademeye başlarlar. Bu kademede öğrencilere özel, ekspres 
ve normal (akademik ya da teknik) olmak üzere farklı kurlar sunulmaktadır. Ekspres ve özel 
kurda olanlar dördüncü yılın sonunda bitirme sınavına girebilirler. Normal kurda olanlar ise 
önce kendi kurlarının bitirme sınavlarına ardında da bir yıl hazırlık sonunda bir üst 
seviyenin sınavına girmeye hak kazanırlar  (Altın, 2010). Aşağıda Singapur eğitim sistemi 
hakkında kısa bilgi sunulmuştur. 

Tablo 1: Singapur Eğitim Sistemi 

Kaynak: Altın, 2010. 

Singapur’da üniversite öncesi eğitim; teknik eğitim enstitüleri, politeknikler, kolejler ve 
merkezileşmiş enstitüler aracılığıyla verilmektedir. Teknik eğitim enstitüsünün birincil rolü, 
mezunlarına sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 
Politeknikler, Singapur’un teknolojik ve ekonomik gelişimini desteklemek için orta düzey 
profesyonelleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Kolejler ve merkezileşmiş enstitüler ise 
öğrencileri yükseköğrenim için gerekli temel bilgi ve becerilerle donatarak üniversite 
eğitimine hazırlamaktadır. Bu kurumlarda öğrenciler; beşeri bilimler, dil, sanat, matematik 

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ İlköğretim ve Ortaöğretimi kapsayıp 10/11 yıldır. 

OKULÖNCESİ 4-6 Yaş arası, 2 yıl 

İLKÖĞRETİM   6-12 yaş arası 6 yıl  

1-4 Yıl (Temel Basamak)- 4 yıl- (6-10 Yaş arası)  

5-6 Yıl (Oriyantasyon Basamağı)-  2 yıl (10-12 yaş 

arası) 

ORTAÖĞRETİM Form 1-2 Ortaokul- 2 yıl  

Lise  

Form 3-4/5 Lise Kısmı 2/3 yıl  

12-16/17 yaş arası 4 /5 yıl  

Hızlı Kurs -4 yıl 

Normal Akademik Kurs 5 yıl – 

Normal Teknik Kurs - 4 yıl 

KOLEJLER/ÜNİVERSİTE Teknik Kolejler  

Politeknik Kolejler  

Üniversite 
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ve fen bilimleri gibi farklı akademik alanlarda eğitim almayı tercih edebilirler (MOE, 2014).  

Singapur’da dört adet özerk üniversite bulunmaktadır. Bunlar; Singapur Yönetim 
Üniversitesi (Singapore Management University), Singapur Teknoloji ve Tasarım 
Üniversitesi (Singapore University of Technology and Design), Singapur Ulusal Üniversitesi 
(National University of Singapure) ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi (Nanyang 
Technological University)’dir. Bunlardan Singapur Ulusal Üniversitesi ve Nanyang 
Teknoloji Üniversitesi, 2010 yılında en iyi yüz üniversite listesine girmeyi başarmıştır 
(Levent & Yazıcı, 2014). 

Singapur’daki devlet üniversitelerinin giriş koşulları oldukça zordur. Bunun nedeni, 
okullardaki mükemmeliyetçilik ve başarı geleneğinin öğrencinin tüm potansiyelini açığa 
çıkarmada en önemli araç olduğunun düşünülmesidir (Bakioğlu & Göçmen, 2013). Singapur 
eğitim sistemi sorunsuz bir şekilde gelişmemiş olup, değişen fikirlere ve durumlara uygun 
olarak üç dönem halinde meydana gelmiştir (OECD, 2012). 

II.SİNGAPUR’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

Singapur’da bir tane öğretmen yetiştirme kurumu vardır. Bu kurumun adı ise Ulusal Eğitim 
Enstitüsü (NIE)’dür. NIE, en iyi yükseköğretim kurumları sıralamasında yer alan en prestijli 
üniversitelerinden Nanyang Teknoloji Üniversitesi‟nin bünyesinde yer almaktadır. NIE’de 
ilkokul öğretmeni olmak isteyenler için 3, ortaokul öğretmeni olmak isteyenlere yönelik ise 1 
program vardır. İlkokul öğretmenliğine yönelik programlar Eğitimde Lisans Sonrası 
Yeterlilik (İlkokul), Eğitimde Lisans Yeterlilik ve Eğitimde Yeterlilik olarak adlandırılır. 
Sanat, Müzik Beden Eğitimi ve Ana dil öğretmenliği gibi ileri derecede eğitim alanların 
dışında bütün ilkokul öğretmenleri İngilizce, Matematik, Fen veya Sosyal bilimlerini ya da 
dört dersin tamamını okutabilecek düzeyde yetiştirilirler. Bu yüzden ilkokul öğretmeni 
yetiştiren programların üçünde de matematik öğretim metodolojisi programın temel zorunlu 
dersini oluşturmaktadır. Bu üç programın her biri de aday öğretmenlere alternatif üç alanda 
uzmanlaşma fırsatı vermektedir. Bunlar ana dil, beden eğitimi, sanat veya müzik alanlarıdır. 
Beden eğitimi, sanat veya müzik alanında eğitim alanlar ise ikinci veya üçüncü bir dersi 
öğretmekle yükümlüdürler (Khoh &Teo, 2002; NCEE, 2016).  

Öğretmen yetiştirme programlarında Öğretmenlik Uygulamaları temel ve zorunlu bir 
derstir. Öğretmenlik Uygulamaları dersi boyunca aday öğretmenler Singapur‟daki yaklaşık 
400 okuldan birine görevlendirilirler. Bu aday öğretmenler Öğretmenlik Uygulamaları dersi 
süresince bütün zamanlarını okullarda geçirmek zorundadırlar. Başlangıçta bu öğretmen 
adaylarına 2 ile 3 hafta süren sınıfları gözleme fırsattı verilir. Daha sonrasında ise ders 
anlatmakla yükümlüdürler. Bu aday öğretmenler hem fakülte üyeleri hem danışman 
öğretmen rolünü üstlenen uygulama öğretmenleri tarafından desteklenirler (Rasmussen & 
Bayer, 2014).  

Singapur’da ilkokul öğretmenliği programına girebilmek için öncelikle programa 
başvuracak olanların 12 yıllık okul hayatından sonra 18 yaşında girmeleri gereken A Seviyesi 
(A-Level) isimli ulusal sınavı geçmek durumundadırlar. Ayrıca öğretmen yetiştiren 
kurumlara başvuracak bütün adaylar İngilizce‟den O-level (Ordinary Level) sınavından 
geçer bir not almak durumundadırlar (Khoh & Teo, 2002). Ortaokul öğretmenlikleri için ise 
adayların üniversite mezunu olmaları şarttır. Bu adayların katılacağı öğretmen yetiştirme 
programı “Eğitimde Lisans Sonrası Yeterlilik” olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
aday öğretmenler Singapur‟da ya da diğer deniz aşırı ülkelerde eğitim bilimlerinin dışında 
değişik alanlarda lisan eğitimlerini tamamlamış olarak ortaokul öğretmen yetiştirme 
programlarına katılabilirler (Orakçı, 2015).  

Program boyunca her aday öğretmen lisan eğitimlerine uygun 32 Eğitim Bakanlığı 
tarafından belirlenen iki temel derste öğretmenlik yapabilecek biçimde yetiştirilir.  Her bir 
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dersin süresi 1 yıllık eğitim programda toplam kredinin yaklaşık %25‟erlik kısmını 
oluşturmaktadır ve diğer %25‟lik kısım ise sınıf yönetimi, öğretim tasarımı, eğitim psikolojisi 
ve sosyolojisi derslerinden oluşmaktadır. Eğitim programının kalan diğer büyük bir kısmı ise 
programda 10 hafta süren öğretim uygulamalarına ayrılır (Khoh & Teo, 2002; NCEE, 2016). 
Lisans derecesine sahip olup da öğretmen olmak isteyenler NIE’deki öğretmen yetiştirme 
programlarından birini tamamlamak zorundadırlar. Aynı zamanda Yeterlik Giriş Sınavı’nı 
geçmek zorundadırlar. Öğretmen yetiştirme programına giren adayın eğitim seviyesine bağlı 
olarak farklı programlar mevcuttur. Bu programlar Uzmanlık, Doktora ve Lisans derecesi 
şeklindedir. Süreleri 2 ile 4 yıl arasında değişir. A- level ya da politeknik derecelere (mesleki 
alanda derece) sahip öğretmenler ise NIE derece programını tamamlamak zorundadırlar. 
NIE‟deki programlar ise tek bir alanda ileri derecede eğitimden ziyade eğitim pedagojisine 
ve eğitim derslerine dayalıdır. Diğer bir ifadeyle denilebilir ki Singapur‟da öğreteceği dersin 
uzmanı olmadan ve en az bir yıl zorlayıcı bir öğretme sanatı eğitimi almak zorundadırlar. Bu 
eğitim programı ise ülkenin eğitim siteminin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli 
güncellenmektedir (MOE, 2014; NCEE, 2016).  

Singapur’da Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin istihdamlarını düzenleyici bir role sahiptir 
(Rasmussen & Bayer, 2014). Singapur’da öğretmen vereceği dersi vermeden önce vereceği 
derse ilişkin en az bir yıl zorlayıcı bir eğitim almaktadırlar. Öğretmenlerin maaşlarından, 
hizmet içi kurlarından ve öğretmenlerin atamalarından Singapur’da Eğitim Bakanlığı 
sorumludur (Chong & Ho, 2009; NCEE, 2016). Öğretmen maaşları diğer meslek maaşları ile 
yakındır. Ortalama en düşük ortaokul öğretmeninin maaşı GSMH‟nın iki katıdır. Eğitim 
bakanlığı diğer profesyonel meslekler oranında öğretmen maaşlarını düzenleme görevine 
sahiptir. Singapur‟da kapsamlı bir değerlendirme neticesinde ücret artışları yapılmaktadır. 
Öğretmenler okula ve topluma yapmış oldukları katkıları da içeren yaklaşık olarak 16 alanda 
değerlendirilir. Başarılı öğretmenlerin her 3 ve 5 yılda 10 bin ile 36 bin dolar oranında 
değişen ücret alma fırsatı vardır. Ayrıca taban maaşlarının %30‟una kadar performans primi 
de alabilme fırsatına sahiptirler. 25-29 yaşları arasındaki bir öğretmenin yıllık maaşı 43,563 
dolar maksimum ise 77,693 dolardır (OECD, 2013). 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Verilen bilgiler ışığında Singapur’da öğretmenlik mesleğinin değerli olduğu ifade edilebilir. 
Bu ülkede öğretmen adayları, seçici bir şekilde ve titiz bir biçimde seçilmektedirler. Bu 
adaylar seçilirken tek bir sınav yerine çoklu değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır. 
İstenen nitelikte öğretmen yetiştirmek için önemli koşullardan birisi öğrenci ve öğretim 
kadrosunu en iyi biçimde seçmektir. Singapur’da öğretmen olmak için not ortalamanızın 100 
üzerinden 85 ya da 4 üzerinden 3.50 olmak zorundadır ayrıca ilk %25’e giren öğrenciler 
öğretmen olabilmektedir (Chong & Ho, 2009; NCEE, 2016; Orakçı, 2015). 

NIE’nin düzenlediği Temel Öğretmenlik Hazırlık programlarıyla uygulamalı eğitim fırsatı 
öğretmen adaylarına sağlanmış olmaktadır. Bu eğitimin temel amacı; öğrenciyi öğretmenliğe 
hazırlamaktır. Singapur Eğitim Bakanlığı aday öğretmenlere kendilerini geliştirebilmeleri 
için ek hizmet içi kursları vermekte ve öğretmenlerin iyi bir şekilde yetişmiş olduğundan 
emin olmak istemektedir. Her ne kadar öğretmenler NIE’nin verdiği eğitimle yetişmiş olsalar 
da yani orada teori ve uygulamalı dersler almış olsalar da öğretmen adayları aynı zamanda 
staj okullarında uygulama yapmaları gerekmekte ve öğretmenlik deneyimlerini yaşayarak 
öğrenmektedirler.  

Öğretmen adayları uygulama okullarında sadece öğrencileri ya da öğretmenleri gözlemezler 
onlar aynı zamanda bir öğretmen olarak dersi anlatırlar ve okulun her türlü faaliyetlerine bir 
aktif görev yapan bir öğretmen gibi katılırlar. Bu durumda öğretmen adaylarına gerçek bir 
öğretmenlik deneyimi kazandırmaktadır (NIE, 2016). Öğretmen adayları bir yıl içinde iki 
dönem uygulamalı dersler almaktadır. Öğretmen adayları yapılandırmacı eğitim anlayışı 
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doğrultusunda ekip çalışmalarıyla ders uygulamalrı yaptırılmaktadır. Ayrıca bu adaylara, 
öğrencilerin birbirinden farklı oldukları ve bu farklılıkları göz önünde bulundurmları 
gerektiği anlatılmaktadır.  

Sonuç olarak Singapur Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğine büyük oranda önem 
vermektedir. Öğretmenlik mesleğinin değerle olması, öğretmenlere tanınan kendini 
geliştirme imkanı ve verilen fırsatlar bu ülkenin eğitime verdikleri hatta öğretmenlere 
yükledikleri manayı görmemize yardımcı olmaktadır. Öğretmen maaşları 
değerlendirildiğinde diğer mesleklerden düşük olmaması da bu işe verilen değerin bir başka 
boyutunu göstermektedir. “İyi bir öğretmen iyi bir gelecektir” sözü bu ülkenin felsefesini 
göstermektedir.  

Ülkemiz açısından fikir oluşturak unsardan biri, hiç kuşkusuz öğretmenlik mesleğine 
gereken değerin yeniden gözden geçirilmesi olacaktır. Çünkü ülkemizde öğretmenlik 
mesleğine yeterli değer verilmediği ve öğretmenler zaman zaman hakettikleri değerleri 
gerek toplumdan gerekse bu mesleği veren kişiler tarafından göremedikleri bilinmektedir. 
Ayrıca Singapur’un öğretmenliği seçkin bir meslek olarak gördükleri görülmektedir ve her 
isteyen kişi öğretmen olamayacağı açık bir şekilde görülmektedir. Bizim ülkemiz açısından 
da öğretmelik mesleği için isteğin yanı sıra özl koşullarında olabileceği düşününebilir (okul 
ortalaması, bu iş için gerekli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı gibi).  Son olarak 
Singapur’un başarınında öğretmenlerin rolunün büyük olduğu ve ülkemizde de başarının 
artması için iyi yetişmiş bir öğretmen kadrosuna ihtiyaç duyduğumuz ifade edilebilir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER MOTİVASYONU 
DÜZEYLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN244, 

ÖZET 
Kariyer gelişimi ve planlama konusu lisans ve önlisans öğrencileri için son derece hayati bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple de kariyer motivasyonu konusu kariyer 
kararlarından önce ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışma öncelikle kariyer 
motivasyonu kavramı konusunda tanımlamalar yapmakta ve konuya ilişkin bir literatür 
taraması sunmaktadır. Aynı zamanda London’ın (1983) kariyer motivasyonu kuramı esas 
alınarak üniversite öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeylerinin lisans, ön lisans 
durumlarına ve cinsiyetlerine göre değişkenlik gösterip göstermediği incelenmiştir. 
Araştırmada lisans öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeylerinin ön lisans öğrencilerine 
göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kız öğrencilerin erkek öğrencilere 
göre daha yüksek bir kariyer motivasyonu düzeyine sahip olduğunu da ortaya koymuştur.  
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Motivasyonu, Kariyer Kimliği, Kariyer Esnekliği, 
Kariyer İçbakışı  
Jel Kodları: M54, J22, J24. 

ABSTRACT 
Career development and planning is regarded as a vital issue especially for the vocational 
high school and graduate students. So, the term ‘career motivation’ should be dealt with far 
before all the career decisions. Career motivation is conceptualized here as a 
multidimensional construct internal to the individual, influenced by the situation, and 
reflected in the individual's decisions and behaviors.  Our research firstly gives a detailed 
definition of the term ‘career motivation’ and the researches in the literature. Then, on the 
basis of London’s (1983) career motivation theory,  the career motivation levels and the 
effects of gender variables on career motivation levels of students are researched. The 
research shows that the career motivastion levels of graduate students arehigher than the 
vocational high school students. The results also show that girls have got a higher level of 
career motivation levels than the boys. 
Key Words: Career, Career Motivation, Career İdentity, Career Resilience, Career İnsight 
JEL Codes: M54, J22, J24 

GİRİŞ 

Çalışma hayatındaki bireylerin nitelikli olması ve ihtiyaç duyulan alanlarda boşluk 
doldurabilmeleri için son derece önemli olan kariyer düşüncesinin altında yatan önemli bir 
kavram motivasyon kavramıdır. Bir kişinin hareket gücü ya da bireyi harekete geçiren güç 
olarak bilinen motivasyon kavramı, bireyin istenilen davranışı yapması için o işle ilgili 
yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olmasını gerektirmektedir (Aldemir vd., 2004).  Bireylerin 
özellikle kariyer hayatlarının başlangıcında sahip oldukları motivasyon düzeyleri, gerek 
kariyer planlamalarını daha sağlıklı yapmalarına gerekse de yapılan bu planlama 
çerçevesinde hedefleri için istekli bir şekilde çalışabilmelerine yardımcı olacaktır. 

Kariyer motivasyonu konusu bugüne kadar işletme ve psikoloji bakış açılarıyla ele alınmış 
ve daha çok içeriği ve kapsamı konusunda çalışmalara öncelik verilmiştir. Bu alandaki 
yapılan çalışmalar incelendiğinde uygulamalı çalışmaların yeterli seviyede olmadığı dikkat 
çekmektedir. Özellikle de kariyerlerinin daha başlarında olan üniversite öğrencilerinin 
motivasyon düzeyleri konusunda bir çalışma eksikliği göze çarpmaktadır. Buradan hareketle 
bu araştırma üniversite öğrencileri üzerinde yapılarak öğrencilerin kariyer motivasyonu 
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düzeyleri ampirik olarak tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yapılabilecek böyle bir tespitin 
öğrencilerin motivasyonlarına dair yapılabilecek çalışmalarda yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir. 

I.LİTERATÜR 

Çalışma hayatındaki bireylerin nitelikli olması ve ihtiyaç duyulan alanlarda boşluk 
doldurabilmeleri için son derece önemli olan kariyer düşüncesinin altında yatan önemli bir 
kavram motivasyon kavramıdır. Bir kişinin hareket gücü ya da bireyi harekete geçiren güç 
olarak bilinen motivasyon kavramı, bireyin istenilen davranışı yapması için o işle ilgili 
yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olmasını gerektirmektedir (Aldemir vd., 2004).   

Kariyer ve gelişimi konusundaki literatür incelendiğinde Schein (1971)’den başlayarak 
günümüze kadar konunun farklı yönlerine odaklanan pek çok çalışma görülmektedir. 
Kariyer gelişimi literatürü Schein (1971)’in çalışanların kariyerleriyle ilgili algılanan güdüler, 
değerler ve kariyere yön veren becerileri kapsayan ilk çalışmalarıyla başlamış ve sonrasında 
yapılan birçok çalışma ile gelişme imkanı bulmuştur (Schein 1971’den akt. Strickstein, 1989).   

Schein (1978) ilk iş deneyimlerinin bireyin kafasındaki kariyer imajını nasıl şekillendirdiğini 
ele almış ve bireyin kariyer süreci boyunca verdiği kararlar ve yaptığı tercihleri etkileyen ve 
‘kariyer çapaları’ adını verdiği güdüler, değerler ve yetenekler açısından bir değerlendirme 
yapmıştır. Schein bireyin kariyer çapasının sadece kariyerinde istediği şeyin ne olduğuyla 
ilgili değil aynı zamanda işinde neyin iyi olduğuna inandığı şeylere de odaklanmaktadır. 
Schein’e göre, ilk kariyer yılları kariyere dair bireyin kafasında oluşacak kavram üzerinde 
son derece önemlidir (Schein 1978 den akt. Strickstein, 1989).   

Driver (1979) da benzer şekilde insanların farklı kariyer bakış açıları olduğuna dikkat çekmiş 
ve her birey için ‘kariyer başarısı’ nın farklı bir tanımlaması olduğunu vurgulamıştır. Bazı 
bireyler için kariyer başarısı kariyer merdiveninde ne kadar yükseğe çıkılabileceği iken, 
diğerleri için farklı iş deneyimlerine sahip olmak ve kendileri hakkında ne kadar çok şey 
öğrenebildikleri anlamına gelmektedir. Driver’e göre, kişinin kafasındaki kariyer kavramları 
düşünme tarzlarından, bireysel motivasyonlarından ve karar verme yapılarından ortaya 
çıkmaktadır   

Bireysel kariyer perspektifine dair bir diğer bakış açısı da Derr (1986)’dan gelmiştir. Schein’in 
ilk çalışmalarına dayanarak, Derr de, içsel güdüler, beceriler ve büyük ölçüde çocukluktan 
ve de ilk iş deneyimlerinden etkilenen kariyerle ilgili beceriler konusundaki algıları 
açısından bireylerin farklılıklar gösterdiklerini ifade etmektedir. Derr buna ek olarak 
bireylerin içsel kariyer algılarının yanında bir de dışsal kariyerden bahsetmektedir. Dışsal 
kariyer ortak kültür, bireylerin kariyer aşamaları ve örgütün kariyer gelişim program ve 
politikalarını içermektedir. Derr’e göre, bireyin içsel kariyer oryantasyonu dışsal kariyeri 
oluşturan faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir   

Üstelik birçok araştırmacı çalışanların kariyer oryantasyonlarını ve de bunun sonucunda 
kariyer kararlarını etkileyebilen bir durumsal değişken olarak örgütsel ortam ya da ortak 
kültürden bahsetmişlerdir (Kram, 1985; London ve Mone, 1987).  Öte yandan, motivasyon ve 
çalışma hayatına etkisi konusu da birçok araştırmaya konu olmuştur (Feldman ve Bolino, 
2000; London, 1993). Literatürde aynı zamanda kariyer bağlılığı olarak da bilinen kariyer 
motivasyonu araştırmacıları ise daha çok belirli iş rollerine (Walsh ve Borkowski, 1994), 
cinsiyetler arası kariyer motivasyonu farklılıklarına (London, 1993) odaklanmışlardır.  

Kariyer motivasyonu yapısı kaynağını kariyer gelişimindeki motivasyon, fikirler ve de 
teorilerin psikolojik yapısından almaktadır (London, 1983). Motivasyonun işyerindeki rolü 
ve gerek bireysel çalışana gerekse de işyerine etkisi konusunda psikoloji ve işletme alanında 
birçok önemli araştırmacı çalışmalar yapmışlardır (Lopes, 2006).   
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İşletme bakış açısıyla yapılan çalışmalar ise insan kaynakları stratejileri ve bu stratejilerin 
kariyer motivasyonunu nasıl etkilediğini (Korman,1999) incelemişlerdir. London ve Bray 
(1984) genç yöneticilerde kariyer motivasyonunun incelerken başka araştırmacılar yaş ve 
kariyer motivasyonu ilişkisini (Colarelli ve Bishop, 1990) kariyer motivasyonu ve kariyer 
gelişimi arasındaki ilişkiyi (London, 1993) kariyer motivasyonunun mesleki eğitim 
davranışları ve sonuçlarıyla ilgisini (Wolf vd., 1995) ele almışlardır.   

Kariyer motivasyonu çok yönlü olması itibarıyla, bireysel kariyer planlama ya da fırsat ve 
kariyer yönetimi sağlayan bir örgütten ziyade bireyleri geliştirmekle daha yakından ilgilidir. 
Bu kavram sadece motivasyon ve bilgi işleme süreci modelleri süreci ve içeriğini anlamaktan 
çok daha fazla içeriğe sahiptir (Hall,1990).   

Grzeda (1999) kariyer teorisinin, kariyer yollarındaki modern örgütsel çevrelerin etkisini 
dikkate alması gerektiğini ve kariyer değişimini de bu tür çevrelere fonksiyonel bir uyum 
olarak görmesi gerektiğini düşünmektedir. Grzeda kariyer motivasyonu teorisinin kariyer 
gelişimi yaklaşımını kariyer değişimine uygulamak için gereken çerçeveyi sağladığını ifade 
etmektedir. Kariyer motivasyonu iş aramaktan, iş bulmaya, örgütte kalmaktan, kariyer 
planlarını yenilemeye, eğitim arayışında olmaya ve oradan da kariyer hedefleri koymaya ve 
bu hedeflere ulaşmaya çalışmaya kadar geniş ölçekte bir kariyer kararı ve davranışıyla 
ilişkilidir (Grzeda,1999dan  akt. Green, 2007).  

II. LONDON KARİYER MOTİVASYONU TEORİSİ  

London’a göre, kariyer motivasyonu kavramı, iş motivasyonu, yönetimsel motivasyon ve 
belirli davranış ve kararları etkileyen motivasyonların bir kombinasyonudur. Kariyer 
motivasyonu çok çeşitli kariyer kararları ve davranışlarıyla ilişkili motivasyonu 
kapsamaktadır. Bu karar ve davranışlar, iş arama ve işi kabul etme, belirli bir işletmede 
kalma ya da ayrılma ve de bir kariyer planı geliştirme gibi konulardan oluşmaktadır. 
London bu teoriyi geliştirirken kariyer motivasyonu teorisine dair üç temel bileşen ortaya 
koymuştur: Bireysel özellikler, durumsal değişkenler ve kariyer karar ve davranışları. Bu üç 
bileşen hem çevresel durumlara, hem karar ve davranışlara ve hem de bu üç bileşen 
arasındaki etkileşimlerle ilgilenmesi sebebiyle diğer motivasyon modellerinden 
ayrılmaktadır (London, 1983).  Bu çalışma bireysel özellikler bağlamında bir incelemeyi 
amaçlamaktadır. 

A.Bireysel Özellikler  

Bireysel özellikler olarak ifade edilen kariyer motivasyonu bileşeni bireyin ihtiyaç ve 
ilgileriyle ilişkili kişilik boyutlarını içermektedir. London birçok bireysel boyutu, yine kendi 
içinde birçok alt boyutlara ayrılan, üç temel kategoriye ayırmıştır: Kariyer esnekliği, Kariyer 
kimliği ve Kariyer içbakışı (London, 1983).   

1) Kariyer Kimliği  

Bu ifade kişinin kariyerinin kendisi için ne kadar hayati olduğunu ifade etmektedir. Kariyer 
kimliği iki alt bileşenden oluşmaktadır: işe bağlılık ve yükselme isteği. Kariyer kimliği ile 
pozitif bir ilişkisi olan işe bağlılık boyutları ise mesleki bağlılık, profesyonel oryantasyon, 
yönetim işine bağlılık ve örgütle özdeşleşme alt boyutlarına ayrılmaktadır. Kariyer kimliği 
düzeyleri yüksek olan bireylerin kariyer tatminlerini hayattaki diğer tatminlerinden daha 
üstte tutma eğiliminde oldukları söylenebilecektir (London, 1983). Yükselme boyutu ise 
gelişme, tanınma, baskınlık ve para alt boyutlarına ayrılmaktadır. Bu boyut aynı zamanda 
yükselme isteği ile negatif ilişkili olan tatmini erteleme becerisini de içine almaktadır 
(London, 1983).   

2) Kariyer İçbakışı  
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Bu kavram kişinin kendine ve de örgüte dair gerçekçi algılara sahip olma ve bu algıları 
kariyer hedefleriyle ilişkilendirme derecesini ifade etmektedir. Hedef esnekliği ve ihtiyaç 
değişimi kariyer içbakışı ile ters orantılıdır. Bu boyutla ilgili diğer yapılar (hedef netliği, yol –
amaç netliği, sosyal anlayışlılık, kendine karşı objektif olma, beklenti gerçekçiliği, kariyer 
kararı ve gelecek oryantasyonu) ise bu boyutla pozitif ilişkili yapılardır (London, 1983).   

3) Kariyer Esnekliği  

Bu boyut kişinin optimalden daha alt bir düzeydeki kariyer şartlarında kariyer sorunlarına 
direnç gösterebilmesini ifade etmektedir.Kariyer esnekliğini daha net anlayabilmek için bu 
kavramın zıddı olan ‘kariyer savunmasızlığı’ kavramı yardımcı olabilecektir. Bu kavram 
optimalden daha alt düzeyde kariyer şartlarıyla (engeller, belirsizlikler, çalışanlarla kötü 
ilişkiler vb.) karşılaşıldığındaki psikolojik kırılganlık (üzülme ve yılma) boyutunu ifade 
etmektedir. Buradan, yüksek kariyer esnekliğine sahip bireylerin bu tür çevresel şartlara 
karşı duyarsız olacakları anlamı çıkmamalı bundan ziyade bu tür bireylerin negatif çalışma 
şartlarıyla daha etkin baş edebilecekleri dikkate alınmalıdır. Kariyer esnekliği boyutunun 
altında üç alt boyuttan bahsetmek mümkündür. Bunlardan birisi özgüven, ihtiyaç otonomisi, 
uyumsağlayabilme, içselkontrol, ihtiyaç başarısı, inisiyatif, ihtiyaçyaratıcılığı, içsel iş 
standartları ve gelişme oryantasyonlarını içine alan ‘öz yararlılık’ boyutudur. Diğeri, risk 
alma eğilimi, başarısızlıkkorkusu, ihtiyaç güvenliği ve belirsizliğe tolerans yapılarını içine 
alan ‘risk alma’ boyutudur. Son olarak ise kariyer bağımlılığı, üstler tarafından onay görme 
ihtiyacı ve iş arkadaşları tarafından onay görme ihtiyacını içine alan’ bağımlılık ‘boyutudur. 
Bu boyut diğer bağımlılık boyutlarıyla negatif ilişkili olan rekabetçilik yapısını da 
içermektedir. Bireyler yüksek öz yararlık ve risk alma boyutuna ve düşük bağımlılık 
boyutuna sahip oldukları oranda o kadar yüksek kariyer esnekliği düzeyine ulaşacaklardır 
(London, 1983).   

III. METODOLOJİ 

A. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeylerinin cinsiyet ve okul 
türü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek ve bu farklılıkların 
kaynakları konusunda yorumlamalar yapmak amaçlanmıştır.  

B. Hipotezler  

H 1: Üniversite öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeyleri erkek ve kız öğrenciler 
arasında anlamlı bir farklılık gösterir 

H 2: Üniversite öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeyleri lisans ve ön lisans öğrencileri 
arasında anlamlı bir farklılık gösterir. 

H 3: Üniversite öğrenilerinin kariyer kimlikleri lisans ve ön-lisans öğrencileri arasında 
anlamlı bir farklılık gösterir 

H 4: Üniversite öğrenilerinin kariyer esneklikleri lisans ve ön-lisansöğrencileri arasında 
anlamlı bir farklılık gösterir 

H 5: Üniversite öğrenilerinin kariyer içbakışları lisans ve ön-lisans öğrencileri arasında 
anlamlı bir farklılık gösterir 

C.Örneklem ve Veri Toplama 

Araştırma evreni olarak Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve 
meslek yüksekokulu öğrencileri seçildi. Bu evrenden rastgele örneklemle seçilen toplam 96 
öğrenciye uygulanan kariyer motivasyonu ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler SPPS 
21.0 ile analize tabi tutlmuştur. Ölçek olarak katılımcılara Day ve Allen’ın (2004) kariyer 
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motivasyonu ölçeği ile birlikte demografik değişkenleri de için alan 5’li likert şeklinde 
sunulmuş bir anket uygulanmıştır.  

D. Analiz ve Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğrencilerin  %64’ü kız %36’sı erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Okul 
türüne göre bakıldığında ise, öğrencilerin %63’nün lisans , %37’sinin ise önlisans 
öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Araştırmada kullanılan anketin Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısı 0.809 olarak hesaplanmış ve bu katsayının yüksek güvenirlik düzeyine 
işaret ettiği görülmüştür. Güvenirlik ölçümleri sonrası araştırma hipotezleri test edilmiş ve 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

H 1:Üniversite öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeyleri erkek ve kız öğrenciler arasında 
anlamlı bir farklılık gösterir. 

Tablo 1: Kariyer Motivasyonunun Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları   
   

Cinsiyet                N                         X                       SS                        t                                p           

Erkek                  34                       2.15                    0.3                    0.9                          0.035 

  Kız                     62                      2.46                     0.4 

Tablo 1’de verilen bağımsız örneklem T testi sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin 
cinsiyetlerine göre kariyer motivasyonu düzeyleri arasında anlamlı bir fark (p<0.05) ortaya 
olduğu söylenebilecektir. Buna göre, kız öğrencilerin kariyer motivasyonu düzeyleri erkek 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan hareketle H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. 

H 2:Üniversite öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeyleri lisans ve ön lisans öğrencileri 
arasında anlamlı bir farklılık gösterir. 

Tablo 2: Kariyer Motivasyonunun Okul Türüne Göre T-Testi Sonuçları    

 Okul Türü         N                         X                        SS                        t                                p           

4 yıllık                61                       2.40                    0.3                 - 0.7                             0.04 

  2 yıllık               35                        2.03                   0.4                                                       

Tablo 2’de verilen bağımsız örneklem T testi sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin okul 
türlerine göre kariyer motivasyonu düzeyleri arasında anlamlı bir fark (p<0.05) olduğu 
söylenebilecektir. Buna göre, 4 yıllık okul öğrencilerinin iki yıllık okul öğrencilerine göre 
kariyer motivasyonu düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan hareketle 
H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

H 3:Üniversite öğrenilerinin kariyer kimlikleri lisans ve ön-lisans öğrencileri arasında 
anlamlı bir farklılık gösterir 

Tablo 3: Kariyer Kimliğinin Okul Türüne Göre T-Testi Sonuçları     

Eğitim               N                         X                         SS                            t                                p           

4 yıllık               61                       2.2                       0.5                       -0.7                            0.4 

  2 yıllık              35                       2.3                       0.4                                                       
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Tablo 3’de verilen bağımsız örneklem T testi sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin okul 
türüne göre kariyer kimliği motivasyonu düzeyleri arasında anlamlı bir fark (p>0.05) 
görülememiştir. Buna göre, 4 yıllık okul öğrencilerinin iki yıllık okul öğrencilerine göre 
kariyer kimliği düzeyleri 4 yıllık okul öğrencileri ile dikkate değer bir farklılık 
göstermemektedir. Buradan hareketle H3 hipotezi reddedilmiştir. 

H 4:Üniversite öğrencilerinin kariyer esneklikleri lisans ve ön-lisansöğrencileri arasında 
anlamlı bir farklılık gösterir 

Tablo 4: Kariyer Esnekliğinin Okul Türüne Göre T-Testi Sonuçları    

Okul türü         N                         X                       SS                                t                                p           

4 yıllık               61                       2.08                        0.5                       -0.37                      0.7 

  2 yıllık              35                       1.89                        0. 5                      

Tablo 4’de verilen bağımsız örneklem T testi sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin okul 
türüne göre kariyer esnekliği düzeyleri arasında anlamlı bir fark (p<0.05) söylenebilecektir. 
Buna göre, 4 yıllık okul öğrencilerinin iki yıllık okul öğrencilerine göre kariyer esnekliği 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan hareketle H4 hipotezi kabul 
edilmiştir. 

H 5:Üniversite öğrencilerinin kariyer içbakışları lisans ve ön-lisans öğrencileri arasında 
anlamlı bir farklılık gösterir 

Tablo 5: Kariyer İçbakışının Okul Türüne Göre T-Testi Sonuçları 

Okul türü            N                         X                             SS                                t                                p           

4 yıllık                 61                       2.83                        0.5                              -0.5                          0.04 

 2 yıllık               35                     2.07                      0.4                      

Tablo 5’de verilen bağımsız örneklem T testi sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin okul 
türüne göre kariyer içbakışı düzeyleri arasında anlamlı bir fark (p<0.05) olduğu 
söylenebilecektir. Buna göre, 4 yıllık okul öğrencilerinin iki yıllık okul öğrencilerine göre 
kariyer içbakışı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan hareketle H5 
hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ 

Kariyer motivasyonu konusu içeriği itibarıyla kariyer planlamadan kariyer hedeflerine 
oradan da kariyer gelişimine kadar pek çok konuyu içermesi itibarıyla üniversite öğrencileri 
açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada ön lisans ve lisans öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeyleri ele alınmış ve 
kariyer motivasyonuyla birlikte bu motivasyonun alt boyutları olan kariyer kimliği, kariyer 
esnekliği ve kariyer içbakışı konuları incelemeye tabi tutulmuştur. 

Yapılan analizler sonrasında genel olarak kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 
yüksek bir motivasyon düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Üniversitede öğrenim gören 
kız öğrencilerin okul başarılarının erkeklere oranla daha yüksek olması bu konuda açıklayıcı 
bir faktör olarak değerlendirilebilecektir. Zira modern çağda kız öğrencilerin gelecekleri 
konusunda çok daha bilinçli oldukları ve kariyer gelecekleri konusunda da daha hassas 
olduklarını gösteren çalışmalar mevcuttur. 
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Elde edilen sonuçlardan bir diğeri ise lisans öğrencilerinin ön lisans öğrencilerine göre 
kariyer motivasyonu düzeylerinin daha yüksek çıkmış olmasıdır. Bu noktada ülkemizde iş 
olanakları açısndan lisans öğrencilerinin çok daha fazla iş imkanına sahip olmaları ve 
kendilerini geliştirdikleri takdirde daha kaliteli bir yaşama sahip olabilecekleri inancının 
devreye girdiği söylenebilecektir. Ancak her ne kadar lisans öğrencileri ön lisans 
öğrencilerine kıyasla daha yüksek ortalamaya sahip olsa da, ortalama puan olarak orta 
düzeyde seyrettikleri de dikkat çekmektedir.  

Kariyer motivasyonunun alt boyutlarından biri olan kariyer kimliği konusunda ise 
beklenenin aksine önemli bir fark ortaya konulamamıştır. Bu boyutun içeriğinde dikkat 
çeken işe bağlılık ve yükselme isteği faktörleri açısından bir değerlendirme yapmak 
gerekirse, gerek lisans gerekse de önlisans öğrencilerinin her ikisinde de bir iş sahibi olma ve 
yükselebilme arzusu görülmesi doğal bir durum olarak değerlendirilebilecektir. 

Yapılan analizler sonrasında, bir diğer kariyer motivasyonu boyutu olan kariyer esnekliğinin 
yine lisans öğrencilerinde daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu noktada içerisinde 
özgüven, risk alma ve düşük bağımlılık gibi karakteristik özellikleri barındıran bu boyutun 
ön lisans öğrencilerinde daha düşük olması üzerinde durulması gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Son olarak kariyer içbakışı konusunda yine lisans öğrencilerinin daha yüksek ortalamalar 
sergilediği görülmektedir. Anlayışlılık, objektiflik ve beklenti gerçekçiliği gibi önemli 
faktörlerden oluşan bu boyutta lisans öğrencilerinin yüksek çıkması bu gruptaki öğrencilerin 
daha olgun davranabildikleri sonucunu da beraberinde getirmektedir. 
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SOSYOKÜLTÜREL VE ETİK BOYUTUYLA KADIN CİNSELLİĞİ 
Yrd. Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN245 

ÖZET 
Cinsellik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı 
zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşmaktadır (DSÖ,1992). Aynı zamanda cinsel bir 
varlık olarak insanın sadece bedensel değil, duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü 
sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşılmasını olumlu yönde zenginleştiren ve 
artıran sağlıklılık halidir (CEDAT, 2007). Bu yüzden cinsellik biyolojik, psikososyal ve 
kültürel bir kavramı ifade etmektedir. Kadın cinselliği, kadın sağlığının ayrılmaz bir 
parçasıdır. Günümüzde “kadın cinsiyeti” ve “cinsellik”  kavramları içlerinde pek çok etik 
tartışmayı barındırmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri, karşı cins ile beraberlik, evlilik, 
arkadaşlık ve aile ilişkileri kültürel kodlardan etkilenmektedir. Kültürel kodlar cinsel 
davranışlara, cinsel tabulara ve cinsellik eğitime ilişkin tutumları da belirler. Bu nedenle 
kadın cinselliği toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve sosyokültürel unsurlardan olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Özellikle geleneksel toplumlarda bekaret ve namus kavramlarının 
kadın cinsiyetine odaklanması, cinsel istismar, şiddet, töre ve namus cinayetlerine yol 
açmaktadır. Aynı şekilde cinselliğe yönelik mitler cinsel korkulara ve cinsel işlev 
bozukluklarına neden olabilmektedir. Herkesin cinsel bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk 
için ya da üreme amacıyla yaşama hakkı vardır. Ancak kadın cinselliğine yönelik yapılan 
çalışmalarda kadınların cinsel hak ve özgürlüklerine ilişkin pek çok etik tartışma olduğu 
bildirilmektedir. Bu argümandan yola çıkarak tasarladığımız çalışmamızda günümüzde 
kadın cinselliğinin sosyokültürel ve etik yönlerinin tartışılması amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Sosyokültürel Boyut, Etik, Kadın  

JEL Kodu : I10,I12,I14 

SOCİOCULTURAL AND ETHİCAL DİMENSİONS OF WOMEN'S SEXUALİTY 

Sexuality is a combination of physical, emotional, intellectual and social aspects the effects  
of personality, communication and love enriching  (WHO,1992). At the same time as a sexual 
human being is not only physical, emotional, intellectual and social cohesion that allows, 
personality development, communication and love shared in a positive way that enriches 
and enhances healthiness (SERCC,2007).Therefore It refers to the biological, psychosocial 
and cultural concept. Women's sexuality is an integral part of women's health. Today 
"female" and "sexuality" concept includes many ethical debate. Gender roles, marriage, 
friendships and family relationships are affected by the cultural code. Cultural codes 
determine attitudes to sexual behavior, sexuality education and sexual taboos. Therefore, 
women's sexuality is affected adversely by the socio-cultural factors and gender inequality In 
particular, traditional society, honor and virginity concept to focus on gender leads to sexual 
abuse, violence, honor killings. Myths may lead to sexual dysfunction and sexual fears 
towards sexuality in the same way. Everyone has to reach sexual information right and to 
live sexual intercourse right  in order to enjoy or reproduction. However, in studies about 
women's sexuality reported  that many ethical debate about  women's sexual rights and 
freedoms. In our work we have designed based on this argument aimed to discuss the socio-
cultural and ethical aspects of female sexuality. 

 
Key Words: Sexuality, Dimensions of Sociocultural, Ethical, Women. 
JEL Code: I10,I12,I14 
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EKONOMİDE FAİZİN ÖNEMİ VE PROBLEMLERİ 
Prof. Dr. İbrahim EROL246 

Yrd. Doç. Dr. Ece Demiray EROL247 
 

        “Eğer kavramlar doğru değilse, muhakkak  
                                                                Kelimeler yanlıştır, kelimeler yanlış olunca 

                                                                  da bir eser ortaya çıkmayacaktır.” 
                                                                                                                                   Konfüçyüs 

ÖZET 
Ekonominin en zor konularından birisi ve en önemlisi faiz mekanizmasıdır, çünkü Kapitalist 
sistemin bel kemiğini faiz mekanizması oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı faiz 
mekanizmasını incelemek, ekonomide oluşan faiz yükü ile üretim artışı arasındaki  ilişkiye 
sınamaktır. Ayrıca bu ilişkiye dayanarak faiz mekanizmasının  ekonomik krizlerin bir nedeni 
olduğu tezini tartışmaktır. Öncelikle  ekonomide oluşan faiz yükü ile  GSUH karşı karşıya 
getirilmektedir. Faiz yükünün GSUH’dan  daha fazla arttığı bir gerçektir. Aslında faizin 
görevi mal ve hizmet piyasalarında  üretim artışını zorlamasıdır. Sonuçta faiz yükünü 
karşılayacak üretim artışına ulaşılamadığı için ilave kamu ve özel teşebbüs borçlanmaları 
ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca yatırımcıların  faiz getirisi alanındaki risk iştahı finansal piyasalar içindeki türev 
piyasalarda ilave kar marjlarının artmasına ve balonların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 
Son yıllarda kapitalist sistemde parasal krizlerin artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle 
Türk ekonomisine kaynak teşkil edecek faizsiz sistemin parasal sistem içindeki paylarının en 
az %50 oranına çıkartılması kaçınılmaz olarak görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Faiz Mekanizması, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Krizler, Sermaye 
Piyasası. 
Jel Kodu: E4, E51. 

ECONOMIC IMPORTANCE OF INTEREST AND PROBLEMS 

ABSTRACT 
One of the most difficult and important issues of the economy are the interest rate 
mechanism, because the backbone of the capitalist system is the interest rate mechanism. 
The aim of this study is to investigate the mechanism of interest in the economy and it is 
important to test between interest burden and increasing in production.  Moreover, this 
relationship on the basis of the mechanism of interest is a cause of the economic crisis to be 
discussed in our thesis. On one hand we investigate the interest burden and other the GNP;  
in fact increased the interest burden more than GNP.  
The responsibility of the interest rates is to increase the production of goods and services in 
the markets. Finally, the increasing of the production is less than interest burden. Therefore 
is a growing debt position of the public sector and the private enterprises. 
In recent years it is estimated to increase the monetary crisis in the capitalist system. Our 
succession is to develop Islamic banking practices in Turkey. 
Key Words: İnterest Mechanism, Economic Growth, Economic Crisis, Capital Market. 
Jel Codes: E4, E51. 

I.EKONOMİ TEORİLERİNDE FAİZ KAVRAMI 

Öncelikle  ekonomi teorileri  açısından faiz kavramına değinilmekte, piyasalar açısından faiz 
mekanizması açıklanmakta ve faiz yükü ile GSUH arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Faiz 
genel olarak Latinceden “cencus”, yani vergi, kadastro veya servet kelimelerinden 
türetilmiştir. Ekonomik açıdan faiz ise sermayenin kiralanması yolu ile zaman içinde oluşan 
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kullanılabilir gelirdir. Çoğu kez parasal sermaye  veya gerçek sermaye olarak 
anlaşılmaktadır. 

Klasik ve Neo-klasik Teoride faiz sermaye piyasasında bir denge unsuru olarak 
görülmektedir. Ancak bu model  kapalı bir ekonomiden   hareket etmekte ve dış ticaret 
ilişkileri dikkate alınmamaktadır. 

Klasik faiz teorisinde faiz oranını bireylerin yatırım ve tasarruf kararları belirlemektedir. Bu 
kararlar çerçevesinde bireyler tasarruflarını arz etmekte ve yatırımcılar da bu tasarrufları  
talep etmektedirler. 

Klasik iktisatçılar tasarruflardan söz ederken devamlı yatırım yapan bir işletmeyi göz 
önünde tutmuşlardır. Bu nedenle de kendi koşullarında tasarruf ve yatırımları aynı anlamda 
kullanmışlardır.   Neo-Klasik iktisatçılar bugünkü düşünce tarzına yaklaşarak  tasarruf ve 
yatırım kararlarının birbirinden farklı olduğunu bulmuşlardır. Tasarruf hane halkının 
kararlarıyla ilgilidir. Yatırım ise işletmecilerin tutumlarına bağlıdır. Onlar için her tasarruf 
tüketimden feragat demektir. Tüketimden vazgeçmenin karşılığı olarak da  tasarruf 
sahiplerine faiz ödenmektedir.  

Bu karar mekanizmasını  dengeye getiren kural ise faiz mekanizmasıdır. Sermaye 
piyasasında  sermaye arzı ile sermaye talebi karşı karşıya gelerek denge faiz oranını 
oluşturmaktadır. Klasik-Neoklasik modelde sermaye piyasası faiz mekanizması aracılığıyla 
devamlı denge durumunu korumakta ve bu piyasada malların transferi (para kanalıyla) 
mekanizması ağırlığını hissettirmektedir.(Erol 2011:58). 

 

Terazinin bir kefesinde GSYH(üretim) ve diğer kefesinde para miktarı  bulunmakta ve 
Terazinin bir kefesinde GSYH(üretim) ve diğer kefesinde para miktarı  bulunmakta ve 
terazinin kefelerini dengede tutmaktadır.  Teorik olarak tüm ürünler satılmakta veya  satın 
alınabilmektedir. Hane halkının satın alım gücü var olan mal ve hizmetleri satın almaya 
yetmektedir. 

Bütçe açıkları olan, cari açık problemiyle savaşan, sürdürülebilir bir büyüme düzeyini 
yakalayamayan bir ekonomiye normal şartlarda kim ucuz faiz verir ki? 

 Keynesyen ekonomide, eğer faiz oranları çok cazip bulunuyorsa, özel yatırımcılar hazine 
bonolarını satın alacaklar ve kamu sektörü ilave  para elde edecektir. Eğer kamu sektörü 
İlave borçlanma imkanına sahip değilse, bu durumda ya vergi oranlarını arttıracak,  ya da 
kamu harcamalarını kısma yoluna gidecektir. Üçüncü  diğer bir alternatif de yasalar 
elverdiği ölçüde devlet Merkez Bankasından borçlanacaktır. Merkez Bankası ilave para 
basarak kamuyu finanse edecek, kamu açıkları kapanacak veya kamu ilave  kamu 
harcamalarını arttıracaktır. Bunun sonucunda da ülkede enflasyon oranları artacaktır. Kamu 
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ayrıca devlet tahvilleri veya hazine bonolarıyla da sermaye piyasasından 
borçlanabilecektir(Ramser ve diğ. 1981;133) 

Teknik olarak ulusal paranın altın ile olan ilişkisinin kesilmesinden sonra devlet ulusal 
üretim karşılığı olmadan ilave para yaratabilmektedir. Bir çok gelişmekte olan ülkede, 
Türkiye’de ve de sanayileşmiş batı ülkelerinde 1960 ile 1970 yılları arasında  Merkez 
Bankaları bu yolu kullanmışlardır. Çünkü Keynesyen ekonomi politikasında  kamu 
açıklarının ilave para  yaratılarak kapatılması(deficit spending policy) ve konjonktür 
hareketlerinin hızlandırılması önemli bir yer işgal etmiştir. Bu uygulamada Keynesyen 
ekonomideki en büyük problem enflasyon oranlarının artması olmuştur. Başlangıçta olumlu 
etki yaratan Keynesyen uygulama  daha sonraki dönemlerde enflasyon oranını daha da 
arttırmıştır. 1980’li yıllardan sonra Monetaristler artan enflasyon oranlarının nedenini yanlış 
uygulanan Keynesyen ekonomi politikalarında bulmuşlar ve kendileri çok katı tasarruf 
politikalarına yönelmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde kamu borçlarının azaltılması ve 
kamu dengesinin sağlanması ön plana geçmeye başlamıştır 

.A.Bileşik Faiz ve Faiz Artışı 

Belirli bir zaman süresi (n) içinde faiz oranı(i) aşağıdaki formül yardımıyla açıklanmaktadır. 

Kn = K0 (1+i)n 

n katsayısı senelik faiz oranı artışını göstermekte ve buna gecikme faizi denilmektedir. 
Gecikme faizi artan oranlarda bir büyüme göstermektedir. İlk başlangıçta şekil 2 deki eğri 
marjinal, nerdeyse doğrusal bir seyir izlemekte ve zaman içinde eğri hızla yükselmektedir. 
Belirli bir zaman sonra eğri dikey eksene 900 bir acıyla devam etmektedir. İlk başlangıçta 
sadece faiz geliri elde edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde faize ilave faiz eklenmekte ve 
buna da bileşik faiz denilmektedir. Bileşik faizlerin toplamı faiz artışını hızla 
yükseltmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi zaman içinde bileşik faiz gelirlerindeki artış oranı başlangıçta çok 
az olmasına rağmen, belirli bir zaman sonra hızlı bir şekilde artış göstermekte ve neredeyse 
faiz artışı faiz gelirine paralel konuma gelmektedir (Pavloviç/Hafner2003:16). 

Bu durumu bir örnek yardımıyla da incelememiz mümkündür. 

Örnek: Kayıtlı sermayemiz  100.000 TL olsun ve Faiz oranını  da  %3,6 olarak kabul edelim, 
zaman süresi 500 sene olarak varsayılsın. 

Tablo 1. Bileşik Faiz Sisteminde Faiz Getirisi ve Büyüme Oranı 

Zaman 

Faiz Geliri 

 
Faiz artışı 
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Sene Sermaye(TL) Faiz Getirisi(TL) Büyüme % 

0 100.000 0 0 

1 103.600 3.600 3,6 

5 119.344 15.744 15.2 

10 142.429 23.085 19.3 

20 202.859 60.431 42.4 

50 586.122 383.262 188.9 

100 3.435.386 2.849.264 486.1 

200 118.018.769 114.583.383 3.335,4 

500 4.784.953.311.942 4.784.835.293.172 4.054.300,3 

Tablo 1 de görüldüğü gibi  100.00 TL kayıtlı sermaye miktarı kendisinden kat ve kat daha 
yüksek faiz getirisi sağlamakta ve çok yüksek büyüme oranlarına ulaşmaktadır. 1.sene 
103.600 TL kayıtlı sermaye miktarı 3.600 TL faiz getirisi sağlarken, büyüme oranı %3.6 
olmaktadır. 5. Senede kayıtlı sermaye 119.344 TL olmakta,  faiz getirisi 15.744 TL ve büyüme 
oranı %15.2’yi bulurken, 50 sene sonra kayıtlı sermaye 586.122, faiz getirisi 383.262 ve 
büyüme oranı %188.9 olmaktadır. İlk başlangıçta düşük olan faiz getirisinin büyüme oranı 
daha sonraki dönemlerde hızlı bir artış göstermektedir. 

B.Para Çalışır mı ? 

Paranın ödünç verilmesi karşılığında  faiz alınmaktadır. Paranın çalışmasına bir örnek 
verecek olursak; Anadolu köylüsü 10 sene önce her 10.000 TL için %9 faiz almış olsaydı.  10 
sene sonra aylık geliri 2300 TL olacaktı. 56 sene sonra Anadolu köylüsünün aylık geliri  
10.000TL’sını bulacaktı. Buradaki terslik insanın çalışmamasına rağmen parasının her geçen 
gün çalışmasıdır. 

Şekil 1. Ekonomide Faiz Döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi Türk halkının bankalara yatırmış oldukları paralar karşılığında 
faiz alınmaktadır. Bankalar halktan toplamış oldukları paraları işletme sektörüne veya  hane 
halkına, yani sermaye ihtiyacı olanlara ödünç para vermektedir. Bankalar banka gideri adı 
altında aracılık hizmeti için bir miktar da komisyon almaktadır. İşletmeciler almış oldukları 

 
Tasarruflar 

 
Banka 

 
Ekonomi 

Tasarruf Karşılığı Faiz Banka Kredisi 

Faiz Karşılığı Yatırım Kredi Faizi Geri Ödemesi 
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kredilerle üretim araçlarına yatırım yapmakta ürünlerin üretim ve satışını arttırmaktadırlar.  
Satışlardan elde ettikleri gelirlerle de bankalardan ödünç aldıkları ana parayı ve faizini geri 
ödemektedirler. 

II.SERMAYE PİYASASINDA FAİZ MEKANİZMASI 

            Tasarruf sahipleri yatırdıkları sermaye miktarı için yüksek faiz istemektedirler. Kredi 
kullanan yatırımcılar da mümkün olduğu kadar  düşük faiz oranından hareket 
etmektedirler. Demek ki düşen faiz oranlarında krediler artacak ve tasarruf oranları 
düşecektir. Artan faiz oranlarında  yatırım kredilerine  olan talep düşecek ve tasarruf 
oranları artacaktır, çünkü tasarruf edenler daha fazla faiz geliri elde edecektir. 

Artan faiz oranlarında  yatırım kredilerine  olan talep düşecek ve tasarruf oranları artacaktır, 
çünkü tasarruf edenler daha fazla faiz geliri elde edecektir. 

             Faiz 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Sermaye Piyasasında Faiz Mekanizması 

Eğer faiz oranı düşerse, yatırım kredilerine olan talep artacak ve ekonomideki tasarruf hacmi 
düşecektir, çünkü tasarruf kanalıyla elde edilecek olan faiz geliri azalacaktır. Bu durumda 
bankalar faiz oranını kredi talebi ile tasarruf arzının dengeye geldiği yere kadar indirmek 
zorundadırlar. Genel denge kredi talebiyle tasarruf arzının karşılaştığı yerde sağlanacaktır. 
Buradaki faiz oranına denge faiz oranı denilmektedir. Teorik açıdan bakıldığında sistem 
optimal bir şekilde işlemektedir.  

Oysa madalyonun diğer yüzüne baktığımızda, yani üretim artışını mercek altına aldığımızda 
dört durumla karşılaşabilmekteyiz(Senf 2008:20): 

A. Bir organizmanın tüm parçaları maksimum üretim için seferber olmuştur. 
B. Her bir ekonomik büyümenin bir üst sınırı olması zorunludur. 
C. Sınırı belirli olan bir bölgede sınırsız üretimden bahsedilemez. 

A şıkkındaki sürekli büyüme ne ekonomi alanında ve ne de doğada mümkün değildir. B 
şıkkında ise her ekonomik büyümenin optimal bir sınırı vardır, zaten devamlı maksimum 
üretim mümkün değildir. Bu nedenle de büyümenin  sürdürülebilir olması arzu 
edilmektedir. Bu sınır aşıldığında ekonomide ilave problemler(cari açık, enflasyon 
gibi)kendini göstermektedir.  C şıkkında ise, doğayı tahrip eden bir büyüme sağlıklı bir 
büyüme değildir. Diğer taraftan çalışma ve tüketim alışkanlıkları belirli mal ve hizmetlerdeki 
doyuma ulaşma ile de yakından ilgilidir. Ekonominin belirli alanlarında teknolojiye dayalı 
maksimum üretim hedeflendiğinde her ilave sermaye ihtiyacı ekonomide krize de neden 
olabilmektedir.  

Ulusal bankalar açısından yüksek faiz para miktarının kıt olmasından kaynaklanmakta ve 
yüksek faiz işletme maliyetini arttırmaktadır. Ekonomide ise yüksek faiz tasarruf hacmini 
arttırmakta ve aynı zamanda da hane halkının satın alım gücü ( satın alma  isteği, tüketim) 
düşmektedir. Mal ve hizmetlere olan talep azalmakta ve fiyatlarda bir düşme 
gözlenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi  Miktarı 

Yatırımla

r Tasarruflar 

i 

K O 

 

 

 

 



864 
 

Eğer ekonomide deflasyon, yani kötü konjonktür şartları  bulunuyorsa, kredi hacminin ve 
satın alım gücünün artması için faiz oranları düşürülecektir. Ekonomide tüketim artacak ve 
işletmeler daha fazla üretime yöneleceklerdir. Bununla birlikte ücretler,  vergi gelirleri de 
artacak ve ekonomi canlanacaktır. Ekonominin refah döneminde ise faiz oranları tam tersine 
arttırılacaktır. 

Merkez Bankası açısından bakıldığında,  yüksek faiz oranı demek piyasada para miktarının 
kıt olması demektir. Bu durumda yüksek faiz oranı işletmecilerin kredi maliyetini arttıracağı 
için ekonomide yatırım hacmi düşecek ve hane halkının tasarruf hacmi artacaktır. 
Dolanımdaki paranın dolaşım hızının yavaşlaması paranın satın alım gücünü zayıflatacak ve 
toplam talep miktarında bir düşme görülecektir. Bu durum da enflasyonun kontrol altına 
alınmasını sağlayacaktır. Ancak parasal sıkılaştırmanın ölçüsü kaçırılırsa, bu defa da 
ekonomi deflasyona doğru sürüklenecektir. 

Genel olarak ekonominin kötüleştiği durumlarda kredi talebini ve satın alım gücünü 
arttırmak için faiz oranları düşürülmelidir. Bu durumda iktisadi birimler daha fazla mal ve 
hizmet talep edecek ve üretim canlanacaktır. Ücret vergi gelirleri artacaktır. Ekonomideki 
büyüme oranlarının sürdürülebilirliğin üzerinde bir artış göstermesi durumunda da faiz 
oranlarının arttırılması ve piyasanın fazla ısınmasının önüne geçilmesi gereklidir. 

III.EKONOMİK BÜYÜME VE FAİZ  YÜKÜ 

Ekonomik büyüme ile faiz yükü arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda faiz yükünün artan 
oranlarda bir seyir izlediğini daha önce belirlemiştik. Bunun da anlamı faiz yükünü 
karşılamak için ekonomideki üretim hacminin de artan oranlarda bir seyir izlemesi 
gerekliliğidir. Faiz ekonominin devamlı büyümesini zorlamaktadır, ancak bu büyümenin 
mümkün olamayacağı açıktır. Çünkü dünyada üretim için gerekli olan girdiler kıttır ve 
dünyadaki üretim faktörlerinin miktarı ve durumu sürekli üretim için müsait değildir. Bu 
durumu da aşağıdaki örneklerde görebilmekteyiz: 

Teknoloji 

Dünya refahı uzun zamandan beri bu denli yüksek bir artış göstermişse, bu seyrin perde 
arkasında teknolojilerde ulaşılan büyük atılım yatmaktadır. Büyük sanayi devriminden bu 
yana yeni teknolojilerin devreye girmesiyle yaşantımızın her alanında, özellikle de ekonomik 
alanda büyük gelişme sağlanabilmiştir. Yeni makinaların bulunması, enerji kaynaklarının 
keşfedilmesi altyapı hizmetlerinin genişlemesini sağlanmış ve özellikle demiryollarının 
genişlemesiyle yeni pazarlar bulunmuştur Ancak yeni tekniklerin geliştirilmesi de sürekli 
büyüme için yeterli bir koşul oluşturmamaktadır. 

Özellikle işletmelerde iş bölümünün gelişmesi ve stratejik makinaların kullanılması 
verimliliği üst düzeylere çıkarmıştır. Ekonomide yoğun teknolojilerin kullanılmasıyla dünya 
ekonomisinde yüksek bir büyüme oranına ulaşmak mümkündür, ancak sürekli büyümeyi 
sağlamak için sadece teknolojik yeniliklerin uygulanması yeterli görülmemektedir. 

Hammadde Kaynakları 

Ürünlerin kullanıcıya ulaştırılmasındaki ilk sırayı hammadde kullanımı almaktadır. 19. 
Yüzyıldan zamanımıza kadar yeryüzü talan edilmiştir.  Her dakika yedi top sahası 
büyüklüğünde ormanlar  yok edilmektedir. Yağmur ormanları dünya iklimi için 
vazgeçilmezdir. Dünya hayvanlarının ve bitki çeşitlerinin çoğu tropik ormanlarda 
yaşamaktadır. Ormanlara dayalı hammadde kaynakları gün geçtikçe azalmaktadır. Bu 
nedenle de sürekli büyüme için ilave hammadde kaynaklarını temin etmek de mümkün 
değildir.          

 Enerji  Kaynakları 
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Petrol dünya ekonomisinin vazgeçilmez enerji kaynağı olmasına rağmen, bir yüzyıldan daha 
az bir zaman diliminde yok olacaktır.  Fosil enerji kaynakları da petrol gibi aynı akıbeti 
paylaşacaktır. Atom enerjisindeki gelişmeler dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır. Bu nedenle sürekli büyümeyi sağlayacak enerji kaynakları da mevcut değildir 

Su  Kaynakları 

Dünya çapında 500 büyük nehirlerden çok azı ekolojik açıdan sağlıklıdır. İleriki dönemlerde 
devletler arasında su savaşlarının çıkma ihtimali çok yüksek olarak tahmin edilmektedir.  
Sanayileşmeye paralel olarak su kaynakları da kullanılabilir olmaktan çıkmaktadır. 

Hava 

Havamızın kalitesi 1980’li yıllara göre daha iyi olmasına rağmen,  sanayinin gelişmesi, 
arabaların eksoz gazları ve aşırı oranlarda kömür kullanımı dünya ölçeğinde havamızı 
devamlı kirletmektedir. 

Yukarıda anlattığımız her parça sistem birbirine bağımlı, fakat karmaşık ve toplam sistemin 
parçalarıdır. İnsanoğlu her sistemdeki değişmelerin ortaya çıkardığı negatif etkilerin 
sonuçlarını tahmin etmekten acizdir. 

Kapitalist sistem içinde bir ekonomi kendi fonksiyonunu devam ettirebilmesi için devamlı 
genişlemek, yani üretmek zorunda ve her üretim daralması ekonomide bir krizi beraberinde 
getirmektedir. Ekonomik krizler genelde hane halkının gelirlerinde bir düşmeye neden 
olmakta, işsizliğe yol açmakta ve ilave borçlanmayı beraberinde getirmektedir. 

Herhangi bir birey bankadan kredi aldığında daha fazlasını geri ödemek zorundadır. Kredi 
geri ödemelerinde öncelik faiz ödemelerine verilmekte ve daha sonra da ana para ödemeleri 
gerçekleşmektedir. Eğer faiz ödenmek istenmiyorsa, faiz miktarı kadar daha fazla çalışmak 
zorunda kalınacaktır. Bu durum her birey gibi işletmeler ve kamu için de böyledir. Faiz yükü 
ya fakirleşmeyi sağlayacak veya daha fazla çalışmayı zorunlu kılacaktır. Diğer taraftan 
bakıldığında ise faiz gelirleri daha da artacak ve toplamda parasal servet artmış olacaktır. 

Ekonomideki verimliliği devamlı arttırmak mümkün değildir, çünkü insanoğlunun 
dinlenmeye,  boş zamana ihtiyacı vardır ve öğrenme kapasitesi  de sınırlıdır.  

Tüm bu anlatılan faktörlerden dolayı , yani kaynakların kıt olması artan oranlarda ekonomik 
büyümeyi engellemekte ve sınırlandırmaktadır. 

Bu tespitten sonra  ise ekonomik büyüme ile faiz getirisi(bileşik faiz) arasındaki ilişki 
açıklanacaktır. 

Şekil 2 de görüldüğü gibi Ali Dayı 10.000TL parayı bankaya verdiğinde değişik faiz oranları 
getirisiyle karşılaşmaktadır. !0.000 TL bir tasarruf hesabı  şekil 12’nin sağ tarafında 
görüldüğü gibi %3 faiz oranından hareketle  50 sene içinde 44.000 TL faiz getirisi 
sağlamaktadır. Eğer faiz oranı %6 oranına çıkarsa, 184.000 TL ve %9 faiz oranında ise 
744.000TL getiri sağlamaktadır. 

 10.000TL yatırımın %12 faiz getirisi grafiğe sığmamaktadır. Hesaplama yöntemiyle %12 faiz 
50 yıl sonra 2.890.000 TL getiri sağlamaktadır, yani yaklaşık ilk sermaye artışı 290 katı bir faiz 
getirisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil 2. Parasal Yatırımların Büyümesi veya Değişik Faiz Oranlarının Getirisi 

 

Kaynak: Pavlovic,Simon/Hafner,Manuel (2003)Zinsproblematik, Der Umverteilungseffekt 
des Zinses,WAHAK,Jahrgang 2003:21 

Diğer bir örneği de 1980’li yıllarda Amerikan tahvillerinin satın alınması oluşturmaktadır. Bu 
tahvillerin faiz oranı %14 ve vadesi de 30 yıl olarak belirlenmişti. Faiz oranları senelik olarak 
hesaplandı,  faiz ve bileşik faiz 30 sene sonunda ödendi. 10.000 Amerikan Doları için 
Amerikan Hükümeti  para veren kurumlara 1982 yılından başlayan ve 2012 yılında sona 
eren vade sonunda  %12 faiz oranını baz alarak300.000 Amerikan Doları ödemiştir. Aynı 
dönem içinde %14 faiz oranından hareketle de 500.000 Amerikan Doları ödenmişti. Borç 
olarak verilen paranın yaklaşık olarak 30 katı ve diğerinde ise 50 katı bankalar para 
kazanmıştı(Creutz 2012:150). 

Faiz gelirlerinde artan oranlardaki büyüme ile daha az oranlarda artış gösteren  GSUH karşı 
karşıya gelmektedir.  GSYH’nın faiz yükünden çok daha fazla artması durumunda 
ekonomide herhangi bir sorun yoktur. Ancak faiz yükünün GSYH dan daha fazla artması 
durumunda gelir dağılımı daha da bozulacaktır. Dünyada doğal kaynaklar, hammadde 
kaynakları, malların sürüm pazarlarının sınırlı ve kıt olması nedeniyle üretim miktarının 
artan oranlardaki faiz getirisine ayak uyduramayacağı açıktır. Eğer ekonomide büyüme 
yavaşlarsa, artan faiz yükü nedeniyle üretime olan baskı artacak ve faiz getirisinin daralması 
da sermayenin ilave gelir elde etmek amacıyla sermaye piyasasına yönelmesi kaçınılmaz 
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olacaktır. Sermaye piyasasında daha fazla kar elde etme arzusu yatırımcıları türev ürün 
piyasalarına yöneltmekte de ilave balonların oluşması kaçınılmaz olmaktadır.  

Diğer taraftan faiz yükünün artması nedeniyle de işletmeler  borçlanmak zorunda 
bırakılmakta, sonuçta  zamanla iflaslar ve ekonomide resesyon kendini göstermeye 
başlamakta ve işsizlik artmaktadır. Faiz Yükü ekonomide bir tümör oluşturmakta, yavaş 
yavaş kendini hissettirmeden, fakat dramatik bir şekilde sosyal ve ekonomik hayatı felce 
uğratmaktadır.  

A.İşletme Sektöründe Faiz Sistemi ve Borçlanma 

İşletme sektörü için faiz personel ve malzeme harcamaları gibi bir maliyet faktörüdür. 
İşletmelerde tüm maliyetler ürün fiyatlarına eklenerek piyasaya aktarılmaktadır. Sonuçta 
fiyat artışları son tüketiciye kadar ulaşmaktadır. Üreticinin piyasada yaşayabilmesi için bu 
yola girmesi kaçınılmazdır. Bir taraftan tasarrufçular yüksek faiz geliri elde etmek için 
bankalara gitmektedirler ve diğer taraftan tasarrufçular pazarda ürün satın alırken daha 
önce elde ettikleri faiz gelirini tekrar geri vermektedirler. Çünkü faiz tüm ürünlerin 
fiyatlarında gizlidir ve faiz yükünü de tüketiciler taşımaktadır. 

Firmalar elde ettikleri karlarını ya tüketime, ya da hisse sahiplerine temettü şeklinde 
ayıracak ve geri kalan kısmı da yatırımlarında kullanacaktır. Firmalar arasındaki rekabet 
nedeniyle bazı firmalar geri planda kalabilecektir. Bunun da nedeni modern üretim 
metotlarıyla parça başına düşen maliyetin düşürülememesi sonucu ürünlerde yaşanan fiyat 
artışlarına gidilmesidir.  Sonuçta firmayı bekleyen tehlike iflastır. Çünkü azalan firma 
gelirleri işletmenin maliyetlerini karşılayamayacaktır. 

Bu durumda firmanın iki alternatifi bulunmaktadır(Senf 1996): 

Maliyetleri düşürmek 

Firma gelirlerini arttırmak 

Maliyet tarafına bakıldığında firma ya modern teknikleri uygulayacak veya işgücü 
maliyetlerini kısa vadeli çalışma saatlerini uygulamaya sokacak,  belki de işçilerin bir kısmını 
işten çıkarma yolunu seçecektir. 

Diğer taraftan makine ve hammadde kaynakları da baskı altındadır. Bu nedenle ucuz enerji 
ve hammadde kaynaklarına yönelecek ve işletmenin verimli çalışmayan birimlerini 
kapatacaktır. 

Firma açısından bu durumdan kurtulmanın tek yolu gelir ve gider arasındaki boşluğun ilave 
kredi talebiyle kapatılmasıdır. Ancak banka kredi verirken ilave faiz ödenmesi yanında, 
arazi, bina ve üretim parkı gibi ilave teminatlar istemektedir. Eğer firma aldığı kredilerle 
işletmeyi başarılı bir şekilde yönetemezse, ilave teminatlar da satılacak ve paraya 
dönüştürülecektir. Diğer bir gerçek de,  ekonomi içinde hemen hepimiz toplum olarak 
tasarruf ve kredi faizine alıştırıldık ve faiz almadan yapamıyoruz. Uzun dönemde kredi alan 
firmaların bir çoğunun battığını da biliyoruz. 

Bankaya yatırılan paralar devamlı büyüyecek ve para çalışacaktır. Eğer para faizden 
çekilmezse daha da büyümeye devam edecektir. Bu parasal büyümenin dinamiği nedir? 
Bankalara yatırılan bu paralar işletmelere kredi olarak verilecek ve karşılığında banka faiz 
getirisi elde edecektir. İşletme de daha fazla üretim yapacak ve yüksek fiyata satarak gelir 
elde edecektir. Sonuçta yine bu faizi üretilen ürünlerde gizli olarak tüketici ödeyecektir. 
Demek ki faiz ekonomide üretimin daha da büyümesini zorlamaktadır. Bir tarafta faizin 
bankadaki ana paraya eklenmesiyle oluşan servet miktarı yer almakta ve  diğer tarafta ise 
işletme kredileri nedeniyle oluşan  ve devamlı artan borç oranları yer almaktadır. Bu 
duruma Helmut Creutz şeytan çemberi demektedir. Faiz yükü ekonomide bir tümör 
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oluşturmakta, yavaş yavaş kendini hissettirmeden, fakat dramatik bir şekilde ekonomik 
hayatı felce uğratmaktadır. Bu durumu aşağıda Türkiye örneğinde görmek mümkündür 

Tablo 2. 2002 – 2013 Dönemi Türkiye’nin Dış Borç Yükü 

Yıllar Brüt Dış Borç Stoku(ABD 
Doları) 

Özel Sektör Dış 
Borçları(ABD Doları) 

2002 129,5 43,1 

2003 144,1 50,0 

2004 161,0 70,0 

2005 169 84,7 

2006 208,4 121,1 

2007 250,4 161,0 

2008 281,1 188,7 

2009 269,1 172,4 

2010 291,9 191,2 

2011 304,4 200,0 

2012 339,0 227,6 

2013 

2015 

367,3 

402,4 

266,3 

277,4 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı İnternet Sitesi Son Güncelleme 25 Şubat 2014 ve 2015 

Türkiye’nin özel sektör dış borç stoku 2002 yılında 43,1 milyar ABD Doları olan dış borçları 
2013 yılında 266,3 milyar Dolara yükselmiştir. Yaklaşık olarak son on yılda 425 kat artmıştır. 
Bu denli yüksek borç yükü içinde olan özel teşebbüsten yeni yatırımları beklemek pek de 
inandırıcı gelmemektedir. Ayrıca 2002 yılında 129,5 Milyar ABD Doları olan Türkiye’nin dış 
borcunun 2013 yılında 367,3 Milyar ABD Dolarına çıkması da artan faiz yüklerinin de ne 
denli etkili olduğunun bir kanıtıdır. Aslında borçların bu denli artmasını sağlayan faiz 
yükünün çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.   

B.Faiz Sistemi ve Kamu Borçlanması 

Özel teşebbüse göre kamu bütçesi kar amacı gütmemektedir. Buradaki problem kamu 
harcamalarının nasıl vergi gelirleriyle sağlanacağı veya denk bütçe ilkesine nasıl 
ulaşılacağıdır. Modern bir devlet için borçlanmanın tek gerekçesi geleceğin yatırımlarına 
kaynak temin etmektir. Bu yatırımlardan elde edilecek gelirle gelecek nesiller bu maliyeti 
karşılayacaklardır. Şimdiye kadar edinilen tecrübeler vergi gelirleriyle finanse edilen bir 
kamu bütçesinin ülkenin yatırım ihtiyacına yetmediği ve kamunun ulaşım ve eğitim 
alanlarında  ilave borçlanma gereği duyduğudur. 
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Eğer vergi gelirleri devamlı arttırılabiliyorsa ve bununla da kamu açıkları karşılanabiliyorsa, 
kamu dengesinde hiçbir sorun yok demektir. Fakat vergi oranlarının sabit olması 
durumunda kredi kanalı ile finanse edilecek olan kamu açıklarının kredi ve faiz yükünü 
karşılamak için GSUH’nın artan oranlarda büyümesi zorunludur. Eğer ekonomik büyüme 
yavaşlarsa ve bu durumda vergi oranları da düşerse, kamu harcamalarının kısılması belirli 
bir orana kadar mümkün olacaktır. Kredi ile finansmanı sağlanan kamu harcamalarının faiz 
yükü zaman içinde ana parayı aşacak ve ilave kamu borçlanmaları sadece faiz yükünü bile 
karşılayamayacaktır. Sonuçta devlet borç batağına saplanmış demektir.Borç batağında olan 
bir kamu bütçesinin iki alternatifi vardır: 

-Ya vergi oranları arttırılacaktır. 

- ya da kamu harcamaları düşürülecektir. 

Vergi oranlarının arttırılması demokrasi ile yönetilen ülkelerde bazı sorunlara neden 
olmaktadır. İktidardaki parti oy kaybına uğrayacak ve seçimleri kaybedecektir. Diğer 
taraftan bakıldığında kamu harcamalarının kısılması da aynı sonuçları doğuracaktır. Kamu 
ancak yeni yatırımların finansmanı için değil, sadece eski borç faizlerini ödeyebilmek için  
yurtiçi piyasalardan borçlanmak zorunda kalacaktır. Buradaki problem kamunun borç 
faizlerini ödeyebilmesi için tekrar tekrar para piyasalarına borçlanmak zorunda  
bırakılmasıdır. 

Tablo 3: 2003-2013 Dönemi Türkiye’nin Kamu Net İç Borç Stoku (Milyar TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Yıllar Kamu Net İç Borç 
Stoku(Milyar TL) 

Merkezi Yönetim Brüt Borç 
Stokunun Değişken  Faiz 
Dağılımı(%) 

2003 215,6 51,3 

2004 251,0 46,2 

2005 274,6 49,8 

2006 270,5 46,0 

2007 248,4 44,2 

2008 268,0 43,1 

2009 309,9 46,6 

2010 317,8 44,0 

2011 290,0 40,8 

2012 246,4 40,0 

2013 245,0 35,2 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı İnternet Sitesi Son Güncelleme 25 Şubat 2014 

2003 yılında 215 Milyar TL olan Türkiye’nin net iç borç stoku 2013 yılında 245 Milyar TL’ye 
çıkmıştır. Türkiye son 10 -11 yılda yaklaşık olarak 1,5 Trilyon TL iç borç ödemesi yapmıştır. 
Merkezi yönetim brüt borç stokunun değişken faiz oranlarının yüksekliği de dikkate alınırsa, 
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gelecek dönemlerde iç borçların daha da artacağını tahmin etmek mümkün olmasa gerektir. 
Bu yüksek faizlerin neden olduğu kamu borçlarını Türk halkı kendi bütçesinden ödemek 
zorunda kalmıştır. 

SONUÇ 

Kapitalist sistemde uygulanan faiz tekrar masaya yatırılıp sorgulanmak zorundadır. Hane 
halkı tasarruflarını yüksek gelir elde etmek için bankalara vermektedir. Bankalar elde etmiş 
oldukları bu tasarrufları işletme sektörüne kredi olarak vermektedir. İşletme sektörü de bir 
taraftan kaliteli ve bol miktarda ürün üretmek ve yeni pazarlar bulma gayreti içinde 
olmaktadır. Ancak işletmeciler  üretmiş oldukları ürünlere faiz giderlerini yansıtmaktadırlar. 
Bu durumda tüketici daha pahalıya mal alırken daha önce elde etmiş olduğu faiz gelirini 
tekrar geri vermektedir. 

Kamu sektörü de elde ettiği vergi gelirleri kamu harcamalarına yetmediği için genelde 
yüksek faizle ilave borçlanmak zorundadır.  Faiz yükünün devamlı artmasına karşılık, 
üretim o kadar artmadığı için ilave vergi gelirleri elde edip, borçlarını ödeyememektedir. Bu 
defa iç borçlanma senetleriyle piyasadan tekrar borç almaktadır. Bu şekilde kamu borçları 
devamlı artmakta ve ülke bir şeytan çemberinin içine sokulmaktadır. 

Bu nedenle faiz ekonomik krizlerin, fakirleşmenin,  batı ekonomilerinde görülen 
durgunluğun ve ülkemizdeki sıkıntının ana nedenidir. 

Kapitalist sistemde ekonomik krizlerin devam edeceği bir gerçektir. Bu nedenle ülkemizde 
faizsiz sistemin ekonomi içindeki ağırlığının en kısa bir süre içinde %50 oranına çıkartılması 
kaçınılmazdır. İleriki dönemlerde tüm gelişmekte olan ülkelere karşı dövizin bir silah olarak 
kullanılması veya kur savaşlarının başlama ihtimaline karşı ekonomideki faizsiz sistemin 
ağırlığı çok önemlidir. Döviz her zaman bir silahtır ve buna karşı risk dağılımını minimize 
edecek politikaların başında faiz politikası gelmektedir. Tüm yumurtaları aynı sepete 
koymak her zaman zararlıdır. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELE NİYETLİ BANKACILIK FAALİYETİ: 
MİKRO KREDİ 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI248 

ÖZET 
Mikrokredi, özellikle 2006 yılından sonra dünyadaki en etkin ve önemli yoksullukla 
mücadele stratejilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Mali imkansızlıklar nedeniyle 
kendine ait bir iş kuramayan veya kendi işini geliştiremeyen kişiler için sağlanan küçük bir 
parasal desteğin bu kişilere büyük bir imkan ve fırsat sunduğu kabul edilmektedir.  Diğer 
taraftan mikrokredinin yoksullukla mücadele gibi bir perspektifinin bulunmadığını da 
söyleyen çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır. 
Bu tartışmalar arasında Türkiye, mikrokredi ile 2003 yılında Diyarbakır ilinde yürütülen 
çalışmayla tanışmıştır. Aradan geçen süre içinde mikrokredi uygulamaları 108 farklı il ve ilçe 
merkezine genişlemiş ve 63.720 kişinin yararlandığı önemli bir faaliyet haline gelmiştir.  
Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak mikrokredinin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi 
incelenecek konuya ilişkin genel yaklaşımlar değerlendirilecektir. Sonrasında 
Kahramanmaraş, Diyarbakır, Eskişehir ve Kocaeli illerindeki 38 mikrokredi yararlanıcısı ile 
gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde elde edilen nitel veriler, yine mikrokredi 
alanında İzmit ilinde gerçekleştirilen ve 295 gözlem birimiyle yapılan anket sonucunda elde 
edilen verilerle başka nicel çalışmaların verileri ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 
Buna göre mikrokredi faaliyetlerinin, özellikle PR (public relation) çalışmalarında 
kullanıldığı şekliyle, sahip olduğu ileri sürülen “yoksullukla mücadele” perspektifinden 
uzak bir noktada bulunduğu, gözlem ve araştırma yapılan lokasyonlardaki yararlanıcıların 
yoksulluklarında mikrokredi nedeniyle önemli bir azalmanın yaşanmadığı bulgulanmıştır. 
Öte yandan mikrokredinin başta sosyalleşme, örgütlenme, planlı iş yapma alışkanlığı gibi 
ekonomik olmasa da sosyal anlamda kişiye kazandırdığı önemli disiplin süreçlerinin olduğu 
da gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kavramlar: Mikrokredi, Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Sosyal Dayanışma. 
JEL Kodu: A140. 

MICROCREDIT: BANKING ACTIVITIES WHICH HAVE A MIND TO FIGHT 
AGAINST POVERTY 

ABSTRACT 
Microcredit, especially after 2006, has been recognized as one of the most effective and 
powerful poverty reduction strategy in the world. It’s accepted by many people that 
microcredit provides encourages new investments for poor and underprivileged people who 
can not invest to a business due to scarce financial resources or who can not improve their 
small scale business for the same reason.  On the other hand, a large number of researchers 
say that microcredit has not got a perspective such as the fight against poverty. 
Türkiye met with microcredit which is being implemented in Diyarbakır in 2003 while these 
debates. Up to now, microcredit applications expanded to 108 different city- town centers 
and it become one of the major activity that 63.720 people take advantage. 
The scope of this work, development of microcredit will examine in the world and Turkey 
primarily. Thereafter, 38 deep interviews qualitative data which had been obtained from 
Kahramanmaraş, Diyarbakır, Eskişehir ve Kocaeli locations and 295 survey data which was 
gathered from Kocaeli will be presented in comparison with the data of another quantitative 
study in this subject. 
Key Words: Microcredit, Poverty, Fights Again Poverty, Solidarity. 
JEL Code: A140. 
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GİRİŞ 

Yoksulluk çok boyutlu ve çok boyutlu olması nedeniyle de pek çok bilim dalı tarafından 
tartışılan, üzerine araştırmalar yürütülen bir konudur. Yoksulluk tartışmalarının önemli bir 
unsuru olan Mikrokredi tartışmalarının geçmişi de oldukça eskiye dayanmaktadır. 
Yoksulların sürdürülebilir bir gelir elde ederek, yoksulluk çemberi dışına çıkarılmalarının 
hedeflendiği mikrokredi çalışması, 1970’lerde genç bir akademisyen olan Muhammed 
Yunus’un ABD’deki görevinden, ülkesi Bangladeş’e döndükten sonra ilgilenmeye başladığı 
kırsal yoksulluk sorunu çerçevesinde olgunlaşmaya başlamıştır. Yaptığı araştırmalarda 
yoksuların, özellikle yoksul kadınların, üretim yapabilmek için çok düşük miktarlarda 
paraya ihtiyaç duydukları bu parayı borç aldıkları ve bu borçların kısa vadeli bir geri ödeme 
süresine sahip olması nedeniyle kazandıkları parayı birikime dönüştüremediklerini, 
işletmenin sürdürülmesi için gerekli sermaye birikimini sağlamayadıklarını görmüş ve bu 
kapsamda kadınlara ihtiyaç duydukları kaynağı uzun vadeli bir ödeme takvimi içinde 
vererek; kadınların sermaye biriktirmelerine böylece elde ettikleri sermayeyi yeniden 
yatırıma/ üretime dönüştürebileceklerini ortaya koymuştur. Bu sistem mikrokredinin temel 
omurgasını oluşturmaktadır. 1976 yılına gelindiğinde ise devlet,  tarafından kurulmuş ve 
başına Muhammed Yunus’un oturduğu bir organizasyon haline getirilmiştir.  

1976’dan sonra mikrokredi faaliyetleri için kurulan Grameen Bank, özellikle kendi ülkesinde 
Muhammed Yunus’u önemli bir figür haline getirmiş ve bankanın devam eden faaliyetleri, 
Muhammed Yunus’un 2006 yılında Nobel Barış Ödülüne aday gösterilerek bu ödülü 
almasına neden olmuştur. Böylece 2000’li yıllardan itibaren kutsanması giderek artan 
mikrokredi uygulamaları, aynı hızla dünya geneline yayılmış; Türkiye de gerçekleşen global 
mikrokredi rüzgarından hak ettiği payı almıştır. 

Günümüzde dünya genelinde Grameen Bank’a bağlı mikrokredi ofisleri 120’nin üzerinde 
ülkede faaliyet göstermekte olup 9 milyon yararlanıcıya yaklaşık 18 milyar dolar tutarında 
kredi sağlamıştır. Mikrokredi ofislerinin olduğu ülkelerden biri de Türkiye’dedir. Buna bağlı 
olarak araştırmanın amacı, mikrokredi faaliyetlerinin yoksullukla mücadele kavramı/ 
perspektifi üzerinden sürdürülüyor olmasına rağmen gündelik yaşamda bu perspektifi ne 
kadar koruyabildiğinin yoksullukla mücadelede ne kadar aktif rol alabildiğinin ortaya 
konulmasıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen araştırma mekânsal, zamansal, mali ve insan 
kaynakları yönünden bir takım sınırlılıklara sahiptir.  

Çalışma kapsamında toplanan veriler,  Grameen Bank’ın Türkiye’deki “şubesi” olan Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından sürdürülen Kocaeli, Eskişehir ve Diyarbakır illerinde 
sürdürülen mikrokredi çalışmaları çerçevesinde olup, 2010 ila 2013 yılları arasında belirtilen 
illerde 38 kadınla yapılan görüşmeler ve 2016 yılı içerisinde İzmit249 ilinde, mikrokredi 
yararlanıcıları tarafından doldurulan 295 anketten elde edilen sonuçlara istinaden çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 

Nitel ve nicel çalışmaların zamansal farklılıkları araştırma bulgularının bütünselliği 
açısından ilk başta bir kaygı yaratsa da, çalışmanın ekonomik sınırlılıklarına bağlı olarak 
farklı zaman kesitlerinde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Ancak analiz aşamasında 
görülmüştür ki elde edilen nitel veriler, üzerinden zaman geçse de farklı araştırmacılar 
tarafından gerçekleştirilen nicel araştırmalarda dile getirilen bulgulara denk düşmektedir. Bu 

                                                      
249 İzmit ilinde mikrokredi çalışmaları uzun bir süre Valilik bünyesinde, Türkiye Grameen Mikrokredi 
Programından bağımsız olarak yürütüldüğü bilinmektedir. Bu çerçevede mikrokredi faaliyeti aynı 
içeriklere sahip olsa da temel farklılık kredi kullanan yoksul kadınlardan katılım payı adı altında bir 
ücret alınmamasıdır. Dolayısıyla görüşme ve anketlerin uygulanması sırasında örneklem içine her iki 
mikrokredi faaliyetine katılan kişiler de girmiştir. 
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açıdan elde edilen bulguların zamansal farklılaşmaya rağmen, mikrokrediye süreç ve 
sonuçlarında dramatik bir farklılaşmanın olmadığını ortaya koymaktadır. 

Bu çerçevede araştırmaya dahil edilen gözlem birimlerinin yoksulluk göstergelerine sahip 
olmaları nedeniyle kullandıkları mikrokredinin mevcut işletmeleri büyütmeye yetmediği; 
kredilendirme sisteminin ileriki aşamalarında daha büyük miktarda kredi alınabilmesinin 
“temiz bir maliye sicili” gereksinimi olduğundan bir sorun olduğu öte yandan mikrokredi 
kullanan kadınların sosyal hayata katılımlarının ve özgüven kazanım süreçlerinin arttığı; 
hem cinsler arasında dayanışma ağlarının güçlendiği bulgulanmıştır. 

I. MİKROKREDİ NEDİR? 

Finans kuruluşlarının “güvenirliklik” kıstasına uymaması nedeniyle bu kuruluşların hedef 
kitlesi dışında kalan ve bu kuruluşların sağladığı kredileri kullanamayan, öncelikle yoksul 
kadınların yararlanıcısı olduğu ve düşük kredilendirme ve geri ödeme dönemleri üzerinden 
gerçekleştirilen “yoksul bankacılığı” faaliyeti olan mikrokredi, “yoksullukla mücadele” 
alanında dile getirilen ve pek çok gelişmekte olan ülke tarafından kıymetli görülen bir 
faaliyetidir.  

 Bu çerçevede standart finans kuruluşları ile mikrokredi programının uygulayıcısı olan 
Grameen Bank’ın içeriklerinin karşılaştırılması yerinde olacaktır (Artukoğlu, 2009: 227). 
Buna göre: 

“Klasik bankaların müşteri profilleri genellikle yoksulluk limitlerinden 
ekonomik göstergelere sahiptir. Bu bankaların “garanti” kefalet sistemi son 
derece katı ve önemlidir. Müşteriler klasik bankalara gitmek zorundadır. Klasik 
banka çalışanları banka içerisinde bir ofiste çalışmaktadır. Sınırlı bir çeşitlilikte 
kredi türleri vardır. Bu bankaların sadece ekonomik hedefleri bulunmakla 
birlikte kurallar ve prosedürler son derece önemlidir. 

Oysa Grameen Bank klasik bir bankacılık anlayışının çok ötesindedir. 
Örneğin tüm müşteriler yoksulluk limitlerinin ya altındadır ya da bu limitler 
dahilinde yaşamaktadır. Grameen Bank faaliyetlerinin tümünde karşılık güvene 
dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Banka çalışanları müşterinin yanına giderek 
çalışır. Çalışanlar, bankanın felsefesine uygun olarak oluşturulmuş kurumsal 
yapılar içinde eğitim almaktadır. 50’nin üzerinde kredi kategorisi vardır. Sadece 
ekonomik değil bankanın sosyal hedefleri de vardır. Kurallar ve prosedürler 
önemli değildir. Grameen Bank’a göre önemli olan insandır.”  

Mikrokredi fikri, düşük gelirli ya da gelirsiz kişilerin finanse edilerek bir gelir sahibi 
olmaları, daha sonra gelir sürekliliği üzerinden hem kredi olarak borçlandıkları tutarı geri 
ödemeleri hem de kredi geri ödemelerle beraber kişilerin yatırım da yaparak daha fazla 
tasarruf ve gelir elde etmelerini; buradan elde ettikleri birikimi yine yatırıma dönüştürme 
döngüsüne dayanmaktadır (Yunus, 2010: 12-16). 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), mikrokredi çalışmalarına 2003 yılında Grameen Bank 
ile arasında imzaladığı sözleşme çerçevesinde Diyarbakır’da başlamıştır250. Öte yandan 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinde yoksullara mikrokredi verilmesinden 
bahsedilmekte olup, açılan mikrokredi ofislerinin kuruluşlarında ya da kamu bünyelerinde 
doğrudan bu amaçla kurulmuş birimlerde kullanmak üzere il özel idare bütçelerinden belirli 
oranda bir kaynak, kuruluş sermayesi olarak mikrokredi ofislerine verilmektedir. TİSVA’nın 

                                                      
250 Türkiye’de TİSVA dışında da mikrokredi çalışmaları gerçekleştiren kuruluşlar bulunmaktadır. 
Ancak çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren mikrofinans kuruluşlarından sadece Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı tarafından sağlanan mikrokredi desteğine ilişkin veriler kullanılmış olup 
araştırma örneklemine bu merkez tarafından sağlanan desteklerden yararlanan kişiler katılmıştır. 
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gelir kaynakları arasında da kamudan aktarılan bu kaynakla gerçek ya da tüzel kişilerin 
yaptığı bağışlar ve banka kredileri yer almaktadır (TGMP, 2015: 8) . Türkiye’de 2016 yılına 
kadar yaklaşık 569 milyon TL tutarındaki kaynak yaklaşık 150 bin kişiye ulaştırılmıştır. 

Mikrokredinin temel varsayımlarından biri “küçük şeylerin” büyük sonuçlar doğuracağı 
düşüncesidir. Bu varsayıma göre büyük sorunlara karşısında her zaman büyük şeyler yapma 
zorunluluğu yoktur. Bir başka ifadeyle büyük şeyleri gerçekleştirmenin yolu küçük şeyleri 
yapmaktan geçmektedir. Bu nedenle mikrokredinin “küçük yardımları” da bahsi geçen 
varsayımsal kabullere dayandırılmıştır (Aydın ve Lofça, 2010: 30). 

Bu düşüncenin hayata geçirilebilmesi için arka planda büyük bir organizasyonun olduğunun 
bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda TGMP, öncelikle il ve ilçelerde şubeler/ ofisler 
açarak çalışma sürdürecekleri alanları belirlemektedir. Şubelerin temel görevi mikrokredi 
tanıtım faaliyetlerini yürütmek, eğitim vermek, başvuru dosyalarını değerlendirmek, 
kredilendirmenin gerçekleşmesini sağlamak ve kredi geri dönüşlerini/ ödemelerini takip 
etmek, kredi kullanıcıları ile düzenli görüşmeler ve kontroller yapmaktır.  

Kredi başvuruları için kişiler251 öncelikle 5’er kişi olarak bir araya gelmektedir. Bu kişilerin 
yakın akraba olmama şartı aranan ender şartlardan biridir. Bu gruplara 3’er günlük eğitimler 
verilmektedir. Eğitimlerde kişilerin sosyo- ekonomik durumları daha yakından incelenmekle 
birlikte, ödeme alışkanlıkları, sahip oldukları etik ilke ve değerler yönünden de gözlemler 
yapılmakta; bununla birlikte iş/ çalışma hayatına ilişkin genel bilgilendirmeler 
yapılmaktadır. Eğitim dönemini başarı ile bitiren kredi yararlanıcılarının ilk 3’üne kredileri 
1. hafta verilmekte, kalan 2 kişinin kredi ödemesi ise 2. haftada 1. hafta kredilendirilmeleri 
yapılan kişilerin geri ödemelerine müteakip yapılmaktadır.  

Kredi geri ödemeleri kredi türlerine göre değişmektedir. Dolayısıyla TGMP tarafından 
sağlanan kredilerin içeriklerine göre miktar ve geri ödeme türleri farklılaşmaktadır. Örneğin 
tüm mikrokredi faaliyetlerinin başlangıcında yer alan “Temel Kredi” tutarı 100 ila 1.000 TL 
arasında olup geri ödeme süresi 46 haftadır. Bu kredinin alınıp ödenmesinin ardından kişiler 
“Girişimci Kredisi”nden yararlanabilir. Adı geçen kredinin tutarı ise 1.000 ila 15.000TL 
arasında değişmektedir. Ödeme süresi 46 hafta olan bu krediden yararlanmak için 
“mükellefliğin başarılı olması” şartı aranmaktadır. Dolayısıyla teoride iddia edilen “karşılıklı 
güven” ilişkisine bir anlamda kanıt aranmaktadır. TGMP tarafından verilen “Hayvancılık 
Kredisi”nin tutarı 2.000 TL olmakla birlikte geri ödeme dönemi 26 haftadır. “Sosyal 
Kalkınma Kredi” TGMP tarafından belirlenmiş olan 15 ürüne yönelik verilen tutarı ürünlere 
göre değişen ve 46 haftalık geri ödeme dönemi olan bir kredi türüdür. “İletişim Kredisi” 
akıllı cep telefonu almaları için kişilere verilen kredidir ve 46 haftalık geri ödeme süresi 
vardır.  

Ancak mikrokredi ofisleri sadece kredilendirme hizmeti vermemektedir. Bu ofislerin sigorta 
faaliyetleri de bulunmakta olup yine yoksullar için düşük standartlar ve düşük taahhütlerle 
gerçekleşmektedir. Mikrosigorta daha çok bir hayat sigortası olup ayda 1 TL karşılığında 
10.000 TL güvence vermektedir. Mikrokonut Sigortası sahip olunan mülkün deprem, yangın 
vb. sebeplerle zarar görmesi durumunda 10.000- 15.000 TL arasında bir güvence karşılığı 
vermektedir. Gönüllü Tasarruf bir birikim hesabı olup kişiler haftalık 1 TL tutarında 
minimum birikim yapmaktadır252. Mikro Emeklilik ise bir çeşit Bireysel Emeklilik Sigortası 
olup yeni yeni hayata geçmektedir. 

                                                      
251 TGMP’nin yazınlarında kadın ve erkeklerin krediden yararlandırıldıklarına ilişkin ifadeler yer alsa 
da nitel ve nicel görüşmeler sırasında yararlanıcılar arasında erkeklere rastlanmamıştır.  
252 “Gönüllü Tasarruf” çalışmaları aslında bir anlamda zorunlu bir tasarruf fonudur. Kredi 
yararlanıcıları ile yapılan görüşmelerde kişilerin “tasarrufa” ilişkin en az kredi ödemeleri kadar 
zorlanıldığı bilgisi edinilmiştir. Dolayısıyla mikrokredi ofislerinin tasarruf hesabının kullanılmasına 
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II. MİKROKREDİ ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI ÜZERİNDEN ÜÇ TEMEL 
YAKLAŞIM 

Mikrokredi üzerine yapılan çalışmaları, “mikrokredi faaliyetini kutsayanlar”, “mikrokredi 
faaliyetini bir yalan” olarak görenler ve bu faaliyete “eleştirel” olarak yaklaşanlar şeklinde üç 
farklı grupta toplamak mümkündür.  

Gerçekleştirilen literatür taramalarında görüldüğü üzere mikrokredi faaliyetlerinin 
yoksullukla mücadelede önemli bir misyonu olduğunu, dünyaya barışı getireceğini 
söyleyenlerin ortak özellikleri: çalışmalarını ortaya koyarken kullandıkları verileri doğrudan 
mikrokredi ofislerinden  almaları; farklı çalışmalara dayanan ikincil verileri kullanmaları; 
teorik kabullere dayalı araştırmalar gerçekleştirmeleri ya da mikrokerdinin görece daha 
etkili olduğu 1975- 1985 yıllarında gerçekleştirilen azgelişmiş ülkeler ile ilk ortaya çıktığı 
Bangladeş örneğine dayalı veriler kullanmalarıdır. (Morshed, 2010; Aydın ve Lofça, 2010; 
Lofça ve Büyükyenigün, 2010; Yılmaz, 2010; Latifee, 2010).  

Öte yandan mikrokredinin teorik çalışmalar ya da mikrokredi merkezleri tarafından iddia 
edildiği üzere “yoksulluğu azaltıcı bir etkisinin” olmadığını; kapitalist piyasa dahilinde 
faaliyet yürütecek ekonomik organizasyonlar için yeterli sermaye miktarının, mikro kredi 
gibi düşük bütçeli “borçlandırma”lar ile gerçekleşmeyeceği, mikro kredinin de aslında 
sadece geri kalmış ülkelerde kısmi bir etkisinin olduğu gibi unsurlara dikkat çeken 
çalışmaların ortak yönleri ise saha çalışmalarından toplanan verilere dayanması ve bu kadar 
az bir miktarla bu kadar büyük işler başarabileceğine eleştirel bir gözle yaklaşan kişilerin 
yaptığı çalışmalarından oluştuğu söylenebilir (Von Luxburg,  2010; Çiftçi ve Akkul, 2013; Öz 
ve Çolakoğlu, 2014; Aşkın ve Barış; 2015; Balkız, 2015). 

Mikrokredinin sosyal yönden yeni ağlar ortaya çıkaran, dayanışmayı ve yardımlaşmayı 
arttırıcı özelliklerinin de vurgulanmasını gerektiğini söyleyen, yararlanıcılarına özgüven 
kaynağı olan, sosyal dışlanma sürecinde yoksul kadınların bu dışlanma sürecinden uzak 
tutulması için kullanılabilecek bir argüman olduğu söyleyen ya da mikrokredinin yoksul 
kadınların gelirleri üzerinde kısmi/ az da olsa değişim yarattığınıı söyleyen çalışmalar da 
mikrokredi araştırmalarının sınıflandırılmasında kullanılabilecek üçüncü başlıktır ve bu 
çalışmaların büyük bir kısmı yine saha taramalarına dayanmakla birlikte, bir kısmı da ikincil 
veriler üzerinden teorik olarak üretilen çalışmalardır (Adaman ve Bulut, 2007; Özmen, 2012; 
Şengür ve Taban, 2012). 

Anlaşılacağı üzere mikrokredi üzerine yapılan tartışmalar, temelde mikrokredinin kendine 
biçtiği misyon üzerinden yürütülmektedir. Dolayısıyla sahadan toplanan verilerin, 
araştırmacıların mikrokredi yaklaşımlarına bağlı olarak değişim göstermesi, yoksulluk 
olgusuna ilişkin genel kabullerinin etkisi altında kalması gibi bir takım değer yargılarına ve 
dünya görüşlerine bağlı olarak değişebileceği görülmektedir.  

III. BULGULAR 

Çalışma kapsamında genel demografik tablolar kullanılacak olup, mikrokredinin ekonomik 
ve sosyal etkilerini yapılan görüşme ve anket uygulamalarına bağlı olarak gösterebilmek 
amacıyla temel tablolar üzerinden tartışma yürütülecektir. 

Tablo 1- Eğitim durumu: 

                                                                                                                                                                      
özel bir önem verdiği görülmektedir. Mikrokredi faaliyetlerinin bilançoları incelendiğinde de zorunlu 
tasarruf alanının doluluğu bu ısrara kanıt olarak gösterilebilir. 

  
Sayı  

 
Yüzde 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere 295 fayda sahibinden 
%15’inin okuryazar olmadığı görülmektedir. 
Mikrokredi Ofisi bu anlamda sosyal bir sorumluluk 
örneği de göstererek bu kişilere ilgili kurumlar 
tarafından okuma- yazma kursları verdirilmesi 
çalışmalarına devam ettiğini ifade etmiştir. Yine Tablo 
1’de yer alan %5,8’lik kesim içinde, bizim yaptığımız 
görüşmede karşılaştığımız örneklerin, mikrokredi ile 
başladıkları faaliyetlerini bir üst noktaya taşıma 
noktasında daha kararlı oldukları gözlemlenmiş, lise 
mezunu fayda sahiplerinin verdikleri bilgiye göre, bu 
kişiler “en kısa zamanda dükkân açmak için 
girişimlerde” bulunacaklarını ifade etmişlerdir. Ancak 
dükkan açma isteklileri için yeterli bir sermayeye 

ulaşma problemi yaşayıp yaşamayacakları sorulduğunda mikrokredi kapsamında alınan 
kredinin bu işyerini faaliyete sokmak için yeterli olmayacağı yanıtı alınmıştır. 

Tablo 2- Çocuk Sayısı 

Tablo 2’de, mikrokrediden yararlanan kadınların çocuk 
sayıları verilmiştir. Buna göre en büyük dağılım 2- 3 çocuk 
düzeyinde olup toplamda %55.7’lik bir orandadır. 5 ve 
üzeri çocuk sahibi olan kadın oranı ise % 6.5’tir 

Yaptığımız görüşmelerde çocuk sayısı fazla olan kadınların 
üretim sürecine katılım sorunları yaşadığı, aynı zamanda 
hem iş hem de üretim (el işi vs.) konusunda verimliliğin 
düşük olduğuna dair bilgiler elde edilmiştir. Mikrokredi 
ofisinin çocuklarla ilgili bir eylem ya da uygulamaya ilişkin 
bir düşüncesi bulunmamaktadır. Mikrokredi ofislerinin 
yararlanıcılarının çocuklarıyla ilgili proje yönetmelerinin 
proje çıktılarını olumlu etkileyeceği bununla birlikte 
mikrokredi vizyonunda olan “sosyal” yönün daha güçlü 
bir şekilde hayata geçirilebileceği düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

Tablo 3- Yaş Durumu 

Okur yazar değil  
46 

1
5,6 

Okur yazar  
13 

4
,4 

İlkokul  
184 

6
2,6 

Ortaokul  
34 

1
1,6 

Lise  
18 

5
,8 

Total  
295 

1
00,0 

  
Sayı 

 
Yüzde 

 
Yok 

 
23 

 
7,8 

 
1 çocuk 

 
58 

 
19,7 

 
2 çocuk 

 
93 

 
31,6 

 
3 çocuk 

 
71 

 
24,1 

 
4 çocuk 

 
30 

 
10,2 

 
5 ve üzeri 

 
20 

 
6,5 

 
Total 

 
295 

 
100,0 

  
Sayı 

 
Yüzde 

 
18-24 

 
31 

 
10,5 

 
25-34 

 
10 1 

 
34,4 
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Tablo 3’te yaş durumları verilmiştir. Mikrokrediden 
faydalanan kadınlar arasında yaygın yaş grubu 
aralığının 25- 44 arasında olduğu ve toplamda %65,4 
oranında evreni yansıttığı sonucuna ulaşılmıştır. 55 yaş 
ve üzerindeki kadınların mikrokrediden yararlanma 
oranları ise %6,8’dir. Bu yaş grubuna giren kişilerle 
yaptığımız görüşmelerdeki geri ödeme oranlarının da 
sağlıklı olduğu, grup üyelerinin grubun en yaşlısının 
görüşlerine önem verdiği, onların söylediği sözleri yerine 
getirdikleri tespit edilmiştir. Grup davranışı içinde 
yaşlıların bulunması bu bakımdan yararlı görülmüştür. 

Tablo 4- Aylık Gelir 

Tablo 4’te örneklemi oluşturan kadınların, 
mikrokredi desteğiyle elde ettiği gelirlerin dağılım 
aralıklarına ulaşılmıştır. Buna göre asgari ücret 
sınırının altında (0- 500 TL arasında) gelir elde eden 
%26,2’luk bir kesim olduğu ağırlıklı olarak asgari 
ücret ve üzerinde %85,1 oranında gelir elde edildiği 
gözlemlenmiştir. 

1000- TL ve üzerinde gelir elde eden grupların daha 
çok evde gerçekleştirilen üretim ve satışlarla değil, bir 
işletme (dükkan) aracılığıyla satış ve üretim yapan 
faaliyetler olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

Bu tablo, mikrokredinin ekonomik etkilerini 
göstermesi açısından önemli bir tablodur. Kadınlar 
neredeyse asgari ücretin yarısı kadar bir ücret 
kazanmak için kredi kullanmaktadırlar ve bunu daha 
büyük miktarda bir gelire yerleştirme şanslarının 
olmadıkları, bu kaygıya girenlerin özellikle 

pazarlama kaygılarına bağlı olarak işletme kurmaya çekindikleri gözlemlenmiştir.  

Tablo 5-  Evlerinin Mülkiyet Durumu 

Tablo 5’te faydalanıcıların oturdukları 
evlerin mülkiyet durumlarına ilişkin bir 
yüzdelik tablo oluşturulmuştur. Bu tabloda 
%43’lük bir kesimin kirada oturdukları 
ortaya çıkmıştır.  Bu tabloda %38.1’lik bir 
kesimin yaşadıkları evlerin ailenin ya da 
kendilerinin mülkiyetinde olması, kredi 
desteklerinin sadece “çok yoksul” olan 
kitleyi hedeflemediği görüşüne bizleri 
götürmektedir. Dolayısıyla bu da bir yönden 
karşılıklı güven ilişkisinin tasdiklenmesi 
olarak değerlendirilebilir.   

 

 

 

Tablo 6- Aile Tipleri 

 
35-44 

 
91 

 
31,0 

 
45-54 

 
51 

 
17,3 

 
55 ve üzeri 

 
20 

 
6,8 

 
Total 

  
295 

 
100,0 

  
Sayı 

 
Yüzde 

0-300 
TL 

 
42 

 
14,3 

300-
500 TL 

 
35 

 
11,9 

500-
750 TL 

 
163 

 
55,4 

750-
1000 TL 

 
41 

 
13,9 

1000 
TL ve üzeri 

 
14 

 
4,4 

Total  
295 

 
100,0 

  
Sayı 

 
Yüzde 

Kira  
129 

 
43,9 

Kendisine ya da eşine ait  
112 

 
38,1 

Aile büyüklerine ait  
49 

 
16,7 

Hazineye ait    
5 

 
1,4 

Total  
295 

 
100,0 
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Tablo 6’da işlenen “aile tipleri” yüzdelik 
tablosunda çekirdek aile dağılımın %83,3 oranda en 
yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  

Yapılan nitel görüşmelerde çekirdek aile sahibi olan 
kadınların üretim için daha çok vakit ayırdıkları 
bilgisi edinilmiştir. Geniş ailelerde çocukların 
günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ev 
temizliğine ve yaşlıların bakımına da daha fazla 
vakit ayrılmasıyla birlikte mikrokredi faaliyetine 
ilişkin ayrılan zamanın azaldığı dile getirilmiştir. 
Dolayısıyla bu durum kadınların elde ettiği geliri 
olumsuz etkilemekte ve kadınların üretim 
süreçlerine katılmalarında negatif bir etken olduğu 

bulgulanmıştır. 

Tablo 7- Fayda Sahiplerinin Medeni Durumu 

Tablo 7’de fayda sahiplerinin medeni durumları 
verilmiştir. Örnekleme göre fayda sahiplerinin % 
88.4’ü evlidir. Boşanmış ya da eşi vefat etmiş 
olanların oranı ise % 7,4 olup, bekârların oranı da 
%4.1 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda 
bakıldığında bekar kadınların, mikrokredi 
uygulamalarından yararlanma isteklerinin az olduğu 
rahatlıkla ifade edilebilir. Bu durum, nitel 
görüşmelerde gözlem birimlerinin “geçim savaşı” 
adını verdiği duruma denk düşmektedir. Bekar 
kadınlar aileleriyle yaşarken evin geçindirmesi 
problemi, anne- baba gibi evin başka üyeleri 
tarafından sağlanmakta ve genç bekar kadınlar bu 
alanda kendilerini diğer aile fertlerine göre daha az 
sorumlu hissetmektedir. Bu durum evlenmeleriyle 
birlikte değişmekte, yoksullukla ya da ailenin 

gelirlerinin arttırılmasında kendilerini doğrudan etkili/ sorumluluk alması gereken bir aktör 
olarak görmelerine neden olmaktadır. 

Tablo 8- Sosyal Güvenlik Şemsiye Altında Olma Durumu 

Tablo 8’de görüldüğü üzere mikrokrediden 
yararlanan kadınların %63,3’ü sosyal güvenlik şemsiyesi 
altındadır. Bir başka ifade ile bu kişiler eşleri ya da 
ailelerindeki başka fertler üzerinden sigortalı oldukları 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Öte yandan SGK’lı 
olmak yoksul olmamak anlamına gelmemektedir ve 
SGK’nin içinde olsalar bile kişilerin enformel olarak 
yaptıkları işleri geliştirmek için destek almaları doğaldır. 

Ayrıca, mikrokredi yararlanıcısı kadınlarla yaptığımız 
derinlemesine görüşmelerde, mikrokredi aracılığıyla 
desteklenmiş faaliyetlerini kayıt altına alarak (işletmeler 
kurarak) devam ettirmeleri karşısında ortaya çıkacak 
yüksek miktarlarda Bağkur borçlarının, uğraşlarını 

resmiyete dökme önünde bir korku/ engel olduğu gözlemlenmiştir. Bağ-Kur’lu olmanın 

 Sa
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Çekirde

k aile 
24

5 
8

3,3 

Geniş 

aile 
30 1

0,2 

Tek 
ebeveynli aile 

20 6
,5 

Total 29
5 

1
00,0 

  
Sayı 

 
Yüzde 

Evli  
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88,4 
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3,7 

Eşi vefat etmiş  
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3,7 

Total  
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6 
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14,3 

SGK 1
87 

 
63,3 

Total 2
95 
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879 
 

getirdiği dezavantajlar nedeniyle pek çok kadının kayıt dışında kalma eğilimini pekiştirdiği 
bulgulanmıştır. Kadınlar kayıt dışında kalarak belki daha az kazanmakta ama zaten 
düzensiz olan gelirleri üzerinden ödemeleri gereken pek çok masraftan kaçınmaktadır. 

Tablo 9- İş Tecrübesi 

Tablo 9’da elde edilen sonuçta fayda 
sahiplerinin %88.4’ünün daha önce 
herhangi bir işte çalıştığı %11’inin de ilk 
defa kredi ile bir işte çalıştığı sonucunu 
karşımıza çıkarmaktadır. 

Yaptığımız görüşmelerde grup dinamikleri 
bu anlamda da önem kazanmakta olup, iş 
tecrübesi olamayan üyelere grubun 
tecrübelileri yol göstermekte bir anlamda iş 
yaşantısı içinde faaliyet alanları farklı olsa 

bile usta- çırak ilişkisi ile iş yapma öğretimi, bir araç olarak kullandırılmaktadır.  Öte yandan 
bu durum Tablo 7’de tartışılan evli ve bekar olarak iş yaşantısına katılma konusunu 
destekler niteliktedir. 

Tablo 10- Eşin İş Durumu 

Tablo 10 da elde edilen sonuçlara göre 295 
fayda sahibinin %57.8’inin eşinin düzenli bir 
işi olduğu, %18’inin düzensiz iş buldukça 
çalışan bir grupta olduğu, %12.6’sının da 
eşinin işsiz olduğu bilgisine ulaşılmıştır.  

Bu anlamda yoksullukla mücadele 
konusunda, mikrokredinin hedef kitlesinde 
bulunmasına rağmen, uygulama alanında 
daha çok düzenli bir iş sahibi eşi olan 
kadınların yararlandığı gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 11- Mikrokredinin Etkilediği Alanlar 

 

Çok 

kötüleşti 
 

Kötüleşti 

 
Aynı 

kaldı 
 

İyileşti 
 

Çok iyileşti 
 

Toplam 

Temel gıda ihtiyaçlarının 

karşılanması 0,3 4,4 
 

84,4 
 

10,8 0,1 
1

00 

Düzenli gelir elde etme 0,4 
 

3,8 
 

86,4 
 

9,2 0,2 
1

00 

Barınma ihtiyacının 

karşılanması 0,3 
 

1,1 
 

85,2 
 

13,2 0,2 
1

00 

Kışlık yakacak ihtiyacının 

karşılanması 0,3 
 

1,5 
 

84,9 
 

13,2 0,1 
1

00 

  
Sayı 

 
Yüzde 

Evet, çalıştım 2
61 

 
88,4 

Hayır, ilk defa iş yapıyorum 3
4 

 
11,6 

Total 2
95 

 
100,0 

  
Sayı 
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57,8 
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5
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18,0 

İşsiz 3
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12,6 
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88,4 
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Eve ait faturaların ödenmesi 0,2 
 

3,2 
 

81,1 
 

15,4 0,1 
1

00 

Sağlık birimlerine ulaşma 0,3 
 

1,4 
 

89,9 
 

8,3 0,1 
1

00 

İlaç ihtiyaçlarının 

karşılanması 0,6 
 

1,6 
 

87,8 
 

9,5 0,5 
1

00 

Aile Üyelerinin eğitimlerine 

devamı 0 
 

1,1 
 

89,3 
 

9 0,6 
1

00 

Sigorta prim ödemeleri 0,1 
 

1,1 
 

86,4 
 

11,9 0,5 
1

00 

Vergi ödemeleri 0,6 
 

1,3 
 

88,9 
 

9,1 0,1 
1

00 

  

Gözlem birimleri, mikrokredinin kullanımıyla birlikte temel ekonomik alanlardaki 
ihtiyaçların giderilmesinde önemli oranda bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. 

Öte yandan bu değişiklerin doğrudan mikrokredi etkisiyle olup olmadığının ortaya 
çıkarılması da anket tekniğinin sınırlılıklarıyla açıklanabilecek bir durumdur. Ancak yapılan 
nitel çalışmalar da mikrokredi kullanımı temel amacının “akut” bir ihtiyacın giderilmesi 
olduğu görüşü yaygın olarak gözlemlenmiştir. Bu anlamda değişimin yaşanmaması ile 
birlikte, değişim olan ekonomik alanlardaki değişmelerin kaynağının da başka unsurlar 
olduğu varsayılabilir 

Tablo 12- İşletmeye Finansal Etki 

Mikrokredi vizyonunun en önemli iddiası “işletmelerin 
açılması”dır. Oysa yapılan araştırmada işletmelerin sadece 
%2.7’sinde alınan kredinin işletme sermayesinin çoğu ya da 
tamamını oluşturulduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu açıdan 
bakıldığında finansal etkinin oldukça kısmi bir etkisinin olduğu 
söylenebilir. Diğer taraftan nitel görüşmeler kapsamında elde 
edilen bulgular da bu yöndedir. Görüşme yapılan gözlem 
birimleri mikrokredi desteğini daha çok faaliyette olan uğraşları 
için kullandıkları ve kullanılan kredinin de doğrudan işletme 
giderleri için kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 13- Zaman Kullanımına Etki 
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Mikrokredi kullanıcılarının, 
kredi kullanımıyla birlikte 
işlerine ayırdıkları zamanın 
arttığı buna bağlı olarak 
kredi grubuyla ilişkilerin 
arttığı dolayısıyla işe ayrılan 
sürenin de arttığı 
görülmektedir. Diğer 
taraftan iş dışı yaşamsal 
süreçler için harcanan 
zamanın azaldığı da 
gözlemlenmiştir. Ancak nitel 
çalışmalarda ağırlıklı olarak 

harcanan zamanın herhangi bir kesitinde anlamlı bir değişiklik olmadığı daha doğrusu 
zaman kullamına bu kadar “profesyonel” bir gözle bakılmadığı bulgulanmıştır. 

Tablo 14- Mikrokredi Sonrası Borç Alma 

Araştırmaya katılanların %87,3’ü mikrokredi 
kullandıktan sonra yeniden finansal bir girdiye ihtiyaç 
duyduklarını ve bu nedenle borç aldıklarını ifade 
etmiştir. Diğer yandan %12,7’lik bir kesim kredi 
kullanımından sonra borç almadığını belirtmiştir. 

  

 

 

 

Tablo 15- Borç Alınan Kişi 

Gözlem birimlerinin %87,3’ü mikrokredi 
kullandıktan sonra yeniden finansal desteğe ihtiyaç 
duymuşlardır. Bu çerçevede çeşitli kesimlerden borç 
alma davranışı gelişmiştir. Bu açıdan bakıldığında 
mikrokredinin kişileri borç alma ihtiyacından uzakta 
bir noktada faaliyetlerini sürdürme iddiasına kanıt 
bulunamamıştır. Yapılan nitel görüşmelerin pek 
çoğunda kişiler mikrokredi kapsamında aldıkları 
kredi miktarının çok düşük olduğu ve acil bir ihtiyacı 
gidermek için kullanıldığını belirtmiştir. Örneğin 
Diyarbakır’daki bir kadın kuaförü mikrokrediden 
aldığı parayı birikmiş elektrik faturasını ödemek için 
kullandığını sonradan başka ihtiyaçlarının 
giderilmesi için yine eşinden dostundan borç bulmak 
zorunda kaldığını belirtmiştir. 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında elde ettiğimiz bulgular, mikrokredi araştırmalarına dair kavramsal 
tartışma dahilinde yürüttüğümüz 3 gruplama tipinden biri olan ve mikrokredinin ekonomik 
etkilerinin iddia edildiği üzere çok da büyük olmadığı ancak sosyal açıdan- boyuttaki 
etkilerinin de azımsanmayacak ölçüde olduğunu gösteren 3 tip mikro kredi araştırma 
bulgularına yakındır. 
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Bu kapsamda, mikrokredi uygulama ve etki alanının aynılığına/ homojenliğine bağlı olarak 
İzmit ilindeki nicel çalışmaların tüm ülkeyi temsil kabiliyetindeki iddiamız, 5 ilde 
gerçekleştirilmiş nitel görüşmeler kapsamında desteklenmiştir. Buna göre: 

Mikrokredi uygulamalarının hedef kitlesinde “El emeği ile geçinmeye çalışan ve 
bankalardan kredi alamayan yoksulların desteklenmesi” ilkesi belirlense de çoğunlukla 
hedef kitle içerisinde kendi evi olan, eşi düzenli bir işte çalışan kişilerin oranı son derece 
yüksek olduğu ve toplumsal katmanların en altında yer alan “dip yoksulların” bu sistem 
içine çok da katılmadıkları söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında yürütülen mikrokredi 
faaliyetine girip başarılı olabilecek kişilerin, dip yoksulluk içinde bulunanlardan değil de dip 
yoksulluğa düşme ya da daha büyük yoksulluk açmazları içine girebilme potansiyellerini 
taşıyan, dip yoksulluğun bir nebze üzerinde yer alan yoksul kadınlar için uygulanabilecek 
bir “önleyici bir tedbir” olduğu görüşüne ulaşılmıştır. 

Bilindiği gibi mikrokredi uygulamalarında “mali anestezi” yapılmaktadır. Daha açık bir 
ifade ile katılımcılardan %15- %20 gibi oranlarda katkı payı alınmakta ve geri dönüşleri 
haftalık ve çok küçük, yararlandırılanı sarsmayacak ölçülerde olduğundan, kişi ödediği katkı 
payının etkisini hissetmemekte, ayrıca kefil ve yasal bir bağlayıcılık olmadığı için de bu kredi 
türünün çekiciliği devam etmektedir. Mali anestezi, aynı zamanda zorunlu tasarruf için de 
gerçekleştirilmektedir. Kişiler tasarruflarını istedikleri an çekebilme hakkına sahip olsa da, 
ödenen tasarruf miktarının azlığı nedeniyle, tasarruf hesabında biriken paranın çekiciliği 
kontrol altında tutulabilmektedir. 

Mikrokredi çalışmalarında, yoksullukla mücadele için kullanılan küçük şeylerle büyük 
sorunların çözümü, “büyük itiş” yaklaşımının aksine, mikrokredi desteklerinin 
yararlanıcıların hayatlarını çok da değiştirmediği gözlemlenmiştir. Ancak hemen hemen tüm 
yararlanıcılar mikrokredi desteğinin “akut”/ anlık bir sorunu çözdüğü görüşünde 
birleşmiştir. 

 “Geri ödemesi kolay, küçük bir başlangıç sermayesi” olarak nitelendirilebilecek olan bu 
yaklaşım, farklı kredi tipleri üzerinden artarak devam etme imkanlarına sahip olsa da pek 
çok katılımcının mikro kredi ihtiyaçlarında yine aynı miktarlarda ya da aynı kredi tipinde 
mikro kredi kullandığı tespit edilmiştir. Sadece, eğitim düzeyleri daha yüksek, girişimcilik 
vasfı daha açık gözlenen ve geçmiş mali/ yönetsel başarıları yüksek olan faydalanıcılar 
tarafından bir sonraki aşamaya geçilmek istendiği; bu kişilerin işletme açmaya, faaliyetlerini 
kurumsal bir zemine taşımak istedikleri görülmüştür. Bu anlamda dükkân açma fikrinde 
olan girişimci kadınların, mikrokrediden yararlanma şartı olan grup yapılarını da terk 
ettikleri, kendilerine daha büyük sermaye sağlayacak yapılara yöneldikleri gözlemlenmiştir. 

Mikrokredi uygulamaları kadına, sosyal hayat içerisinde aktif bir rol vermeyi 
amaçlamaktadır. Kredi desteğinin sadece kadınlara uygulanıyor olmasının nedeni “ 
erkeklere göre daha az risk alıp, daha uzun vadeli düşünmeleri, borçlarını ödeme 
konusundaki hassas tutumları” kadar, küçük miktarlardaki parayı kullanarak, arttırma ve 
yoksulluktan kurtulma konusunda daha azimli olmalarıdır. Yapılan nitel görüşmelerin 
tümünde kadınların “iyi bir gelecek” ve “çalışma” kavramlarını kullandıkları görülmüştür. 

Mikrokredinin kadının “sosyalizasyon” sürecinde önemli bir unsur olduğu 
düşünülmektedir. Bu anlamda kadın pazar için üretim yaparken ya da ticari faaliyetlerini 
organize ederken aslında toplumsallaşmaktadır. Başta özgüven olmak üzere örtük 
davranışları açığa çıkmakta; sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da erkek 
karşında güçlü bir hale gelmektedir.  

Yoksullukla mücadelede kullanılacak bir yöntem olarak tartışmalı bir argüman olan 
mikrokredi uygulamaları, kadının toplumsallaşmasında büyük katkı sağladığı için değişik 
formasyonlarda/ içeriklerdeki faaliyetlerin de (okuma- yazma kursu, ev ekonomisi kursu, 
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çocuklar için çeşitli aktiviteler vs. gibi) sistemin içine alınarak yoksul kadınların hayatlarına 
girmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLİTİKALARI VE GENÇ İŞŞİZLİĞİ 
SORUNU 

Doç. Dr. Melih Özçalık253 
Yrd. Doç. Dr. Ece Erol254 

ÖZET 

İstihdam ve işsizlik konuları Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren önemini korumaktadır. 
Günümüzde enflasyon oranı ile birlikte hoşnutsuzluk endeksini oluşturan işsizlik oranı, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu haline gelmiştir. Bu endeks, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından önemli refah göstergelerinden birisi olarak 
kabul edilmektedir. Üniversiteden yeni mezun olan genç işgücünün istihdam edilememe 
sorunu özellikle Türkiye gibi hızlı nüfus artışı olan ülkelerde etkisini göstermektedir. 
Günümüzde makro ölçekte başka bir ifadeyle tüm üretim faktörlerinin dahil olduğu tam, 
eksik ve aşırı olarak nitelendirilebilen istihdam kavramı pek çok araştırmacının inceleme 
alanı olmuştur. Ancak ülke ekonomileri açısından yalnızca emek faktörünün hesaba katıldığı 
mikro ölçekteki istihdam kavramı da önemlidir.  
Bu çalışmada Türkiye’de gerçeklesen istihdam politikaları ve bunun genç işsizliğine olumlu 
ve olumsuz etkileri incelenmektedir. Çalışmada ilk olarak istihdam ile ilgili kavramlara yer 
verilmekte ve bu konuyla ilgili literatürdeki çalışmalar özetlenmektedir. Ardından Türkiye 
ekonomisinde istihdamla ilgili çeşitli makroekonomik rakamlara ve oranlara yer 
verilmektedir. Söz konusu makroekonomik oranların birbirleriyle olabilecek muhtemel 
ilişkiler de tartışma halinde incelenecektir.   
Anahtar Kelimeler: İstihdam Politikaları, Genç İşsizlik, Eğitim 
Jel Kodları: E24, J710   

 

EMPLOYMENT POLICIES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY 

ABSTRACT 

Employment and unemployment issues remains theirs importance since the foundation of 
the Republic. Today, unemployment rate which generate misery index with the rate of 
inflation. One of the most important problems of developing countries such as Turkey. This 
index is considered one of the major welfare indicators by the United Nations Development 
Program. The inability to employ the young labor force of new university graduates shows 
the its effect, especially in countries with rapid population growth like Turkey. Nowadays 
many researcher analysis employment as a macroeconomic scale. It has the factors of 
production. There are three types of employment as full, under and over employment. But 
there is another employment meaning as a micro economic scale. This meaning what we 
examine and very important for researchers too.   
In this study we examine employment policies and positive and negative effects on youth 
unemployment in Turkey. Firstly we summarize terms of employment and literature. After 
that we give a place to numbers and ratios of several macroeconomic variables of Turkish 
economy related with employment. Also we examine these macroeconomic variables 
possible effects with each other.   
Key Words: Employment Policies, Youth Unemployment, Education  

Jel Codes: E24, J710  

GIRIŞ 

Türkiye ekonomisi özellikle 1970 sonrası yaşanan hızlı küreselleşme akımına da kapılarak 
mal-hizmet ve sermaye hareketlerinde oldukça önemli dış ticaret rakamlarına ulaşmıştır. 
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Bununla birlikte ortaya çıkan ithalat artışı, kolay para kazanma, inşaata dayalı ar-ge ve 
inovasyon fakiri büyüme ve en önemlisi teknoloji artışını engelleyen montaj sanayi olarak da 
nitelendirilebilecek üretim ve ihracat, eğitimli nüfusun gelişimini engellemiştir. Bu durum 
birincil olarak istihdam kesiminde olmuştur. Cumhuriytin kuruluşundan itibaren sanayi 
kesiminin ve katma değer yaratacak üretimin azlığı, öncesinde tarım daha sonra ise yine 
ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmine pek fayda sağlayamayacak inşaat sektöründe 
yaşanan gelişmeler, hizmetler sektörünün toplam istihdam payı içerisinde yükselişi hem az 
gelir sağlayan iş olanakları ortaya çıkarmış hem de gelir dağılımı eşitsizliğini daha da kötü 
hale getirmiştir.  

Küreselleşme süreciyle birlikte uygulama bulan yeni ekonomi politikaları, özelleştirmelerin 
gündeme gelmesi, sendikaların eskisi gibi güçlü bir yapıya sahip olmayışı ve etkilerinin 
zayıflatılması, özellikle 1980 sonrası dönemde ortaya çıkan ve çok uluslu şirketlerin işgücü 
maliyetlerini azaltmak amacıyla ucuz iş- gücü arayışına girmesi gibi faktörler işsizliği hem 
gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerin uğraştığı bir sorun haline getirmiştir. Ülkeler bir 
yandan, üretim ve bilişim teknolojisinde yaşanan değişime ayak uydurmaya, diğer yandan, 
nüfus artışına paralel olarak artan işgücüne istihdam olanakları yaratmaya çalışmaktadırlar 
(Çondur ve Bölükbaş, 2014: 2). 

İşsizlik kavramı geçmiş dönemlerden itibaren kullanılmaktadır. Ancak tanımın içeriğinin 
değişen koşullarla birlikte farklılaştığı söylenebilir. 1800’lü yıllara bakılacak olursa yapılan 
işsizlik tanımlamalarında; kişinin herhangi bir becerisi olmaması dolayısıyla meslek 
edinememiş ya da sosyal uyumsuzluk gibi sebeplerden iş sahibi olamamış kişilere işsiz 
denildiğini görmekteyiz. Tanım itibariyle ortaya çıkan işsizlik olgusu tamamen kişinin kendi 
kusurundan kaynaklanan sebeplerden meydana gelmektedir. Günümüzde yapılan 
tanımlamalarda ILO’nun Cenevre’de 1982 yılında yaptığı işsizlik tanımı temel belirleyicidir. 
Bu tanımda üç temel husus dikkat çekicidir; birincisi kişinin çalışma isteği yani iş talep 
etmesidir. İkinci husus kişinin çalışmaya elverişli olmasıdır. Üçüncü olarak bu iki durum 
sağlanmış olduğu halde kişinin işsiz olması işsizliği açıklayan üç temel unsur olarak kabul 
edilmektedir (Erol, 2010:8). 

I. TÜRKIYE’DE İSTIHDAM, İŞGÜCÜ VE İŞSIZLIK 

Ekonomik etkinliklerin son amacı çok çeşitli ve sınırsız gereksinmeleri olanakların elverdiği 
ölçüde sağlamak ve karşılamak olduğuna göre, bir ülke nüfusu tüketici olarak da önemlidir. 
Belirli bir zaman sürecinde ulusal ekonominin karşılamak zorunda bulunduğu beslenme, 
sağlık, eğitim,  yerleşme,  barınma gibi temel gereksinmelerden tutun da, dinlenme ve 
eğlence gibi gereksinmelerin hesaplanmasında nüfus, başlıca verilerden birisini oluşturur.  O 
halde bir ülkenin nüfusu üretime katılanlar,  ekonomik bakımdan mal ve hizmet üretenler 
yani aktif nüfus ile ekonomik etkinliklere katılmayıp yalnızca tüketimde bulunanlar şeklinde 
iki grupta ele alınabilir. Bu yönüyle bir ülkenin nüfusunun, gelişimi ve çeşitli ölçütlere göre 
yapısının incelenmesi önemli olmaktadır. Tüketim yapacak hanehalklarının da elde etmek 
zorunda oldukları gelir istihdama ne ölçüde katıldıkları ile ilgilidir. Üretim faktörlerinden 
belki de en önemlisi olarak nitelendirilebilecek emek faktörünün istihdamı ülke 
ekonomilerinin üzerinde düşündüğü önemli bir sorundur. (Karakayalı ve Özçalık, 2016: 
140). 

İşgücü piyasası istihdam, işsizlik, genç işsizlik, eğitimli işsizlik gibi çeşitli dinamiklerin yer 
aldığı bir yapıyı ifade etmektedir. İşsizlik sadece Türkiye’nin değil günümüzde hemen her 
ülkenin uğraştığı önemli bir makroekonomik sorun olarak görülmektedir. Özellikle de 
2008’de yaşanan küresel krizin etkisiyle işsizlik pek çok gelişmiş ülkede bile önemli 
boyutlara ulaşmış; çözülmesi gereken güncel bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de de geçiş 
süreciyle birlikte işsizlik önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. İşsizliğin yanı sıra genç 
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işsizlik, eğitimli işsizlik gibi kavramlar da son dönemlerde sıkça rastlanan makroekonomik 
sorunlar arasında yer almaktadır (Condur ve Bolukbas, 2014: 5). 

Türkiye’nin nüfusu, bilimsel dayanağı olan ilk sayımın yapıldığı 1927’den günümüze kadar 
geçen sürede hızla artmıştır. 1927’de 13,6 milyon olan nüfus, 2014 yılında 77,6 milyona 
ulaşmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, nüfus ulusal bir güç kaynağı olarak 
düşünüldüğü için, savaşlar nedeniyle azalmış nüfusun önce en azından eski düzeyine 
gelmesi, daha sonra da çok daha yükselmesi istenmiş ve özendirilmiştir. Planlı dönemle 
birlikte, hızlı nüfus artışı bir sorun olarak görülmüş, artış oranının sınırlı tutulması 
istenmiştir. 1939 yılında Hatay’ın anavatana katılması, bu yılı içine alan sayım rakamlarında 
bir artışa yol açmıştır. Aslında, göçler Türkiye nüfusunun artışını 1940 yılına kadar 
etkilemiştir. 1940’tan sonra nüfus üç kattan fazla büyümüştür. Nüfustaki değişim iki nedenle 
ortaya çıkar: Doğum ve ölüm oranlarındaki değişmelerden kaynaklı doğal artışlar ile göç 
olgusu. 

Tablo-1: Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Nüfusunun Gelişimi (1927-2014) 

Sayım Yılları 
Nüfus 

(Milyon) 
Yıllık Nüfus  

Artış Hızı (Binde) 
Nüfus  

Yoğunluğu 
1927 13,6 - 18 
1935 16,2 21,1 21 
1940 17,8 19,6 23 
1945 18,8 10,6 24 
1950 21,0 21,7 27 
1955 24,0 27,8 31 
1960 27,8 28,5 36 
1965 31,4 24,6 41 
1970 35,6 25,2 46 
1975 40,3 25,0 52 
1980 44,7 20,7 58 
1985 50,6 24,9 65 
1990 56,5 21,7 73 
2000 67,8 18,3 88 
2010 73,7 15,9 96 
2014 77,6 13,3 101 

Kaynak: <www.tuik.gov.tr>, (Erişim Tarihi: 15.10.2016). 

Yukarıdaki tabloda açıkça görüldüğü gibi, Türkiye’nin nüfus artış hızı 1975’ten sonra sınırlı bir 

şekilde de olsa düzenli bir şekilde düşmektedir. Hiç kuşkusuz, sanayileşmenin ve kentleşmenin sonucu 

olan bu azalan artış eğilimi, Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik gelişmenin kesin bir göstergesidir. 
Türkiye’de nüfus yoğunluğu özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. 

Tablo-2: Nüfusun Cinsiyet Dağılımı (-000) (1927-2014) 

YILLAR TOPLAM ERKEK KADIN 
1927 13,648 6,564         7,084 
1935 16,158 7,937 8,222 
1940 17,841 8,889 8,922 
1945 18,790 9,446 9,344 
1950 20,947 10,572 10,375 
1955 24,065 12,333 11,832 
1960 27,755 14,164 13,591 
1965 31,391 15,997 15,394 
1970 35,605 18,007 17,586 
1975 40,348 20,745 19,603 
1980 44,737 22,695 22,042 
1985 50,664 25,672 24,992 
1990 56,473 28,607 27,866 

http://www.tuik.gov.tr/
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1995 62,644 31,174 30,470 
2000 67,803 34,346 33,457 
2010 73,722 37,043 36,679 
2014 77,695 38,984 38,711 

Kaynak: <www.tuik.gov.tr>, (Erişim Tarihi: 15.10.2016). 

Günümüzde istihdam ve işsizlik, gelişmiş veya gelişme sürecindeki ülkelerin gerek kısa 
gerekse orta ve uzun dönemde çözmesi gereken en önemli sorunlarından birini 
oluşturmaktadır. Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk ve ticaret 
hacmindeki gerileme ile birlikte işsizlik sorunu kendini daha ağır bir şekilde hissettirmiştir.  
Özellikle son yıllarda işsizliğin dünya sathında yükseldiği görülmektedir. Ekonomik 
canlanmaya koşut olarak işsizlik oranının az da olsa düşmesi beklenebilirse de işsizliğin, 
önümüzdeki yıllarda ülkeler için ciddi bir sorun olmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Sanayileşmiş ülkeler ile gelişme sürecindeki ülkeler arasında, işsizliğin gerek önem derecesi, 
gerekse nedenleri farklılıklar göstermektedir. Sanayileşmiş ülkelerde işsizlik, temelde, düşük 
bir efektif talep düzeyinden kullanılmayan kapasiteden kaynaklanırken; gelişmekte olan 
ülkelerde, yetersiz talep, arz açıkları, istihdam olanakları ile kişisel yetenek ve beklentiler 
arasındaki uyumsuzluk, yetersiz kurumlar ve pazar açıklıkları gibi daha geniş boyutlu 
koşullar işsizliğin nedenleri olarak kabul edilmektedir. Yine, Türkiye de dahil gelişmekte 
olan ülkelerin çoğunda işsizlik, yetersiz gelişmenin ve tasarruf eğiliminin düşük olmasının 
bir belirtisi olarak ortaya çıkmakta ve dönemsel işsizlik niteliğinde olmayıp sürekli bir nitelik 
taşımaktadır. Bu sorun, bir yandan tarım kesiminde kullanılmayan işgücü ve gizli işsizlik,  
öte yandan da tarım dışında açık işsizlik ve verim düşüklüğü şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

İstihdam ve işsizliğin önemi belirtilirken, istihdamın üç farklı boyutu üzerinde 
durulmaktadır. Bunlar; “gelir boyutu”, “üretim boyutu” ve “sosyal statü boyutu”dur. Gelir 
boyutu, istihdamın gelir kaynağı olduğunu belirtmektedir. Diğer bir deyişle, istihdam edilen 
kişi gelir sağlamaktadır. Üretim boyutu, istihdam-üretim ilişkisini vurgulamakta ve 
istihdamın üretimi arttırma niteliğini belirtmektedir. Sosyal statü boyutu da, istihdam edilen 
kişinin toplum içinde tanınma ve onur duyma olanağını sağlaması olmaktadır.  

Türkiye’de işgücü düzeyi ve bu düzeyin zaman içindeki değişimleri konusunda yeterli 
bilgilere sahip değiliz. Ancak ekonominin yapısı ve gelişim yönlerinden hareketle bazı 
öngörülere ulaşılması mümkündür. Türkiye’de işgücüne ilişkin ilk veriler 1927 yılında 
yapılan sanayi ve işyerleri sayımı ile elde edilmiştir ve yalnızca sanayi kesiminde çalışanları 
yansıtmaktadır. Nüfusun işgücü durumuna ilişkin sorular ilk kez 1950 genel nüfus 
sayımında sorulmuştur. Eldeki çok sınırlı veriler, ülkemizdeki işsizliğin uzun yıllar öncesine 
dayanan, birikimli ve köklü çözümler bekleyen bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de yeni iş alanlarının ortaya çıkma hızı, 15-65 yaş grubunun büyüme hızından 
düşük olduğu için, işsizlik oranı gittikçe artmaktadır. Hiç kuşkusuz bu durum sağlıklı bir 
toplumsal ve ekonomik gelişme belirtisi değildir. Her ne kadar 1964’ten 1972’lere kadar Batı 
Avrupa’nın sağladığı iş olanakları işsizliği bir ölçüde azaltmışsa da, sorun gittikçe 
büyümekte ve önem kazanmaktadır. Üstelik yakın gelecekte görülebilen bir çözüm yolu da 
ortada yoktur. 

Ayrıca işsiz olan büyük gruba ek olarak, nüfusun önemli bir kesimi de gizil işsizdir. Bunlar 
bir işte çalışır gözükmekte, fakat hiçbir iş yapmamaktadırlar. Tarım kesimi, gerek işgücünün 
çoğu bu kesimde çalıştığından, gerekse yapısı gereği, gizli işsizliğin en yaygın olduğu 
alandır. 

Türkiye’de işgücü fazlasını doğuran ana kaynaklara baktığımız zaman, bunların çok sayıda 
olduğunu görmekteyiz. Bu nedenler şöyle sıralanabilir: 

http://www.tuik.gov.tr/
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- Nüfusun oldukça yüksek bir hızla artması, 

- Sanayide yeni teknolojilerin kullanımı, 

- Kırdan kente göçün yoğunlaşması, 

- Mesleki ve teknik lise eğitiminin büyük ölçüde yaygınlaştırılamaması, 

- Emek-yoğun üretim malı ihracatının önemli oranlarda artırılamaması,  

- Emek yoğun üretimin girdi bileşim oranının değişimi sürecinde sermaye yoğuna 
kayması ve teknolojik işsizliği ortaya çıkarması, 

- Varolan istihdam olanaklarının yeni kuşakların istihdam ve gelir beklentilerine 
uymaması, 

- Eğitim sisteminin ekonominin ve çalışma yaşamının gereksinimini karşılamada 
yetersiz kalması, 

- Ekonomi politikalarının yetersizliği, 

- İnşaat ve turizm gibi üretken olmayan yatırımların üretken yatırımların önüne 
geçmesi, 

- Özel kesim imalat sanayi yatırımlarının arttırılamaması gibi çeşitli etkenler istihdam 
ve işsizlik sorununun şiddetini artırmaktadır. 

Tablo-3: Türkiye’de İstihdam İstatistikleri (2005-2014) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Kurumsal Olmayan  
Sivil Nüfus (-000) 

48.359 52.541 53.593 54.724 55.608 56.986 

Sivil İşgücü (-000) 24.565 25.641 26.725 27.339 28.271 28.786 
Sivil İstihdam (-000) 22.046 22.594 24.110 24.821 25.524 25.933 
İşgücüne Katılma  
Oranı (%) 

48,3 48,8 49,9 50,0 50,8 50,5 

İşsiz (-000) 2.519 3.046 2.615 2.518 2.747 2.853 
İşsizlik Oranı (%) 10,3 11,9 9,8 9,2 9,7 9,9 
Genç işsizlik (%) 19,0 19,6 16,3 17,9 17,4 20,2 

Kaynak: <www.tuik.gov.tr>, (Erişim Tarihi: 15.10.2016). 

Türkiye ekonomisi gibi gelişmekte olan ekonomilerin enflasyon sorunu ile birlikte toplumu 
en fazla etkileyen sorunlardan birisi olarak gördükleri işsizlik sorunu aynı zamanda son 
yıllarda önemi giderek artan hoşnutsuzluk endeksini de oluşturmaktadır. Tablo-3’te görülen 
ve istihdamın işgücü içerisinde hemen hemen % 50’sine geldiğini gösteren oran ilgi çekicidir. 
Türkiye ekonomisi gibi sivil işgücünün yüksek ve genç-dinamik bir nüfusa sahip olan 
ekonomide bu denli düşük bir istihdam oranın bulunması kalkınma için de karamsar bir 
tablo çizmektedir.  

İşsizlik, enflasyon ile birlikte sosyo-ekonomik sonuçları ağır basan bir olgudur. Bu nedenle 
işsizliği önlemek hükümetlerin birincil görevlerinden olup, bunu ekonomik ve sosyal 
politikaları ile çözümlemeye çalışır. Türkiye’de hükümetler 1963 yılından beri planlamalar 
ile birlikte işsizliği azaltıcı somut önlemler üzerinde durmuşlardır. Bu tarihten itibaren 
uygulanan kalkınma planlarında saptanan kalkınma hızı ve sanayileşme, tarım kesimi 
dışında, her yıl ancak 150 bin kadar işgücüne iş olanakları sağlayabilmiştir. Bu olguya 
tasarruflar ve yatırımlar açısından değil de, salt istihdam ve üretim açısından bakacak 
olursak, varsaydığımız sonuç Türkiye’nin bugüne değin gerçekleştirdiğinden daha hızlı 
kalkınma hızı ve sanayileşme düzeyi, karşımızda iş isteyen ve istemek durumunda olan 
kimselerle sorunlarımızı çözümlemede yetersizdir. Bu nedenle, ülke geneli için temel 
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politikası ve araçları geniş ve açık bir şekilde belirlenmesi gereken bir istihdam yaklaşımına 
gereksinim bulunmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde işsizlik sorununun çözümü için şu öneriler getirilebilir: yatırımların, 
üretimin ve verimliliğin artırılması özendirilmeli, nüfusun artış oranı düşürülmeli, eğitim ve 
teknolojik gelişmelerin önemi anlaşılmalı ve kayıt dışı ekonomi sorunu çözülmelidir.   

II.GENÇ İŞSİZLİĞİ SORUNU 

Küresel bir sorun olarak görülen işsizliğin sonuçlarından en çok etkilenen kesim gençlerdir. 
Genç işsiz kalmalarında en önde gelen nedenler içerisinde, genç olarak kabul edilen 15–24 
yaş grubu arasında eğitime katılma oranının artması, yeni işlerin oluşturulması, tecrübe 
eksikliği, gençlerin nitelik ve kabiliyetlerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap 
verememesi gibi durumları saymak mümkündür. Sayılan bu neden ve sebeplerden gençlerin 
eğitime katılma oranının artması dışındakilerin, belli başlı bazı politikalarla çözülmesi 
mümkün olmasına rağmen çözülememiş olması, dünyadaki genel işsizlikten en çok 
gençlerin etkilenmesine neden olmaktadır . Yaş grubu itibarıyla kendisine özgü ve işgücü 
piyasasının yapısına bağlı çeşitli nedenleri olan genç işsizliği, gerek ülkemizde gerekse diğer 
ülkelerde yaşanan işsizlik oranının daha da üzerinde dikkat çekici olarak sıkıntı 
yaratmaktadır. Özellikle, 15-24 yaş grubunun işgücü piyasasına ilk kez giriş yaşı olması, 
daha önce iş tecrübesine sahip olmamaları nedeniyle işverenler tarafından maliyet 
yaratmaları yüzünden tercih edilmemeleri, işgücü piyasasını tanımamaları gibi sebepler 
dolayısıyla genç işsizlik oranları işsizlik oranlarından iki katı kadar fazla olmaktadır. 

Türkiye’de, her şeyden önce, genç işsizliğinin en temel sebeplerinden biri olarak bilinen 
yeterli seviyede yeni işlerin oluşturulamaması sorununun çözümüne yönelik yeni bir 
istihdam stratejisi oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Çünkü gençler için yeteri kadar yeni 
iş alan ve imkanlarının oluşturulamaması durumunda, diğer uygulamaların pek fazla bir 
anlamı olmayacaktır. Bu noktada, en temel sorumluluk devlete düşmektedir. İstihdam 
stratejisi belirlenirken öncelikli olarak, işsiz gençlerin tespitini kolaylaştıracak, onların işgücü 
piyasası ile ilgili temel sorunlarını ortaya koyacak ve böylece yapılacak müdahalelerin 
yerindeliğini sağlayacak bir gençlik profili oluşturulmalıdır. İkinci olarak, ulusal 
düzenlemelere yol göstermek açısından önem taşıyan “Gençlik İstihdam Ağı”nın tavsiyeleri 
ve “Avrupa İstihdam Stratejisi”nin öncelikleri, genç işsizliği ile mücadeledeki başarı 
dereceleri göz önünde bulundurularak bu doğrultuda önlemler alınmalıdır. Böylece yeni 
istihdam alanlarının oluşturulabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve yaşam boyu eğitimin 
sağlanması gibi konular Türkiye genç işsizliğinin azaltılabilmesi açısından ön plana 
çıkmaktadır. 

Türkiye’de genç işsizliğin nedenleri arasında eğitim ve istihdam ilişkisinin kurulamamış 
olması da önemli bir yer tutmaktadır. Emek  piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate 
almayan eğitim sistemi işsizliğe yol açmaktadır. Eğitim durumuna göre işsizlik oranları 
kadın-erkek açısından farklılık göstermektedir. İstihdamın önemli bir bölümünün eğitim 
düzeyi düşük işgücünden oluşması ülkenin gelişmesi ve üretim açısından olumsuz bir 
göstergedir. Öte yandan, eğitim düzeyi arttıkça, işsizlik oranının artması da Türkiye’de 
işgücü piyasasının yapısal zaafını gösteren bir başka olumsuz noktasıdır (Güney, 2009: 149). 

SONUÇ 

Genç nüfusta görülen işsizlik ülke ekonomilerinin geleceğini ilgilendiren en önemli 
sorunlardan birisidir. Dünyadaki önemli sanayileşmiş ekonomilerin giderek yaşlanan 
nüfuslara sahip oldukları da göz önünde bulundurulursa bu sorunun yakın gelecekte 
özellikle genç nüfusa sahip olan doğurganlık hızı yüksek az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ekonomileri ilgilendireceği ortaya çıkar.  
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İşsizlik kavramı enflasyonla birlikte mutsuzluk endeksi adını alır. Bu endeks ülke 
ekonomilerinin bir anlamda hangi sorunlardan mutsuz olduklarının da özeti gibidir. Tüm bu 
sorunların giderilebilmesi için güçlü bir sosyal güvenlik yapısının ve maliye politikasının 
önemi şarttır. Türkiye ekonomisinde 1990’li yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve işsizlik 
sorunsalı yerini işsizlik sorunsalına bırakmıştır. Hükümetlerin değişimi işsizlik ve özellikle 
genç işsizliği sorununu çözebilmiş değildir. Bu durum ortaöğretimde meslek ve teknik 
okullarının sayısının artışı ile biraz da olsa çözülebilir. Bu durum ortaöğretim bitiminde 
herkesin üniversite eğitimine devam etmeyeceği, ara eleman olarak reel sektörde is 
bulabileceği bir modelle çözülebilir. Bu durum hemen gerçekleşmese bile 10-20 yıllık bir 
perspektifte su an bile eksiği olan sektörlerin bu konuda daha da ihtiyaç içerisinde olacağını 
düşünmekteyiz.   
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ABD-IRAK SAVAŞI’NIN TÜRKİYE EKONOMİ-POLİTİĞİ 

Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ255 

ÖZET 
Bu çalışma; Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer silah tehdit algılamasıyla Irak’ı işgal 
etmesi ve tarihe ABD-Irak Savaşı olarak geçen tatihi süreçte yaşanan olayların Türkiye’ye 
ekonomi-politik bağlamındaki yansılmalarını ele almaktadır. ABD’nin Irak’a saldırması ve 
işgal etmesi tüm dünyayı etkilediği gibi bölgenin en önemli jeo-stratejik konumda bulunan 
Türkiye’yi de politik, siyası, askeri ve ekonomik yönden etkilemiştir.  Bu etkilerin analizi 
oyun teoremi kapsamında ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırma, pazarlık teorisi (bargaining 
theory) varsayımlarından yola çıkıp tarafların sabırlı ve/veya sabırsız (bargaining 
with/without patience) oyuncu olmalarına bağlı farklı sonuçlar oluşabilen bir model 
üzerinde durmaktadır. Model, matematiksel temele dayalı Bierman ve Fernandez (1998)’in 
“simetrik/asimetrik sabır” yaklaşımının bir uzantısı olarak düzenlenmiştir.  Amerika 
Birleşik Devletleri-Irak savaşında ekonomik pazarlıkları analiz edebilecek bir yaklaşıma 
dönüştürülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın en belirgin özelliğini; pazarlık sürecinin sınırsız 
olmaması ve her yarı-oyun’un (sub-game) taraflara net bir maliyetinin olması 
oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: ABD-Irak Savaşı, pazarlık teorisi, , ekonomik analiz, politik olay, 
Türkiye  

 
THE US-IRAQ WAR’S POLITICAL-ECONOMY OF TURKEY 

ABSTRACT 
The war between Iraq and USA has affected Turkey as well as many countries in the world. 
Even though some many political interpretations of this war can be made, the study focuses 
only on the economic side of the issue. We modeled a bargaining game with different 
assumptions such as bargaining with/without patience. Also, symmetric and asymmetric 
information in the game played roles when finding the Nash equilibrium. Private 
information one of the players has creates different solutions for the model. One of the 
specifications of our model is the assumption of finite bargaining game, and every subgame 
in this finite game casuses a financial burden for the players.  
Between, Turkey and the United States are ties in a strong political, economic and cultural. 
The reason is geo-political realities. This situation; between the two countries rather than 
bargaining game long-term relations be based on caused.   
Key Words: USA-Iraq war, bargaining theory, , economic analysis,  political event, Turkey  
GIRIŞ 
Ülkelerin dış politikaları üzerine yapılan çalışmalarda ekonomik boyutun kolaylıkla göz ardı 
edilemediği gözlemlenmektedir. Ekonomi ve dış politika arasında temelini ekonomi 
politik’in oluşturduğu milli yapı bulunmaktadır. Bu nedenle dış politikaya 15.ci yüzyıldan 
itibaren küresel boyutta yaklaşılması gerekliliği yoğunlaşarak artmış bulunmaktadır.  
Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’a saldırması sonucu çıkan savaş, bunu bir kez daha 
doğrulamış gözükmektedir.  Türkiye açısından değerlendirildiğinde bir tarafta komşu, 
tarihi, coğrafi ve sosyo-ekonomik unsurlarla yıllardır süre gelen bağdan ötürü ilgilenilmesi 
gerekilen Irak, öte tarafta müttefik ABD ile sürdüreceği stratejik ilişkiler nedeniyle 
Türkiye’nin izleyeceği dış politikayı analiz edebilmek amacıyla bu çalışma kaleme alınmıştır.  
Stratejik pazarlık teorisinin önde gelen isimleri arasında Thomas C. Schelling bulunmaktadır. 
Schelling, pazarlık yapmada 'deli' olmanın avantajları olarak 'telefonu kapalı tutmak’, diğer 
arabanın üzerine yürürken ‘direksiyonu çıkarıp arabanın penceresinden sallamak' ve  geri 
adım atmamak için 'köprüleri yakmak' gibi taktiklerden bahsetmektedir. Türkiye’nin 
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’a saldırması sonucu çıkan savaş nedeniyle izlediği 
stratejide yukarıdaki taktik benzeri araçları kullanıp kullanmaması gerekirliliği sonuç 
itibariyle tartışma olasılığı taşımaktadır. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 
tezkere oylaması sonucu hususunda; Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinden Türkiye’ye 
başta ekonomik, siyasi ve sosyal etkilerinin olabileceği değerlendirmesi açıklamaları 
gelmiştir(Ceylan ve Uslu:2012).   
Bu çalışmada; stratejik faktörlerin ekstra avantajları taşıyan etkinliğinin ne ölçüde belirleyici 
unsur olarak Türkiye’ye kazanç sağlayıp sağlayamayacağı amaclanmıstır. Ancak iki ülke 
arasındaki olası pazarlık unsurlarının tüm detaylarının ne olduğu tam olarak bilinemedigi 
için çalışmada hipotetik varsayımlar kullanılmıştır.     
I. TÜRKIYE – AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI PAZARLIK SÜRECI 
Öncelikle belirtilmelidir ki; iki ülke arasında yapıla gelen pazarlık konusu ve şartları alenen 
işlenen bir kanuni düzenleme değildir. Pazarlık konusu ve şartları taraflarca gizli olarak 
yürütülmüştür.   Ancak yerli ve yabancı basın, buna rağmen üzerinde tartışılan rakamlar 
hakkında çok sayıda kesin ve net olmayan bilgiler verdiler. Başta köşe yazarları ve ekonomi 
uzmanları tarafından yerli ve yabancı yayım organlarında, gazetelerde bu konuyla ilgili çok 
sayıda makale ve yazı yazıldı ve haber yapıldı. Bu pazarlıklardan bazılarını ifade etmek 
gerekirse; New York Times gazetesinde Türk yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri 
hükümetinden 32 milyar dolar talep ettiği haberi çıktı. Yerli basında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin 6 milyar doları hibe ve 20 milyar dolarlık kredi garantisinde ısrar ettiğine dair 
çeşitli haberler yayımlandı(Kantarcı, 2003:46-55). Bu haberle ilgili Türk tarafı açısından 
paketin hibe bölümünün arttırılarak toplam miktarın 30 milyar doları aşmasının istendiği 
yönünde yorumlar dahi yapılmıştı.  Ayrıca Amerika Birleşik Devletleriyle ekonomik 
pazarlığın başlangıçta 5 milyar dolar ile müzakerelerin başladığı; 2 artı 2 artı 1 şeklinde 
revize edildiği daha sonra 4 artı 2’ye dönüştürüldüğü basına yansıdı. Devamında 4 milyar 
dolar hibe, 2 milyar dolar askeri yardım şeklinde telaffuz edildi (Bila, Milliyet Gazetesi, 
2004). Yerli basının önde gelen gazetelerinde çıkan haberlere göre daha sonra alternatif  
fikirler gündeme geldi. Bunlardan birisi; bu hibenin dört yıl geri ödemesiz borç şekline 
dönüştürülmesi idi. Bununla birlikte 20 yıl  veya 15 yıl her 1 milyar dolar hibeye karşılık 
libor artı 2 gibi bir faiz uygulamasıyla böyle bir krediye de dönüştürülebileceği ifade edildi. 
Bu her 1 milyar dolar hibe; 7 milyar veya 6 milyar dolarlık krediye dönüşüyorsa bunun 4’ü 
24 milyar dolar yapacaktı. Yukarıda da belirtildigi şekilde 4 yıl ödemesiz, 20 yıl veya 15 yıl 
süreli, libor artı 2 diye verilme  şartı bulunmaktadır(Ülsever,Hürriyet Gazetesi, 2009, 
Müderrisoğlu, Milliyet Gazetesi, 2003:7). 
Daha sonraki safhalarda Ankara ve Washington’da yapılan pazarlıklarda ise iki seçenek ön 
plana çıktı. Türkiye askeri, siyasi ve ekonomik taleplerini ABD’ye iletti.  ABD ise “6 milyar 
dolarlık hibe ve borç silinmesi” ile “20 milyar dolarlık düşük faizli, uzun vadeli kredi” 
seçeneklerini sundu . 
İlerleyen süreçte bu bahsi geçen hem rakamlar hem de senaryolar üzerinde iki tarafça bir 
antlaşma sağlanamadığı anlaşıldı. Pazarlıkların nihayetinde anlaşmalı (cooperative) bir oyun 
meydana gelmedi. Bunun içi çalışmada rakamsal ifadeleri dikkate alıp oyunun sonuçlarını 
göstermek yerine, matematiksel model üzerinde yoğunlaşılmıştır. Simgesel kazanç matrisi 
oluşturulması ve kazanç miktarlarını belirlemek yerine, oyun stratejilerindeki senaryolar 
analiz edilecektir.  
II. TEORIK MODEL 
Modelin en belirgin özelliklerinin başında pazarlığı yapan tarafların sabırlı veya sabırsız 
olmalarının (Bierman ve Fernandez 1998;149-161) oyunun sonucunu değiştiriyor olması 
gelmektedir. Şöyle ki; taraflardan her biri kabul edebileceği minimun öneriyi, başka bir 
deyişle rezervasyon fiyatını oyunun başında belirlemiştir. Analizi kolaylaştırması açısından 
Türkiye’nin rezervasyon fiyatının 50, ABD’nin rezervasyon fiyatının ise 100 olduğunu 
varsayalım.  Her  iki tarafin birlikte sabırlı olması durumunda oyun sol alt karedeki kazanç 
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matrisinde oluşacaktır. Ancak P1 ve P2’ nin miktarı tamamen oyunun doğasına bağlı olarak 
meydana gelecektir.  
Tablo 1. Simetrik Sabır Durumunda Oyun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; eğer oyun tek adımlı ve “kabul et veya reddet” olarak pazarlığa 
yer bırakmayacak şeklinde ise, Amerika Birleşik Devletleri ’nin sunumu yüksek teklif 
olacaktır. Böylece Türkiye teklifi kabul edecek ve süreç, zaman kaybına neden olmadan 
tamamlanacaktır. 

Diğer taraftan öyle oyunlar vardır ki; pazarlık olanağı birden fazladır.  Hatta bazı 
durumlarda sınırsızdır. Eğer her iki taraf sabırlı olur ve pazarlık taraflara maddi bir külfet 
yüklemiyorsa, genellikle sınırsız sayıda pazarlık olabilmektedir.  Her defasında sonuç 
değişmemekle birlikte  oyun bir sonraki  teklif için ertelenmektedir.  

Tarafların her ikisinin veya sadece birisinin sabırsız olması (bargaining with impatience) ve 
oyunu bir an önce bitirmek istemesi durumunda dengeler sabırlı oyuncu lehine 
değişmektedir(Porter, 1980:34-47). Burada kullanılmış araba satıcısı ve ona gelen ve hemen 
bir arabaya ihtiyacı olan müşteri arasında meydana gelebilecek olan pazarlık benzeri mantık 
yürütülmektedir. Şöyle ki; kullanılmış araba satan şahıs, o müşteriye olmasa bile hemen 
ondan bir kaç gün (belki de bir kaç saat) sonra gelecek olan müşteriye arabayı satabilecektir. 
Öte yandan bir iş adamının; kazancı yüksek iş görüşmesi yapmak üzere acil arabaya ihtiyaci 
olduğu ve en yakın araba satıcısının da 100 km mesafe uzaklığında bulunduğu 
varsayımından hareket edilsin. İş adamı; bu durumu bilen ve tamamen ahlak kurallarına 
aykırı olarak satıcı tarafindan yapılan teklifi büyük olasılıkla kabul etmek zorunda 
kalacaktır. Oyunun ertelenmesi veya gecikmesi taraflara ek bir maliyet yüklüyorsa ki 
Amerika Birleşik Devletleri’ne yüklüyordu, oyunun kuralları biraz daha farklı olabilecektir. 
Taraflara yüklenen bu maliyete “gecikme faktörü” ( ) denilmektedir. Gecikme faktörü 
yüksek olan oyuncu açısından, pazarlık için geçen her anın ek bir maliyet getirmesi ve 
zaman geçtikçe artıyor olması durumunda, bir an önce oyunun bitmesi daha avantajlı 
olabilecektir. Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin gecikme faktörü yüksek 
Türkiye’nin ise sıfıra yakın, hatta negatif denilebilecek düzeyde kabul edilmektedir.  

Pazarlık ile geçen her sürenin taraflara ek bir maliyeti olduğu yukarıda belirtildi. 
Sonuçlandırılamıyan anlaşmanın her period için tarafların kazançlarını % X azaltıyor 
olduğunu kabul edelim. Bu durumda anlaşma t zamanında sağlandığında  bir miktar alacak 
olan oyuncu, anlaşmanın t+1 zamanında sağlanmasıyla kazancında %(1-X) iskontoya 
uğrayacaktır.  Sabırsızlık hali ne kadar fazla ise, X’in değeri de o kadar büyük olabilecektir. 
Bu çalışmada;   Türkiye’nin gecikme faktörünü,   ise Amerika Birleşik Devletleri’nin gecikme 
faktörünü ifade etmektedir. 
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GENEL DEĞERLENDIRME VE SONUÇ 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında hem jeo-politik hem de rasyonalite yönüyle 
zorunlu  işbirliğine dayalı siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlü tutmayı gerektiren bir 
çağda bulunulmaktadır. Bu durumun anlaşmalı (cooperative) oyundan ziyade anlaşmasız 
(non-cooperative) bir oyunun çıkmasına engel olamaması nedeniyle iki ülke arasındaki 
dengeleri de eşanlı olarak etkilediği anlaşılmaktadır. 

Ele alınan pazarlık konusu başlangıçta politik bir olgu olsa da, çoğu zaman politikanın 
gerisinde ekonomik çıkarların bulunması nedeniyle makalede ekonomi politik üzerinde 
durulmustur. Pazarlık sürecinin taraflara maliyet yüklüyor olması, durumu daha da 
karmaşıklaştırmakta ve sabırlı olan tarafın daha kazançlı çıkacağını teori de 
desteklemektedir. Öte yandan Türkiye açısından ileriki günlerde içeride ve dışarıda resmi 
adımların atılmasının gerekliliği üzerine yoğun siyasi diplomasinin başlatılması bunun en 
önemli işaretidir . 

Analiz edilen sürecin sonucunda Türkiye açısından neden bir kazancın oluşamadığının iki 
önemli nedeni bulunmaktadır. Birincisi; başlangıçta sürece ilişkin gelişmeler başta hükümet 
olmak üzere meclis ve Türk Kamuoyu tarafından ekonomik olmaktan öte salt politik olarak 
dikkate alınmıştır. Böylece “ticari-ekonomik” pazarlıktan ziyade “usül“  pazarlığı ortaya 
çıkmıştır. İkinci; Amerika Birleşik Devletleri tarafından kamuoyunu bilgilendirme 
toplantılarında her ne kadar  mali yönü yüklü imalı politik açıklamalar yapılmış ve basında 
da bu mehalde destekleyici haberler  olsa da pazarlığı bağlayıcı net bir rakam verilememiştir. 
Bu durum Türk tarafının kafasının karışmasına neden olmuştur. Mevcut ahvaldan 
yararlanmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri,  aceleci davranarak Türkiye‘ye adeta “emir 
kulu“ muamelesinde bulunmaya yeltenmiştir. Ortaya çıkan sayısal rakamlardaki 
belirginsizliklerin neden olduğu pazarlık sürecinin nihayete ulaşamamasının altında bu 
faktörlerin olduğu tahmin edeilmekdir. Bu durum  sonuç olarak araştırmanın analizinin 
teori ile sınırlı kalmasına neden olmuştur. 

Araştırmadaki diğer bir kısıt, kazanç matrisleri oluşturulurken hipotetik semboller üzerinde 
durulmuş olduğu için gerçek rakamsal değerlerle oyunun dengesi sağlanamamıştır. Bunun 
en önemli nedeni; taraflar arasındaki görüşme tutanaklarının resmi ve gizli oluşu gereği 
kamuoyuna yeterince yansıyamamasıdır. Öyleki; çok sayıda rakamsal seçeneklerin olduğu 
Amerika Birleşik Devletler’nin önerilerinin hibe ile karışık geri ödemeli, borç ve hatta eski 
borçların silinmesi dahil değişik kategorilerdeki değerlendirmeye açık tekliflere bağlı 
kazançların tek  bir torbada toplanması oldukça zor olacaktır. Pazarlığa konu olan iktisadi 
kazançların ne olduğu ne kadar iyi bilinirse yapıla gelen pazarlığın analizinin de doğruluğu 
ve  güvenilirliği o kadar açık ve net olabilecektir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda hükümetin uyguladığı politikanın 
Türkiye’ye ekonomik ve ticari kazanım veya kayıplarının rakamsal değerinin ne olduğu açık 
ve net olarak anlaşılamamaktadır. Araştırma süresi boyunca tüm uğraşlara rağmen gerekli 
rakamsal bilgilere ulaşılamadığı için makalenin kapsamı sadece hipotetik biçiminde 
düzenlenebilmiştir. Elbette ki pazarlığa konu edilen rakamların kullanılabildiği ve ampirik 
verilerin de desteklediği bir çalışma daha gerçekçi olabilecektir. Öte yandan pazarlık oyunu 
politik açıdan analiz edilebilme imkanına rağmen çalışmada çok detaylandırılmamıştır.   
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SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARINDA SİMÜLASYON 
METODU İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ: BİR KARAR DESTEK 

SİSTEMİ ARAYÜZÜ 
Yrd.Doç.Dr. Metin ÖNER256 

Prof.Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ257 
Yağmur USTA258 

ÖZET 

Sermaye Bütçelemesi uzun dönemli stratejik finansal planlama kararlarıdır. Bu kararlar bir 
fizibilite çalışmasına dayanmaktadırlar. Bir yatırım projesinin fizibilite çalışmasında başlıca 
iki ana aşama vardır. Birinci ana aşama yatırım projesinin teknik değerlendirme aşamasıdır. 
Bu aşamada bir projenin yatırım dönemi giderleri, ekonomik ömrü içinde işletme dönemi 
giderleri, işletme sermaye ihtiyacı ve son yıl değeri tahmin edilmeye çalışılır. İkinci ana 
aşama finansal analiz aşamasıdır. Bu aşama sonucunda yatırımın ekonomik ömrü içindeki 
nakit akışlarının gösterildiği proforma fon akım tablosu oluşturulur. Proforma fon akım 
tablosunun temel hedefi “brüt nakit akımlarının” hesaplanmasıdır. Brüt nakit akımları, nakit 
girişlerinden net proje giderleri düşülerek bulunur. Brüt nakit akımlarından yatırım dönemi 
ve işletme dönemine sarkan yatırım harcamaları düşülerek net nakit akımları hesaplanır. Net 
nakit akımları kullanılarak net bugünkü değer (NBD) ve iç verim oranı (İVO) gibi bilinen 
finansal değerlendirme yöntemleri ile projenin değerlendirmesi yapılır. Bu proje 
değerlendirmesine tam belirlilik altında proje değerlendirmesi adı verilir. Oysa uygulamada 
net nakit akımını oluşturan kalemler kesin olarak tahmin edilemez. Bu duruma ise risk 
altında proje değerlendirmesi adı verilir. Riskin belirlenmesinde en çok kullanılan ve en 
etkin yöntem simülasyondur. Bu çalışmada bir fizibilite çalışması örneğinde net nakit 
akımını oluşturan kalemler üniform, üçgen ve normal dağılımlı olarak tahmin edilerek, proje 
riskinin belirlemesi simülasyon metodu ile yapılmıştır. Simülasyon ile riskin belirlenmesinde 
NBD yöntemi esas alınmıştır. Simülasyon programı MATLAB kodları ile yazılmıştır. 
Çalışma oldukça geniş kapsamlıdır. Tam belirlilik altında bir fizibilite çalışmasının tüm 
aşamaları EXCEL ortamında bir karar destek sistemi olarak oluşturulmuştur. Bu karar destek 
sisteminin veri yönetim sistemi ve model tabanı bir fizibilite çalışmasının tüm aşamalarını 
desteklemektedir. EXCEL’de geliştirilen programın diyalog sistemi kullanıcı ile karşılıklı 
etkileşimli olarak fizibilite etüdünün teknik değerlendirme ve finansal analiz aşamaları için 
gerekli tüm verileri toplamaktadır. Veri yönetim sistemi fizibilite etüdünden istenen tüm 
tablo raporlamalarını yapabilmektedir. Model yönetim sistemi finansal analizlerde 
kullanılan proforma gelir-gider tablosu ile proforma fon akım tablosunu otomatik olarak 
üretmektedir. Bu sistemin ürettiği bilgilerin MATLAB ortamına aktarılarak simülasyonla 
riskin belirlenmesi ise bu çalışmanın ana konusudur. Bu çalışmada odak noktası bu kısımdır. 
Geliştirilen sistem What-If senaryolarını ve duyarlılık analizlerini yapmayı olanaklı 
kılmaktadır.        
Anahtar Kelimeler: Sermaye Bütçelemesi, Proje Riski, Simülasyon, Net Bugünkü Değer, 
Fizibilite. 
Jel Kodu: G31, G32  

RISK EVALUATION FOR CAPITAL BUDGETING DECISIONS THROUGH 
SIMULATION METHOD: A DECISION SUPPORT SYSTEM INTERFACE 

ABSTRACT 
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Capital Budgeting are long-term strategic financial planning decisions. These decisions are 
based on a feasibility study. There are two main stages in the feasibility study of an 
investment project. The first major stage is the technical evaluation stage of the investment 
project. In this stage, investment period expenses of the project, operating period expenses in 
economic life of it, the necessity of rolling capital and its last year value is tried to be 
predicted. The second major stage is the financial analysis stage. The proforma fund flow 
statement on which cash flows is shown in economic life of the investment is constituted as a 
result of this stage. The main objective of proforma fund flow statement is to calculate “gross 
cash flow”. The gross cash flow is obtained by subtracting net project expenses from cash 
inflows. The net cash flow is calculated by subtracting investment expenditures that is 
pendant to investment period and operating period from gross cash flow. The evaluation of 
the project is performed with common financial methods of evaluation such as net present 
value (NPV) and internal rate of return (IRR) by using net cash flows. This project appraisal 
is entitled as project appraisal under full certainty. However, the items composing net cash 
flow in operation are not presumed certainly. This situation is entitled as project appraisal 
under risk. The commonly used and the most effective method in risk identification is 
simulation. In this study, the project risk identification is performed with simulation method 
by presuming the items composing net cash flow at a feasibility study example as uniform, 
triangular and normal distribution. NPV method is taken as a basis in risk identification with 
simulation. The simulation is written with MATLAB codes. The study is quite 
comprehensive. All stages of the feasibility study under full certainty are constituted as a 
decision support system in EXCEL environment. The data management system and model 
base of this decision support system support all stages of a feasibility study. The dialogue 
system of the program developed in EXCEL collects all data required for technical evaluation 
and financial analysis stages of feasibility study as mutual interaction with a user. The data 
management system is able to make all the statement reports required from the feasibility 
study. The model management system produces the proforma profit and loss account 
statement and proforma fund flow statement automatically that are used in financial 
analysis. Risk identification with simulation by transmitting the produced data by this 
system to MATLAB environment is a major issue of this study. The focal point at this study 
is this part. Developed system enables to perform What-If scenario and sensitivity analysis. 

 
Key Words: Capital Budgeting, Project Risk, Simulation, Net Present Value, 

Feasibility. 
Jel Codes: G31, G32. 
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MALİYET HACİM KÂR ANALİZİ VE BULANIK DOĞRUSAL 
PROGRAMLAMA ENTEGRASYONU İLE MAMUL 

OPTİMİZASYONU 
Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN259 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, işletmelerde en yüksek toplam katkı payını  sağlayacak optimal mamul 
karmasının Maliyet Hacim Kâr (MHK) ile Bulanık Doğrusal Programlama (BDP) 
entegrasyonu ile uygulanabilirliğini göstermektir.  Bu amaç doğrultusunda öncelikle 
uygulamanın yapıldığı işletmede en yüksek kârı sağlayacak optimal mamul karması; MHK 
analizi ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir. Daha sonra aynı problem konusu MHK ile BDP 
entegrasyonu ve ile çözümlenmiştir. Sonuçta; MHK ile BDP entegrasyonu ile oluşturulan 
mamul karmasından elde edilen kârın daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Optimal Mamul Karması, Maliyet Hacim Kâr Analizleri, Bulanık 
Doğrusal Programlama 
Jel Kodu: M41, C61 

COST VOLUME PROFIT ANALYSIS AND FUZZY LINEAR 
PROGRAMMING INTEGRATION IN PRODUCT OPTIMIZATION 

ABSTRACT 
The purpose of this study, the highest total in company contributions  will provide optimal 
product mix of Cost-Volume-Profit (CVP) Fuzzy Linear Programming (FLP) is to 
demonstrate the feasibility and integration. The optimal product mix to provide the highest 
profit in the company that made the first application for this purpose; CVP analysis is 
determined in accordance with the principles.   Later the same problem with the issue of 
CVP and FLP with integration has been resolved. The result; CVP and the profit derived 
from the hashed finished with FLP integration has been found to be higher. 
Key Words: Product Optimization, Cost Volume Profit Analysis, Fuzzy Linear 
Programming.  
Jel Code: M41, C61 

GİRİŞ 

İşletmeler, insan ihtiyaçlarını direkt veya endirekt olarak karşılamak adına üretim 
faktörlerini bir araya getirir ve bunun sonucunda da kâr elde ederek faaliyetlerini sürdürür. 
İşletmeler kârlılıklarını arttırmak için çeşitli yönetimsel kararlarla karşı karşıya kalırlar. Her 
karar işletme adına pek çok durumun bir arada değerlendirilmesini gerektiren süreçleri 
içerir. Bu açıdan Maliyet-Hacim-Kâr (MHK) analizleri işletmelerin yönetimsel kararlarının 
verilmesinde yardımcı olan önemli bir araçtır. İşletmeler çeşitli mamullerin kârlılık 
durumlarını dikkate alarak MHK analizlerinden elde edilecek bilgiler doğrultusunda, üretim 
ve satış koşulları ile birlikte değerlendirilmek suretiyle optimal mamul karmasını 
oluşturabilirler.  

MHK analizlerine göre işletmelerin maksimum kârı sağlayacak optimal mamul karmalarının 
tespitinde "değişken maliyet katkı payı analizi" kullanılır. Bu analize göre, mamul satış 
fiyatlarından o mamule ilişkin birim değişken maliyet çıkartılarak katkı payı hesaplanır. Bu 
şekilde en yüksek katkıyı sağlayan mamuller tespit edilmiş olur. Mamullere ait üretim 
öncelik sırasını tespit etmek için "kapasite birimi başına katkı " tutarı; birim katkı payını, 
mamul için gerekli kapasite birim sayısına bölmek suretiyle hesaplanır. Kapasite birimi 
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başına katkı tutarı en yüksek olan mamulden başlamak suretiyle kapasiteye kadar büyükten 
küçüğe sıralanarak optimal mamul karması belirlenir.  

İşletmeler açısından kâr elde etmek temel amaçlarından kabul edildiğinden kârın 
belirlenmesi ve yönetilmesi de çok yönlü olarak ele alınmalıdır. Gerçek hayatta, karşılaşılan 
durumlar her zaman net faktörlere dayanmadığından yani net değerlerle ifade 
edilemediğinden, bulanık olarak ifade edilen bu durumların da işletme yönetimsel 
kararlarında değerlendirmeye alınması gerekir. Gerek işletmelerde mevcut durumun analizi 
sonucunda elde edilecek kârın hesaplanmasında gerekse en yüksek kârı sağlayacak optimal 
mamul karmasının belirlenmesinde bulanık ifade ve durumların dikkate alınması Bulanık 
Mantık (BM) ilke ve yöntemleri ile mümkün olabilir. BM, gerçek hayat problemlerinde, 
genelde parametreler arasındaki farklar, oranlar ve ilişkili unsurlarda hakim olan 
belirsizliklerin çözümünde karar vericilere yardımcı olur.  
Belirsizliklerden kaynaklı bulanık ortamda karar verme problemlerinde, problem konusu 
olan sistemde, kavramda ve amaçta, kesin ifadelerin olmayışı nedeniyle ortaya çıkan 
belirsizlik durumu BM ile Bulanık Doğrusal Programlama (BDP) ile çözümlenmektedir 
(Masahiro ve Tetsuzo,2004:358). BDP, BM ve Doğrusal Programlamanın (DP) 
entegrasyonunu ifade etmektedir. BDP, DP' nin yetersiz kaldığı durumlardan dolayı ortaya 
çıkmıştır. BDP, mevcut belirsizlik ortamında, bulanık kümeleri kullanarak esnek, yaklaşık ya 
da belirsiz kısıtlar ve amaçlar ile optimizasyon problemlerini formüle eden teknikler ile 
çözüm oluşturmaktadır (Kaymak ve Sousa, 2001, s.21). 

Bu çalışmada; BM' nin sağladığı avantajlar göz önüne alınarak araştırmada MHK 
analizi ile BDP entegrasyonu sağlanarak işletmelerin kârı ve optimal mamul karması 
oluşturulmasından sonra elde edilecek kâr hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda öncelikle, MHK analizleri ve BDP kısaca açıklanmıştır. 

I.MALİYET HACİM KÂR ANALİZLERİ 

İşletmelerin temel amaçlarından birisi de kısa ve uzun vadede kâr sağlamaktır. Bu amacın 
doğru bir şekilde yönlendirilmesi için rasyonel bir kâr planlaması yapılmalıdır. Kâr 
planlaması ise, kârı etkileyen unsurların dikkatli bir şekilde incelenmesini ve bunlar 
arasındaki gerekli olan uyumun sağlanmasını içeren bir dizi yönetim çalışmasından oluşur 
(Büyükmirza, 2008, s.409). 

Kâr planlamasını etkileyen bu unsurları ve aralarındaki ilişkiyi Maliyet-Hacim-Kâr (MHK) 
analizleri açıklamaktadır. Kısacası MHK analizleri, satış hacmindeki değişme, satış geliri ve 
maliyetlerindeki değişme ve net kâr arasındaki ilişkiyi inceleyen sistematik bir metottur 
(Periasamy, 2010: 538). MHK analizlerinin amacı, maliyet ve hacim düzeylerindeki 
değişimlerin kâr üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, kârın tahmin edilmesidir (Armstrong, 
2006, s.383).  

MHK analizi sayesinde yönetimin bazı karmaşık problemlere yanıt bulabilmesi 
mümkündür. Yukarıda yer alan bütün noktaların şirketin kârlılığı üzerinde çok büyük etkisi 
söz konusudur. MHK analizi tüm kârlılık planlaması ile ilgili olup, yönetimin ana hamlesi 
tüm zamanların en kârlı seviyesine ulaşmaktır. Bu analiz sayesinde yönetim gerekli olan 
bakış açısı ile uygun ve yerinde hareketler için kararlar alabilir. Kârlılık planlaması, maliyet 
kontrolü ve karar vermede büyük bir kolaylık sunar (Ramagopal, 2009, s.431). 

İşletme yönetimi sürekli olarak, işletme olanaklarının en iyi nasıl kullanılacağı ve 
üretim araçlarının en düşük maliyet ile gerçekleştirilecek biçimde nasıl bir araya getireceği 
sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır (Peker, 1988, s.554).  MHK analizleri, yönetimin 
yönetim fonksiyonuna ait işlevlerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu işlevlerle ilgili 
faaliyetlerin yerine getirilmesinde önemli katkıda bulunabilir. MHK analizleri bu faaliyetleri 
örgütlemede kullanılan değişik yolların olası etkilerini belirlemede kullanılan bir aracı ve 
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gelecek faaliyetleri planlamada da bir çatıyı oluşturmaktadır (Kartal, 1985, s.7). MHK 
analizleri yöneticilere, imalat kararları, fiyatların tespit edilmesi, dağıtım kanallarının 
belirlenmesi, üretme ya da satın alma, alternatif üretim yöntemleri arasında seçim yapma, 
optimal mamul karmasını tespit etme, kapatma ya da devam etme, kapasite arttırma, makine 
ve donanımı yenileme gibi bir çok yönetsel kararda yardımcı olmaktadır (Kartal, 1985, s.8; 
Agrawal, 2010, s.259; Büyükmirza, 2008, s.439-449). 

II. BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 

Günlük hayatta kullanılan ifadelerden kaynaklanan belirsizliklerin tanımlanması için 
bulanık küme teorisi geliştirilmiştir. Bulanık doğrusal programlama (BDP), amaç 
fonksiyonlarının maksimizasyon veya minimizasyonunun yanı sıra karar vericiyi 
çözümsüzlükten kurtaracak, karar verici için kabul edilebilir sınırlarda esneklik tanır. 

Bulanık küme teorisinin Zadeh tarafından ortaya atılmasından sonra; bulanık küme teorisi, 
yöneylem araştırması, yönetim bilimi, yapay zekâ - uzman sistemler, kontrol teorisi ve 
özellikle teknolojide uygulanmaya başlamıştır.  

BDP, parametreleri bulanık olan ve doğrusal fonksiyonlar kullanılarak modellenebilen 
problemlerin çözümü için geliştirilmiştir. Karar verme problemlerine ait modellerin kolayca 
çözümüne ve karar vericinin taleplerini esnek olarak ifade edebilmesine olanak 
sağlamaktadır. BDP' ye ait sürecin daha net ortaya konulması açısından, probleme ait 
matematiksel bir modelin kurulması, bulanık ortamlarda karar verme sürecinin çalışması, 
doğrusal programlama ve artık son adımda BDP ye ait modeller sırasıyla açıklanmalıdır. 

A. Matematiksel Modelin Oluşturulması 

Mümkün olan seçenekler arasından birinin ya da bir kaçının seçimi "karar" olarak 
adlandırılır. Karar verme sürecinde de karşılaşılan birçok problem sayısal veriler ile ifade 
edilebilir ve sayısal verilerin analizinde uygulanan bazı yöntemler yardımıyla karar vericinin 
amaçlarının optimizasyonu sağlanabilir. Bu süreçte, matematiksel teknikler ve modeller 
önemli elemanlar olarak kabul edilir (Tulunay, 1991, s.1-2). Çünkü matematiksel modeller 
kullanılarak karar verme sürecinde problemlerin bilimsel ve sayısal yaklaşımlarla çözülmesi 
için geliştirilen teknikler kullanılmaktadır (Düzakın, 2005, s.1). Karar verme sürecine ait 
problem tanımlandıktan sonra, mevcut problemi en iyi şekilde açıklayan bir model 
kurulmalıdır. Model, gerçek yaşamın bir takım varsayımlarla basitleştirilmiş biçimidir. Bu 
durumda bir karar modeli, gerçeğin yansıtılmasının veya mevcut durumun tanımlanmasının 
bir özetidir (Esin, 2003, s.5). Sayısal bir karar modelinin kurulması için dört adet temel 
bileşene ihtiyaç vardır. Bunlar (Ulucan, 2004, s.7): 

1. Karar Değişkenleri: Amaca ulaşmada kontrol edilebilen değişkenlerdir. 

2. Parametreler: Karar vericinin kontrolü dışında olan sayısal değerlerdir. 

3. Amaç Fonksiyonu: Karar değişkenleri kullanılarak ulaşılmak istenen amacın matematiksel 
olarak ifade edilmesidir. 

4. Kısıtlayıcılar: Karar değişkenlerini alabileceği değerler üzerindeki sınırlamalardır. 

Probleme ait matematiksel model kurulduktan sonra modelin çözümü farklı tekniklerle 
yapılmaktadır. Modele ait çözüm yapıldıktan sonra sonuçları uzmanlar tarafından 
değerlendirilerek yorumlanmakta ve karar vericilere aktarılmaktadır (Esin, 2003, s.7). 

B. Bulanık Ortamda Karar Verme 

Klasik matematiksel karar modellerine göre karar; karar seçeneklerinin bir kümesi; doğal 
durumların bir kümesi; bir karar ve bir sonuç durum çiftinin her biriyle tayin edilen bir 
bağıntı ve son olarak, onların isteklerine göre sonuçları düzenleyen amaç fonksiyonu ile 
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tanımlanmaktadır. Bu durumdaki karar vermede karar verici beklenen durumları 
bildiğinden mevcut veriler karşısında en yüksek fayda ile karar verme sürecini 
tamamlamaktadır (Massad ve Ortega, 2008, s.91). Modele ait, kısıtlar ve ilgili veriler tam 
olarak bilindiğinden, amaç fonksiyonu kesin bir şekilde ifade edilmektedir. Matematiksel bir 
karar verme problemi, optimizasyon temeline dayanmakta ve bu temeli baz alarak karar 
verilmektedir. Bulanık bir karar probleminde bulanık amaç ve bulanık kısıtlayıcılar kendi 
üyelik fonksiyonları tarafından belirlenmektedir (Jairaj ve Vedula, 2000, s.460). 

Karar problemi için kurulan klasik matematiksel karar modelinde, amaç fonksiyonları veya 
kısıtlar için kesin değerler yerine, sınırları kesin olarak belirlenmemiş seçeneklerin söz 
konusu olduğu "civarında", "etrafında" dilsel ifadeler kullanılabilir. Bu ifadelerin yer aldığı 
bulanık amaçlar ve kısıtlar, bulanık kümeler kullanılarak, seçenekler arasından kesin olarak 
tanımlanabilir. Bu durum göz önüne alındığında bulanık bir karar, bulanık amaçların ve 
bulanık kısıtların kesişimi sonucunda elde edilen bulanık alternatifler kümesidir. Dolayısıyla 
bulanık bir karar, amaçlar ve bazı kısıtlar bulanıksa elde edilebilir. Bulanık ortamda kısıtlar 
ve amaç fonksiyonları arasındaki ilişki tamamen simetriktir (Zimmermann, 1991, s.242). 

Bulanık bir karar sürecinin aşamaları da klasik karar sürecine benzemektedir. Bulanık bir 
matematiksel karar probleminde de bir alternatifler kümesi, amaç fonksiyonu, kısıtlayıcılar 
ve parametreler bulunmaktadır. Karara ulaşmada izlenilen yol aynıdır. Fark, amaç 
fonksiyonu, kısıtlayıcılar ve parametrelerde oluşan bulanıklıklar ve çözüme ulaşırken 
izlenen yolda ortaya çıkan değişikliklerdir (Başkaya, 2011, s.151). Bulanık amaçlar ve/veya 
bulanık kısıtlayıcılarla verilen bir kararın da bulanık olması kaçınılmazdır. Bulanık bir karar, 
verilen amaçlar ve kısıtlayıcıların uzlaştırılmasıyla belirlenen bulanık bir küme olarak 
tanımlanır (Özkan, 2003, s.267). 

C. Klasik Doğrusal Programlama Modeli 

Doğrusal programlama (DP), kısıtlı kaynakların kullanımını optimum kılmak için 
tasarlanmış bir matematiksel modelleme yöntemidir. Genel olarak DP problemi, kısıtlayıcı, 
koşullar adı verilen doğrusal denklemler veya eşitsizlikler grubu ile birlikte amaç 
fonksiyonu adı verilen değişkenlerin doğrusal bir fonksiyon optimizasyonunu 
sağlamaktadır (Taha, 2002, s.65). DP modelleri, karar uzayı, değişkenler, kısıtlar ve amaç 
fonksiyonu yardımı ile tanımlanmakta ve karar verme ise bilinen şartlar altında 
yapılmaktadır (Güneş ve Umarusman, 2005, s.248). 

Matematiksel olarak bir genel standart doğrusal program problemi; amaç fonksiyonu, 
kısıtlayıcılar ve negatif olmama şartından oluşmaktadır. Karar problemlerine ait DP 
modelleri ile amacı maksimize ya da minimize eden değerler hesaplanabilmektedir. Ancak, 
amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcıların anlamlarında ortaya çıkan belirsizlikler söz konusu 
olduğunda karar verme oldukça güçleşmektedir. Bunun gibi bulanık ortamlarda karar 
vermede BDP modelleri, sözel belirsizlikleri veya karar vericinin sınırlar ile ilgili tam 
olmayan bilgilerinden kaynaklanan belirsizliklerin matematiksel modellere dahil 
edilmesinde kolaylıklar sağlamaktadır (Başkaya, 2011, s.162-163). 

D.Bulanık Doğrusal Programlama Modeli 

DP modelleri kullanılarak çözüm aranan karar problemlerinde kriterler, olanaklar, 
değerlendirilecek durumlar kesin ifadelerle tanımlanabilir.  Ancak, gerçek hayat 
problemlerinde de, genelde parametreler arasındaki farklar, oranlar ve ilişkili unsurlarda 
belirsizlik hakimdir. Belirsizliklerden kaynaklı bulanık ortamda karar verme problemlerinde, 
problem konusu olan sistemde, kavramda ve amaçta, kesin ifadelerin olmayışı nedeniyle 
ortaya çıkan belirsizlik durumu DP ile çözümlenememektedir (Masahiro ve Tetsuzo, 2004, 
s.358). Bulanık Doğrusal Programlama (BDP), mevcut belirsizlik ortamında, bulanık 
kümeleri kullanarak esnek, yaklaşık ya da belirsiz kısıtlar ve amaçlar ile optimizasyon 
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problemlerini formüle eden teknikler ile çözüm oluşturmaktadır (Kaymak ve Sousa, 2001, 
s.21).  

BDP, kullanılan bir karar sürecinde karar değişkenlerinin, amacın veya kısıtlayıcıların 
bulanık olduğu durumlarda kullanılmaktadır. DP modellerinde amaç fonksiyonunun veya 
herhangi bir kısıtlayıcının değerinde bir esneklik sağlanması veya tolerans verilmesi 
mümkün olmadığından belirsizlikler dikkate alınmamaktadır.  BDP' de bu durum, yaklaşık 
sonuçlar ve amacın ve kısıtlayıcıların en üst düzeyde doyurulması ile esneklik ve tolerans 
sağlanarak giderilmektedir (Zimmermann, 1992, s.249). 

BDP problemlerinde, bulanık girdi bilgileri, bulanık üyelik fonksiyonları ile ifade edilirler. 
Belirsizliğin söz konusu olduğu amaçlar ve kısıtlayıcılar, bulanık kümelerle tanımlanırlar. 
BDP modelinde, amaç fonksiyonu, kısıtlayıcılar ve bu fonksiyonlarda yer alan aij, bi ve cj 
parametreleri bulanıklık içerebilir (Özkan, 2002, s.54). Bu durumda BDP modelleri, 
parametrelerin veya kısıtlayıcıların bulanık olduğu bazı durumlara göre farklı kategorilere 
ayrılır ve çözüm yöntemleri de farklılaşır. Sınıflandırma yapılırken öncelikle bulanıklığın 
hangi parametrede olduğu göz önünde bulundurulur. BDP problemlerinde bulanıklığın 
türleri aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi özetlenebilir (Başkaya, 2011, s.164-165). 

Tablo 1. BDP Problemlerinde Bulanıklığın Türleri 

DURUMLAR TANIM 

1. Durum Kısıtlayıcıların sınırlarında bulanıklık olabilir. Bu durum 
eşitsizliklerin limitlerinde bulanıklık olacağı anlamına gelir. 

2. Durum Amaç fonksiyonunda bulanık bir amacın gerçekleşmesi söz konusu 
olabilir. Aslında bu durumda amaç fonksiyonunun değeri için bir 
limit belirlenmesi ile bulanıklık ortaya çıkmaktadır. 

3. Durum Bileşik bulanıklık ortaya çıkabilir. Hem kısıtlayıcıların sınırlarında 
hem de amaç fonksiyonunun değerinde bulanıklık olduğunu ifade 
eder. 

4. Durum Kısıtlayıcılarda bulunan değerlerin parametre değerleri yani teknoloji 
katsayıları tam olarak belirlenemeyebilir yani bulanık sayılarla ifade 
edilebilir. 

5. Durum Amaç fonksiyonunda bulunan değişkenlerin katsayıları kesin olarak 
bilinmiyor olabilir yani bulanık sayılarla ifade edilebilir. 

6.Durum  Hem amaç fonksiyonu ve teknoloji katsayılarında hem de sağ taraf 
sabitlerinde bulanıklık söz konusu olabilir. 

BDP, bilgi eksikliğinin bulunduğu durumlarda en iyi çözümü sağlayacak karar alternatifinin 
seçimini amaçlamaktadır. BDP modeli bulanıklığın, Tablo 1’de verildiği üzere, durumuna 
göre farklı farklı oluşturulabilir. 

III. MAMUL OPTİMİZASYONUNDA MHK İLE BDP ENTEGRASYONU 

İşletmeler, üretim maliyetlerinin hesaplamasında çoğunlukla tam ve değişken maliyet 
yöntemlerini kullanmakta ve döneme ait kârlarını da bu yöntemlerden elde edilen değerler 
ile hesaplamaktadır. İşletmelerin önemli yönetsel kararlarından olan optimal mamul 
karmasının hesaplamasında da yine çoğunlukla tam ve değişken maliyet yöntemlerini 
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kullanılarak oluşturulmaktadır. Optimal mamul karması belirlenmesi işletmeler açısından 
kârlılığın arttırılmasında oldukça önemli olmaktadır. Fakat, üretim sistemindeki değişikliler 
ve yeni yönetim anlayışları gibi sebeplerden dolayı, MHK analizleri optimal mamul 
karmasının belirlenmesinde yetersiz kalmaktadır. İşletme içinden ve işletme dışından, 
işletmenin kâr elde etmesini engelleyen tüm kısıtlar, Doğrusal Programlama (DP) gibi 
yöntemlerle yönetilmelidir. MHK analizlerine göre oluşturulacak mamul karmalarının 
çözümlemesi de yine DP ile yapılabilmektedir.  

Uygulamada oluşan karar problemlerinin matematiksel modelleri kurulurken problemin 
yapısındaki amaç ve kısıtlayıcılardaki bulanıklıklar göz önünde bulundurulmalıdır. BDP 
gerçek dünyanın bulanık yapısını modellemeyi, karar vericinin aktif olarak karar sürecine 
katılımını sağlamayı ve bulanıklık içeren problemler için en iyi çözümü bulmayı 
amaçlamaktadır. BDP karmaşık sistemler için gerçekçi bir çözüm getirmektedir (Başkaya, 
2011, s.163). 

Karar verme sürecinde bilginin tam veya kesin olmadığı durumlarda, karmaşık bir sistemin 
modellenebilmesi için kesin verilerin kullanıldığı matematiksel modeller yeteriz kaldığında; 
gerçek dünyaya ilişkin belirsizliğin modelde yer alması ve çözümlenmesi bulanık küme 
terimlerinin kullanıldığı BDP ile mümkündür. (Fang vd.,2008, s.19). 

A. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı işletmelerde en yüksek toplam katkı payını sağlayacak optimal 
mamul karmasının ilk olarak MHK analizi ile daha sonra da BDP entegrasyonu ile tespit 
edilmesidir. BDP uygulamalarının muhasebe alanında da BM uygulamalarının 
kullanılabilirliğini göstermek araştırmanın önemini ifade etmektedir.  

B. Literatür Tarama 

Maliyet-Hacim-Kâr (MHK) Analizi yaklaşımının Bulanık Mantık (BM) ile entegrasyonunun 
ve entegrasyon sonucunda elde edilen bulguların karşılaştırılması, bu araştırmanın temel 
amacını oluşturmaktadır. Yapılan literatür taraması da bu doğrultuda şekillendirilmiştir 

Jaedecke ve Robicheck (1964), belirsiz durumlarında modele dahil edilmesini içeren MHK ile 
ilgili yeni ufuklar açan bir çalışma yapmışlardır. Daha sonra, Dickinson, (1974), Badr ve 
Loudeback (1979), Shih (1979), Norland (1980), Clarke, (1986), Chung vd. (1993) tarafından 
yapılan çalışmalarda analizlerde çok kullanılan bilgilerin belirsiz olma ihtimalinin geleneksel 
MHK analizinde karşılaşılan büyük bir açık olarak ifade etmişlerdir.  

Lukasiewicz (1970), bulanık mantığın, örneğin işletme kârının iyi ya da iyi değil şeklinde 
yoruma açık olan bir konuda, doğası gereği belirsiz kavramlar hakkında akıl yürütmek için 
kullanıldığını çalışmasında ifade etmiştir.  

Belirsizlik altında MHK analizlerinin uygulanması ile ilgili olarak çalışmalar mevcuttur. J. In 
ve P. Yunker (1982), (2003), belirsiz bir ortamda talep ve ortalama maliyet değerlerini dahil 
eden ve stokastik elemanlar için içeren genelleştirilmiş bir MHK modeli sunmuşlardır. Genel 
amaçları, beklenen kâr ve başabaş noktası arasındaki ilişkinin uygulanması ve analiz 
edilmesidir. Bu çalışmalar, literatürde yapılan diğer çalışmalar göre oldukça basit olarak 
kabul edilmektedir.  

R. Ravichandran (1993) yaptığı çalışmada belirsiz bir ortamda, MHK analizleri uygulamak 
için bir karar destek sistemi sunmaktadır. Mamul katkı paylarının doğal olarak farklı olduğu 
durumlarda optimal mamul karmasının tespit edilmesinin de bir problem olarak işletme 
kararları içerisinde değerlendirilmesini önermiştir.  

Klir ve Yuan (1995), MHK analizlerinde uzman tahminleri yardmıyla oluşturulmuş talep 
dağılımındaki belirsizliği bulanık küme teorisinde nasıl işlediğini göstermişlerdir. 
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Finch ve Gavirneni (2006) yaptıkları çalışmada MHK analizlerinin uygulanmasında 
kullanılan değişken maliyetin belirsiz olduğunu ifade etmişlerdir. Chrysafis ve 
Papadopoulos (2008) ise Finch ve Gavirneni (2006) sadece değişken maliyetin belirsiz olduğu 
durumu genişletmişler ve MHK analizlerinde kullanılan tüm değişkenlerin (sabit maliyet, 
değişken maliyet, satış fiyatı ve satış hacmi) bulanık ifadelerini kullanarak bulanık sayılarla 
ifade edilmiş bir başabaş noktası oluşturmuşlardır. Bu durumu da daha iyi anlaşılabilmesi 
açısından sayısal bir örnekle açıklamışlardır.   

Yuan (2009), yaptığı çalışmada MHK analizini bulanık mantık yardımıyla çözümlemiştir. 
İşletmenin sabit ve değişken maliyetleri ile satış fiyatı ve hacmini bulanık dilsel değişkenler 
yardımıyla modele dahil edilebilir hale getirmiş ve en uygun koşullar altında işletmenin kâr 
düzeyini bulanık mantık yöntemini kullanarak, çalışmasında örnek bir uygulama 
yardımıyla, ortaya koymuştur. Yaptığı bu çalışma ile yöneticilerin gelecekte daha karmaşık 
durumlarla karşılaştığında MHK analizlerinin, önerdiği model ile bulanık mantık 
kullanılarak çözümlenebileceğini ifade etmiştir.  

Karataş (2011), yaptığı yüksek lisans tezinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) sistemini, 
genellikle mühendislik uygulamalarında kullanılan BM ile entegre ederek, BM' nin 
maliyetleme sistemlerine de uygulanabileceğini göstermeyi amaçlamıştır. Bu amaçla inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde bulanık FTM yöntemi sonuçlarını ve olası 
faydalarını araştırmak için bir model geliştirilmiştir. 

Baral (2011)  hazırladığı doktora tez çalışması kapsamında FTM  sistemlerinde tahmini 
verilerin kullanılarak hesap kesinsizliği ve belirsizliğini gidermek ve kâr planlaması yapmak 
için bulanık mantık kuramına dayalı bir metodoloji geliştirmiştir. Bu modeli, tek tip ve 
birden fazla mamul üreten iki işletme açısından incelemiştir.  

Patcharaporn ve Maneewan (2012), faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) sistemini uygulayan 
işletmelerde kâr planlaması ve hizmet maliyeti fiyatının tespitinde belirsiz durumların da 
dahil edildiği bir çerçeve kapsamında bir model önermişlerdir. Bu amaçla bir vak'a çalışması 
yapmışlardır. FTM sisteminden faydalanılarak, kâr planlaması ve fiyatlandırma sınırları 
altında bulanık mantık kullanılarak belirsiz olan bilgiler kural tabanları oluşturularak basite 
indirgenmiştir. İşletmenin, rekabet gücünü artırmak için operasyonel kararlar yerine 
getirebilecek bulanık kuralları ortaya koyarak, önerilen bulanık MHK modelinin işletme 
açısından uygulaması oldukça basit bir model olduğunu ifade etmişlerdir. 

C. Araştırmanın Varsayımları ve Kısıtları 

Muhasebe literatüründe kabul edilen MHK analizlerinin dayandığı varsayımların bir kısmı 
çalışmanın da varsayımlarını oluşturmaktadır. Bu varsayımlar içinde değerlendirilmeyen 
kısımlar vardır. Analizlerin yapıldığı işletmenin genel durumu incelenmiş ve geçmiş 
verilerinden yararlanılarak gelecek ile ilgili çıkarımlar yapıldığından bazı varsayımlar 
çalışmanın dışında tutulmuştur. Çalışma kapsamı içerisinde dikkate alınan varsayımlar ise 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Büyükmirza, 2008, s.438-439): 

 İşletmenin giderleri, sabit ve değişken olmak üzere iki kısma ayrılabilmektedir. 
 Sabit giderler kapasiteye kadar değişmemektedir. 
 Birim değişken maliyet kapasiteye kadar değişmemektedir. 

Bu araştırmada vak'a çalışması kullanılmıştır. Vak'a çalışmasının temeli bir olayın 
uygun bir yöntemle derinlemesine incelenmesidir. Benzer başka olaylarında olduğu göz 
önünde bulundurularak sadece tek bir olayı araştırmak yeterli olmaktadır. Ayrıca, benzer 
çalışmalar ile sonuçların desteklenmesi sonuçların güvenirliğini arttırmaktadır. Bu 
araştırmanın tek bir işletme üzerinde yapılmış olması çalışmanın kısıtıdır. 

D. Araştırmanın Yöntemi 
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Çalışmada kullanılan yöntem "vak'a çalışması"dır. Vak'a çalışmasının, yönetim muhasebesi 
araştırmalarında sıklıkla kullanılan bir araştırma yöntemi olması ve uygulamada yönetim 
muhasebesinin, hem kullanılan teknik, prosedür ve sistemler bakımından, hem de bunların 
kullanıldığı yerler bakımından yapısını anlama imkanı sağlaması açısından bu yöntem 
kullanılmıştır. 

Mevcut maliyet yöntemlerinin tanımlanması ve üretim sürecine bağlı olarak incelenmesi, 
üretim sürecinin derinlemesine incelenmesini, finansal ve finansal olmayan verilerin 
toplanmasını ve bir takım görüşmeleri gerektirmektedir. Vak'a çalışması yöntemi, 
araştırmacıların bu tekniklerin hepsini bir çalışmada gerçekleştirmelerini mümkün kılan bir 
yöntemdir. 

İşletmedeki optimal mamul karmasının hesaplanması sürecinde ise; MHK analizi ile BDP 
yöntem olarak kullanılmıştır. 

E. Bulgular 

1.İşletmeye Ait Bilgiler ve Verilerin Toplanması 

Optimal mamul karmasının bir işletmede belirlenebilmesi için aynı üretim bandında birden 
fazla mamulün üretilmesi gerekmektedir. Birbirinden bağımsız üretim süreçlerine sahip 
mamuller için böyle bir mamul karması söz konusu olmamakta çünkü işletme ürettiği 
mamulün üretim bandında başka ürünler üretmediğinden satış hacmi de ürettiği mamul 
kadar olmaktadır. Bu açıklamalar ışığında, araştırmaya konu olan işletme Konya’da faaliyet 
göstermekte olup ekmek üretimi yapmaktadır.  

İşletmenin ürün portföyünü temelde ekmek ve çeşitleri oluşturmaktadır. İşletmenin kendi 
içerisinde adlandırdığı şekilde "döner grubu" içerisinde; halk tipi ve papatya ekmek, "taş 
grubu" içerisinde de; pide, yuvarlak ekmek ve taş fırın ekmeği olmak üzere beş farklı ekmek 
üretimi yapılmaktadır. Siparişe göre farklı ekmekler de üretiliyorsa da satış hacminin %95' 
ini bu mamul karması oluşturmaktadır. Üretim gündüz ve gece olmak üzere 2 vardiyada 
gerçekleştirilmektedir. İşletmedeki üretim süreçleri yakından incelenmiş ve son derece 
hijyenik bir ortamda ekmek üretiminin gerçekleştiği görülmüştür.  

Aynı üretim bandında beş farklı mamul üreten bu işletmede, veriler yine bizzat işletme 
sahibinden, üretimden sorumlu baş ustadan ve üretimden sorumlu ustadan olmak üzere üç 
kişi ile görüşülerek ortak bir değerlendirme ile elde edilmiştir. 

İşletmede giderler, sabit ve değişken olarak bir bölümlemeye tabi tutulmamaktadır. Tam 
maliyet yönteminin kullanıldığı işletmede maliyetlere ait bölümlendirme işletme sahibi ile 
beraber yapılmıştır. İşletme üretim miktarı önceki dönemlerde yaptığı satış hacmine ve yeni 
alınan siparişlere göre yapmaktadır. Uygulamada mamul karması içerisinde yer alan ürünler 
ve uygulamada kullanılacak kodları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 2. İşletmede Üretilen Ürün Listesi 

Ürünler 
Çalışma İçerisindeki  
Kodları 

Ürünlerin Dahil  
Oldukları Grup 

Halk Tipi Ekmek 
X1 

DÖNER GRUBU 

Papatya Ekmek 
X2 

Pide 
Y1 

TAŞ GRUBU 
Yuvarlak Ekmek 

Y2 

Taş Fırın Ekmeği 
Y3 
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MHK analizleri işletmelerdeki optimal mamul karmasının tespit edilmesinde kullanılan bir 
yönetim muhasebesi aracıdır.  

2.MHK Analizi İle Optimal Mamul Karmasının Belirlenmesi 

İşletmenin mamullerine ait günlük talep miktarı ve satış fiyatları da Tablo 3’te yer 
almaktadır. 

Tablo 3. Günlük Talep Miktarları ve Satış Fiyatları 

Mamuller Talep Miktarları (adet) Satış Fiyatları (TL) 

X1 20.100 0,45 

X2 8.800 0,48 

Y1 4.250 0,49 

Y2 5.200 0,42 

Y3 4.000 0,46 

Bu işletmede üretim süreci, 4 adet Esas Üretim Maliyet Yerinde (EÜMY) gerçekleşmektedir. 
Bu maliyet yerleri sırasıyla, hamur yoğurma, şekillendirme, fermantasyon ve pişirmedir. Her 
bir EÜMY' ye ait mamullerin üretim süreleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. İşletmedeki günlük 
toplam çalışma zamanı 960 dakikadır. İşletmenin günlük talepleri doğrultusunda gerekli 
üretim süreleri kullanılarak bu işletmenin üretim sürecinde bir kısıt olup olmadığı 
incelenmiştir.  Tablo 4’ de EÜMY' lerin, mamullerin talep miktarlar ve mamullerin üretim 
sürelerine bağlı olarak fiili kapasiteleri ve kapasite kullanım oranları gösterilmiştir.  

Tablo 4. Esas Üretim Maliyet Yerleri Fiili Kapasiteleri (dakika) 

Mamuller ESAS ÜRETİM MALİYET YERLERİ 

1. Hamur  

Yoğurma 

2. Şekil  

Verme 

3. Fermantasyon 4. Pişirme 

X1 400 201 
603 

933 

427,1
3 

 

660,88 

X2 175 264 330 233,7
5 

Y1 75 297,5 
354,17 

814,17 

401,3
9 

 

922,73 

Y2 90 156 260 294,6
7 

Y3 70 240 200 226,6
7 

Fiili Kapasite 810 1.158,5 "taş grubu" 933 "taş grubu" 660,88 
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"döner grubu" 
814,17 

"döner grubu" 
922,73 

Kullanılabilir 
Kapasite 960 960 

"taş grubu" 960 

"döner grubu" 960 

"taş grubu" 960 

"döner grubu" 960 

Kapasite 
Kullanım 
Oranları 

84,38 120,68 
"taş grubu" 97,19 

"döner grubu" 84,81 

"taş grubu" 68,84 

"döner grubu" 96,18 

Eksik 
Kapasite - 198,5 

"taş grubu"  - 

"döner grubu"  - 

"taş grubu"  - 

"döner grubu"  - 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde "şekil verme" EÜMY' de fiili kapasite kullanılabilir 
kapasitenin üzerindedir.  Kapasite kullanım oranı %120,68 olduğundan bu esas üretim gider 
yeri işletme için bir kısıt oluşturmaktadır. MHK analizlerinde kısıt üzerine odaklanılmaz ve 
katkı payı yaklaşımına göre optimal mamul karması oluşturulur. 

Üretim maliyetlerini oluşturan DİMMM, DİM ve GÜM birim olarak hesaplanmıştır. Daha 
sonra MHK analizleri değişken maliyet yöntemi katkı payı yaklaşımına göre üretim 
öncelikleri Tablo 5’te belirlenmiştir.  

Tablo 5. Geleneksel Katkı Pay Yaklaşımına Göre Üretim Öncelikleri 

Mamuller X1 X2 Y1 Y2 Y3 

Birim Satış Fiyatı (TL) 0,45 0,48 0,49 0,42 0,46 

Birim DİMM (TL) 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 

Birim DİM 0,03 0,07 0,06 0,04 0,06 

Birim Değişken GÜM (TL) 0,02 0,05 0,06 0,02 0,02 

Birim Katkı Payı* 0,23 0,19 0,22 0,21 0,23 

Kısıtlı Kaynak Üretim Süresi 
(dakika) 

201 264 297,5 156 240 

Kısıtlı Kaynak Kullanımı 
Başına Katkı Payı** 
(TL/dakika) 

1,14*** 0,72*** 0,74*** 1,35*** 0,96*** 

Üretim Önceliği 2 5 4 1 3 

* Birim Satış Fiyatı - (Birim DİMM+Birim DİM+Birim Değişken GÜM) 

** Birim Katkı Payı/Kısıtlı Kaynak Üretim Süresi 

*** Kısıtlı Kaynak Kullanımı Başına Katkı Payları çok küçük rakamlar olduğundan daha 
kolay anlaşılması için elde edilen tüm rakamlar 1.000 ile çarpılmıştır. Bu durum sonucu 
etkilemediğinden, sadece daha anlaşılır olması açısından bu çarpım işlemi yapılmıştır. 
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MHK analizi değişken maliyet katkı payı yaklaşımına göre kısıtlı kaynak kullanım başına 
katkı payı en yüksek olan mamul ilk olarak üretilecektir. Buna göre;  üretim sırasıyla; 
yuvarlak ekmek (Y2), halk tipi ekmek (X1), taş fırın ekmeği (Y3), pide (Y1) ve papatya ekmek 
(X2) şeklinde olacaktır.  Bu durumda işletme, üretim önceliğine göre üretime başlayacak ve 
sırasıyla mamulleri üretecektir. Üretim, kısıtın olduğu şekil verme gider yerinin kapasitesi 
tamamlanana kadar devam edecektir. Günlük çalışma süresi olan 960 dakikanın üzerinde bir 
üretim gerçekleştirilemeyeceğinden, aslında fermantasyon ve pişirme esas üretim gider 
yerlerinin kapasiteleri yeterli olmasına rağmen, optimal mamul karması şekil verme esas 
üretim gider yerine göre yapılacaktır. MHK analizi değişken maliyet katkı payı yaklaşımına 
göre üretim önceliğine uygun olarak üretilecek miktarlar aşağıdaki şekilde olacaktır.  

Tablo 6. Katkı Payı Yaklaşımına Göre Üretilecek Miktarlar 

Mamuller Toplam 
Talep 
Miktarı 
(adet) 

(A) 

Şekil Verme 
EÜMY'deki 
Toplam 
Gerekli Süre 
(dakika) 

Üretim 

Önceliği 

Üretilecek 
Miktarlar 
(adet) 

(B) 

Son 
Durum 

(A-B) 

X1 20.100 201 2 20.100 0 

X2 8.800 264 5 2.183 6.617 

Y1 4.250 297,5 4 4.250 0 

Y2 5.200 156 1 5.200 0 

Y3 4.000 240 3 4.000 0 

Tablo 6’da  yer aldığı gibi önce 5.200 adet Y2 ve sırasıyla 20.100 adet X1, 4.000 adet Y3 ve 
4.250 adet Y1'e ait toplam taleplerin tamamı üretilebilecektir. Çünkü Y2, X1, Y3 ve Y1 için 
şekil verme EÜMY'deki toplam gerekli süre; 

= 156 + 201 + 240 + 297,5 

= 894,5 dakika 

İşletmedeki günlük çalışma süresi 960 dakika olduğu için X2' yi üretmek için kalan süre 
sadece 65,5 dakikadır (960 dakika - 894,5 dakika). Bu süre içerisinde üretilebilecek X2 miktarı 
ise; 

=
8.800 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑋2 𝑥 65,5 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

264 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
  

= 2.183,34 𝑒𝑘𝑚𝑒𝑘 𝑎𝑑𝑒𝑡𝑖 𝑘ü𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑙𝚤 𝑜𝑙𝑎𝑚𝑎𝑦𝑎𝑐𝑎ğ𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 ≅ 2.183 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑋2  

Buna göre optimal mamul karması geleneksel maliyet yöntemine göre; 5.200 adet Y2, 20.100 
adet X1, 4.000 adet Y3, 4.250 adet Y1 ve 2.183 adet X2 şeklinde belirlenmiştir. MHK analizi 
değişken maliyet katkı payı yaklaşımına göre optimal mamul karması belirlendikten sonra 
işletmenin sağlayacağı toplam katkı payı, her bir mamulün birim katkı payları ile toplam 
talepleri çarpılarak hesaplanmıştır. 

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒂𝒕𝒌𝚤 𝑷𝒂𝒚𝚤
= (5.200 adet (Y2) x 0,21) + (20.100 adet (X1) x 0,23)
+  (4.000 adet (Y3)x 0,23) +  (4.250 adet (Y1) x 0,22)
+  (2.183 adet (X2) x 0,19) = 7.984,77 TL 
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Yapılan tüm hesaplamalardan sonra, işletmenin MHK analizi değişken katkı payı 
yaklaşımına göre belirlenen optimal mamul karmasına göre günlük toplam 7.984,77 TL 
toplam katkı payı elde edeceği tespit edilmiştir.  

3. MHK Analizi Ve BDP Entegrasyonu İle Optimal Mamul Karmasının Belirlenmesi 

İşletmelere ait ekonomik kararlar maksimum ya da minimum gibi aşırı değerlerle ifade 
edilebilir. Örneğin; amaç fonksiyonu, kâr maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu olarak 
belirlenebilir. Kısıtlayıcılar, yani işletmenin ekonomik faaliyetlerini sınırlayan faktörler, 
üretim kapasitesi, işletmenin bütçesi veya işgücü kapasitesi olarak ifade edilebilir. Karar 
problemlerine ait çözümlerde karşılaşılan güçlüklerin en önemli sebepleri; amaç fonksiyonu 
ve kısıtlayıcıların anlamlarında ortaya çıkan belirsizliklerdir. Belirsiz ortamlarda karar verme 
için Bulanık Doğrusal Programlama (BDP) modelleri, sözel belirsizliklerin veya karar 
vericilerin sınırlar ile ilgili eksik bilgilerden kaynaklanan belirsizliklerin matematiksel 
modellere entegrasyonunda önemli kolaylıklar sağlamaktadır (Lodwick, 2005, s.257).  

BDP kullanılan bir karar süreci klasik doğrusal programlama modellerinde olduğu gibi tüm 
verilerin belirli olduğu durumlar yerine, kaynak değişkenlerinin, amacın veya kısıtlayıcıların 
bulanık olabildiği durumlarda kullanılmaktadır. Örneğin, bir üretim sisteminde makine 
saati, iş gücü, hammadde gibi gereksinimler, tamamlanmayan bilgilerden, tedarikçilerden 
veya işletmenin faaliyet gösterdiği çevreden kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle çoğunlukla 
kesin olarak belirlenememektedir. Bu gibi durumlarda bir BDP modeli, bulanık kaynaklar ve 
kısıtlayıcılar ile tanımlanmalı ve bulanık küme teorisini temel alan bulanık karar verme 
kullanılarak çözülmelidir (Başkaya, 2011, s.163). Yapılan açıklamalar ışığında, işletmelerin 
karşılaştığı belirsizlikler göz önüne alınarak, araştırma kapsamında uygulama yapılan 
işletmeden alınan veriler ve kısıtlar incelenerek bu doğrultuda üretilen mamuller için 
maksimum kârı sağlayacak optimal mamul karması MHK analizi ile BDP modelinin 
entegrasyonu sağlanarak tespit edilmiştir. Bu amaca ulaşmak için öncelikle, değişken maliyet 
katkı payları ile maksimum kârı hedefleyen amaç fonksiyonu kurulmuştur. Daha sonra da 
bu amaca ulaşmada karşılaşılan kısıtlar belirtilerek matematiksel olarak gösterilmiş ve 
modelin çözümü BDP yardımı ile yapılarak optimal mamul karması tespit edilmiştir.  

BDP modeli ile ilgili literatürde birçok yaklaşım vardır. Zimmermann çözüm modeli, tüm bu 
modellerin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zimmermann yaklaşımında amaç fonksiyonu 
katsayıları ile kısıtlayıcı katsayıları bulanık olmayan bir şekilde belirlenmektedir. Bu 
yaklaşımda, modelin amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcıların sağ taraf sabitleri bulanık olarak 
ifade edilmektedir. Ayrıca, Zimmermann yaklaşımında, amaç fonksiyonundaki bulanıklık, 
subjektif olarak belirlenebilen erişim düzeyi (bnt) ve bu erişim düzeyine ilişkin tolerans 
miktarı (pnt) ile belirtilmektedir. BDP modelleri için Zimmermann’ın sunduğu yöntemin az 
sayıda varsayım ve işlemsel kolaylık sağlama gibi avantajları vardır. Bu açıklamalar 
doğrultusunda, uygulamaya ait modelin kurulmasında ve çözümlenmesinde Zimmermann 
yaklaşımı kullanılmıştır. 

BDP modeli için oluşturulan amaç fonksiyonu kâr maksimizasyonunu ifade etmektedir. 
Amaç fonksiyonunu yazarken kullanılan katsayılar her bir mamul için hesaplanan değişken 
maliyet birim katkı paylarıdır. Üretim sürecine ait kısıtlar ise, her bir mamulün esas üretim 
gider yerlerinde tükettikleri zaman ve toplam talep miktarlarıdır. İşletmenin üretim süreci 
incelendiğinde her hangi bir hammadde ya da makine kapasite kısıtı tespit edilmediği de 
daha önce belirtilmişti. Bu durumda gerek amaç fonksiyonu gerekse kısıtlara ait 
oluşturulacak modele ait katsayılar Tablo 7'de yer almaktadır. 

Tablo 7. Amaç Fonksiyonu ve Kısıtlayıcılara Ait Katsayılar 

Mamuller X1 X2 Y1 Y2 Y3 
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Birim Katkı Payı 0,23 0,19 0,22 0,21 0,23 

Hamur Yoğurma EÜMY süresi (dk) 400 175 75 90 70 

Şekil Verme EÜMY süresi (dk) 201 264 297,5 156 240 

Fermantasyon EÜMY süresi (dk) 603 330 354,17 260 200 

Pişirme EÜMY süresi (dk) 427,13 233,75 401,39 294,67 226,67 

Toplam Talep Miktarları (adet) 20.100 8.800 4.250 5.200 4.000 

 

Amaç Fonksiyonu   

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 0,23(𝑋1) + 0,19(𝑋2) + 0,22(𝑌1) + 0,21(𝑌2) + 0,23(𝑌3)  

 

Kısıtlar  

1. 0,02(X1) + 0,02(X2) + 0,018(Y1) + 0,017(Y2) + 0,018(Y3)  ≤ 960 (Hamur Yoğurma 
Kısıtı) 

2. 0,01(X1) + 0,03(X2) + 0,07(Y1) + 0,03(Y2) + 0,06(Y3)  ≤ 960(Şekil Verme Kısıtı) 

3. 0,03(X1) + 0,034(X2)  ≤ 960("döner grubu" Fermantasyon Kısıtı) 

4. 0,083(Y1) + 0,05(Y2) + 0,05(Y3)  ≤ 960("taş grubu" Fermantasyon Kısıtı) 

5.  0,021(X1) + 0,027(X2)  ≤ 960("döner grubu" Pişirme Kısıtı) 

6. 0,094(Y1) + 0,057(Y2) + 0,067(Y3)  ≤ 960("taş grubu" Pişirme Kısıtı) 

7. X1 ≤ 20.100(X1 Talep Kısıtı) 

8. X2 ≤ 8.800(X2 Talep Kısıtı) 

9. Y1 ≤ 4.250(Y1 Talep Kısıtı) 

10. Y2 ≤ 5.200(Y2 Talep Kısıtı) 

11. Y3 ≤ 4.000 (Y3 Talep Kısıtı) 

 

Negatif Olmama Koşulu 

X1, X2, Y1, Y2, Y3 ≥ 0  

Bu bir Doğrusal Programlama (DP) modelidir. Verilen probleme ait aynı veriler ışığında, 
amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcılar için ulaşılmak istenen seviyelerin ve bu seviyeler için 
katlanılabilecek en yüksek tolerans sınırları belirlenerek bulanıklaştırıldığında, Zimmermann 
yaklaşımı ile problem aşağıdaki gibi tanımlanır.  

Amaç Fonksiyonu 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 ≅ 0,23(𝑋1) + 0,19(𝑋2) + 0,22(𝑌1) + 0,21(𝑌2) + 0,23(𝑌3) = 𝐷0  

Kısıtlar 

1.0,02(X1) + 0,02(X2) + 0,018(Y1) + 0,017(Y2) + 0,018(Y3) ≤̃ 960 = 𝐷1 (Hamur 
Yoğurma Kısıtı) 
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2. 0,01(X1) + 0,03(X2) + 0,07(Y1) + 0,03(Y2) + 0,06(Y3) ≤̃ 960 = 𝐷2 (Şekil Verme 
Kısıtı) 

3. 0,03(X1) + 0,034(X2) ≤̃ 960 = 𝐷3 ("döner grubu" Fermantasyon Kısıtı) 

4. 0,083(Y1) + 0,05(Y2) + 0,05(Y3) ≤̃ 960 = 𝐷4("taş grubu" Fermantasyon Kısıtı) 

5.  0,021(X1) + 0,027(X2) ≤̃ 960 = 𝐷5("döner grubu" Pişirme Kısıtı) 

6. 0,094(Y1) + 0,057(Y2) + 0,067(Y3) ≤̃ 960 = 𝐷6("taş grubu" Pişirme Kısıtı) 

7. X1 ≤̃ 20.100 = 𝐷7 (X1 Talep Kısıtı) 

8. X2 ≤̃ 8.800 = 𝐷8 (X2 Talep Kısıtı) 

9. Y1 ≤̃ 4.250 = 𝐷9(Y1 Talep Kısıtı) 

10. Y2 ≤̃ 5.200 = 𝐷10(Y2 Talep Kısıtı) 

11. Y3 ≤ 4.000 = 𝐷11(Y3 Talep Kısıtı) 

Negatif Olmama Koşulu 

X1, X2, Y1, Y2, Y3 ≥ 0  

Karar vericinin amaç fonksiyonu için ulaşmak istediği erişim düzeyi 𝑏0 = 18.000 ve 
verilebilecek maksimum tolerans miktarı ise 𝑝0 = 2.000 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ilk beş 
kısıt için tolerans düzeyi de 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝3 = 𝑝4 = 𝑝5 =  𝑝6 = 80 olarak tespit edilmiştir. İlk beş 
kısıt için sağ taraf sabiti işgücü çalışma saati olduğundan, işçilerin dinlenmesi ve yemek için 
molalar da dahil olmak üzere en fazla 80 dakikaya kadar tolerans düzeyi verilmiştir. Talepler 
için belirlenen tolerans düzeyleri ise sırasıyla; 𝑝7 = 200, 𝑝8 = 50,  𝑝9 = 100,  𝑝10 = 200,  𝑝11 =
100  olarak belirlenmiştir.   

Bu bilgilere göre bulanık amaç ve kısıtlayıcılara ait üyelik fonksiyonları aşağıdaki 
gibi gösterilecektir. 

𝜇0(𝑥) = {

1                                ,                     𝐷0 ≥ 18.000  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
18.000−𝐷0

2.000
  ,    16.000 ≤ 𝐷0 ≤ 18.000   𝑖𝑠𝑒,

0                               ,                        𝐷0 ≤ 16.000 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇1(𝑥) = {

1                              ,                       𝐷1 ≤ 960  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷1−960

80
       ,       960 ≤ 𝐷1 ≤ 1.040   𝑖𝑠𝑒,

0                               ,                       𝐷1 ≤ 1.040 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇2(𝑥) = {

1                              ,                       𝐷2 ≤ 960  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷2−960

80
       ,       960 ≤ 𝐷2 ≤ 1.040   𝑖𝑠𝑒,

0                               ,                       𝐷2 ≤ 1.040 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇3(𝑥) = {

1                              ,                       𝐷3 ≤ 960  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷3−960

80
       ,       960 ≤ 𝐷3 ≤ 1.040   𝑖𝑠𝑒,

0                               ,                       𝐷3 ≤ 1.040 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇4(𝑥) = {

1                              ,                       𝐷4 ≤ 960  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷4−960

80
       ,       960 ≤ 𝐷4 ≤ 1.040   𝑖𝑠𝑒,

0                               ,                       𝐷4 ≤ 1.040 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇5(𝑥) = {

1                              ,                       𝐷5 ≤ 960  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷1−960

80
       ,       960 ≤ 𝐷5 ≤ 1.040   𝑖𝑠𝑒,

0                               ,                       𝐷5 ≤ 1.040 𝑖𝑠𝑒,
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𝜇6(𝑥) = {

1                              ,                       𝐷6 ≤ 960  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷6−960

80
       ,       960 ≤ 𝐷6 ≤ 1.040   𝑖𝑠𝑒,

0                               ,                       𝐷6 ≤ 1.040 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇7(𝑥) = {

1                                    ,                       𝐷7 ≤ 20.100  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷7−20.100

200
       ,      20.100 ≤ 𝐷7 ≤ 20.300  𝑖𝑠𝑒,

0                                       ,                       𝐷7 ≤ 20.300 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇8(𝑥) = {

1                                ,                       𝐷8 ≤ 8.800  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷8−8.850

50
       ,       8.800 ≤ 𝐷8 ≤ 8.850   𝑖𝑠𝑒,

0                                     ,                       𝐷8 ≤ 8.850 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇9(𝑥) = {

1                                  ,                       𝐷9 ≤ 4.250  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷9−4.250

100
       ,       4.250 ≤ 𝐷9 ≤ 4.350   𝑖𝑠𝑒,

0                                 ,                          𝐷9 ≤ 4.350 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇10(𝑥) = {

1                                 ,                       𝐷10 ≤ 5.200  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷10−5.200

200
       ,       5.200 ≤ 𝐷10 ≤ 5.400   𝑖𝑠𝑒,

0                                  ,                          𝐷10 ≤ 5.400 𝑖𝑠𝑒,

  

𝜇11(𝑥) = {

1                                    ,                      𝐷11 ≤ 4.000  𝑖𝑠𝑒,   

1 −
𝐷11−4.000

100
       ,       4.000 ≤ 𝐷11 ≤ 4.100   𝑖𝑠𝑒,

0                                    ,                          𝐷11 ≤ 4.100 𝑖𝑠𝑒,

  

Amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcılarda dönüşüm yapılması için  modele λ değişkeninin 
eklenmiş ve üyelik fonksiyonları kullanılarak yapılan dönüşümlerden sonra, bulanık amaç 
ve bulanık kısıtlayıcı DP modeli son şeklini almıştır. Klasik bir DP şeklinde çözülecek olan 
BDP modeli  ayrıntılı olarak yazıldığında aşağıdaki şekli alacaktır.  

𝑍 = 𝜆 → 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  

0,23(𝑋1) + 0,19(𝑋2) + 0,22(𝑌1) + 0,21(𝑌2) + 0,23(𝑌3) − 2000𝜆 ≥ 16.000  

0,02(X1) + 0,02(X2) + 0,018(Y1) + 0,017(Y2) + 0,018(Y3) + 80𝜆 ≤ 1.040  

0,01(X1) + 0,03(X2) + 0,07(Y1) + 0,03(Y2) + 0,06(Y3)  + 80𝜆 ≤ 1.040  

0,03(X1) + 0,034(X2) + 80𝜆 ≤ 1.040  

0,083(Y1) + 0,05(Y2) + 0,05(Y3)  + 80𝜆 ≤ 1.040  

0,021(X1) + 0,027(X2) + 80𝜆 ≤ 1.040  

0,094(Y1) + 0,057(Y2) + 0,067(Y3) + 80𝜆 ≤ 1.040   

X1 + 200𝜆 ≤ 20.300  

X2 + 50𝜆 ≤ 8.850  

Y1 + 100𝜆 ≤ 4.350  

Y2 + 200𝜆 ≤ 5.400  

Y3 + 100𝜆 ≤ 4.100  

𝑋1, 𝑋2, 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 ≥ 0  , 𝜆 ∈ [0,1]  

Modelin çözümü MATLAB programında yapılmıştır. Modelin çözüm sonuçları 
aşağıdaki gibidir. 

𝜆 = 0,8926   𝑋1 = 19.588  𝑋2 = 8.672   𝑌1 = 3.994  𝑌2 = 4.688   𝑌3 = 3744  
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MATLAB programında fonksiyon minimizasyon olarak yazıldığından problemde amaç 
fonksiyonu "-" değer alınarak maksimizasyon elde edilmiştir. Çözüm sonucunda bulunan 
𝜆 = 0,8926 değeri amaç fonksiyonunun ve kısıtlayıcıların kesişim kümesinin maksimum 
üyelik değeridir. Bu durum bulanık amaç ve kısıtlayıcıların 0,8926 üyelik derecesi ile 
doyurulduğunu göstermektedir. Söz konusu üyelik derecesine sahip olan çözüm değerleri 
yani optimal mamul karması ise, 𝑋1 = 19.588, 𝑋2 = 8.672, 𝑌1 = 3.994, 𝑌2 = 4.688, 𝑌3 =
3.744 ve amaç fonksiyonu Z=8.877,2' dir. Amaç fonksiyonu Z'nin aldığı değer toplam katkı 
payı olarak da aşağıda yer almaktadır.  

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒂𝒕𝒌𝚤 𝑷𝒂𝒚𝚤  

= 0,23(19.588) + 0,19(8.672) + 0,22(3.994) + 0,21(4.688) + 0,23(3.744) 

= 8.877,2 TL  

4. MHK ve BDP Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Bu çalışma kapsamında kâr maksimizasyonun amaçlayan optimal mamul karması 
geleneksel MHK ilkeleri kullanılarak çözümlenmiştir. Daha sonra, MHK ile BDP 
entegrasyonu sağlanarak probleme yeni bir çözüm önerisi getirilmiştir. Yapılan uygulamalar 
sonucunda farklı farklı optimal mamul karmaları elde edilmiştir. Aşağıdaki Tablo 8’de elde 
edilen mamul karmaları yer almaktadır. 

Tablo 8. Uygulama Sonuçlarına Göre Elde Edilen Optimal Mamul Karmaları (adet) 

Mamuller Geleneksel 
MHK yöntemi 

MHK ile BDP 
Entegrasyonu 

X1 20.100 19.588 

X2 2.183 8.672 

Y1 4.250 3.994 

Y2 5.200 4.688 

Y3 4.000 3.744 

Elde edilen optimal mamul karmaları doğrultusunda hesaplanan katkı paylarına ait 
karşılaştırma da Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9. Katkı Paylarının Karşılaştırılması 

Yapılan Uygulamalar Tutar (TL) 

1. MHK İle Oluşturulan Optimal Mamul Karması İçin Toplam Katkı 
Payı 

7.984,77 

2. MHK İle BDP Entegrasyonu İle Oluşturulan Optimal Mamul Karması 
İçin Toplam Katkı Payı 

8.877,2 

MHK analizlerinde yer alan değişken maliyet katkı payı yaklaşımına göre oluşturulan 
optimal mamul karmasına göre işletmenin toplam katkı payı 7.984,77 TL olarak 
hesaplanmıştır. BDP ile entegrasyon sağlanarak tespit edilen optimal mamul karması ile 
hesaplanan toplam katkı payı ise 8.877,22 TL'dir. Bu durumda, işletmenin üretim sürecindeki 
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ve dış ortamdaki belirsizlikleri dikkate alınarak kurulan BDP modeline göre oluşturulan 
mamul karmasına göre işletme daha yüksek katkı payı elde ettiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca; işletmede yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 
hazırlanan gelir tabloları (Tablo 10 ve Tablo 11) incelendiğinde geleneksel MHK yöntemine 
göre kâr 7.270,11 TL, MHK ile BDP entegrasyonu sonucu kâr 7.643,56 TL olarak 
hesaplanmıştır. İşletme için kabul edilen belirsizliklerin optimal mamul karması oluşturmak 
için kurulan modele dahil edilmesiyle modelin bulanıklaştırılması sağlanarak elde edilen 
mamul karması sonucunda hesaplanan kâr, MHK analizine göre hesaplanan kârdan daha 
yüksektir. 
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Tablo 10. Geleneksel MHK Yaklaşımına Göre Gelir 
Tablosu (TL) 

 

Tablo 11. MHK ile BDP Entegrasyonuna Göre Gelir 
Tablosu(TL) 

SATIŞLAR   16.199,34 

 

SATIŞLAR   18.625,42 

Halk Tipi Ekmek 0,45x20.100 9.045   

 

Halk Tipi Ekmek 0,45x19.588 8.814,6   

Papatya Ekmek 0,48x2.183 1.047,84   

 

Papatya Ekmek 0,48x8.672 4.162,56   

Pide 0,49x4.250 2.082,5   

 

Pide 0,49x3.994 1.957,06   

Yuvarlak Ekmek 0,42x5.200 2.184   

 

Yuvarlak Ekmek 0,42x4.688 1.968,96   

Taş Fırın Ekmeği 0,46x4.000 1.840   

 

Taş Fırın Ekmeği 0,46x3.744 1.722,24   

TOPLAM DEĞİŞKEN 
MALİYETLER (-)   8.214,57 

 

TOPLAM DEĞİŞKEN 
MALİYETLER (-)   9.748,22 

Direkt İlk Madde ve Malzeme 
Maliyeti(-) 5.805,61   

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme 
Maliyeti(-) 6.668,1   

Halk Tipi Ekmek 0,17x20.100 3.417   

 

Halk Tipi Ekmek 0,17x19.588 3.329,96   

Papatya Ekmek 0,17x2.183 371,11   

 

Papatya Ekmek 0,17x8.672 1.474,24   

Pide 0,15x4.250 637,5   

 

Pide 0,15x3.994 599,1   

Yuvarlak Ekmek 0,15x5.200 780   

 

Yuvarlak Ekmek 0,15x4.688 703,2   

Taş Fırın Ekmeği 0,15x4.000 600   

 

Taş Fırın Ekmeği 0,15x4.000 561,6   

Direkt İşçilik Maliyeti (-) 1.458,81   

 

Direkt İşçilik Maliyeti (-) 1.846,48   

Halk Tipi Ekmek 0,03x20.100 603   

 

Halk Tipi Ekmek 0,03x19.588 587,64   
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Papatya Ekmek 0,07x2.183 152,81   

 

Papatya Ekmek 0,07x8.672 607,04   

Pide 0,06x4.250 255   

 

Pide 0,06x3.994 239,64   

Yuvarlak Ekmek 0,04x5.200 208   

 

Yuvarlak Ekmek 0,04x4.688 187,52   

Taş Fırın Ekmeği 0,06x4.000 240   

 

Taş Fırın Ekmeği 0,06x3.744 224,64   

Değişken Genel Üretim Maliyetleri(-
) 950,15   

 

Değişken Genel Üretim Maliyetleri(-
) 1.233,64   

Halk Tipi Ekmek 0,02x20.100 402   

 

Halk Tipi Ekmek 0,02x19.588 391,76   

Papatya Ekmek 0,05x2.183 109,15   

 

Papatya Ekmek 0,05x8.672 433,6   

Pide 0,06x4.250 255   

 

Pide 0,06x3.994 239,64   

Yuvarlak Ekmek 0,02x5.200 104   

 

Yuvarlak Ekmek 0,02x4.688 93,76   

Taş Fırın Ekmeği 0,02x4.000 80   

 

Taş Fırın Ekmeği 0,02x3.744 74,88   

TOPLAM KATKI PAYI   7.984,77 

 

TOPLAM KATKI PAYI   8.877,2 

Sabit Genel Üretim Giderleri (-)   714,66 

 

Sabit Genel Üretim Giderleri (-)   1.233,64 

Halk Tipi Ekmek 0,02x20.100 402   

 

Halk Tipi Ekmek 0,02x19.588 391,76   

Papatya Ekmek 0,02x2.183 43,66   

 

Papatya Ekmek 0,02x8.672 433,6   

Pide 0,02x4.250 85   

 

Pide 0,02x3.994 239,64   

Yuvarlak Ekmek 0,02x5.200 104   

 

Yuvarlak Ekmek 0,02x4.688 93,76   

Taş Fırın Ekmeği 0,02x4.000 80   

 

Taş Fırın Ekmeği 0,02x3.744 74,88   
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KÂR   7.270,11 

 

KÂR   7.643,56 
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SONUÇ 

MHK analizlerinde gerek işletme kârının hesaplanması gerekse en yüksek kârı sağlayacak optimal 
mamul karmasının tespit edilmesi için değişken maliyet katkı payı yöntemi kullanılmaktadır. Tam 
maliyet yönteminde tüm maliyetler değişken ya da sabit ayrımı gözetilmeksizin mamul maliyetinin 
hesaplanmasında kullanıldığından maliyetler gereğinden fazla çıkmaktadır. Değişken maliyet 
yönteminde ise, direkt ilk madde ve malzeme maliyeti (DİMMM), direkt işçilik maliyeti (DİM) ve 
değişken genel üretim maliyetleri (GÜM) mamul maliyetini oluşturan ana unsurlar olarak kabul 
edilmektedir. Mamul birim satış fiyatından birim değişkem maliyetlerin toplamı çıkartılarak "birim katkı 
payı" hesaplanarak, en yüksek katkıya sahip mamuller tespit edilmektedir. Toplam katkı payı da birim 
katkı payı ile satış hacminin çarpılması sonucu elde edilmektedir.  

İşletmenin en yüksek kârı sağlayacak optimal mamul karmasının tespit edilmesi için sadece birim katkı 
payının hesaplanması yeterli değildir. Mamullere ait üretim öncelik sırasında "Kapasite Birimi Başına 
Katkı (KBBK)" tutarlarının esas alınması uygulamada kullanılan pratik bir yöntemdir. KBBK, birim katkı 
payının mamul için gerekli kapasite birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanarak, en yüksek 
KBBK'ya sahip mamulden başlanarak büyükten küçüğe kapasiteye kadar sıralanarak optimal mamul 
karması tespit edilir. 

İşletmelerin en yüksek kârı sağlayacak ve üretim süreçlerini en etkin şekilde kullanarak oluşturacağı 
optimal mamul karması, yönetim açısından verilecek önemli bir stratejik karardır. Bu kararın hayata 
geçirilmesinde MHK analizleri çerçevesinde çözümlemeler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, gerek 
işletmenin üretim sürecindeki gerekse dış ortamdaki taleplere ait belirsizlikler sebebiyle etkin kararların 
verilebilmesi güçleşmektedir. Belirsizliklerin de verilecek kararların modellemesine dahil edilmesiyle 
daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini amaçlayan BDP ile işletmelerin optimal mamul karması 
oluşturulabilmektedir. BDP parametreleri bulanık olan ve doğrusal fonksiyonlar kullanılarak 
modellenebilen problemlerin çözümü için geliştirilmiştir. Karar verme problemlerine ait modellerin 
kolayca çözümüne ve karar vericinin taleplerini esnek olarak ifade edebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Yapılan açıklamalar ışığında bu çalışmaya ait uygulamaların yapıldığı işletmede öncelikle MHK analizi 
ile en yüksek kârı sağlayacak optimal mamul karması hesaplanmıştır. Daha sonra; optimal mamul 
karması BDP entegrasyonu ile çözümlenmiştir. İşletmelerin karşılaştığı belirsizlikler göz önüne alınarak, 
araştırma kapsamında uygulama yapılan işletmeden alınan veriler ve kısıtlar incelenerek bu doğrultuda 
üretilen mamuller için maksimum kârı sağlayacak optimal mamul karması MHK analizi ile BDP 
modelinin entegrasyonu sağlanarak tespit edilmiştir. Bu amaca ulaşmak için öncelikle, değişken maliyet 
katkı payları ile maksimum kârı hedefleyen amaç fonksiyonu kurulmuştur. Modelin çözümündeki 
kısıtlar ise her bir mamulün EÜMY'deki tükettikleri zaman ve toplam talep miktarları olarak 
belirlenmiştir. Verilen probleme ait aynı veriler ışığında, amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcılar için ulaşılmak 
istenen seviyelerin ve bu seviyeler için katlanılabilecek en yüksek tolerans sınırları belirlenerek 
bulanıklaştırıldığında, Zimmermann yaklaşımı ile problem yeniden tanımlanmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda; MHK analizlerinde yer alan değişken maliyet katkı payı yaklaşımına göre 
oluşturulan optimal mamul karmasına göre işletmenin toplam katkı payı 7.984,77 TL, BDP ile 
entegrasyon sağlanarak tespit edilen optimal mamul karması ile hesaplanan toplam katkı payı ise 
8.877,22 TL'dir. Bu durumda, işletmenin üretim sürecindeki ve dış ortamdaki belirsizlikleri dikkate 
alınarak kurulan BDP modeline göre oluşturulan mamul karmasına göre işletme daha yüksek katkı payı 
elde ettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak; BDP'nin muhasebe literatüründe kullanılabilirliği bu çalışma 
ile örneklendirilmiştir. Ayrıca; çalışma bu alanda yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutabilir ve yeni 
katkılarla çalışma genişletilebilir. 
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HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
ARAŞTIRILMASI: BİR FONKSİYONEL VERİ ANALİZİ UYGULAMASI 

Dr. Murat GÜNDÜZ260 

ÖZET 
Borsada işlem gören hisselerin işlem miktarları ile fiyatları arasındaki ilişkinin ortaya konulması piyasa 
yapısı hakkında genel bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu çalışmada kapanış fiyatları ile işlem 
miktarları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için fonksiyonel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bu 
amaçla farklı zaman noktalarında gözlenmiş veriler baz fonksiyonlar aracılığıyla önce fonksiyonel veri 
nesnelerine dönüştürülmüş sonra fonksiyonel kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Bunun yanında 
kapanış fiyatı ile işlem miktarı fonksiyonel verileri için ortalama fonksiyonları çizdirilerek verilerin 
ortalama seyri gösterilmiştir. Kapanış fiyatı ortalama fonksiyonu ile BIST 30 endeksi grafiği birlikte 
çizdirilerek benzerlikleri incelenmiş ve türev bilgilerini de kapsaması dolayısıyla kapanış fiyatı ortalama 
fonksiyonunun BIST 30 endeksi yerine kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Veri Analizi, Fonksiyonel Kanonik Korelasyon, Kapanış fiyatı, İşlem 
Miktarı. 
Jel Kodu: C13, C51, G12. 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE AND TRADING 
VOLUME: AN APPLICATION OF FUNCTIONAL DATA ANALYSIS 

ABSTRACT 
Evaluating the relationship between trading volume and publicly-traded quantity of shares provides 
with a general assessment about market structure. Functional data analysis techniques to determine 
relationship between closing price and trading volume have been used in this study. For this purpose, 
the data observed at different time points has been converted into functional data object at first, and then 
functional canonical correlation has been applied. In addition, the average course of the data is shown by 
drawing  the average functions for functional data of closing price and trading volume. By drawing 
similarity between the function of the average closing price and the graph of ISE 30 index is examined. It 
is determined that closing price average functions can be used instead of ISE 30 index due to including in 
derivate information. 
Key Words: Functional Data Analysis, Functional Canonical Correlation, Closing Price, Trading Volume. 
Jel Code: C13, C51, G12. 

GİRİŞ 

Borsada gerçekleşen işlemlerin analiz edilebilmesi için dünya borsalarında kabul gören birkaç analiz 
yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemler temel analiz, finansal analiz ve teknik analiz başlıkları altında 
toplanmaktadır. Temel analizde ülkenin tüm ekonomik hareketleri incelenip gelecek projeksiyonu buna 
göre belirlenir. Finansal analizde borsada işlem gören şirketlerin bilançoları üzerinden analiz 
gerçekleştirilir. Teknik analizde ise borsada oluşan her türlü veri incelenmekle birlikte esas olan 
fiyatlardır. Bu anlamda en yüksek fiyat, en düşük fiyat, açılış ve kapanış fiyatları, işlem miktarları, işlem 
hacmi ve sözleşme sayısı (işlem sıklığı) gibi veriler teknik analizde kullanılan temel bilgilerdir (Sarı, 
1992). Bu çalışmada araştırmacılar tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin önemli 
göstergelerden sayılan kapanış fiyatları ile işlem miktarları arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

I. LİTERATÜR ÖZETİ 

Literatürde hisse senedi fiyatları ile işlem miktarı, işlem hacmi ve işlem sıklığı arasındaki ilişkiyi 
inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Bunlardan Karpoff (1987) bu hususta teorik ve ampirik olarak 
detaylı bir inceleme yapmış ve bu ilişkinin önemini belirten çeşitli hususlar öne sürmüştür. Buna göre 
fiyat ve hacim bileşenleri arasındaki ilişki, piyasaya bilgi akışı, bu bilginin nasıl yayıldığı ve yeni gelen 
bu bilgilere verilen tepkiler açısından piyasa yapıları hakkında açıklayıcı bilgiye sahiptir. Literatürde 
fiyat ile miktar ya da bileşeni olduğu hacim arasındaki ilişkiyi araştıran çoğu çalışmada nedensellik 
ilişkisinin incelendiği görülür. Chen v.d. (2001) hisse senedi getirisi, işlem miktarı, volatilite ve borsa 
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endeksi arasındaki dinamik ilişkiyi araştırmışlar ve fiyat değişimlerinin miktar değişimlerinin nedeni 
olduğunu tespit etmişlerdir. Lee ve Rui (2002) araştırmalarında New York, Tokyo ve Londra borsalarının 
her üçünde de işlem hacminin getirinin Granger nedeni olmadığını, New York ve Tokyo piyasalarında 
ise fiyattan hacme doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna varmışlardır. Deo v.d. (2008) 
seçtikleri yedi ulusal Asya-Pasifik borsasında fiyat değişimlerinin mutlak değeri ile işlem hacmi arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu ve seçilen piyasaların birçoğunda fiyatın hacmi, hacminde fiyatı etkilediğini 
tespit etmişlerdir. 

BIST’de yapılan çalışmalar incelendiğinde, Umutlu (2008) fiyattan hacme doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi olduğu ve fiyat ile işlem hacmi değişimlerinin geçmiş dört günlük değerlerinin, işlem hacminin 
gelecekteki değişimlerini etkileyebileceği sonucuna varmıştır. Kayalıdere v.d. (2009) 2001-2008 yılları 
arasında BIST-30 ve BIST-50’de yer alan hisse senetlerinin fiyat-işlem hacmi, fiyat-işlem adedi, işlem 
adedi-fiyat ve işlem hacmi-fiyat nedenselliklerini araştırmış ve özellikle beş gecikme ve daha fazlası için 
hisse senedi fiyat değişimlerinin, işlem adedi ve işlem hacmi değişimlerinin Granger nedeni olduğunu 
tespit etmişlerdir. Boyacıoğlu v.d. (2010) çalışmalarında 1997- 2009 dönemi aylık verilerini kullanarak 
BIST Ulusal 100 Endeksinin getiri volatilitesi ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Araştırma sonucunda getirinin volatilitesi ile işlem hacmi arasında iki yönlü Granger nedensellik ilişkisi 
olduğu ortaya çıkmış ve değişkenler arasında uzun dönemli, işlem hacminden volatiliteye doğru negatif 
yönlü ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  

II.YÖNTEM 

İstatistiksel analiz metotlarının birçoğu anakütlenin tamamı veya anakütleden rastgele çekilmiş bir şans 
örneği üzerinde incelenen birey veya nesneler için tanımlanmış değişkenlere ait gözlemler üzerinde 
işlemler yapar. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde artık çok geniş boyutta veri 
toplanabilmekte ve bu verilerin istatistiksel analizi yapılabilmektedir. Çalışma sahası genişledikçe yani 
elde edilen gözlem noktası sayısı arttıkça, gerçekte kesikli olarak gözlenen bu verilerin tahmini olarak 
arka plandaki sürekli reel bir fonksiyondan örneklendiği varsayılır. Dolayısıyla bu gözlemler 
“fonksiyonel veri” olarak adlandırılır (Keser, 2010). 

Fonksiyonel veriler genelde kesikli olarak gözlenir. Gözlenen verilerle birlikte kullanıldığında 
“fonksiyonel” ifadesi, açık biçim yerine verilerin iç yapısına işaret eder ve n çift (yj,tj) olarak kaydedilir. 
Burada yj, fonksiyonun tj değerindeki görüntüsüdür ve muhtemelen ölçüm hatası sebebiyle bulanık 
haldedir. Fonksiyonel veri, bağımsız rastgele bir süreç altında matematiksel olarak aşağıda gösterildiği 
şekilde modellenebilir (Zhang ve Chen, 2007): 

𝒚𝒋(𝒕) = 𝜹(𝒕) + 𝒗𝒋(𝒕) + 𝜺𝒋(𝒕)      (1) 

Burada 𝛿(𝑡) stokastik süreç altındaki populasyon ortalama fonksiyonu, 𝑣𝑗(𝑡) ortalama fonksiyonundan j. 

bireysel değişim, 𝑗(𝑡) süreçteki j. ölçüm hatası ve 𝑦𝑗(𝑡) ise bunlara bağlı olarak süreçteki j. yanıt 

değişkeni olarak tanımlanır.  

Fonksiyonel veri nesnelerinin oluşumu için anahtar bir adım olan baz fonksiyon sistemi, matematiksel 
olarak birbirinden bağımsız olan ve yeterince büyük bir K sayısının ağırlıklı toplamı ya da lineer 

kombinasyonu alınarak isteğe göre iyi bir şekilde yaklaşığı alınabilen k fonksiyonları kümesidir. x 
fonksiyonu baz fonksiyonların bir bileşimi olarak; 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑐𝑘𝑘
(𝑡)𝐾

𝑘=1           (2) 

lineer genişlemesiyle ifade edilir (Ramsay ve Silverman, 2002). 

Bir x(t) fonksiyonunun t’deki ikinci türevinin karesine ([D2x(t)]2) t’deki eğrilik denir. Çünkü düz çizginin 
yani eğrilik taşımayan birinci dereceden bir fonksiyonun ikinci türevi sıfırdır. Dolayısıyla, fonksiyonun 
pürüzlülüğünün doğal ölçüsü C2(x) ile gösterilir ve ikinci türevin karesinin integrali olarak aşağıdaki 
gibi ifade edilir (Ramsay, 2011): 

𝐶2(𝑥) =  ∫[𝐷2𝑥(𝑡)]2𝑑𝑡 = ‖𝐷2‖2          (3) 
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Fonksiyonel dönüşüm gerçekleştirildikten sonra orijinal veriler bir kenara alınır ve analizin kalan 
kısmında tahmin edilen fonksiyonel veri nesneleri (eğriler) kullanılır. Eğriler üzerinde, ortalama, 
standart sapma ve varyans gibi tanımlayıcı istatistikler ile türevlerin alınması ya da dönüşüm yapılması 
gibi fonksiyonel işlemler de yapılabilir.  

A. Fonksiyonel Kanonik Korelasyon Analizi 

Fonksiyonel kanonik korelasyon analizi, verilerin fonksiyonlardan (eğrilerden) oluştuğu iki veri seti 
arasında birbirleriyle ilişki içinde olan eğrileri ve bunlar arasındaki değişkenlik modlarını araştırır 
(Ramsay ve Silverman, 2005). Diğer bir deyişle fonksiyonel kanonik korelasyon analizi (F.K.K.A.), uygun 
bir örnek üzerinde gözlenen rastgele eğri çiftleri arasındaki korelasyonların niceliğini belirlemek için 
kullanılan bir araçtır (He vd. 2004).  

Fonksiyonel kanonik korelasyon analizinde, kanonik değişkenleri elde etmek için Xi(t) ve Yi(t) fonksiyon 
kümelerinden türetilen ve katsayı yada ağırlık fonksiyonu olarak adlandırılan ve ξ(t) ve η(t) ile gösterilen 
kanonik ağırlık fonksiyon çiftleri kullanılır. Böylece bu fonksiyon çiftlerinin integralinin alınmasıyla 
kanonik değişkenler oluşturulur. Bu bağlamda Zi(t) ve Wi(t) fonksiyonlarıyla gösterilen kanonik 
değişkenler aşağıdaki şekilde hesaplanır (Ghebreab vd. 2007): 

 Zi(t) = ∫ ξ
i
(t)Xi(t)dt      

Wi(t) = ∫i
(t)Yi(t)dt                (4) 

Kanonik değişken çiftleri arasındaki korelasyon ρ ile gösterilir ve kanonik korelasyon katsayısı 
olarak adlandırılır. Pürüzlü ceza terimleri de eklenerek kanonik korelasyon katsayısı aşağıda 
gösterildiği şekilde hesaplanır: 

𝜌λ(𝜉, 𝜂) =
Kov(∫ ξi Xi ,∫ η

i
Yi)

√{Var(∫ ξi Xi)+λ‖D2ξi‖
2

}{Var(∫ η
i
Yi)+λ‖D2η

i
‖

2
}

   (5) 

Bu işlem düzgünleştirilmiş kanonik korelasyon katsayısı olarak adlandırılır (Ramsay ve 
Silverman, 2005). Burada λ pozitif düzgünleştirme parametresidir. Düzgünleştirme parametresi 
otomatik seçim yöntemiyle veya sübjektif olarak seçilebilir. Bu çalışmada lambda değeri 
Genelleştirilmiş Çapraz Geçerlilik (G.Ç.G.) yöntemiyle elde edilmiştir. 

III.VERİ SETİ 

Uygulamanın veri setini 2011 yılının son üç ayı için (Ekim- Kasım- Aralık) BIST 30 endeksinde yer alan 
şirketler oluşturmaktadır. Bu şirketler için veriler haftanın son işlem günü temel alınarak bir önceki 
haftaya göre yüzdesel değişimi olarak toplanmıştır. Değişken setini kapanış fiyatı ve işlem miktarı 
değişkenleri oluşturmaktadır. Verilerin toplandığı zaman noktalarında işlem görmeyen ya da son üç 
aylık dilim içinde belli bir süre işleme kapatılan şirket verileri analize dahil edilmemiştir. Bu kısıtlardan 
sonra verileri elde edilen şirket sayısı 27’dir. Veriler BIST’in resmi internet sitesinden alınmıştır. Verilerin 
fonksiyonlara dönüşümü ve fonksiyonel kanonik korelasyon analizinin uygulanabilmesi amacıyla 
Matlab programlama dilinde kodlama yapılmıştır. 

Yapılan literatür taramasında birçok araştırmada miktar veya hacimdeki değişimin fiyatlardan 
kaynaklandığı görülmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada kapanış fiyatı verileri bağımsız, işlem miktarı 
verileri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. 

IV. BULGULAR 

Uygulamada 13 haftada gözlenmiş BIST 30 şirketleri kapanış fiyatı ve işlem miktarı verileri için 
fonksiyonel dönüşüm önce düzgünleştirme olmadan gerçekleştirilmiş daha sonra düzgünleştirme 
parametresinin seçimi için kullanılan otomatik yöntemlerden olan Genelleştirilmiş Çapraz Geçerlilik 
(G.Ç.G.) (Generalized Cross Validation (GCV)) yöntemiyle düzgünleştirme parametresi elde edilerek 
düzgünleştirme yapılmıştır. Kapanış fiyatı ile işlem miktarı fonksiyonel verileri için ortalama 
fonksiyonları bulunmuş ve varyans-kovaryans yüzeyleri çizdirilmiştir. Daha sonra kapanış fiyatı 
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ortalama fonksiyonu ile BIST 30 endeksi son üç aylık yüzdelik değişimi birlikte çizdirilerek birbirleriyle 
benzerlikleri tartışılmıştır. 

A. Ortalama Fonksiyonu 

Şekil 1.’de kapanış fiyatı ortalama fonksiyonu düzgünleştirmeden önceki ve düzgünleştirmeden sonraki 
durumuyla BIST 30 endeksi haftalık değişim grafiği ile beraber çizdirilerek incelenmiştir. 

Şekil 1.’de BIST 30 endeksindeki haftalık değişim ile kapanış fiyatı ortalama fonksiyonu birlikte 
çizdirilmiştir. 

 

 

Şekil 1. BIST 30 Endeksi ve Kapanış Fiyatı Ortalama Fonksiyonu 

(31 Aralık’ta BIST 30 endeks değeri verilmediğinden son haftada tüm veriler için 30 Aralık tarihi verileri 
kullanılmıştır.) 

Şekil 1.’de üstteki grafikte ortalama fonksiyonu düzgünleştirilmeden önceki haliyle, alttaki grafikte ise 
G.Ç.G. yöntemiyle elde edilen 0.01 seviyesinde düzgünleştirilmiş durumuyla gösterilmiştir. Üstteki ve 
alttaki grafik birlikte değerlendirildiğinde 2. ve 3. hafta hariç düzgünleştirilmiş ortalama fonksiyonunun 
BIST 30 endeksine daha fazla uyduğu görülmektedir. Dolayısıyla düzgünleştirilmiş ortalama 
fonksiyonunun BIST 30 endeksi grafiğine bir alternatif olabileceği söylenebilir. Böylelikle ortalama 
fonksiyonunun birinci ve ikinci türevlerinin alınabilmesi olanağıyla BIST 30 endeksine yönelik türev 
bilgileri de ortaya konulabilir. 

B. BIST 30 Şirketleri İçin Kanonik Analiz 

BIST 30 şirketleri için fonksiyonel kanonik korelasyon katsayısı 15 kanonik değişken çifti için 
hesaplanmış ve en yüksek korelasyona sahip ilk üç kanonik değişken için sonuçlar Tablo 1.’de 
gösterilmiştir. Düzgünleştirme parametresi olarak G.Ç.G. yöntemiyle elde edilmiş olan değerler 
kullanılmıştır. 

Tablo 1. Kanonik Değişkenlere Ait Kanonik Korelasyon Katsayıları 

Kanonik 
Değişken 

ρ ρ2 

1 0,86 0,73 

2 0,54 0,29 
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3 0,43 0,19 

 

Tablo 1.’e göre birinci kanonik değişkene ait kanonik korelasyon katsayısının yüksek olduğu diğer 
kanonik değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarının ise nispeten düşük olduğu görülmektedir. 
Tabloya göre birinci kanonik değişken çifti arasındaki kanonik korelasyon katsayısı 0.86, ikinci kanonik 
değişken çifti arasındaki kanonik korelasyon katsayısı 0.54 ve üçüncü kanonik değişken çifti arasındaki 
kanonik korelasyon katsayısı 0.43 olarak hesaplanmıştır.  Buna göre BIST 30 şirketleri kapanış fiyatı ile 
işlem miktarları arasında ilk üç kanonik değişken çifti için kuvvetli bir ilişki olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Kapanış fiyatları değişken setinden elde edilen birinci kanonik değişkenin oluşturulmasında ağırlığı en 
yüksek üç şirket Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2: Kapanış Fiyatı Verileri İçin Birinci Kanonik Değişkene Ait Standart Ağırlıklar 

Şirket Ağırlık 

T. HALK BANKASI  1,20 

PETKİM  1,07 

İŞ BANKASI (C)  0,72 

  

Tablo 2.’ye göre birinci bağımsız kanonik değişkenin oluşmasına pozitif olarak en yüksek katkıyı yapan 
şirket T. Halk Bankası olmuştur. 

İşlem miktarı değişken setinden elde edilen birinci kanonik değişkenin oluşturulmasında ağırlığı en 
yüksek üç şirket Tablo 3.’de verilmiştir. 

Tablo 3: İşlem Miktarı Verileri İçin Birinci Kanonik Değişkene Ait Standart Ağırlıklar 

Şirket Ağırlık 

T. HALK BANKASI  38,20 

GARANTİ BANKASI  35,74 

TÜRK TELEKOM  33,28 

   

Tablo 3.’e göre birinci bağımlı kanonik değişkenin oluşmasına pozitif olarak en yüksek katkıyı yapan 
şirket yine T. Halk Bankası olmuştur. 

SONUÇ  

BIST 30 endeksinde işlem gören şirketlerin kapanış fiyatı ile işlem miktarları arasındaki ilişkiyi 
incelemek için yapılan analizde önce ayrı zaman noktalarında gözlenmiş veriler düzgünleştirme 
yapılmadan fonksiyonel veriye dönüştürülmüştür. Daha sonra düzgünleştirme parametresinin seçimi 
için kullanılan otomatik yöntemlerden olan genelleştirilmiş çapraz geçerlilik yöntemiyle düzgünleştirme 
parametresi elde edilerek düzgünleştirme yapılmıştır. Düzgünleştirme yapılmadan önce ve yapıldıktan 
sonra kapanış fiyatı ortalama fonksiyonu çizdirilerek BIST 30 endeksiyle benzerlikleri incelenmiştir. BIST 
30 şirketlerinin kapanış fiyatı ile işlem miktarı verileri arasındaki ilişki, otomatik yöntemle seçilmiş 
düzgünleştirme parametresi kullanılarak fonksiyonel kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir.  
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Kapanış fiyatı ile işlem miktarı fonksiyonel verileri için ortalama fonksiyonu çizdirilmiştir. Kapanış fiyatı 
ortalama fonksiyonu hem düzgünleştirilmeden önce hem de 0.01 seviyesinde düzgünleştirilmiş şekliyle 
BIST 30 endeksi grafiğiyle birlikte çizdirilerek benzerlikleri incelenmiştir. Düzgünleştirilmiş kapanış 
fiyatı ortalama fonksiyonu grafiğinin BIST 30 endeksi grafiğiyle oldukça benzer oldukları görülmüştür. 
Bu bağlamda düzgünleştirilmiş kapanış fiyatı ortalama fonksiyonunun BIST 30 endeksine bir alternatif 
olabileceği ve ortalama fonksiyonunun birinci ve ikinci türevlerinin incelenmesiyle BIST 30 endeksindeki 
değişimlerin daha iyi analiz edilebileceği değerlendirilmektedir. 

BIST 30 şirketleri için yapılan kanonik korelasyon analizi sonucunda 15 kanonik değişken için kanonik 
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. İlk üç kanonik değişken için hesaplanan kanonik korelasyon 
katsayıları sırasıyla 0.86, 0.54 ve 0.43 olarak bulunmuştur. Özellikle birinci kanonik değişken için kapanış 
fiyatı ile işlem miktarı veri setleri arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmektedir. Birinci bağımsız ve 
birinci bağımlı kanonik değişkenlerin oluşmasına ise en yüksek katkıyı T. Halk Bankası yapmıştır. 
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ŞEREF HANIM’IN ŞİİRLERİNDE DİN ve TASAVVUF 
Yrd. Doç Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ261 

ÖZET 
Şeref Hanım (1809-1861), Tanzimat edebiyatının divan edebiyatına üstünlük sağlamaya başladığı, 
ağırlığını hissettirdiği 19.yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır.  Klasik Türk edebiyatı geleneği içinde adından 
söz ettirmeyi başarmış, nadir kadın divan şairlerinden biridir. Hemen her nazım biçimi ve türünde 
yazdığı şiirlerini bir arada topladığı hacimli bir divanı vardır.  
Şiirlerinin büyük bir kısmında dinî-tasavvufî unsurlar göze çarpmaktadır. Esas itibarıyla Mevlevi olan ve 
döneminde etkili Kâdirîlik, Rıfâîlik gibi tarikatlara da sempati duyduğu bilinen şairenin divanı, bu 
konuda elimize geniş bir malzeme sunmaktadır.  Şeref Hanım’ın söz konusu içeriği şiirlerinde dile 
getirirken kullandığı içten, samimi, yürekli ve gür sesli ifade biçimi ayrıca dikkat çekicidir. 
Çalışmamızda Şeref Hanım’ın şiirlerinde tespit ettiğimiz dinî-tasavvufî unsurları, motifleri, şahsiyetleri 
ve bunların ele alınış biçimlerini incelemeyi amaçladık. Bu vesileyle klasik Türk edebiyatının beslendiği 
temel kaynakların başında gelen din ve tasavvuf olgusunun bir kadın divan şairinin eserindeki 
izdüşümünü açıklığa kavuşturmayı hedefledik. 
Anahtar Kelimeler: Şeref Hanım,  Divan Edebiyatı, Şiir, Din, Tasavvuf. 
Jel Kodu: Z00. 
 

RELIGION and MYSTICISM in POEMS of SEREF HANIM 

ABSTRACT 
Seref Hanim (Lady Seref) (1809-1861) lived at the first half of the 19th century during when Tanzimat 
Literature had started to outmaneuver Divan Literature and had made its weight felt. She is an 
exceptional female divan poet who managed to make a distinguished name for her within the tradition 
of Classical Turkish Literature. She has a large-scale divan in which she added up all her poems written 
in almost all styles and types of verse.    
Religious – mystical components at the major parts of her poems attract the attention. Divan of the 
poetess, who was a maulawi in essence and had sympathy in the effective sects of that period, such as 
Qadiriyya and Rifai, presents an extensive material on this subject.  Sincere, truthful, courageous, and 
loud-voiced explanandum that was used by Seref Hanim while stating aforementioned content is also 
remarkable. In this study, we aimed to examine the religious – mystical components, motifs, 
personalities and the manner of handling them that we determined within the poems of Seref Hanim. 
Herewith, we aimed to enlighten projection of religion and mysticism phenomena which are the leading 
fundamental supplying sources of Classical Turkish Literature within work of a female divan poet.   
Keywords: Seref Hanim, Divan Literature, Poem, Religion, Mysticism.  
Jel Code: Z00. 

GİRİŞ 

Şeref Hanım (1809-1861), 19. yüzyılın ortalarına uzanan edebî hayatı süresince yazdığı 
şiirleriyle tanınmış son dönem divan şairlerindendir. Hayatı ve sanatı üzerine bilgi veren 
kaynakları iki temel grupta toplayabiliriz: İlki, daha çok doğum-ölüm tarihini; ailesi-soyunu 
bildiren ve şairliği ile ilgili bir-iki cümlelik açıklama yapan biyografik eserlerdir.262 Bunlarda 

                                                      
261 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. e-mail: 
yaseminmorkoc@gmail.com 
262 Şeref Hanım ile ilgili sınırlı ölçüde bilgi veren ilk kaynaklar şunlardır: Fatîn Dâvud, Tezkire-i Fatîn (Hâtimetü’l-
Eş’âr), İstanbul 1271, s. 211-212; Mehmed Zihnî, Meşâhirü’n-Nisâ, İstanbul 1294, s. 332; Ahmed Rif’at, Lugât-ı 
Târihiyye ve Coğrâfiyye, c. IV, İstanbul 1300, s. 138; Muallim Nâci, Osmanlı Şairleri, (haz. Cemal Kurnaz), Akçağ 
Yayınları, Ankara 2000, s. 308; aynı yazar Lugat-ı Nâcî, , Çağrı Yayınları, İstanbul 1995, s. 498; Mehmed Süreyyâ, 
Sicill-i Osmânî, c. III, İstanbul 1311, s. 139; Ahmed Muhtar, Şair Hanımlarımız, İstanbul 1311, s. 19; Nûreddîn Avnî, 
“Şeref Hanım”, Mekteb Mecmuası, c. IV, S.7, 1311, s. 106-108; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsü’l- A’lâm, c. IV, İstanbul 1311, 
s. 2850; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. II, İstanbul 1333, s. 266-67; Bağdatlı İsmail Paşa, Keşfü’z-Zünûn 
Zeyli, c. I, İstanbul 1972, s. 510, Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Bizim Büro Yayınları, c. II, s. 482; Murat Uraz, Resimli 
Kadın Şair ve Muharrirlerimiz, İstanbul 1941, s. 48-54. 
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şaire ile ilgili oldukça kısıtlı bilgilere ulaşabiliyoruz. Verilen bilgiler Fatîn Tezkiresi’nden 
başlayarak birbirinin tekrarı olup bir-iki kaynak hariç farklı bir değerlendirme yoktur. Öyle ki 
divandan verilen şiir örneği bile bu gruba giren pek çok eserde aynıdır. Şeref Hanım’ın 
divanında yüzlerce şiir bulunmasına rağmen (toplam 677 şiir) bahsedilen kaynaklarda sadece 
“Yâ İlâhî değilim müstahak ihsân eyle/ Kerem ü lutfunı hakkımda firâvân eyle” matla’ı ile 
başlayan münacatının örnek olarak verilmesi, bu eserlerin, bilgileri, birbirinden geçirdikleri 
zannını uyandırmaktadır.  

Bu gruptaki eserlerde genellikle şairenin soy silsilesi “ Şuarâ-yı ulemâdan meşhûr sâhib-i 
kütübhâne Şeyhülislâm  Âşir Efendi neslinden Nebîl Bey merhûmun kerîmesi Şeref Hanım olup 
1224’ sene-i hicriyesinde tevellüd itmiş….” (Ahmed Muhtar, 1311, s.19) veya “ Şeref Hanım 
binti Mehmed Nebîl Bey bin vak’a-nüvîs Halîl Nûrî Bey bin Feyzullah Şâkir Bey bin Sadrazam 
Nâilî Abdullah Paşa. Büyük babası Halîl Nûrî bey Şeyhülislam Âşir Efendi’nin damadıdır….” ( 
Tuman, 2001, s.482) şeklinde benzer ifadelerle vurgulanmaktadır. Nebîl Bey’in babası Vak’a-
nüvîs Halîl Nurî Bey ve büyük dedeleri Sadrazam Nâilî Abdullah Paşa’ya kadar uzanan selef 
zinciri bahsettiğimiz bu grup biyografik eserlerde klasik tezkire geleneği anlayışına uygun 
olarak dile getirilmektedir. Şüphesiz bu ifadelerde şaire ile ilgili olarak altı çizilmek istenen 
husus, eğitim, bilgi ve görgüsü yüksek bir aileden geldiğidir. Bursalı Mehmed Tâhir, Mehmed 
Süreyyâ ve Mektep Mecmuası’nda Nureddîn Avnî Bey, Şeref Hanım’ın babası Nebîl Bey’i de 
şair olarak göstermektedir. Böylece bu bildirimlerle sadrazam, şeyhülislam, vakanüvis, şair 
yetiştirmiş bir aileye mensup bulunan Şeref Hanım’ın şiir kabiliyetinin ve kalem gücünün 
kökenlerine, genlerine bağlı olduğu izlenimi oluşmaktadır.  

Bahsettiğimiz bu eserlerde diğerlerinden farklı olarak Mekteb Mecmuası’nda Nureddîn Avnî 
Bey’in şaire ile ilgili değerlendirmeleri, daha orijinal fakat öznel yorumlar olarak dikkati çeker. 
Nureddîn Avnî Bey; Şeref Hanım’ın dîvânçe denemeyecek derecede büyük bir bir mecmua-i 
eş’ârı olduğunu haber vererek sanatçıyı, diğer şair hanımlarla karşılaştırır. O’na göre, Şeref 
Hanım’ın şiirlerinde “haşv-ı kabîh” ( söze çirkinlik veren fazlalık)’in bulunması, imale, zihaf gibi 
bazı aruz kusurlarının görülmesinden dolayı şaireyi, Leylâ (öl. 1847-48/ h. 1264) ve Fıtnat 
Hanım (öl. 1780/ h. 1194)’ların  gerisinde bulur. Şeref Hanım, Nureddîn Avnî Bey’e göre Fatih 
Sultan Mehmet Han döneminin meşhur şairesi Zeyneb Hanım ile 1844 yılında vefat etmiş olan 
şaire Tevfîka Nesîbâ Hanım’dan  üstündür (Nûreddîn Avnî, 1311, s. 107-108). 

Bursalı Mehmed Tâhir ( 1333, s. 266) ile Mehmed Zihnî (1294, s. 332), şairenin meşhur 
münacatı dışında güzel, süslü ve yakıcı mersiyelerine de dikkat çekerler. Ahmed Muhtar ise 
şairenin “ Eyâ şehen-şeh-i zî-kudret es-selâmu aleyk/ Veyâ hazîne-i pür-hikmet es-selâmu aleyk 
şeklinde başlayan naatini pek güzel bulduğunu belirtir (1311, s. 19). 

İkinci grup kaynaklar ise Şeref Hanım’ın tek eseri olan Divanı’ndaki şiirleri temel malzeme 
olarak değerlendirmiş, edebî yönüyle ilgili ayrıntılı bilgi veren, bu nedenle sanatçının yaşam 
öyküsünü daha fazla netleştirmiş bulunan çalışmalardır. 263 Hamdi Nazım Ertek’in “Şair Şeref 
Hanım” başlıklı 1941 yılında İstanbul’da yayımlanan çalışması, şairenin kimliği dışında 
şiirlerindeki ifade tarzı, ele aldığı konular ve bu konulara yaklaşım biçimini yukarıda 
bahsedilen kaynaklara göre ilk kez daha detaylı incelemesiyle dikkat çeker. Şeref Hanım’ın 
bütün şiirleri olmamakla birlikte, araştırmacı, beğendiği, önemsediği şiirlerden geniş bir 
seçkiyi eserine dâhil ederek bunları okuyucuyla buluşturur. 

Diğer bir eser de Yusuf Mardin’in “Şair Şeref Hanım” adını taşıyan kitabıdır. Şeref Hanım 
Divanı’nı bütünüyle inceleyip belli başlıklar altında şairenin his ve fikir kapılarını aralamayı 
amaçlamış olan Mardin, kitabının sonunda divandan seçmeleri biraz daha geniş tutmayı 

                                                      
263 Şeref Hanım’ın edebî kişiliğini, divanındaki şiirlerini de göz önünde bulundurarak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
daha ayrıntılı tanıtan çalışmalar şunlardır: Hamdi Nazım Ertek, Şair Şeref Hanım, C.H.P. Şehremini Halkevi 
Neşriyatı, S.2, İstanbul 1941; Kurtuluş Altunbaş, “Şeref Hanım ve Divan Edebiyatı’ndaki Yeri”, Milli Kültür Dergisi, 
S.50, Ankara 1985; Yusuf Mardin, Şair Şeref Hanım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1994; Mehmet Arslan, Şeref 
Hanım Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2002. Bu yayınların dışında Şeref Hanım’ın şiirlerini tahlil etme amaçlı 
bir de yüksek lisans tezi hazırlanmıştır: Gülperi Turunçel, Şeref Hanım Divanı’nın Tahlili, Adnan Menderes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın 2007. 
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tercih etmiştir. Mardin’in çalışmasında ilgi çekici olan taraf, Şeref Hanım’ı çağdaşı olan 
Elizabeth Barrett, Emily, Charlotte ve Anne Bronte kardeşler gibi bazı İngiliz kadın şair ve 
romancılarla karşılaştırmasıdır. Araştırmacı, bu karşılaştırmalarda ve kitabının bazı yerlerinde 
Şeref Hanım’la ilgili isabetsiz tespitlerde bulunmakta ve bazı zorlama hükümler vermektedir.264 

Şeref Hanım’ın Divanı’nın tam ve bilimsel neşrini Mehmet Arslan yapmıştır. 2002 yılında 
yayımlanan bu neşirde, bir el yazması iki de matbu nüshası olan divanın265, yazma nüsha 
oldukça eksik ve hatalı olduğundan, matbu nüshalardan tam olanı esas alınmış, gerektiğinde 
diğer matbu nüsha ve yazma nüshaya da başvurma suretiyle metin ortaya konmuştur (Arslan, 
2002, s. 41-42) 266. Ayrıca divan metninden önce şairenin divanındaki şiirleri ve şairliği geniş 
bir açıklama ile incelenerek tanıtılmıştır.267 

Şeref Hanım’ın şiirlerini tahlil etmeye yönelik Gülperi Turunçel tarafından bir yüksek lisans 
tezi de hazırlanmıştır. Turunçel, çalışmasının giriş bölümünde, divan şiiri şerhlerinde Ali Nihat 
Tarlan’ın “Şeyhî Divanı’nı Tetkik” adlı çalışmasıyla başlayan, sonradan Harun Tolasa’nın 
“Ahmet Paşa’nın Şiir dünyası”, Cemal Kurnaz’ın “Hayâlî Bey Divanı’nın Tahlili” gibi klasik şiir 
şerhlerinden modern şerh anlayışına geçişte önemli merhale olan çalışmalarından söz ederek, 
tezinde benzer bir biçimde Şeref Hanım’ın şiirlerini belli kavramlar etrafında tahlil edeceğini 
ifade eder. Şeref Hanım’ın şiirleri ekseninde ele alacağı kavramları ise dört ana grupta toplar: 
Din-tasavvuf/cemiyet/cemiyet insan/tabiat-eşya. Araştırmacı, bu başlıkları alt kavramlarla 
daha detaylandırmaya çalışmıştır.268 

Şeref Hanım’ın tasavvufa temayülünden, kendisiyle ilgili bilgi veren pek çok kaynak kısaca söz 
etmektedir. Şiirlerinde adı geçen mutasavvıflara, şeyhlere bakıldığında, kullandığı terimlere 
dikkat edildiğinde, şairenin en çok ilgi duyduğu ve kendisini yakın hissettiği tarikatın 
Mevlevilik olduğu görülür. Şair Hanım’ın Mevlânâ ve Mevleviliğe olan sevgi ve sempatisini 
doğrudan konu edinen bir bildiri ve bir de makale hazırlanmıştır. 1986 yılında Selçuk 
Üniversitesi 2. Millî Mevlânâ Kongresi’nde (3-5 Mayıs 1986) Önder Göçgün’ün sunduğu Şeref 
Hanım’ı tanıtan bildirisinde, şairenin divanındaki Mevlânâ ve Mevlevilerle ilgili sadece üç 
kasideye işaret ettiğini görüyoruz.269 Şerife Uzun’un 2015 yılında Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan “Bir Kadın Şairin Dilinden Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve 
Mesnevî-i Şerîf” başlıklı makalesi, şairenin Mevleviliğe ilgisini daha ayrıntılı ve açıklayıcı 
biçimde inceleyen bir çalışmadır.270 Uzun, bu makalesinde Hz. Mevlanâ, Mevlevilik ve Mesnevî-
i şerîfle ilgili şairenin şiirlerinde geçen kavramları ayrı başlıklar halinde ele almış ve 
değerlendirmiştir.  

Bu çalışma çerçevesinde ise Şeref Hanım Divanı’ndaki dinî ve tasavvufî içeriğin birtakım 
başlıklar altında incelenmesi öngörülmüştür. Şairenin Mevlevilik başta olmak üzere Kâdirîlik 
ve Rufâîlikle bağlantısının şiirlerine yansıma biçimi, mutasavvıf şairler Yazıcızâde kardeşlere 
duyduğu hürmet ve sevgi,  dinî içerikli tevhit, münacat, naat türündeki şiirleri, dört halife ile  

                                                      
264 Sözgelimi, Şeref Hanım ile İngiliz romancıları Bronte kardeşleri eserlerinde doğayı ele alışları yönünden 
değerlendirirken Mardin, Brontlar’ın babalarının kilisesine yakın Yorkshire kırlarında yaşamalarından dolayı 
onları doğayla daha bir baş başa bulur ve eserlerinde doğanın çok büyük yer tuttuğunu ifade eder. Şeref Hanım’ın 
Valide Sultan için yazdığı bahariyesinde bile Mardin’e göre gerçek doğa yoktur. “Bu kaside sanki yapma çiçeklerle 
bezenmiş hissini verir.” Oysa araştırmacı aynı kitabının, şairede doğa sevgisini incelediği bölümün girişinde, Şeref 
Hanım’ın şiirlerinde doğa sevgisinin daima kendisini gösterdiğini belirttikten sonra, doğa sevgisini dile getiren en 
güzel mısraları da Valide Sultan’ı metheden bahariye kasidesinde bulduğunu söyleyerek önceden söylediklerine 
tezat oluşturur (Bkz. Mardin, 1994, s. 58, 118). 
265  İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T.2808, 98 varak; Matbaa-i Âmire 1284; Şeyh Yahya Efendi Matbaası 1292. 
266 Mehmet Arslan, Şeref Hanım Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2002. 
267 Çalışmamızda gösterdiğimiz beyitler Mehmet Arslan’ın divan neşrinden alınmıştır. 
268 Gülperi Turunçel, “Şeref Hanım Divanı’nın Tahlili, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın 2007. 
269 Önder Göçgün, “ Şeref Hanım”, Selçuk Üniversitesi 2. Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler), Konya 3-5 Mayıs 1986, s. 
287-293. 
270 Şerife Uzun, “ Bir Kadın Şairin Dilinden Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî-i Şerîf”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, c. 8, S. 37, Nisan 2015, s. 266-277. 
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ilgili değerlendirmeleri, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbelâ mersiyeleri, din ve tasavvuf muhtevasının 
alt başlıkları olarak düşünülmüştür. 

Şeref Hanım’ın tasavvufa ve tarikatlara eğilimini, yakınlığını, dervişlerin övgüsünde yazdığı 
“dervîşin” redifli kasidesinde de genel anlamda takip etmek mümkündür. 12 beyitlik bu 
kasidede dervişlerin amacını, yaşama gayesini, hal, hareket ve tarzlarını özetleyen şaire, onları 
yakından tanıdığını, iyi gözlemlediğini dizeleri arasında hissettirmekte, adeta kendisi de bir 
mürit edasıyla gerçekçi ve samimi bir üslupla en geniş manada derviş zümresinin portresini 
çizmektedir. Buna göre dervişler dış görünüşe yani zahire değil, batına önem verirler. Kanaatkâr 
yaşayışı benimsemiş, sultanların bile piri olan, onlara baş eğmeyen, ilahi aşkla ve aşk derdiyle 
ruhlarını besleyen irfan sahibi kişilerdir: 

 

“Ten-i uryânına hor bakma bâtında donanmışdır 

  Kanâ’at  hırkasıyla kâmet-i irfânı dervişin”  (s. 121/11:6) 

 

“ Erenler sâyesinde en fakîr abdâlı tâ mahşer 

     Baş egmez pâdişâha pîridir sultânı dervîşin” (s. 122/11:7) 

 

“ Belâ-yı aşk ile derd-i mahabbetdir  Şeref  ancak 

  Gıdâ-yı rûhı matlûb-ı dil-i nâlânı dervîşin” ( s. 122/11: 12) 

 

Söz konusu medhiye kasidesini, şairenin, herhangi bir tarikatın dervişleri için özel olarak 
kaleme almayıp genel anlamda “seyr-i sülûk”a girmiş, hakikat yolcularına övgü için yazmış 
olması ilginçtir. Zira mevlevîlik, kâdirîlik, rufâîlik, üveysîlik gibi farklı tarikatlara ilgisini 
şiirlerinde sık sık vurgulamış olan Şeref Hanım’ın, bu manzumesinde tarikat farkı gözetmeden 
hangi anlayıştan olursa olsun dervişlerin tümüne dıştan bakışı ve en genel şekliyle yorumlayışı; 
kanaatimizce tasavvufî zümreler arasında çok da ayrım gözetmediğini, hepsinin özde bir 
olduğunu kabullenişini yansıtmaktadır. 

I. HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVİLİK 

Şeref Hanım’ın kasidelerinin başında bir tevhit ve üç naatten sonra 5. Kasidede “yâ Hazret-i 

Mevlânâ”, 6. kasidede de “Monlâ-yı Rûm” redifiyle doğrudan Mevlânâ Celâladdîn-i Rûmi’yi 
konu edinmesi, şairenin Hz. Mevlânâ’ya duyduğu saygı ve sevgiyi Peygamber Efendimiz 
Hz.Muhammed’den sonra getirdiğinin bir göstergesidir. “İstimdâd Ez-Hazret-i Mevlânâ” başlıklı 
şiiri “yâ Hazret-i Mevlânâ redifindeki seslenişle de uyumlu Mevlânâ’ya bir yakarış 
manzumesidir. Ömrünün mecaz yolunda geçip gittiğini itiraf eden şaire, bu dünya ve öte 
dünyada perişan gördüğü halinden Hz. Mevlânâ’nın kendisini kurtarmasını dilemekte, bu 
yolda can ve bedenini yok etmeye hazır olduğunu haber vermektedir: 

 

“ Ömrüm güzer itmekde hep râh-ı mecâzîde 

     Bir başka yol îcâd it yâ Hazret-i Mevlânâ” (s. 113/5:4) 

 

“Aşk-ı ezelî yek-ser cân u teni mahv itsin 

   Ol mertebe müzdâd it yâ Hazret-i Mevlânâ” (s. 113/5:6) 

 

“Ahvâli perîşândır dünyâda vü ukbâda 
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  Allâh içün imdâd it yâ Hazret-i Mevlânâ” (s. 113/5: 10) 

 

“Monlâ-yı Rûm” redifli 6. kaside ise Hz. Mevlânâ’yı tanıtan, özelliklerinden söz eden bir şiirdir. 
Buna göre Hz. Mevlânâ şöhreti dünyayı sarmış, sohbeti hep aşk olan, muhibbâna şefkat eden, 
dilenciye de zengine de kerem ve iltifatta bulunan, herkesin imdadına koşan yüce bir kişidir. Bu 
kasidenin bir öncekinden farklı tarafı daha çok Hz. Mevlânâ’yı ve Mevleviliği çağrıştıran 
Mesnevî, Şems, ney, sikke, hırka, tennûre gibi terim ve kelimelerin sıklıkla ve arka arkaya 
kullanılmasıdır:  

“Var mıdır irfân u kemâline söz 

  Mesnevî’dir hüccet-i Monlâ-yı Rûm” (s.114/6:4) 

 

“Gûş-ı hakîkat ile dinle ider 

   Nağme-i ney midhat-i Monlâ-yı Rûm” (s. 114/6:5) 

 

“Sikkesin ur başa zer-i hâlis ol 

   Altun ider dikkat-i Monlâ-yı Rûm” (s. 114/6: 6) 

 

“Pekçe sarıl hırka vü tennûredir 

   Hil’at-i pür-hikmet-i Monlâ-yı Rûm” (s. 114/6: 8) 

 

Şeref Hanım’ın Mevleviliğe olan bağlılığını dile getirdiği 18 beyitlik “gürûh-ı mevlevî” redifli 
kasidesi, Mevlevi cemaatini her yönüyle tanıtmaya çalışır. Kasidede özellikle Mevleviliğin musiki 
ile olan bağlantısı, sema’ın, ney ve kudüm enstrümanlarının bu tarikatta taşıdığı anlam 
vurgulanırken, Mevlevileri diğer tarikatlardan ayıran şeklî özelliklerden sikke, deste-gül, 
tennûre gibi kıyafetlerden de söz edilmektedir. Hazret-i Mevlânâ’nın “Sıddîk” yani Hz. Ebû Bekir 
soyundan gelişine, Mevleviliği tarikat haline getiren Sultan Veled’e telmihen bu tarikatın temel 
taşları, belirgin vasıfları kasidede bir nevi özetlenmektedir. Aynı kasidenin 13. beytinde Şeref 
Hanım tasavvufa meyli ile ilgili bir itirafta da bulunur. Şair Hanım her tarikatın şevk ve feyzini 
inkâr etmediğini, onları da kabul etmekle beraber, Mevlevilerin tarz ve suretinin farklı olduğunu 

dile getirerek bu tarikata hayranlığını, bağlılığını ayrı ve özel bir konuma yerleştirir: 

 

“ Her tarîkin eylemem inkâr feyz ü şevkini 

    Lîk başka tarz u sûretdir gürûh-ı Mevlevî” (s. 116/13) 

 

Şeref Hanım, tanıdığı, bildiği Mevlevi şeyhlerini de değişik vesilelerle şiirlerine özne yapmıştır. 
Beşiktaş Mevlevi Dergâhı Şeyhi Kadrî Efendi’ye kendisini dergâha kabul etmesi, bende-gân 
defterine kaydetmesi için bir kıt’a-i kebîresinde niyâz eder: 

 

“ Mürşîd-i dest-gîrim al koyma 

  Ayak altında ben dil-efgârı”  (s. 496/2:2) 

 

“ Bende-gân defterine kayd eyle 

    Bende-zâden olan Şeref-zârı”  (s. 497/12) 
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Aynı şeyhin, evlat edindiği Derviş Ahmet için düzenlediği sünnet düğününe de Şeref Hanım 
divanında tarih düşürmüştür. 

Yine bir başka kıt’a-i kebîrede, musiki fenninde benzeri olmayan, ney, tanbur ve keman icra 
etmede mahir, Mevlevi şeyhi Yusuf Efendi övülür. Yusuf Efendi’nin hiç bir kimsede görülmeyen 
musikideki bu üstünlüğünü, Şeref Hanım Hz. Mevlânâ’nın feyzinden gelen tesirin kuvvetine 
bağlar: 

 

“ Olamaz bu rütbe isti’dâd-ı fazl âdemde hîç 

   Kuvvet-i te’sîr-i feyz-i Molla Hünkârdır ayân” (s. 499/6:5) 

 

Ankara Mevlevihanesi Post-nişîn’i Hüsâmüddîn Efendi’nin vefatı üzerine bile bir tarih 
düşürmüş olan ( 92. Tarih) Şeref Hanım’ı, bir başka şiirinde Mevlânâ’nın sikkesine gazel 
yazacak kadar (202 numaralı gazel) bu tarikatın müdavimi ve muhibbi olarak görüyoruz. 
“Sikke-i Mevlânâ’ya” redifli bu gazel, şairenin Mevleviliğe gönülden ve bütün benliği ile 
bağlılığını gözler önüne sermektedir. Şiirde sikke yani Mevlevilerin başlarına taktıkları külah, 
Hz. Mevlânâ ve onun yoluna sembolik bir gönderimdir. Mevlânâ’nın öğretilerinin uğrunda varını 
yoğunu heba, canını feda edebileceğini itiraf eden Şeref Hanım’ a göre Mevlevilerin adı-namı saf 
altına (zer-i hâlis) benzer. Aynı gazelin bir başka beytinde “Mevlânâ’nın rütbesi o kadar yücedir 
ki, Anka ve Hüma kuşları onun bu yüceliğini bilselerdi gıpta ederlerdi” diyerek teşhis sanatını 
kullanır. Anka ve Hüma yüksek uçan kuşlardır. Şaire, “Anka ve Hüma ne kadar yüksek 
uçarlarsa uçsunlar, Mevlânâ’nın bulunduğu mertebenin yüceliğine ulaşamazlar. Bu nedenle de 
bu duruma gıpta ederlerdi.” yorumunu getirmektedir: 

 

   “Mâ-melek cümle hebâ sikke-i Mevlanâ’ya 

    Cân user dahi fedâ sikke-i Mevlânâ’ya” (s. 418/202:1) 

 

   “Bilseler rütbe-i bâlâ-terin eylerler idi 

    Gıbta ankâ vü hümâ sikke-i Mevlânâ’ya” (s. 418/202:4) 

 

   “ Zer-i hâlis gibi sâf ola dir isen nâmın 

        Ser-fürû it Şerefâ sikke-i Mevlânâ’ya” ( s. 418/202:5) 

 

II.ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ VE KÂDİRÎLİK 

Şeref Hanım, daha önce belirttiğimiz, kendisinin de ifade ettiği gibi, mevlevîlik dışındaki diğer 
tarikatlara da sempati duymakta, divanındaki bazı manzumelerinde “kâdirîlik” üzerine olumlu 
değerlendirmeler de dikkati çekmektedir. Bilhassa âlemin ulusu, şerefli ve cömert olarak 
tanıtılan kâdirîliğin kurucusu Abdülkâdir Geylânî bu şiirlerde “gavs-i a’zam” (tarikat kurucusu) 
olarak övülmekte ve ön planda görülmektedir: 

 

“ Cümlenin indinde makbûl ü müsellemsin medet 

    Kutb-ı âlem gavs- i a’zam zât-ı Ekremsin meded” (s. 269/7) 

 

“Nâmın Abdü’l-Kâdir-i Gîlânî’dir 
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 Kadr ü şânın cümlenin rüchânıdır” (s. 270/8:2) 

 

         “ Ceddinin ümmetiyim her ne kadar mücrim isem 

              Derim elbet sana yâ Hazret-i Abdü’l-Kâdir” ( s. 509/30) 

 

Divanın 8 numaralı kasidesi olan “Kâdirîlerin” redifli şiirde Şeref Hanım bu tarikatın müritlerini 
överken bir yandan da tanıtmaktadır. Şaireye göre kâdirî müritlerinin gönlü mecaz yer 
alamayacak şekilde hakiki aşkla dolmuştur. Kimin eline kâdirîlerin hırkasının eteği girse o 
kişinin gönlü ve canı iftiharın baş tacı olur: 

 

“ Tolmuş o denlü aşk-ı hakîkatle çün mecâz 

     Gönlünde idemez deverân Kâdirîler’in”  (s. 117/8:12) 

 

“ Ser-tâc-ı iftihâr ider girse destine 

     Dâmân-ı hırkasın dil ü cân Kâdirîler’in” (s. 118/8:13) 

 

Aynı kasidede Şeref Hanım, kâdirîlerin “devrânî zikir”lerini bildiğini de göstermektedir. Bu 
tarikatta özellikle zikir sırasında tef, ney, kudüm gibi bazı musiki aletlerinin kullanılarak zikre 
ve okunan ilahilere ahenk katılmasının amaçlandığı bilinmektedir. Zira Şeref Hanım, zikir 
sırasındaki tef (mazhar) ve kudüm seslerini dinlemekten söz etmektedir. Bu durum bize 
şairenin, döneminde kâdirîlerin zikirlerine katıldığını, gözlemlediğini göstermektedir: 

 

“ Devrâna gir de nedir mazhar u kudûm 

     Kem-ter gulâmı ol bul amân Kâdirîler’in” (s. 118/8:14) 

 

Kâdirî Şeyhi Muhyiddin Efendi’ye övgü mahiyetinde yazılan divandaki 7. kıt’a-i kebîre, aslen 
Mevlânâ’ya bağlı ve Mevlevî olan Şeref Hanım’ın kâdirîliğe ne vesileyle meylettiğini de 

açıklamaktadır. Beyitlerden anlaşıldığına göre şairenin sıkıntılı ve kötü bir döneminde Kâdirî 
Şeyhi Muhyiddîn Efendi, dergâhını Şeref Hanım’a açarak onu dinlemiş, teselli verici sözleri ile 
onu rahatlatmış ve huzur vermiştir. Şeyh Muhyiddîn Efendi her tarikatın dervişine saygılı, 
şefkatli, sözleri bir ölüyü canlandırıp hayat verecek kadar abıhayat misali tesirlidir. Şeref Hanım 
kendi yorumuyla “Molla Hünkâr’ın (Hz. Mevlânâ’nın) kıymetsiz, alçak bir köpeği olmasına 
rağmen”, Kâdirî Şeyhi Muhyiddîn Efendi dergâhını açarak kendisine hürmet etmiş, gönlünü 
almıştır: 

 

“ Nutku-ı cân-bahşıyla nice mürdeler buldı hayât 

   Çekdi İskender abes âb-ı hayâta zahmeti”  (s. 500/7: 5) 

 

“ Çokdan eylerdim felâketle adem mülkin makar 

  Ol Mesîh’in itmese ihyâ beni tesliyyeti”  (s. 500/7:6) 

 

“ Her tarîkın dervişin görse alur gönlün ele 

    Kâdirî dervişine mahsus değildir şefkati”  ( s. 500/7:7) 
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“ Cennet-âsâ hânesin bâd-ı hevâ bahş eyledi 

     Monla Hünkâr’ın seg-i ednâsına gör hürmeti”  ( s. 500/7:8) 

 

Kâdirîliğe sempatisini, İstanbul’daki Vânî Dergâhı’nın tamiri için yazdığı tarihte de ifade eden 
Şeref Hanım, Vânî Hacı Ahmed Efendi tarafından kurulmuş bulunan Lâlezâr’daki bu dergâhın 
hicri 1257 (1841-42) yılında tamir edilerek yenilenmesi üzerine duyduğu sevinci kâdirîlerin 
“gül” sembolünü kullanarak dile getirir: 

 

“ Kopup Bağdâd’dan gül gibi zeyn itdi Sitânbûl’u 

    Tarîk-i Kâdirî üzre olup âyîn ü erkânı”  (s. 188/64:5) 

 

“ İdüp bünyâd Lâle-zâr’da itmiş idi hoşnûd 

    Bu ma’bed ile Vânî Hacı Ahmed cümle pîrânı”  (s. 188/64:6) 

 

“ Şeref gûş eylesinler Kâdirîler tam târihin 

     Açıldı gül gibi ta’mîr olundı dergeh-i Vânî (1257)  (s. 188/64: 9) 

 

III.SEYYİDÜ’R-RUFÂÎ VE VEYSE’L KARANÎ 

 Şeref Hanım’ın divanında Seyyidü’r-Rufâî için yazdığı ona yakarış içeren altı bentlik müseddes-
i mütekerriri ile ayrıca Veyse’l Karanî hakkında bir muhammes-i mütekerriri bulunmaktadır. 
Divanındaki farklı beyitlerde de Veyse’l Karanî telmihen anılmıştır. 

Rufâîlik veya rifâîlik, Ahmedü’r-Rifâî  (ö. 578/ 1182) tarafından kurulan İslam dünyasının ilk 
tarikatlarından biridir. İlk kez Ahmedü’r-Rifâî’nin doğup yetiştiği Irak’ın güneyindeki Batâih 
bölgesinde ortaya çıkmış, Irak, Suriye, Mısır, Yemen bölgelerinde yayılmış, 13. Yüzyıldan 
itibaren Anadolu’da Rufâiyye zaviyeleri belirmeye başlamıştır. Rufâiyye mensuplarına 
İstanbul’da ancak 16. yüzyılın sonlarından itibaren rastlanmaktadır. İstanbul’da tarikatın 
yaygınlaşması 18. Yüzyılda Üsküdar’da “Rifâî Âsitânesi”nin kurulmasıyla başlar. Balkan 

coğrafyasında ise 19. yüzyılda Rifâî tekkelerinin çoğalmaya başladığını söyleyebiliriz. 19. 
yüzyılın sonunda sadece İstanbul’da kırktan fazla Rifâî tekkesi mevcuttu (Tahralı, 2008, s. 99-
100). Rufâîliğin Şeref Hanım’ın yaşadığı 19. yüzyılda İstanbul’da bu etkin varlığı, şairenin 
tasavvufa meyyal yönünü celbetmiş ve bu tarikatı belki daha yakından tanımak amacıyla zikir 
ayinlerine katılmasına vesile olmuştu. Nitekim “İstimdâd Ez-Hazret-i Seyyîdü’r-Rufâî” başlığını 
taşıyan ve tarikatın piri Ahmedü’r-Rufâî’ye hitaben yazdığı müseddes-i mütekerriri 
incelendiğinde, rufâîlikte sonradan ortaya çıkan birtakım delici, kesici aletlerle müridin 
vücuduna zarar vermesi, ateşle, yırtıcı hayvanlarla tehlikeli gösterilerin yapılması gibi zikirleri271 
Şeref Hanım’ın bildiğini, bunlardan haberdar olduğunu fark ederiz. Müseddesinin dördüncü 
bendinde Ahmedü’r-Rufâi’ye nisbet edilen “Rabbim bana dedi ki, ‘Sen yırtıcı hayvanlar üzerinde 
büyük bir hükme sahipsin’” kerametine gönderme yapan şaire, beşinci bentde de ateşin, 
Rufâî’ye tesir etmemesi, yakmaması durumuna değinir: 

                                                      
271 “İsm-i celal zikrinin hızlandığı bir sırada zikri yöneten şeyh, kılıç, şiş, tığ, topuz gibi aletleri zikir yapan dervişler arasından 
seçtiği kimselerin, yanak, karın, gırtlak, göz çukuru ucu gibi vücudun değişik yerlerine saplar….Bunun yanı sıra şeyh yassı bir 
kaşık biçimindeki ‘gül’ denilen ateşte akkor haline getirilmiş demiri yalar ya da oradaki dervişlerin belden yukarı çıplak 
bedenlerine temas ettirir….Bu gösterilerle Allah dilemedikçe ateşin yakmasının, kesici aletlerin kesmesinin, yırtıcı hayvanların 
zarar vermesinin mümkün olmayacağı deliliyle ispatlanmak istenmekte, ayrıca bu yolla inkarcıların hidayete ermesi 
hedeflenmektedir” (Tahralı, 2008, s. 101). 
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   “ Şîr-i jiyân u vahş u tuyûr itdi ser-fürû 

     Münkir ne cür’et ile atar saçma güft-gû” (s. 272/9:4) 

 

   “Yanmış ezel mahabbet-i lillâh ile meğer 

    Âteş en abd-i ahkarına eylemez eser” (s. 273/9:5) 

 

Şiir mütekerrir müseddes olduğu için her bendin sonunda tekrar edilen beyitte Şeref Hanım, 
saliklerin piri, âlemlerin babası (atası) dediği Seyyid Rufâî’den yardım istemektedir: 

 

   “ Yâ Seyyîdü’r-Rufâî vü yâ pîr-i sâlikân 

     Yâ Hazret-i Ebu’l-âlemîn el-amân amân” (s.272-273) 

 

Veyse’l Karanî, aslen Yemenli olup tam adı Üveys bin Âmir Karnî’dir. Hz. Peygamber zamanında 
kendisini göremeden Müslüman olmuştur. Tâbiîn’in büyüklerinden olduğu hadîs-i şerifte 
bildirilmiştir. Ancak Hz. Ömer zamanında Medîne’ye gelebilen Veyse’l Karanî’ye Hz. 
Muhammed’in önceden vasiyeti üzerine hırkası hediye edilmiştir. Hicretin 37. yılında Sıffîn 
Savaşı’nda Hz. Ali’nin askerleri arasındayken şehit düşmüştür. Tasavvufta, büyüklerini 
görmedikleri halde onların ruhaniyetinden istifade edip feyz alarak yükselenlere “üveysî” denilir. 
Bu tâbir Veyse’l Karanî’nin Peygamber Efendimiz’i görmeden feyz alıp O’na tâbi olmak suretiyle 
tasavvufta yüksek derecelere kavuşmasına benzetilerek söylenmiştir. 272 Şeref Hanım “Der-
Hakk-ı Veysü’l-Karenî” başlıklı muhammesinde bu ünlü mutasavvıfa duyduğu hürmeti ve 
Veyse’l-Karanî’nin tasavvuf tarihinde tanınmasını sağlayan en temel nitelikleri dile getirmiştir. 
Ünlü mutasavvıf, şaireyi isyan denizinden tutup çıkaracak, rûz-ı cezâda ona el uzatarak yardım 
edecek kişidir: 

 

   “ Bahr-i isyânda gezdirme yeter fülk-i teni 

     Dest-gîr ol bana yâ Hazret-i Veysü’l-Karenî   (s. 236/6:1) 

 

   “ El-meded el-meded oldukda dem-i rûz-ı cezâ 

     Dest-gîr ol bana yâ Hazret-i Veysü’l-Karenî   (s. 236/6: 4) 

 

Rivayete göre Veyse’l- Karanî, Hz. Muhammed’in bir dişinin kırıldığını duyunca, ona duyduğu 
derin sevgiden dolayı acaba düşen diş şu mudur, bu mudur diye sırayla bütün dişlerini 
söktürmüştür (Pala, 1989, s. 514). Şeref Hanım muhammesinde bu rivayet ile birlikte, Hz. 
Muhammed’in hırka-i şerîflerinin Veyse’l-Karanî’ye verilmesini vasiyet etmesine de telmih 
yapmaktadır: 

 

   “ Hırkasın kıldı ‘atâ sana Resûl-i Ekrem 

    Hîç bir bendeye olmuş değil Allâh a’lem”  (s. 236/6:2) 

                                                      
272 Veyse’l Karanî ile ilgili genel bilgi için şu kaynaklardan istifade edilmiştir: İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri 
Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1989, s . 513-514; Veysel Karanî, www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam -Âlimleri-
Ansiklopedisi/Detay/Veysel-Karanı-913 adresinden 08.10.2016’da elde edildi. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam%20-Âlimleri-Ansiklopedisi/Detay/Veysel-Karanı-913
http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam%20-Âlimleri-Ansiklopedisi/Detay/Veysel-Karanı-913
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   “ Eyledin râh-ı mahabbetde bilür bây u gedâ 

     Cümle dendânını yek dürr-i girân-mâye fedâ”   (s. 236/6: 4) 

 

Şeref Hanım, Veyse’l-Karanî neslinden gelen bazı kişiler için doğum, ölüm veya sünnet tarihleri 
düşürdüğü manzumeler de yazmıştır. Bu tarih manzumelerinde doğumu, vefatı veya sünnetini 
haber verdiği kişinin Veyse’l-Karanî soyundan geldiğini ayırt edici bir nitelik olarak mutlaka bir 
beyitle belirtmektedir. Ümeyye hanım adında bir tanıdığının h. 1273’de vefatı üzerine yazdığı 
tarih manzumesinde ölen kişinin bütün soyunun Veyse’l-Karanî’den geldiği için mahşer günü 
Allah’ın yardımının üzerinde olacağını belirtir: 

 

    Nesl-i zât-ı Hazret-i Veysü’l-Karen’dir cümlesi 

   Rûz-ı haşr elbet olur makbûl-i Rabb-i Müsteân  (s. 213/113:6)  

 

H. 1263 yılında yedi yaşındaki Tevfîk adlı bir çocuk için yazdığı hıtân (sünnet) tarihinde Şeref 
Hanım, çocuğun atası, ceddi olan Veyse’l-Karanî’nin sırrını Allah’ın bu kişiye bıraktığını söyler: 

 

   “Pîr olup zühd ü salâh ile disin herkes İlâh 

   Ceddi Veys’in sırrını bu zâta ilkâ eyledi”  (s. 171/37:4) 

 

Görüldüğü gibi Şeref Hanım’ın rufâîlik ve üveysîlikle bağlantısı daha çok bu tarikatların pîri 
olan Ahmedü’r-Rufâî ve Veyse’l-Karanî’ye duyduğu manevî yakınlığa ve hürmete binaen söz 
konusudur. Her iki pirin tasavvuf tarihinde sahip oldukları saygın mevki ve kişiliklerinin, mistik 
duyarlılığa sahip şairenin dikkati, merakı ve ilgisiyle şiirlerine konu olduğunu söylemek 
mümkündür. Ayrıca Şeref Hanım’ın yaşadığı dönemde 19. yy. İstanbul’unda mevlevîlik dışında 
kâdirîlik, rufâilik ve üveysîliğin tercih edilen tarikatlerden olması, şairenin özellikle bu 
tarikatlere ilgi duyup, gönül vermesinin sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Diğer bir gerçek 
de Osmanlı Devleti’nde yoğun tasavvuf kültürünün tesiriyle aynı anda birden fazla tarikatten 
feyz almanın, etkilenmenin söz konusu olabilmesidir. Söz gelimi Şeref Hanım’ın çağdaşı olan 

son dönem Osmanlı mutasavvıflarından Osman Şems Efendi (1814-1893)’nin üç büyük 
tarikatten Nakşibendiyye, Halvetiyye ve Kâdiriyye’den istifade ettiği bilinmektedir. Şiirlerinde bu 
tarikatlerin isimlerini anar (Yıldırım, 2014, s. 49). Yine mezar taşının üzerine  Kâdirî gülü, onun 
altına da üveysî tâcı işlenmiştir. Mezar taşındaki yazıda “ricâl-i kâdiriyye”den ve “üveysî-
meşreb” olarak gösterilmiştir (Yıldırım, 2014, s. 43).  

IV.YAZICIZÂDE MUHAMMED VE YAZICIZÂDE AHMED-İ BÎ-CÂN 

Yazıcızâde kardeşler; Muhammediye yazarı Yazıcızâde Mehmed (ö. 855/m.1451) ile Envârü’l-
âşıkîn yazarı Ahmed-i Bî-Cân ( ö. 857? 859?/ m. 1453? 1455?) Şeref Hanım’ın Divanı’ndaki 
dokuzuncu ve onuncu kasidelerin konusudur. Dokuzuncu kaside büyük kardeş Yazıcızâde 
Mehmed, onuncu kaside ise küçüğü Ahmed-i Bî-Cân için yazılmıştır. Her ikisi de on sekiz beyit 
olan bu medhiye kasidelerinde, Yazıcızâdeler farklı yönleriyle tanıtılır. 15. yüzyılın ilk yarısında 
Gelibolu’da yaşamış, tasavvufta yetişmiş bu meşhur âlimlere Şeref Hanım’ın özel bir sevgisi 
olduğu hissedilir. Yazıcızâde Mehmed için kaleme aldığı kasidenin 16. beytinde şairenin ifade 
ettiği gibi; Şeref Hanım çocukluğunda ailesiyle beraber, Gelibolu’da bu iki âlim kardeşin 
türbelerini ziyaret etmiş ve o zamandan bu zamana kadar onların tesirinde kalmıştır: 
 
  “ Şeref vakt-i sabâvetde ziyâret eyledim bir kez 
   Bana ol dem bu dem imdâd-resândır Yazıcızâde”  (s. 119/9:16) 
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Şeref Hanım Ahmed-i Bî-Cân için yazdığı kasidenin son beytinde yine aynı şekilde 
çocukluğunda O’nun türbesinin toprağına yüz sürdüğünü, hâlâ o toprağın tozunun gözünde 
sürme gibi durduğunu söyleyerek etkisinden kurtulamadığını anlatmak ister: 

 

   “ Gubâr-ı pâkine hîn-i tufûliyyetde yüz sürdüm 

    Şeref aynımda hâlâ tûtiyâdır Ahmed-i Bî-Cân”   (s. 121/10:18) 

 

Yazıcızâdeler ile ilgili kasidelerin benzer bir kompozisyon planında düzenlendiği görülmektedir.  
Her iki kardeşin önce veliliğinden, ardından ün saldıkları eserleri olan Muhammediyye ve 
Envâr’ü'l-Âşıkîn’den bahsedilir. Sonuçta ise kendilerinden yardım dileyenleri geri çevirmedikleri 
anlatılır. Yazıcızâde Mehmed; âriflerin ulusu, veliler içinde parmakla gösterilendir. Farklı bir 
hükümdar, başka bir kahramandır. Himmet diyarının üstün sultanıdır. Allah’ın Habîbi’nin naat 
okuyucusudur (Muhammediyye’ye telmihen). Muhammediyye’si açılıp okunursa, kendisinin ne 
derece ateşler saçan bir âşık olduğu anlaşılır. Söz ustaları bu eserin bir mısra’ını bile tanzir 
edemezler. Yazıcızâde Mehmed mucizeler söyleyen seçkin bir şairdir. Ondan yardım ve şefaat 
isteyen Şeref’i reddetmez. Çünkü Yazıcızâde Mehmed kimsesizlerin ve mücrimlerin 
yardımcısıdır: 

   “ Erenler ser-firâz-ı ârifândır Yazıcı-zâde 

     Velî içre müşârün-bi’l-benândır Yazıcı-zâde”  (s. 118/9:1) 

 

   “İder dil-sîr nâsı hân-ı feyzi artar eksilmez 

    Aceb sultân özge kahramandır Yazıcı-zâde  ( s. 118/9:2) 

 

   “Olur hâsıl murâdın rabt-ı kalb ile niyâz eyle 

    Diyâr-ı himmete sâhib-kırândır Yazıcı-zâde”  (s. 118/9: 4) 

 

   “Velî genc-i dür-i bahr-i hakîkat dinse şâyeste 

     Na’at-hân-ı Habîb-i Müste’ân’dır Yazıcı-zâde” (s. 119/9:10) 

 

   “ Sühan-gûyân tanzîr idemez bir mısra’-ı nutkın 

     Güzîde şâ’ir-i mu’ciz-beyândır Yazıcı-zâde”   ( s. 119/9: 12) 

 

   “ Cenâbından meded-hâhım şefâ’at-hâhım itmez red 

      Mu’în-i bî-kesân u mücrimândır Yazıcı-zâde”  (s. 119/9: 18) 

 

Ahmed-i Bî-Cân ise hakikat yolcularının öncüsüdür. Ezelden Allah’ın lütfuna mazhardır. Dünya 
vü ukbâda bir kulunu unutmaz. Doğruluk ve vefa makamında oturur. Yazıcızâde Mehmed, 
Kerâmet Kaf’ının Anka kuşu, Ahmed-i Bî-Cân ise Hüma kuşudur. Ahmed-i Bî-Cân’ın faziletinin 
Envârü’l-aşıkîn adlı kitabından parıldayışını âşıklar bilir: 

 

   “ Tarîk-i müstakîme reh-nümâdır Ahmed-i Bî-Cân 

     Hakîkat sâlikine pîşvâdır Ahmed-i Bî-Cân”  ( s. 120/10:1) 
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   “ Uluvv-i şân u kadr u rütbesini ehl-i hâl anlar 

     Ezelden mazhar-ı lutf-ı Hudâdır Ahmed-i Bî-Cân”  ( s. 120/10:2) 

 

   “ Diyüp geçme Yazıcı-zâdeler kâf-ı kerâmetde 

    Muhammed murg-ı ankâdır hümâdır Ahmed-i Bî-Cân” ( s. 120/10:6) 

 

   “ Fürûg-ı fazlını Envârü’l-Âşık nâm kitâbından 

    Bilür uşşâk günden rûşenâdır Ahmed-i Bî-Cân”  ( s. 120/10:8) 

 

   “ Ferâmûş eylemez bir bendesin dünyâ vü ukbâda 

    Mukîm-i mesned-i sıdk u vefâdır Ahmed-i Bî-Cân”  ( s. 121/10:17) 

 

V.TEVHİT, MÜNACAT, NAAT TÜRÜNDEKİ DİNÎ İÇERİKLİ ŞİİRLER 

Şeref Hanım’ın Divanı’nda farklı nazım biçimleriyle yazılmış üç tevhit, on yedi münacat, yirmi 
bir naat manzumesi bulunmaktadır. Divan’ın kasideler bölümü bir tevhit ile başlamaktadır. 
Bunun dışında iki gazel de tevhit türündedir.  

Tevhit kasidesinin en belirgin yönü “Lâ ilâhe illallâh” kelime-i tevhidinin kasidenin redifi olarak 
seçilmiş olmasıdır. Şiire ilk bakışta on beş beyit boyunca sürekli tekrar edilen kelime-i tevhit 
göze çarpmakta ve tevhit kavramına devamlı gönderme yapmaktadır. Bu durum sanki bir zikir 
ayininde herkesin bir anda ve arka arkaya tekrar ettiği “Lâ ilâhe illallâh” sözünün ortaya 
çıkardığı ahenkle birlikte şiirin genel akışı içinde bir müzikalite etkisi meydana getiriyor. Zira 
şiirin merkezinde de tevhidin fazileti, sırrı ve insanlara faydası üzerinde durulmaktadır. Şeref 
Hanım’ın tevhit kasidesinde konuya uygun olarak ses ve anlam bütünlüğünü sağlama gayreti 
fark edilir. “Lâ ilâhe illallâh” (Allah’tan başka ilah yoktur) İslam’da tevhit anlayışının temelidir, 
özüdür. Kelime-i tevhit,  Şeref Hanım’ın yorumuyla; gönüldeki kederi gideren, günahkârları 
cehennem ateşinden koruyacak olan, insanın iki cihanda yükselmesini sağlayan, dilenciyi bile 
sultan yapan, nefs şeytanını belinden ikiye ayıran, cennet kapısını açan, günah ordusunu kıran 
bir etkiye sahiptir. Aklı başında insanların akşam-sabah dilinde kelime-i tevhit olmalıdır: 

 “Gubâr-ı kalbi siler lâ ilâhe illallâh 

   Komaz gönülde keder lâ ilâhe illallâh”  ( s.108/1: 1) 

 

 “ Egerçi var ise aklın başında ey dil ola 

   Dilinde şâm u seher lâ ilâhe illallâh”  ( s.108/1:2) 

 

 

 “ Usâtı rûz-ı cezâ nârdan halâs idecek 

    Ne mâder ü ne peder lâ ilâhe illallâh” ( s. 108/1:3) 

 

  “ Tagallübiyle zebûn olma nefs ü şeytânın 

     Belinden iki biçer lâ ilâhe illallâh”  ( s. 108/1:7) 
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  “Hemân sen eyleyegör rabt-ı kalbini muhkem 

    Der-i cinânı açar lâ ilâhe illallâh”  ( s. 108/1:8) 

 

  “ Ne tîg u ne teber ister olunca sıdk-ı derûn 

    Sipâh-ı zenbi kırar lâ ilâhe illallâh” ( s. 109/1:14) 

 

Şeref Hanım’ın iki tevhit gazelinde de redif ile içerik uyumunu gözlemliyoruz. Divanının 234. 
gazelinde redif  “bismillâh” (besmele), 235. gazelinde ise “Allah”tır.  Besmele ile hareket etmenin 
önemini vurgulayan Şeref Hanım, “Kim içtenlikle bismillah demezse kalbinin aynasını gam 
tozundan temizleyemez, bismillah, gönül aynasında hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın 
sıfâtının sırrını gösterir.” diyerek bismillahı, mahşer arsasında kendisinin elinden tutacak 
yardımcı olarak görür. Diğer tevhit gazelinin redifi ise “Allâh” tır. Allâh’ın isim ve sıfatlarından 
söz eder: Şeh-i bî-zevâl, bî-nazîr ü misâl, gayriden bî-su’âl, zü’l-kerîm ü kemâl, vâkıf-ı cümle-hâl 
olan yüce Allah’tan ümit kesmemek gerekir: 

 “Olsa ser-levha-i mir’ât-ı gönülde tasvîr 

  Gösterir sırr-ı sıfât-ı Samed’i bismillâh” ( s. 435/234:2) 

 

 “Gerd-i gamdan idemez âyîne-i kalbini sâf 

   Kim hulûsâne cihânda dimedi bismillâh” ( s. 436/234: 4) 

 

 “Bir şeh-i bî-zevâldir Allâh 

             Bî-nazîr ü misâldir Allâh”  ( s. 436/235:1) 

 

 “Hazretinden ümîdini kesme Şeref 

  Zü’l-kerîm ü kemâldir Allâh”  ( s. 436/235: 5) 

 

Şeref Hanım’ın münacatlarını değerlendiren Ahmet Yılmaz’ın hazırladığı “Son Divan 

Şairlerimizden Şeref Hanım ve Münâcâtları” başlıklı bir makale mevcuttur. Ahmet Yılmaz bu 
çalışmasında şairenin divanında sadece yedi münacatı bulunduğunu belirtmekte ve bunları 
tanıtmaktadır (Yılmaz, 2000, s. 205). Oysa Şeref Hanım’ın farklı nazım biçimlerinde yazdığı 
münacat sayısı çok daha fazladır. Mehmet Arslan, divan neşrinde on yedi münacattan söz 
etmektedir (Arslan, 2002, s. 90). Şu ana kadar Şeref Hanım’ın divanının bir yazma, iki de 
matbu nüshası biliniyor. Ahmet Yılmaz makalesinde sadece matbu iki nüshadan bahsetmekte, 
ayrıca bunları da tanıtmamaktadır. Matbu nüshalardan birinin eksik, diğerinin hacimli 
olduğunu biliyoruz. Yılmaz, hangi matbu nüshadan faydalandığını da çalışmasında 
belirtmemiştir. Dolayısıyla eksik matbu nüshadan yararlandığı için münacat sayısını noksan 
belirtmiş olabilir diye düşünüyoruz. Makalede bir başka hata, VII numaralı münacat olarak 
sıraladığı on sekiz bentlik müseddes-i mütekerriri, araştırmacının muhammes-i mütekerrir 
olarak zikretmesidir (Yılmaz, 2000, s. 205). Yine IV numaralı münacatın şarkı formunda 
yazıldığını belirtmiştir. Arslan’ın divan neşrinde ise aynı şiir murabbalar içinde yer alır. Şarkı ve 
murabbanın şeklî yönden ( bentlerin dörtlüklerden oluşması ve kafiyelenişi) birbirine çok 
benzediği aşikârdır. Ancak şarkılarda daha çok aşk, sevgili, içki meclisi, eğlence gibi konular 
sıklıkla ele alınırken, murabbaların daha geniş bir içerik yelpazesiyle karşımıza çıktığı 
malumdur. Neticede dinî içerikli bir şiir türü olan münacatın, şarkıdan ziyade murabba formu 
ile yazılmaya daha uygun düştüğü söylenebilir. 
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Şeref Hanım’ın mevcut on yedi münacatının altısı musammatlardan oluşur (bir murabba, iki 
müseddes, üç muhammes formunda olmak üzere)273. Geri kalan yedi şiir gazel274, iki şiir kıt’a 
biçiminde olup275, ikisinin ise nazım şekli tespit edilememektedir276.  

Münacatlarda nazım biçimleri değişmekle birlikte, İslam kültürüne uygun olarak Allah’a yakarış 
anlamı içeren bu şiirlerin muhtevası her bir şiirinde benzer şekilde karşımıza çıkar. Musammat 
formdaki münacatların hepsinin mütekerrir oluşu yani bent sonundaki bir ya da iki dizenin 
tüm bent sonlarında yinelenmesi ortak noktadır. En temel dayanağı eksik, kusurlu ve âciz 
kulun, günahlarının affı için Allah’a yalvarışı olan münacatlarda sesleniş, yakarış belirleyici 
özelliktir. Bu nedenle Şeref Hanım sesini yüksek perdeden duyurmaya çalışır. Mütekerrir 
musammatları tercihinde ses ve kelime tekrarlarını daha rahat kullanabilmesinin payı büyük 
olsa gerektir: 

 

   “Zebûn-ı nefs-i meyyâlim 

    Amân yâ Rab amân yâ Rab 

    Bilirsin cümle ahvâlim 

    Amân yâ Rab amân yâ Rab” ( s. 219/1) 

 

 “Sana her hâlim ‘ayân Allâhım 

  Meded Allâhım amân Allâhım” (s. 257/1) 

 

 “Kimseden ümmîd-i istimdâd gelmez yâdıma 

  Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma” (s. 261/3) 

 

 Şaire, münacatlarında sesleniş ve tekrarlar dışında, özellikle gazel formunda olanlarda 
gözümüzün önünde ilginç benzetmelerle canlı tasvirler çizer. Aşağıdaki beyitte gönlünü bir 
gemiye teşbih eden Şeref Hanım, gönül gemisinin alçaklık, hakirlik girdabına düşüp battığını 
belirterek, Allah’ın kendisini ümit sahiline selametle çıkarması için yalvarır: 

 

   “Düşdi girdâb-ı mezelletde yatur keşti-i dil 

    İrişe sâhil-i ümmîde selâmet yâ Rab”  ( s. 316/8:4) 

 

Bir başka münacatındaki tabloda “Mevlevi” motifini kullanan şaire, kederlerini bir semahaneye 
benzetir ve semazenlerin burada dönerek zikrine telmihen, kendisinin de elem ve üzüntü 
yüzünden burada dönüp durduğunu anlatmaya çalışır. Allah’tan, günahlarının affı için Hz. Pîr 
(Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî)’den inayet erişmesini diler: 

 

   “Döndürür ye’s semâ’-hâne-i gamda Şeref’i 

                                                      
273 Divandaki sıralarına göre musammat tarzındaki münacatlar şunlardır: 1. murabba (beş bentlik), 2. muhammes 
(altıbentlik), 3. muhammes (üç bentlik), 4. muhammes (beş bentlik), 1. müseddes (on sekiz bentlik), 3. müseddes  
(beş bentlik). 
274 Divandaki sıralarına göre münacat gazelleri şunlardır: 8. gazel , 9. gazel, 10. gazel, 11. gazel, 145. gazel, 232. 
gazel, 233. gazel. Söz konusu gazellerin tamamı beş beyitliktir. 
275 Kıt’a formundaki münacatlar 3. ve 8. kıt’alar olup ikişer beyitliktir. 
276 Nazım biçimi tespit edilemeyen 1. ve 2. sıradaki manzumelerdir. 
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    Hazret-i Pîr’den irmez mi inâyet yâ Rab”  ( s. 317/11:5) 

 

Şeref Hanım’ın Hz. Muhammed övgüsünde yazdığı naatleri yirmi bir manzumeden oluşur. Bir 
de divanında altmış numaralı gazelin On iki İmam naati olduğunu görüyoruz. “Ta’dâd-ı İmâm-ı 
İsnâ-Aşer” başlıklı bu gazelde Hz. Muhammed’den başlanarak Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, 
Zeynü’l-Âbidîn, Bâkır, Sâdık, , Musâ Kâzım, Ali Rızâ, Takî, Nakî, Askerî, Mehdî olmak üzere On 
iki İmam’ın isimleri sayılarak anılır. Burada Şeref Hanım on iki mahı On iki İmam’a, güneşi de 
Hz. Muhammed’e benzetir: 

 

   “Felekden âliyim burc-ı dile pertev-nisârım var 

   On iki mâh ile bir âfitâb-ı tâb-dârım var”  ( s. 344/60:1) 

 

   “ Gönül mihrâbına cem’ it İmâmeyn’i bu na’tımla 

    Şeref kıble-nümâ-veş döne döne i’tizârım var”  ( s. 344/60:8) 

   

Münâcâtlarda olduğu gibi naatlerde de nazım biçimleri farklıdır. Bu türde Şeref Hanım’ın daha 
çok gazel formunu tercih ettiğini görülür277. Kaside olarak üç naat278, iki murabba, bir 
muhammes bir de tahmis (Nûrî adındaki bir şairin gazelini tahmistir) formundaki naatlerle279 
ayrıca birer de mesnevi, rübai ve kıt’a biçiminde naat bulunmaktadır280. 

Divandaki kaside formunda bulunan üç naatin ortak özelliği rediflerinin sesleniş ve selam 
içerikli oluşudur. “Yâ Resûlallâh”, “Es-selâmu aleyk” ve “Efendim” redifleri Hz. Peygamber ile 
konuşarak kendisine şefaatçi olmasını isteyen, O’na duacı olan içten ve samimi bir müslümanın 
haykırışı ve coşkun sevgi tezahürleridir: 

“ Merhem-i lutfun eylerim ümmîd 

  Sîne pür-yâre yâ Resûlallâh”  (s. 109/2:3) 

 

“ Eyâ şehen-şeh-i zî-rütbet es-selâmu aleyk 

  Veyâ hazîne-i pür-hikmet es-selâmu aleyk”  ( s. 110/3:1) 

 

“ Şeref garîbi de yâd it dem-i şefâ’atde 

  Mu’în ü dâd-res-i ümmet es-selâmu aleyk”  ( s. 111/3:16) 

 

“ Mahbûb-ı Hudâsın kim olur zâtına teşbîh 

   Sen mahrem-i esrâr-ı hakîkatsin efendim”  ( s. 111/4:3) 

 

“ Kûh-ı günehim mahv olur afvın ile ferdâ 

   Emvâc-ı himem kulzüm-i şefkatsin efendim”  ( s. 112/4: 16) 

                                                      
277 Divanda na’t türünde toplam on bir gazel bulunur. Gazel numaraları şunlardır: 6 (sekiz beyit), 102 (dokuz beyit), 
224 (sekiz beyit), 225 ( yedi beyit), 226 (yedi beyit), 227 (dokuz beyit), 228 (yedi beyit), 229 (altı beyit), 230 (altı 
beyit), 231 (altı beyit), 255 (altı beyit). 
278 Kasidelerin numaraları şunlardır: 2 (on iki beyit), 3 (on altı beyit), 4 (on yedi beyit). 
279 2. murabba (yedi bent), 3. murabba (yedi bent), 1. muhammes (sekiz bent), 17. tahmis ( beş bent). 
280 1. mesnevi  (29 beyit), 3. rübai ( iki beyit), 2. kıt’a (iki beyit). 
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Gazel formundaki naatların sekizi “ yâ Resûlallâh” ortak redifine sahiptir. Kasidelerde Hz. 
Muhammed’e sesleniş biçimi gazellerde de devam ettirilmiştir. 102 numaralı gazel “senin”, 255. 
gazel ise “ yâ Muhammed-i Arabî” redifleriyle yazılmıştır. Murabbalarda ve muhammesde de “yâ 
Resûlallâh” seslenişi bentlerin son dizesinde tekrar etmektedir. Özellikle muhammes-i 
mütekerririn son mısra’ı bütün bentlerde aynı olduğu için şairenin “şefaat” beklentisini sürekli 
vurgulamaktadır: 

 

“ Garîbim bî-kesim yokdur zahîrim 

     Eger olmazsa lutfun dest-gîrim 

     Şeref-veş bir avuç hâk-i hakîrim 

 Ayaklar altına düşmüş fakîrim 

 Şefâ’at yâ Resûllallâh şefâ’at”    (s. 232/1:8) 

Şeref Hanım’ın naatlerinde sık sık vurguladığı bir husus da Hz. Muhammed’in kabrini (Ravza-i 
mutahhara’yı) ziyaret edebilmek için duyduğu derin arzudur. Beyitlerinde bu isteğini 
gerçekleştirmeye kudreti olmadığını belirterek Hz Muhammed’den O’nun eşiğine yüz sürebilmek 
için kendisine kolaylık sağlamasını ister: 

 

  “Ziyâret kılmaga sen vir sühûlet yâ Resûlallâh 

   Fakîrim bende yok billâhi kudret yâ Resûlalâh” ( s. 430/225:1) 

 

  Ne denlü ârzû-mendim bilirsin görmege ravzan 

   Sana takrîre hâlim var mı hâcet yâ Resûlallâh”  ( s. 430/225:4) 

 

Eğer Hz. Peygamber’in eşiğine yüz sürmeden ölürse haşre kadar mezar taşının döğünmesini 
diler: 

  “Ölür isem gubâr-ı ravzana yüz sürmeden tâ- haşr 

   Dögünsün taş ile seng-i mezârım yâ Resûlallâh”  ( s. 433/229:5) 

  

Hz. Peygamber, naat dışındaki şiirlerde de karşımıza çıkar. Bilhassa hırka-i şerîflerinin Veyse’l-
Karanî’ye hediye verilmesini vasiyet etmesi Şeref Hanım’ın sıkça değindiği bir husustur. 
Aşağıdaki beyitte bu olaya telmih yaparken aynı anda Hz. Ömer (Faruk), Hz. Ali (Haydar), Hz. 
Muhammed (Mahbûb-ı cemîl) ve Veyse’l-Karanî’nin adı geçer. Şairenin belirttiği şekilde, Hz. 
Muhammed, Hz. Ömer ve Hz. Ali vasıtasıyla hırkasını Veyse’l-Karanî’ye hediye etmiştir: 

   “Kıldı ihdâ âşıkı Veys’e vasiyet eyleyüp 

   Hırkasın Fârûk u Hayder ile Mahbûb-ı cemîl”  ( s. 158/12:1) 

Şeref Hanım’ın Divanı’nda en geniş yeri tutan şiirlerden Kerbelâ mersiyelerinde, Hz. 
Muhammed’in adının daha çok kızı Hz. Fatıma ve torunları vesilesiyle değişik tamlamalarla sık 
sık anıldığını görüyoruz. Özellikle torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in katledilmesi hadisesi 
ekseninde onlara reva görülen bu zulmün, bu cüretkâr saldırının Hz. Peygamber’in kendisine 
yapılmış gibi bizzat hakaretamiz ve haddi aşan bir davranış biçiminde değerlendirilmesi dikkati 
çeker. Şeref Hanım her dönemde İslam dünyasının en elim vakalarından biri olarak gösterilen 
bu trajik durumun vehametini daha etkili yansıtabilmek için beyitlerinde, Hz. Fatıma, Hz. Ali, 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den söz ederken mutlaka bir şekilde Peygamber Efendimiz’e 
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değinerek, onların peygamber soyundan gelen ehl-i beyt, temiz ve masum olduklarını dile 
getirir: 

          “ Duhter-i Fahr-i Cihânın o ciger-pâreleri 

               Bu kadar cevr ü ezâya nice şâyân olsun”  ( s. 131/16: 22) 

 

         “ Zâde-i duhter-i Peygamber’i dil-gîr itdin 

            Sana şimden girü ümmîd-i şefâ’at mi olur”  ( s. 128/15:15) 

 

              “ Bâ-husûs ol iki şâhen-şehin Allâh Allâh 

          Cedleri Hazret-i Peygamber-i zî-şân olsun” ( s. 131/16: 17) 

 

               “ İtmeyüp merdümek-i çeşm-i Resûl’e hürmet 

                  Çıkası gözlerini dikdi ne azlemdir bu”   ( s. 126/14: 16) 

 

          “Tagıtdı hânedân-ı Mustafâ’yı bir takım hûn-rîz 

           İlâhî ırk u nesli cümlesinin târ u mâr olsun”   ( s. 124/13:9) 

 

        “El uzatmak ne revâdır o vücûd-ı pâke 

                    Bâ-husûs bûse-geh-i Şâh-ı mükerremdir bu” ( s. 126/14:13) 

VI.Dört Halîfe (Çehâr-yâr-ı güzîn)  

Seçkin dört dost, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, diğer bir deyişle “hulefâ-yı 
râşidîn”, Şeref Hanım’ın şiirlerinde yeri geldikçe isimlerini andığı İslam dininin dört büyük 
halifesidir. Bazen bir beyitte dört halifenin isimlerinin hepsinin arka arkaya sıralandığı, bazen 
de içlerinden birinin öne çıkarıldığı görülür. Şeref Hanım Hz. Muhammed için yazdığı bir 
naatinde tek beyit içinde dört halifenin ismini sıralar: 

  “Bû-Bekr ü Ömer Hazret-i Osmân u Alî’ye 

   İzz ü şeref ü devlet ü rif’atsin efendim”  (s.111/4:5) 

Yine Peygamber Efendimiz övgüsünde yazılan rübaî formundaki naatte, dört halife, 
gökyüzündeki güneş ve ay ile özdeşleştirilen Hz. Peygamber’in meclisinde toplanmış dört yıldız 
olarak tasvir edilir: 

 

   “ Ey mâh-ı ziyâ-pâş-ı sipihr-i ezelî 

     Vey şems-i şeref-bahş-ı harîm Lem-yezelî 

    Encüm gibi hep bezmine cem’ oldı senin 

   Bû-Bekr Ömer Hazret-i Osmân u Alî”   ( s. 530/3) 

 

Şeref Hanım dört halifeyi, onların manevi huzurunda yardım istediği, arz-ı hâl ettiği müseddes-i 
mütekerrir biçiminde bir şiirin de başlı başına konusu yapmıştır. “Çehâr-yâr-ı güzîn” (seçkin 
dört dost) tanımlamasını Hz. Peygamber’in sevgili dostları anlamında kullanır. Nitekim dört 
halife, şairenin şiirlerinde ağırlıklı olarak Peygamber Efendimiz’e yakınlıkları, bağlılıkları 
dolayısıyla ele alınır: 
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   “Çünki bi’z-zât sizsiniz ancak 

   Sevgilisi Habîbinin mutlak 

    Sözünüz redd  ider mi Hazret-i Hak 

   Arz-ı hâle kim ola sizden ehak 

   El-amân ey Çehâr-yâr-ı güzîn 

   Olun Allâh içün fakîre mu’în” ( s. 279/13:3) 

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çoğunlukla Hz. Peygamber’den söz edilirken dört halifenin adları 
anılır. Ancak aşağıdaki beyitlerde sadece Hz. Ebû Bekir’in lakabı olan “Sıddîk” kelimesi 
kullanılır ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin atası olarak kendisinden söz edilir: 

 

  “ Celâlü’d-dîn-i Rûmî nâmı ceddi Hazret-i Sıddîk 

    Olur mı hîç kimse zât-ı bî-hemtâsına tatbîk”  (s. 267/6:2) 

 

  “ Ceddi Sıddîk oldıgıyçün Hazret-i Pîr’in bütün 

    Ehl-i dil ehl-i sadâkatdir gürûh-ı Mevlevî”  ( s. 115/7:2) 

 

Şeref Hanım, Sultan Mahmud’un vefatı üzerine kaleme aldığı terkîb-i bend şeklindeki 
mersiyesinin dördüncü bendinde, sultanın mizacını Hz. Ömer benzetmesiyle betimler. Adaletine 
vurgu yapmak için Hz. Ömer’in lakabı “Fârûk”u kullanır: 

  “Yâ Rab o şâh-ı Hazret-i Fârûk-hasleti 

  Çeksin kenâr-ı cûdına dâd u adâleti”  (s. 301/2:19) 

Farklı lakaplarıyla şiirlerde anılan halife ise Hz. Ali’dir. Kendisinin “Murtazâ”, “Haydar”,  “Sâkî-i 
Kevser”, “Şîr-i Hudâ”, “Şâh-ı Velâyet”, “Esedullâh” lakapları bilhassa Kerbelâ Mersiyeleri’nde Hz. 
Peygamber’in damadı, Hz. Fatıma’nın eşi, Hz. Hasan ve Hüseyin’in babaları olarak değişik 
göndermelerle karşımıza çıkar. Ehl-i Beyt’ten oluşu, yiğitliği, kılıcı Zülfikar’ı, evladının zulüm 
görmesi gibi nitelikleriyle gelenekteki gibi tanıtılır : 

  “ El-amân Binti Resûlullâh meded yâ Murtazâ 

   Deldi bağrım yakdı cânım mâ-cerâ-yı Kerbelâ”   (s. 276/12) 

 

  “ Hakdan utanmadın mı a bî-âr u bî-edeb 

   Sâkî-i Kevser’in ola mahdûmı teşne-leb”  (s. 266/5:6) 

 

  “Esedullâh Alî olguna ey har-menişân 

   Allâh Allâh acebâ arz-ı şecâ’at mi olur”  ( s. 128/15:18) 

 

  “Şâh Hüseyn’i hançer-i gadr ile eylerken şehîd 

   Hîç tefekkür itmedin mi Zü’l-fekâr-ı Hayder’i” ( s. 140/19:8) 

VII.EHL-İ BEYT SEVGİSİ VE KERBELÂ MERSİYELERİ 

Şeref Hanım’ın şiirlerinde dinî içerikle bağlantılı olarak en geniş yeri Hz. Peygamber başta olmak 
üzere, Ehl-i Beyt’e karşı duyduğu derin sevgi ve saygı tutmaktadır. Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber’in 
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aile fertleri için kullanılan bir tâbirdir. “Ev halkı” anlamına gelen bu terkibin O’nun eşi, 
çocukları, torunları ve yakın akrabalarını kapsadığı kabul edilir. Ancak özellikle Ehl-i Beyt 
tanımlamasına tam olarak kimlerin dâhil edildiği ve bunların hangi niteliklere sahip olduğuyla 
ilgili, Şiâ ile Ehl-i Sünnet âlimleri arasında günümüze kadar süren ihtilaflar meydana gelmiştir. 
Şii ve İsnâaşerî âlimlerine göre Ehl-i Beyt kapsamına ilk olarak Hz. Peygamber, Ali, Fatıma, 
Hasan ve Hüseyin girer. Ayrıca imam kabul edilen diğer dokuz kişi de Ehl-i Beyt’e dâhildir. 
“Ehl-i Kisâ”, “Pençe-i Âl-i Abâ” veya “Hamse-i Âl-i Abâ” diye de anılan ilk beş kişinin Ehl-i 
Beyt’ten oldukları tevâtür derecesine ulaşan hadislerle sabittir (Arslan ve Erdoğan, 2009, s. 39). 
Ehl-i Sünnet âlimlerinin Ehl-i Beyt kapsamına dâhil olanlara ilişkin görüşleri ise iki noktada 
toplanabilir: 

1- Ehl-i Beyt kapsamına sadece Hz. Peygamber’in hanımları dâhildir. Zira Ehl-i Beyt 
ayeti onlar hakkında nazil olmuştur. 

2- Ehl-i Beyt’i, Hz. Peygamber’in bütün çocuklarını, torunlarını, amcalarını ve onların 
torunlarıyla çocuklarını hatta bütün akrabalarıyla beraber Benî Hâşim’i kapsamına 
alacak şekilde geniş düşünmek gerekir (Arslan ve Erdoğan, 2009, s. 40). 

Şeref Hanım, yazdığı Kerbelâ mersiyelerinde Pençe-i Âl-i Abâ da denen Ehl-i Beyt’in ilk beş 
kişisi esas olmak üzere, zaman zaman beyit aralarında On iki İmam’a da göndermelerde 
bulunmuştur. Hatta divanının altmışıncı gazeli On iki İmam naatidir.281 Genellikle dört halifede 
olduğu gibi On iki İmam’ın da aynı şiirlerin içinde ismen arka arkaya sıralandıklarını görüyoruz: 

  “ Ola Zeynü’l-Âbidîn ü Bâkır u Sâdık penâh 

    Kâzım u Mûsâ Rızâ’dan dâd-hâhım dâd-hâh 

   Çeşm-i şefkatle Nakî ile Takî kılsın nigâh 

  Rehber itsin Asker ile Mehdî’yi ferdâ İlâh 

            El-amân Binti Resûlullâh meded yâ Murtazâ 

           Deldi bağrım yakdı cânım mâ-cerâ-yı Kerbelâ” ( s. 278/12: 11) 

 

Şeref Hanım, Kerbelâ mersiyelerinin hemen hepsinde öncelikle Hz. Peygamber’in adını belli 
hitap ve tanımlamalar şeklinde anmaktadır. Şairenin Ehl-i Beyt’e ( Âl-i abâ’ya) yani Hz. 
Muhammed, kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e sevgi ve 
saygısı o kadar yoğundur ki, Hz. Hasan ile Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbelâ olayı divanında en 
etkili ve duygulu biçimde ele aldığı konulardan biridir. Kendisinin de şiirlerinde açıkça ifade 
ettiği gibi, şaire seçkin peygamberin ailesinin, evladının dostudur. Bu nedenle her yıl 
muharremde onlar için bir mersiye yazmayı âdet edinmiştir:  

        “ Muhibb-i âl ü evlâd-ı Resûl-i müctebâyım ben 

             Bana her sâl bir mersiyye inşâdı şi’âr olsun”  ( s. 125/13:13) 

Şaire, her yıl muharrem ayında Hz. Hüseyin’in matemini tutar, kederlere, hüzünlere gark olur. 
Bir kıtasında Hz. Muhammed’in soyunu tüketmek isteyen Yezîd’e onun soyuna ve ona tabi 
olanlara mahşere kadar lanet okuyacağını ifade eder: 

  “ Ben evlâd-ı Resûl’üm tâ-be-mahşer iderim elbet 

   Yezîd’e ehline ensâbına etbâ’ına la’net”  ( s. 510/32:1) 

Divanı’nda yer alan müsemmen formundaki şiirinin bir beytinde, ezelden Hz. Peygamber’in 
ailesine canını feda edecek kadar bağlı, Âl-i abâ’nın  dostu olduğunu itiraf eder: 

  “Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâyım ben 

   Ezelden hânedân-ı Mustafâ’ya cân-fedâyım ben” ( s.296/1) 

                                                      
281 Bkz. Yukarıda s. 19. 
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Yirmi kadar mersiyesinden on altısını Kerbelâ üzerine, derin bir ehl-i beyt sevgisi ile yazmıştır. 
Bu mersiyelerden sekizi kaside, altısı müseddes, biri müsemmen ve biri de terkîb-i bend 
biçiminde kaleme alınmıştır. Kerbelâ mersiyelerinde ortak hâkim duygu matemdir. Her yılın 
muharrem ayında yasa bürünen şaire, Hz. Hasan ve Hüseyin’in şehit edilişini hatırladıkça 
kahrolur, İslam tarihinin bu en trajik vakasından dolayı hissettiği derin acı ile Hz. 
Muhammed’in torunlarının sonunu hazırlayan Yezîd’e ve Hz. Hüseyin’i şehit eden Şimr’e 
lanetler okur. Beyitlerinden birinde kalemine seslenerek “dünyayı yakan bu vadiden geç, zira 
Kerbelâ vakası gibi bir başka hikâye daha yok” diyerek mersiyelerinin ilham kaynağı olan bu 
meşhur konuya ilgisini itiraf eder: 

“ Kıl bu vâdi-i cihân-sûzdan ey hâme güzer 

     Kerbelâ vak’ası şartınca hikâyet mi olur”  ( s. 129/15:22) 

Türk edebiyatında Kerbelâ Olayı’nı anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerine ve aynı 
zamanda muharrem, hicrî yılın ilk ayı olarak belirlendiği için yeni yıl tebriki için yazılmış şiirlere 
“Muharremiyye” adı verilmektedir. Bu ayda Şiilerin düzenledikleri matem törenleri dışında, Ehl-
i Beyt sevgisine önem veren sünni tarikat çevrelerinin yaptıkları zikir ve ayinlerde Kerbelâ 
olayını anan şiirler okunur. Şairler yazdıkları bu şiirlerle itibarlarının artacağına, mağfirete nail 
olacaklarına inanmışlardır (Arslan ve Erdoğan, 2009, s.59). Nitekim Şeref Hanım şiirlerinden 
birinde her yıl bu olay üzerine, ciğer kanıyla yazdığı mersiyelerinin kıyamet gününde 
günahlarının affının bir delili sayılmasını umar: 

  “ Yılda bir mersiye hûn-ı cigerimle yazarım 

    El-amân rûz-ı cezâ huccet-i gufrân olsun”  ( s. 132/16:37) 

Klasik bir Muharremiyye’de Kerbelâ Olayı’nın ayrıntılı tasviri yapılır. Matem ayının geldiği haber 
verilir. Feleğe sitem edilir, Hz. Hüseyin’in yasını tutmanın gerekliliği vurgulanıp soyu övülür. 
Ehl-i Beyt’e zulmeden kişilerin isimlerine lanet ve beddua ile şiir sonlandırılır ( Arslan ve 
Erdoğan, 2009, s. 60).  

Ahmet Topal “Klasik Türk Edebiyatında Muharrem Ayı Etrafında Yazılan Şiirler” adlı 
makalesinde, muharrem ayının divan şiirinde üç farklı şekilde yer aldığını belirtir: 

1- Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişiyle ilgili manzumeler (Maktel’ler). 

2- Hz. Hüseyin’in ölümünün ardından ayrılık acısını dile getiren şiirler 
(Firkatnâmeler). 
3- Muharrem ayının hicrî-kamerî yılın ilk ayı olması sebebiyle yazılan kutlama amaçlı 
şiirler (Tebriknâmeler) (Topal, 2007, s. 91-99). 

Şeref Hanım’ın maktel tarzındaki bu muharremiyelerinde hangi nazım biçimiyle yazılmış olursa 
olsun mutlaka Hz. Hüseyin için tutulan yas, Ehl-i Beyt’e övgü ve katli gerçekleştiren kişilerden 
Yezid’in, İbni Ziyad’ın ve Şimr’in ağır hakaretlerle kötülenerek lanetlenmesi söz konusudur: 

  “Toplandı it sürisi gibi cünd-i bî-şümâr 

   İbni Ziyâd hâini murdâr-ı kîne-hâr” ( s. 275/11:5) 

 

  “ Şâyân mı a Şimr-i la’în dinilen köpek 

    Ol penbe cismi kan ile gül-gûn eylemek” ( s. 275/11:4) 

 

  “ Ne akla uydun ey İbni Ziyâd ey kâfir-i murdâr 

    Hücûm itdin o Şâha bir takım kelbe olup serdâr” ( s. 296/1:5) 

 

  “Nice la’net itmeyim her dem Yezîd’in cânına 

  Degdi göz iki cihânın merdüm-i çeşmânına” ( s. 277/12:4) 
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Mersiyelerde Hz. Hüseyin’in susuz bırakılıp katledilişi matemin asıl konusu olmakla beraber, 
Hz. Hasan’ın zehirlenişi de mutlaka hatırlatılır. Özellikle Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatıma’nın 
çocuklarına bu zulmün revâ görülmesi eleştirilerek buna nasıl cür’et edildiği sorgulanır. 
Beyitlerde acı, hüzün, hayret ve nefret, ortak bir teknik olarak seslenişler ve soru cümleleriyle   
ifadesini bulur. Şeref Hanım’ın Kerbelâ mersiyeleri, denilebilir ki baştan sona bu elim hadiseyi 
bazen keder, bazen de nefret haykırışlarıyla, feryatlarıyla  sorgulayış şiirleridir : 

  “ Zehr ile Hz. Hasan’a kıydı ibtidâ 

   Kasd eyledi Hüseyn’e de sonra o bî-vefâ” ( s.298/1:12) 

 

  “Suyı zehr itdi birine birine virmedi hîç 

   Yanmasın mı bu harâret ile sabr ü sâmân” ( s. 137/18:9) 

   

  “Ey denî tıynet Yezîd ey lâyık-ı la’net pelîd 

   Zehr ile zât-ı Hasan göçdi nic’oldı dâderi” ( s. 140/ 19:7) 

 

  “ Duhter-i Fahr-i Cihân’ın o ciger-pâreleri 

    Bu kadar cevr ü ezâya nice şâyân olsun”  ( s. 131/16:22) 

 

   “Merdüm-i dîdesine Fâtımatü’z-Zehrâ’nın 

    Nice dikdin gözüni böyle fezâhat mi olur”  ( s. 128/15:12) 

 

  “ Kor mı ferdâ yanına kanın o şeh-zâdelerin 

    Mâder-i müşfiki Zehrâ gibi sultân olsun”  ( s. 131/16:16) 

SONUÇ 

Şeref Hanım’ın manzumelerindeki dinî-tasavvufî görünümü toparlayarak değerlendirecek 
olursak şöyle bir portre karşımıza çıkar: Şaire, inançlı, kuvvetli bir imana sahip, dinî ve 
tasavvufî kültür düzeyi yüksek, Allah katında makbul olmak için gayret eden, samimi bir 

müslümandır. Dinî ve tasavvufî motifleri ele alışı klasik Türk edebiyatındaki geleneksel şair 
yaklaşımına uymakla beraber bilhassa duygu ve coşku yoğunluğu ile sesini gür biçimde 
duyurmaya çalışır.  

Şiirlerindeki kullanım sıklığına göre dinî içeriğin başlıcaları; Allah, Peygamber sevgisi, tevhit 
inancı, âciz bir kul olarak günahların bağışlanmasının temennisi ve bu konudaki yakarışlar, 
dört halifeye saygı ve övgü, Hz. Peygamber’in ailesinin muhibbi olarak Ehl-i Beyt’e duyulan 
yakınlık, saygı ve ululama, muharrem ayının Müslümanlar için taşıdığı öneme vâkıf olma ve bu 
ayı Hz. Peygamber’in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in matemi olarak tüm içtenliği ve 
hüznü ile yaşama, ayrıca bu vesileyle On iki İmam’a göndermeler şeklinde özetlenebilir. 

Tasavvufî içerikte ise en önemli tespit; Şeref Hanım’ın yaşadığı 19. yy’ın ilk yarısında 
İstanbul’da mevcut bulunan belli başlı tarikatlerin şaire üzerindeki tesiridir. Her şeyden önce 
Mevleviliğe ve Hz. Mevlânâ’ya gönülden bağlılığı dikkati çeker. Öyle ki şiir miktarı göz önüne 
alınırsa, şairenin Hz. Mevlânâ sevgisinin, Hz. Peygamber sevgisinden hemen sonra geldiği 
söylenebilir. Abdülkâdir Geylânî ve Kâdirîlik, Seyyid Ahmed Rufâî ve Rufâîlik, Veyse’l-Karanî ve 
Üveysîliğin de Şeref Hanım’ın zihninde ve kalbinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek 
gerekir. Şiirlerinde bahsettiği bu tasavvufî zümrelerin tarikat adabından da  haberdar olduğu, 
hatta zikir  ayinlerine katıldığı anlaşılmaktadır.  
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Şeref Hanım, çocukluğundan itibaren muhabbet beslediği, eserlerini okuyup etkilendiği 15. 
yy’ın ünlü mutasavvıf şairleri olan Yazıcızâde kardeşleri de iki ayrı kasidesinin konusu 
yapmıştır. Şairenin din ve tasavvufu bir araya getirdiği ve manzumelerinde yeri geldikçe 
değindiği bir konu da Hz. Peygamber’in “Hırka-i şerîf”’idir. Hz. Muhammed’in, Hz. Ebû Bekir ve 
Hz. Ömer aracılığı ile Hırka-i şerîflerini Veyse’l-Karenî’ye hediye olarak verilmesini vasiyeti, şaire 
tarafından ara sıra farklı manzumelerde hatırlatılır. Hz. Peygamber’i görmeden O’na inanmış ve 
Müslümanlığı kabul etmiş olan Veyse’l-Karanî’nin Peygamber sevgisi, her fırsatta Hz. 
Muhammed ve ailesinin muhibbi olduğunu belirten Şeref Hanım için aşina bir his olduğundan, 
şiirlerinde ünlü mutasavvıfın adının yeri geldikçe anılmasına vesile olmuştur kanaatindeyiz. 
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AZERBAYCAN YAZARI MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN “ERMENİ ADINDAKİ 
HARFLER” ADLI ROMANI ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr. Ayvaz MORKOÇ282 

ÖZET 
1943 yılında dünyaya gelen Mevlüt Süleymanlı, çağdaş Azerbaycan romancılığının yaşayan önemli 
temsilcilerindendir. Romancı, hikâyeci, senaryo yazarı, radyo ve televizyon yapımcısı gibi çok sayıda 
niteliği bünyesinde barındıran bir aydındır. Edebiyat dünyasına 1964 yılında Azerbaycan Gençleri 
gazetesinde yayımlanan “Ellerim” şiiri ile adım atmıştır. Köyde yaşayan Süleymanlı, bu yıllara ait 
gözlemlerini edebi eserlerinde zengin malzeme halinde sunmuştur. Halk edebiyatı ve folklora ait 
unsurları başarıyla kullandığı görülür. Azerbaycan halkına, diline, kültür ve edebiyatına olan sevgisini 
eserlerinde ustaca dile getirmiştir. Kaleme aldığı ürünlerinde toplumsal ve ahlaki tenkitlere ağırlık 
vermiş, Sovyet sistemine eleştiriler yöneltmiştir. Pek çok ünlü roman ve hikâyenin yazarı olan 
Süleymanlı, son eseri Ermeni Adındaki Harfler adlı romanıyla edebiyat dünyasında adından çokça söz 
ettirmektedir. Türklerle Ermenilerin kaotik ilişkilerinin gündemden düşmediği günümüzde Ermeni 
Adındaki Harfler romanı üzerinde çok yönlü yorumlar yapılmaktadır. 
Çalışmamızda Mevlüt Süleymanlı’nın Ermenilere bakışını roman formu içinde dile getiren Ermeni 
Adındaki Harfler romanı incelenmiş, üzerinde tahlil, yorum, açıklama ve değerlendirmeler yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ermeni İddiaları, Günümüz Azerbaycan Edebiyatı, Kaotik İlişkiler, Şamanist 
İnanışlar. 
Jel Kodu: Z00. 

ON THE NOVEL “ARMENIAN NAMED LETTERS” OF THE AZERBAIJAN AUTHOR MEVLUT 
SULEYMANLI 

ABSTRACT 
Mevlüt Süleymanlı, born in 1943, is one of the current significant represantative of the modern 
Azerbaijani novel. He is an intellectual who encompasses many qualifications such as novelist, short 
story writer, screen writer, radio and television producer. He was entered to the literatüre environment 
in 1964 with the poem named “ My Hands” published in the journal of “Azerbaijan Youth”. Süleymanlı, 
living in a village, presented his observations  related to these years on his literary work as a rich 
material. Successfully used elements of folk literatüre and folklore. Succesfully expressed his attachment 
to the people, language, culture and literature of Azerbaijan in his works. Emphasized social and moral 
criticism in his works, have led to criticism of the Soviet system. Süleymanlı, author of many famous 
novels and stories, is  good many spoken in literatüre environment with his last novel “ Armenian 
Named Letters”. These days, when the chaotic relations of Armenian and Turks do not fall from the 
agenda, sophisticated comments are made on the novel “Armenian Named Letters”  
In our study, the novel “Armenian Named Letters” which expressed the view of Süleymanlı on 
Armenians in the form of novel , is examined and made analysis, explanations and evaluations on this 
novel .  
Key Words: Armenian Claims, Modern Azerbaijan Literatüre, Chaotic Relations, Shamanist Beliefs 
Jel Kodu: Z00. 

GİRİŞ 

Mevlüt Süleymanlı Ermeni Adındaki Harfler romanını iki yıllık bir çalışmanın sonunda 2011 yılında 
tamamlayarak 2012 yılında yayımlamıştır. Son eseri Ses’ten tam 20 yıl sonra gün yüzüne çıkan roman, 
yazarın bizzat yaşadığı hadiselerin ortaya çıkardığı teessürle kaleme alınmıştır. 

Süleymanlı’nın romanı Ermeniler ile Azerbaycan Türkleri arasındaki çatışmanın Karabağ Savaşı’na 
kadarki dönemini, daha doğrusu, Karabağ Savaşı arifesindeki manzarasını aks ettirmektedir. Romanda 
günümüzde Ermenistan toprakları içinde kalmış ve isimleri değiştirilmiş kadim Türk yerleşim 
yerlerinden, Türklerin gelenek ve göreneklerinden uzun uzadıya söz edilmektedir. Ermenilerle birlikte 
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yaşamak zorunda kalan Türklerin kendine özgü niteliklerinin vurgulanması, gelişen hadiselerin Ermeni 
ve Türk gözünden ayrı ayrı tasvir edilmesi dikkat çekmektedir (Musayeva, 2012, s.1). 

Süleymanlı, roman hakkında bilgi verirken Türk-Ermeni ilişkilerinin eserin temelini oluşturduğunu 
belirtir. Henüz tam anlamıyla bir halk ya da millet olamadığını iddia ettiği Ermenilerin yolunun Türk 
milletiyle kesiştiğini söyler.283 

Yazarın Ermeni Adındaki Harfler romanı And Olsun Asra kitabının içinde yer almaktadır. Romanda “O 
esre ki, yer üzüne insanı gönderdim” (Quran-ı Kerim, 103. Sure) örneğinde olduğu gibi kutsal 
kitabımızdan yola çıkılarak yapılan kimi yorum ve değerlendirmeler vardır (Aran, 2013, s.24-25). 

Taşıdığı dini ve milli duyarlılıkla tanınan Süleymanlı, bu eserinde Türklüğün milli ve manevi 
niteliklerini bir roman formu içinde öne çıkarmıştır. Seyyad Aran, yazarın bu yönünü dile getirir. 

Zaman yazıçının toxunduğu meseleler ne qeder değişse de milli Türklük ruhu, 
maneviyatı, xarakteri, Türkün tarixi taleyi her bir eserinin esas gayesidir. “Ermeni 
Adındakı Herfler”de de beledir. Romanın gayesi aşkar milliyetçilik, Türkçülükdür 
(Aran, 2013, s.24-25).  

Zelimxan Yakub, Ermeni Adındaki Harfler eserinde Mevlüt Süleymanlı’nın Ermenilere hakaret etmediğini, 
onları aşağılayıp alçaltmadığını söyler. Yazarın Ermenilerin kendine özgü yaratılış hususiyetlerini, 
kültürel özelliklerini tasvir ettiğini belirtir. Ne ilginçtir ki Ermeni kültürü, folkloru ve edebiyatının 
mühim bir kısmı Türk toplumundan alınmadır. Bu durum Türklerin sahip olduğu yüksek medeniyetin 
zamanla komşu millet ve topluluklarca benimsendiğini gösterir. (Yakub, 2012, s. 9-21). 

Hatire Beşirli, Mevlüt Süleymanlı’nın And Olsun Asra kitabının içinde yer alan Ermeni Adındaki Harfler 
romanının bütün Türk dünyasının mahiyetini ortaya koyduğunu, hayatını, ahlak ve medeniyetini 
kucakladığını söyler. Romanda ince ayrıntısına varıncaya değin tasvir edilen hadiselerin ve tartışılan 
fikirlerin Türk dünyasını bir bütün olarak gözler önüne serdiğini belirtir. Ermeni Adındaki Harfler 
romanının içeriğinde yer alan zengin malzeme ile tarihte dünyaya nizam vermiş olan Türk milletinin 
tarihine ışık tuttuğunu vurgular (Beşirli, 2012, s.3). 

Romanın başkişisi olan İmirhanlı, Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin öğrencisidir. Eserdeki olaylar, 
onun gözlem ve ifadelerine dayanır. İmirhanlı içinde yaşadığı topluma ait izlenimlerini, yaşadıklarını 
samimi bir dille tasvir eder. Ermenilerin ektiği nifak tohumlarından açık açık söz eder.  

Mevlüt Süleymanlı, bir mülakatta İmirhanlı’nın fikirlerinin ya da karakterinin tam olarak kendisini 
yansıtmadığını, ancak kendisinden kimi özelliklerin İmirhanlı’da yer aldığını söyler. Ardından da 
kendisinde gördüğü kimi zayıf nitelikleri ona yüklememeye çalıştığını belirtir (Zeynallı, 2012, s.3).  

Roman başkişisi İmirhanlı’nın kardeşi Uğurlu, büyük sıkıntılarla bir ev yaptırır. O, artık tohum ekip 
tarımla uğraşmak düşüncesindedir. Bir gün pazardan dönerken önünü ayrılıkçı Ermeniler keserler. 
Uğurlu’nun “ben Türk değilim” demesini isteyen Ermeniler, onu türlü işkencelerle kan revan içinde 
bırakarak eşinin gözü önünde katlederler. Hanımı Şallı’nın da yüzü kan içinde kalmıştır.  

 Eserde İmirhanlı’nın kardeşi Uğurlu’nun ve öğretmen Ağbilen İsmail’in ölüm sahneleri etkili ve 
inandırıcı ifadelerle tasvir edilmiştir. Roman bu yönüyle silsile halinde devam eden Ermeni şovenizmini 
ve Ermenilerin Türkler aleyhinde hazırladıkları hileli planları gerçekçi biçimde göstermesi bakımından 
kıymetlidir. Her biri okuyucuda dolgun bir hikaye tesiri uyandıran bu eserde, yazar, bir ailenin ve bir 
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insanın yaşadığı faciaları Türk-Ermeni çatışmalarının görünen yüzü olarak okuyucuya başarıyla 
sunulmuştur. (Akimova, 2012, s.3).  

 I. ROMANIN İÇERİĞİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

 İmirhanlı, bu romanda sıradan bir başkişi değil, olayların sebeplerini ve içyüzünü irdeleyen aydın bir 
karakterdir. Hem Türklerin genel tarihini, hem de Azerbaycan coğrafyasını yakından bilen, milli bilince 
sahip bir gençtir. O, kendi köküne, geçmişine sahip çıkmak isteğindedir. Türk milletine olan sevgi ve 
bağlılığını fark eden o dönemdeki devlet yöneticileri ona ağır baskı ve zulüm yaparlar. Türlü belalara 
uğrayıp KGB zindanlarında sorgulanan, İmirhanlı, Türklük, dil, vatan, millet ve kültür hususlarında 
yüksek duyarlılığa sahiptir. Öyle ki henüz öğrenci iken üniversitede halk ve millet mevzularında 
konferanslar vermiştir.  

Süleymanlı’ya göre devlet sahibi olamamış Ermeniler, ne hikmetse devletçilikten dem vurmakta, 
Azerbaycan topraklarında uydurma bir devlet kurmaya çalışmaktadır. Kafkasya’ya sonradan misafir 
olarak gelen Ermeniler, bu bölgeye adeta asıl sahibi imiş gibi yerleşmiştir. Oysa yazara göre Ermeniler, 
kökü olmayan vatansız vatanperverlerdir. 

 Azerbaycan edebiyatında yaklaşık yüz yıldan beridir “Ermeni mevzusu” kadar durulmak bilmeyen bir 
mevzu olmamıştır. Bu durum her defasında içinde çatışma ve mücadelelerin bulunduğu dinamik bir 
süreç halinde devam etmiştir. Oysa bu durumu tamamen milli refleksle ele almamak, tarafsız bir gözle 
bu meseleyi çözmeye çalışmak gerekmektedir (Hüseynli, 2012, s. 4).  

Ermeni Adındaki Harfler’de Ermenilerin karakter özellikleri, hayata bakış tarzı, düşünce yapısı gerçek 
hayattaki örnekler vasıtasıyla başarılı biçimde tasvir edilmiştir. 1970’li yıllarda Ermenilerin lideri 
konumundaki Ulubabyan’ın kişiliğinde Türklere karşı girişilen sinsi faaliyetler anlatılır. Ona göre 
Ermeniler için esas düşman Müslümanlardan ziyade, Türklerdir. 

 Müselmançılıqda güclü olmaq, türkçülüqde güclü olmaq deyil. Bizim 
düşmenimiz türkdü, müselmanın düşman olmağısa başqa söhbetdi (Süleymanlı, 2012, 
s.102). 

 Çocukluğundan itibaren Türklere düşman olarak yetiştirilen Ulubabyan, diğer Ermenilere kıyasla daha 
kurnaz ve hilekârdır. Bununla birlikte Türklere ait gerçeklerin farkındadır. Her şeyden önce Ermenilerin 
büyük çoğunluğu Türkçe konuşabilmektedir. Yine şaşırtıcı biçimde çok sayıda Türkçe soyad taşıyan 
Ermeniler, Türk müziğini ve Türk yemeklerini sevmektedir. 

Roman kişilerinden Aped, hayvan derilerini toplayıp yünlerinden başlık yaptığı için Papagcı Aped 
ismiyle tanınan bir kişidir. Irkçılığa varan fikirlere sahip olan Ermeni Papagcı Aped, 1980’li yıllarda 
Sovyetler Birliği’nde Ermeni tarihinin okutulması gerektiğini ısrarla iddia etmektedir. Kendi ırkçı 
fikirlerinin halk tarafından yeterince ilgi görmemesinden şikâyetçidir.  Ermeni tarihinin okullarda ders 
olarak okutulmamasını yüksek sesle tenkit ederken bir gün kendini kaybederek Lenin’e hakarete başlar. 
Hızını alamayan Aped, Lenin heykeline tükürür. Bu, Sovyetler Birliği döneminde görülebilen bir tavır 
değildir. O yıllarda Lenin’i tenkit etmek bile, onu yapanın rejim muhalifi yaftasıyla öldürülmesine sebep 
olmaktadır.  

 Tfu, -dedi, sene, tfu senin yaratdığına  

Bizim hamımız onun tüpürdüğü semte bahdıg. Lenin elini düz ona doğru uzatmışdı. 
Aped dartınırdı, ele bil bağlamışdılar onu, açılan kimi yüyüreceydi (Süleymanlı, 2012, 
s.98).  

 Lenin’e yönelik hakaretlerini pervasızca sıralayan Aped, güya eski tarihe sahip olan Ermenilerin, 
Türklerle aynı değerde tutulmaması gerektiğini söyler. Başka komşu bir halk olan Gürcü tarihinin ise 
basit, avuç içi büyüklüğünde olduğunu belirtir.  

Tfu senin siyasetine, yüzlerle mektub yazmışam, niye ohumursan Menim mektubumu? 
Niye ohumurlar?! Ermeni tarihine niye giymet goymursan? Özüne tay eleyibsen, Rusun 
tarihi var? Gürcünün elini ireli uzadıp ovcunu gösterdi. Niye goymursan Ermeni tarihini 
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bu uşaglar öyrensin? Ahı onun özünün öyrenmeye tarihi yohdu? (Süleymanlı, 2012, s. 
98). 

 Ermeni Adındaki Harfler’de yazar, Ermeni toplumunun şuurlu biçimde hareket ettiğini, atacağı adımları 
ve yapacağı hamleleri çok önceden planladığını, Türkler aleyhinde yapacağı bütün işlerini bir program 
dâhilinde yürüttüğünü söyler. Buna karşılık Azerbaycan Türklerinin milli meselelerde yeterince bilinçli 
hareket etmediğini belirtir. Bununla birlikte Ermenilerin yılların süzgecinden geçip gelen zengin Türk 
kültürünü öğrendiğini, daha sonra bilinçli olarak bu kültür unsurlarını tahrif ettiğini söyler.  

Süleymanlı, roman karakterlerinin ağzından halk ile millet arasındaki farkı uzun uzadıya anlatmaya 
çalışmıştır. Bu bahiste atın ehlileştirilmesini misal olarak verir. Yakalanıp damga vurulduktan sonra, 
yabani ata fiziksel şiddete dayalı bir eğitim verilir. At korkuyla insanoğlunun istediklerini yapıyorsa, 
artık ondan yaralanılabilir. Yazara göre halklar da böyledir. Batı toplumları halkları önce korkutarak 
köleliğe hazır hale getirir. Bir sonraki adım sömürü olacaktır. Köleliğin başlangıcı halkın zapt edilmesi, 
yani halkın düşman tarafından ele geçirilmesidir. Düşman saldırısının ardından halk içindeki korkak 
insanlar içine kapanırken, cesaretli kişiler korkusuzluklarıyla öne çıkarlar. Halkın sömürülmesine direnç 
gösterdikleri için düşman tarafından yok edilirler. Ancak bazı cesur kişilerin bu uğurda can vermeleri 
halkın yok olması anlamına gelmez. Aksine halkın kendi milli ve manevi değerlerine daha sıkı 
sarılmasına vesile olur. Kendi değerlerini daha derinden idrak etmeye başlayan halk, böyle olumlu 
motivasyonla giderek millet haline gelir.  

 Atın ehilleşmesi, -yani öyredilmesi- onun tutulmasından başlayır. Tutdun, başına noxta 
saldın, korxuda bildinse senindi…  Xalqlar da beledi. Köhneliğin evveli zebt 
olunmakdan başlayır.; xalq zebt olunur, cemiyet qorxaqlarıyla içine yığılır, qorqmazları 
seçilir, üze çıxır, baş qaldırır ve gırılırlar, amma bu ölüb qurtarmaq deyil, eksine yeniden 
dirilmekdi, xalq öz içiyle yol qedib yeniden dikelirse artıq laq kimi yox, millet olaraq 
görünür (Süleymanlı, 2012, s.130).  

 Yazar, romandaki fikirlerin inandırıcılığını artırmak için roman kişilerinin ağzından zaman zaman milli 
konularla ilgili açıklamalar yapar. Elnare Tofiqqızı, bir roman formu içinde böyle belgesel nitelikte uzun 
bilimsel açıklamaların yersiz olduğunu ve romanın edebi değerini bir miktar düşürdüğünü iddia eder 
(Tofiqqızı, 2012, s.6). 

Roman karakterlerinden Siranuş, Şaliko Sumikyan’la evlidir. Siranuş’un babası Değirmenici Lapan, ırkçı 
ve fanatik bir kişidir. Lapan’ın en yakın dostları ise Türklerdir. İlginç bir biçimde kendisi bir Ermeni 
olmasına rağmen, hiçbir Ermeni arkadaşı bulunmamaktadır. İkiyüzlü bir kişiliğe sahip olan Lapan şirin 
görünmek için sürekli Türklere yaltaklanmaktadır. Değirmenci Lapan, kızı Siranuş’u çocukluğundan 
itibaren tam bir Türk düşmanı olarak yetiştirmiştir. İlk bakışta garip karşılanabilecek fikirleri vardır. 
Lapan’a göre Ermeniler, ne olursa olsun Türklerden nefret etmelidir. Zira Ermenileri birlik içinde tutup 
yok olmaktan kurtaracak tek şey Türklere duyulan nefrettir. Lapan’a göre, Türklere dostmuş gibi 
görünmek gerekir. Göstermelik dostluk Ermeni emellerini gerçekleştirinceye kadar mutlaka 
sürdürülmelidir..  

Yox qızım biz istedik-istemedik Türklere nifret etmeliyik, yoxsa yer üzünde qalmarıq 
biz. yox olarıq, bizi yaşadan Türklere beslediyimiz nifretdi. Baxma ki, bizim türk 
dostumuz çoxdu, bilmelisen ki, bu dostluk bize lazım olanacandı (Süleymanlı, 2012, 
s.156-157). 

 Değirmenci Lapan, kızına Türklere olan nefretini sürekli muhafaza etmesini salık verir. Kendisinin çok 
sayıda Türk dostu bulunduğunu, ancak göstermelik olan bu dostluğun samimiyetten 
kaynaklanmadığını, çıkar için Türklere sevimli görünmeye çalıştığını itiraf eder. Ardından Siranuş’a 
şeytani nasihatlerini sıralamaya başlar. Kızına bir Türk gencine duyduğu aşkı bildiğini söyler. Buna 
kızmadığını, aksine memnun olduğunu belirtir. Bir Türk erkeğini sevebileceğini ama onunla asla 
evlenmemesi gerektiği vurgular. Sevgisini o Türk’ü süründürmek, adeta deli etmek için kullanmasını 
salık verir. Böylece Türk erkeği ile ilişkisini gizli düşmanlıkla sürdürmesini ister. 
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Onları sevib buralara bağlamaq düzgün değil. Bilirem kirvenin oğlu Uğurludan xoşun 
gelir, gelsin, amma bu sevgi onu süründürmek, çürütmek, deli elemek üçün lazım 
olmalıdı. Türkü ev elemek üçün yox, mehv elemek üçün lazım olmalıdı. Başını qaldır...! 
(Süleymanlı, 2012, s.157). 

 Ermeni gizli teşkilatlarından birinin adı “Qrunk”tur. Dünya üzerindeki Ermenilerin önemli bir kısmı 
kazançlarının belli bölümünü para olarak bu teşkilata göndermektedir. Qrunk ırkçı ve aşırı milliyetçi 
faaliyetleriyle ünlenmiştir.  

Ermeni ırkçılığı ile nam salmış Mıkırtıç (Mkrtç) Ulubabyan, Türk yurduna sahip olmanın önceden 
planlan adımlarını uygulamaya koymaya çalışır. Ulubabyan, önce Türkleri korkutarak topraklarından 
çıkarmak gerektiğini, gitmezlerse öldürülmelerini ister. Bu fikrin Ermeni gizli teşkilatı Qrunq’un en 
büyük ideali olduğunu, bunu uygulamaya geçirmeleri gerektiğini belirtir. 

Birinci işimiz qorxudub kendden çıxartmaqdı. Çıxmazlar onda he… öldürmeye gelerik. 
Bu “Qrunq”un tapşırığıdı, emel olunmalıdı (Süleymanlı, 2012, s.56).  

 İlkokul öğrencilerinin sınıf öğretmenliğini yapan Siranuş Sumikyan, çocukları Türk düşmanlığı ile 
yetiştirmeye çalışmaktadır. Siranuş’un kendisi gibi ırkçı emellere sahip diğer Ermeniler gibi “bir 
denizden öbür denize büyük Ermenistan” devleti kurulması hayali vardır (Süleymanlı, 2012: 70). Gerek 
Siranuş, gerekse onun yakın akrabaları Türklerden daima merhamet ve samimi yardım görmüşlerdir. 
Türklerin bu halisane davranışları karşısında Ermenilerin içten pazarlıklı, samimiyetsiz ve ikiyüzlü 
tavırları dikkat çekicidir. Dıştan dost görünen Ermeniler, gerçekte içten içe Türkleri topluca yok etme 
planları yapmaktadır. Asıl hayret verici olan ise bu canice katliamın normal olduğunu düşünmeleridir. 
Körpe çocukları küçük yaştan itibaren Türk düşmanlığı ile yetiştirmeyi maharet sayan Siranuş, 
öğrencileri öldürmeye ve yok etmeye yönlendirmektedir.  

  Dörd il qabaq Siranuş onların ellerine döyürdü: 

 -Ölün, öldürün...! De görüm, de! Öl, öldür… 

Uşaq içini çeke çeke ağlayırdı, Siranuş başını qaldırıb göz gezdirdi. Oğlanlı qızlı 
uşaqların hamısıqorxu içinde müellime baxırdılar. 

 -Ermeni olmağın yolu budu, başqa yolu yoxdu. Hamı bir yerde desin, -elini qaldırıb 
saldı. -De Türklere ölüm, de, deyin! (Süleymanlı, 2012, s.171). 

Keskin ırkçı fikirlere sahip tam bir Türk düşmanı olan Siranuş, tedavisi hastane ortamında 
sağlanamayan ağır bir hastalığa yakalanır. Komşu Yeke Ayşe, acıyarak alternatif tedavi yöntemleriyle 
onu hastalıktan kurtarır. Bu durum Şiranuş için çok ilginç ve ironik bir durumdur.  Zira nefret ettiği ve 
hatta soykırımla yok etmeyi planladığı insanlar ona en büyük yardımı yaparak derdine derman 
olmuşlardır.  

 Siranuş’un eşi Şaliko Sumikyan da Türklere karşı ikiyüzlü davranış sergileyen kişilerden biridir. Ona 
göre Türklerle dostluk ilişkileri Ermenilerin amaçlarına ulaşıncaya kadar sergiledikleri bir oyun 
olmalıdır. Kendisinin Ermeni halkı için yaşadığını, Qrunk’un üyesi olduğunu, örgüt “öldür” derse 
öldüreceğini, “öl” derse öleceğini itiraf eder. Ardından Türkleri tehdit ederek Ermeni silahlı milislerinin 
Türk yerleşim yerlerine gelmekte olduğunu, onlar öldürmeden toprakları bırakıp gitmelerini güya salık 
verir. Bu hareket, Türklerin topraklarını kısa yoldan ele geçireceğini zannedenlerin korkutmasından 
başka bir şey değildir. 

Men ermeni xalqı için yaşayıram. Bilirsen ki, “Qrunq” Ermeni teşkilatının üzvüyem, 
öldür deyer, öldürerem, öl deyer, ölürem… Başa düş, indi gelmişem deyem ki, ermeni 
yaraqlıları üstünüze gelecek, gırılmamış çıxın kendden… (Süleymanlı, 2012, s.60). 

 Son yıllarda Türklerle Ermenilerin birlikte yaşadığı yerleşim yerlerindeki hastanelerde vuku bulan 
hadiseler, Türklerin Ermenilere olan güvenini tamamen sarsmıştır. Ermenilerin yönetici olduğu 
hastanelerde son dönemde garip vakalar görülmeye başlar. Küçük bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye 
giden Hace Mustafa’ya içeriği bilinmeyen bir iğne yapılmış ve iddiaya göre Mustafa erkeklikten 
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düşmüştür. Aynı şekilde Karakelleoğlu’nun gelini basit bir ameliyat için hastaneye yatırılmıştır. Ermeni 
doktorlar, kendisi ya da ailesinin izni olmadan böbreğini alıp Amerika’da bir hastaya para karşılığı 
satmışlardır. Aygır Hasan ise bir Ermeni’nin vurduğu iğne sebebiyle hayatını kaybetmiştir.  

Ermeni Adındaki Harfler romanında Azerbaycan Türklerinin profesörlerinden Balacahunlu’nun kendi 
milletini yanlış yönlendirmesinin ortaya çıkardığı ciddi problemler de tenkit edilir. Ermeniler her ne 
kadar Rus-Sovyet mekteplerinde eğitim almış olsalar da aşırı ırkçı fikirlerini muhafaza etmişlerdir. 
Mevlüt Süleymanlı, bu konuya dikkat çeker. Ermeni ırkçılığı ile büyütülen neslin içten içe Türklere diş 
bileyip düşmanlık geliştirdiğini söyler. Karabağ’ın önemli bir kısmının, Ermenistan’ın ise % 90’ının Türk 
olduğunu ifade eder. Durum böyle iken Ermenilerin ırkçı yaklaşımları, aşırı milliyetçi fikirleriyle 
Kafkasya’yı kaynayan kazan haline getirdiklerini belirtir. Süleymanlı, tarihi gelişmelere ve realiteye 
dayanmayan, yapay Ermenistan Cumhuriyeti’nin siyasi hile ve entrikalarla kurulduğunu beyan eder.  

Tarih profesörü Balacahunlu kendine ve milletine yabancılaşmış kişilerin ortak sembolüdür. Sovyet 
sisteminin baskıcı uygulamaları nedeniyle gerçek düşüncelerini dile getirememiştir. Süleymanlı, bilinçli 
olarak Balacahunlu kelimesini kullanarak isim sembolizasyonu yapmak ister. Azerbaycan Türkçesinde 
“balaca” küçük demektir. Büyük Hun imparatorluğu tarihte ihtişamlı bir dönem geçirmiş, zamanında 
dünyaya hükmetmiştir. Ancak Büyük Hun İmparatorluğu zamanla gerileyerek küçülmüştür. 
Balacahunlu ismi, küçülüp değerini yitirmiş, kimlik ve kişiliğini kaybetmiş insanların simgesidir. 

Balacahunlu’yu bu derece korkak, pasif hale getiren hadiseler 1937 yılında yaşanmıştır. Sovyet hükümet 
görevlileri kendisine “ben Türküm” diyen Balacahunlu’nun babasını alıp götürürler. Geri getirdiklerinde 
işkence ve darp sebebiyle yüzünde sağlam bir yer kalmadığı görülür. O dönemde Balacahunlu’nun 
babasını sorgulayan görevli, Ermeni Nersesyan’dır. Nersesyan, aile bireylerinin tümünün 
öldürülebileceği tehdidiyle onları sindirir. Okul öğrencisi olan Balacahunlu, “Türk değil 
Azerbaycanlıyım” diyerek kendi ailesini mutlak ölümden kurtarmış olur. Bu tehlikeli hadiseden sonra 
tamamen içine kapanan Balacahunlu, korkudan Türkleri savunmaz hale gelir. Ne ilginçtir ki bu 
hadiseden sonra Azerbaycan tarihini öğrencilerine gerçek şekliyle değil, tahrif edilmiş olarak Rus ve 
Ermeni bakış açısıyla anlatmaya başlayacaktır.  

Mevlüt Süleymanlı Ermeni Adındaki Harfler’de İmirhanlı ile Balacahunlu’yu birbirine tabanı tabanına zıt 
iki karakter olarak tanıtır. İmirhanlı Azerbaycan’daki bilinçli Türklerin temsilcisidir. İmirhanlı’nın 
şahsında Türk ruhunu, dilini, tarihini seven insanlar öne çıkarılır. Balacahunlu ise olumsuz, Türklüğe 
zararlı kişilerin sembolüdür. Onun şahsında Azerbaycan Türklerinin yanlışları, tereddütleri, 
bağışlanmaz büyük hataları dile getirilir. Romanda öğrencilik yıllarındaki küçük Balacahunlu, 
mecburiyet karşısında Ermeni Nersesyan’ın elini öpmüş, kendisini ve aile bireylerini ölümden 
kurtarmıştır. Buna karşılık ne yazık ki milletinin ruhunu, dilini ve tarihini kurtaramamıştır. Adeta 
köleliğini ilan eden bu hareket, kendinden sonra gelen Türklerin de benzer yanlışlar yapmasına sebep 
olacaktır.   

 Balacahunlu ve onun gibi sözde aydınlar, Azerbaycan Türklerine türlü kumpaslar kurulup harita 
üzerinde yapay Ermenistan oluşturulurken hiçbir tepki vermemişlerdir. Bizzat Balacahunlu Azerbaycan 
coğrafyasındaki Türkçe yazılı taşları, Türklere balyozlarla kırdırmak suretiyle yok ettirmiştir. Oysa 
Ermeniler, türlü hilelerle yüklü kirli bir mücadele vermişlerdir. Yazar, eser başkişisi üzerinden 
Balacahunlu ve onun gibi mankurtlaşmış kişilerin ihmalkar davranışlarını tenkit eder. Ermenilerin gizli 
emellerine hizmet eden bu kişileri suçlarken şunları söyler: 

  Ermeniler bütün Türklere, ölüm şüarları deyende bize şerki oxudurdunuz. 

Kür, Araz, Ararat, 

 Ne gözeldi bu hayat, 

 Qardaş olub Hayasdan 

 AZERBAYCAN… 



958 
 

 Biz böyüyüb tamam tersini gördük, sehvin derinliğine bax, yoldaş akademik Balacahunlu 
(Süleymanlı, 2012, s.60).  

 Seda’nın babası, Milis Binbaşı (Mayor) Mamvel Sevortyan, kızının bir Türk erkeği ile arkadaşlık 
yapmasına ve flört etmesine müsaade etmektedir. Amacı o erkeğin Türklük iddiasını bırakarak bir 
Ermeni kimliğine bürünmesini sağlamaktır. Ermenilerin önemli bir kısmı Türklere düşman olsalar da 
hayatın pek çok alanında Türklerden etkilenmiş, kültür ve medeniyetinden istifade etmişlerdir.  

 Ye’ni, ermeni türkün yaşamağını istemir, bilirsen niye? 

 -hee… 

-çünki türkün düşüncesinnen qıraqda heç ne yarada bilmir, yeyir, oynuyur, oxuyur, 
geyinir, sonra baxıb görür ki, hamısı türkündü, yediyi yemek, oxuduğu mahnı, geydiyi 
patlar… Neynesin, çılpaq gezsin. 

SONUÇ 

Çağdaş Azerbaycan romancılığının önemli temsilcilerinden Mevlüt Süleymanlı, romancı, hikâyeci, 
senaryo yazarı, radyo ve televizyon yapımcısı gibi çok sayıda niteliği bünyesinde barındıran bir ediptir. 
Ömrünün büyük kısmını köyde geçiren ve günümüzde de kırsal kesimle bağlarını koparmayan 
Süleymanlı, köye ait gözlemlerini edebi eserlerinde zengin malzeme halinde okuyuculara sunmuştur. 
Halk edebiyatı ve folklora ait unsurları roman ve hikayelerinde ustaca kullandığı anlaşılmaktadır. Türk 
dünyasının diline, kültür ve edebiyatına olan sevgisini eserlerinde başarıyla dile getirmiştir. Kaleme 
aldığı ürünlerinde toplumsal ve ahlaki problemlere ağırlık vermiş, Sovyet sistemine eleştiriler 
yöneltmiştir. Pek çok ünlü roman ve hikâyenin yazarı olan Süleymanlı, son eseri Ermeni Adındaki Harfler 
adlı romanıyla edebiyat dünyasında adından çokça söz ettirmektedir. Türklerle Ermenilerin kaotik 
ilişkilerinin gündemden düşmediği günümüzde Ermeni Adındaki Harfler romanı üzerinde yorumlar 
yapılmaya devam etmektedir. Ermenileri yakından tanıyan ve Ermeniceyi öğrenen yazar, romanda 
olayları tasvir ederken objektiflikten uzaklaşmamaya dikkat etmiştir. Kökü eskilere uzanan Türk-Ermeni 
mücadelesi, Sovyetler Birliği döneminde bir miktar durulmuş gibi görünürse de, 1980’li yıllardan 
itibaren yeniden alevlenmeye başlar. Süleymanlı, Ermenilerin baştan beri Kafkasya’da misafir olduğunu, 
Ermenistan olarak adlandırılan toprakların gerçek sahibinin Türkler olduğunu bir bilim adamı 
titizliğiyle dile getirir. Sunduğu delillerle roman formu içinde düşüncelerini kanıtlamaya çalışır Uzun 
yıllardan beri tartışmalarla devam eden Türk-Ermeni ilişkilerini orijinal bakış açısıyla ele alan Ermeni 
Adındaki Harfler romanının bu alanda başarılı bir örnek olduğu söylenebilir.  

KAYNAKÇA 

Akimova, E. (29 İyul 2012), Elnarə Akimova Xalq Yazıçısının Romanını Yüksək Qiymətləndirir, Bakı: 
Azadlıq Radiosu.  

Aran, S. (2013), Mövlüd Süleymanlı’nın And olsun Esre Kitabı Haqqında, 525. Gezet, 6 İyul 2013, s. 24-25. 

Beşirli, X. (2012), Redaktordan, And Olsun Esre, Bakı: Elm ve Tehsil.  

Hüseynli, S. (23 İyul, 2012), Mövlud Süleymanlı Erməni Xalqına Hökm Oxuyur.  Bu, Yazıçı İşidirmi?, 
Bakı: Azadlıq Radiosu.  

Musayeva, İ. (24 İyul 2012) İradə Musayeva Xalq Yazıçısının Romanında Nəyi Tənqid  Etdi?  Bakı: 
Azadlıq Radyosu. 

Palaz Erdemir, Hatice. (2015) “Antikçağ'da Politik Bir Arena Ya da Armenia”, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ermeni Meselesi Özel Sayısı, c. 60, Ankara, 1-17. 

Süleymanlı, M. (2012), And Olsun Esre, Bakı: Elm ve Tehsil.  

Tofiqqızı, E. (29 İyul 2012) Mövlud Süleymanlıdan Gözlenilmeyen Eser, Bakı: Azadlıq Radiosu. 

Yakub, Z. (2012), And Olsun Esre, Bakı: Elm ve Tehsil. 



959 
 

Zeynallı, C. (29 Mart 2012), Mövlud Süleymanlı: O Erməni Qadın Mənə Çox Ağır Söz Dedi,  Bakı: 
Azadlıq Radiosu. 

 

  



960 
 

MEDENİYETİN BAŞLANGICINDA YAŞAM STRATEJİSİ OLARAK 
ŞEHİRLEŞME OLGUSUNUN ORTAYA ÇIKIŞI 

Yrd.Doç.Dr. Ercüment YILDIRIM284 

ÖZET 
Birbirinden bağımsız küçük gruplar halinde, avcılık ve toplayıcılık ile geçinen insanların günümüzden 
yaklaşık altı - yedi bin yıl önce yerleşik hayata geçip, tarım ve hayvancılığı yaşayışlarının bir parçası 
haline getirmesi, şehirleşme olgusunun ilk ortaya çıkışı olarak kabul edilebilir. Tarım köylerinden 
şehirleşmeye giden sürecin en iyi takip edilebildiği medeniyet Mezopotamya medeniyetidir. Tarihsel 
süreç içerisinde Mezopotamya'daki tarım köylerinin nüfusları birkaç binin üzerine çıktığında daha 
önceki sosyal ve ekonomik yaşam tarzı işleyemez hale gelmiş ve kent halkı ortak bir kültür oluşturmaya 
başlamıştır. İlk defa Sümer şehirlerinde oluşmaya başlayan şehre ait ortak kültür ya da toplumsal yaşam 
tarzı, yaşadığımız çağda dahi devam etmektedir. Günümüzde her şehre ait ortak kültürel yapı, yeme 
içme alışkanlıklarından başlayıp konuşma dilindeki faklılıklara kadar uzanmaktadır. Mezopotamya'daki 
şehirlerin sınırlarının belirlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için yaşayanların ortak iş gücü ile 
tahkimat duvarı inşa edilmiştir. Bu duvar, sadece kenti dış dünyadan izole etmemiş aynı zamanda 
kentte yaşayanların aidiyet duygusu geliştirmesine, kendilerini doğdukları ve yaşadıkları şehirle 
özdeşleştirmelerine neden olmuştur. Şehrini sahiplenme duygusu günümüzde de yaşamaya devam edip 
insanların kendi kaderlerini şehirlerinin kaderi ile bir görmelerine kadar uzanmıştır. Mezopotamya 
kültürünün ortak parçaları olmalarına rağmen her kent birbirinden farklı hızlarda şehirleşme sürecine 
girmiştir. Bunun nedenleri arasında coğrafi farklılıklar, tarımsal ve ticari zenginlikler gibi unsurlar 
bulunmasına rağmen temel dinamik şehirde yaşayanların inşa ettiği şehir kültürün gelişmişliği 
olmuştur. Günümüzde de şehirde yaşayanların şehirlerini sahiplenme duygularının yüksekliği o şehrin 
toplumsal yapısını ve sosyal gelişmişliğini belirlemede en önemli sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Mezopotamya şehir devletlerinin büyümesine paralel olarak dini anlayışları da gelişmiştir. 
Mezopotamya'nın ortak tanrılarının yanı sıra her kent kendisine ait tanrılara sahip olmuş ve bu tanrılar 
için diğer kentlerden daha görkemli tapınaklar yapmak yarışına girmiştir. Bu durum tarihin ilk şehir 
planlamacılığını ve mimari anlayışı beraberinde getirmiştir. Mezopotamya şehirlerinde yaşayanlar, sahip 
oldukları gelire göre kendileri için ikametgahlar yapmış olsalar da şehrin en gösterişli yapısı daima 
merkezi tapınak olmuş ve kent bu tapınağın etrafında gelişmiştir. Günümüzde de dini yapılar şehirlerin 
en önem verilen mekanları olmaya devam etmekte ve şehirde yaşayanlar sahip oldukları bu yapılar ile 
kendi gelişmişliklerini vurgulamaya çalışmaktadırlar. Sonuçta ilk kentlerin kuruluşundan günümüze 
kadar şehirleşme olgusunun gelişimi benzer sosyal dinamikler, kültürel anlayışlar ve mimari öğelerle 
devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Mezopotamya, Şehirleşme, Sümer Kültürü.  

Jel Kodu: N95 
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SÜRDÜREBİLİRLİK MUHASEBESİ VE ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMASI 
Prof. Dr. Semra ÖNCÜ285 

Doç. Dr. Nilgün KAYALI286 
Dr. Lale DEMİRLİOĞLU287 

ÖZET 
Bir işletmenin sürdürülebilirliği, faaliyetlerinin çevresel, toplumsal ve yönetişim boyutlarını kapsar. 
Sürdürülebilirlik, işletmenin çevresel ve toplumsal etkilerinin yönetiminde uzun süreli değer yaratır. Ayrıca 
çevresel ve toplumsal sermaye kavramların önemini ortaya koyar. Sürdürülebilirlik muhasebesi ve 
açıklamalarının finansal muhasebesi çıktılarının tamamlayıcısı olması amaçlanmıştır. İşletmenin performansı 
değerlendirilirken, finansal bilgi ile sürdürülebilirlik bilgisi birlikte ele alındığında daha doğru sonuçlara 
ulaşılabilir.   
Günümüzde kurumsal şeffaflık, sürdürebilir performans ölçümü kavramlarının önem kazanması ile 
şirketlerin sürdürebilirlik raporlarının düzenlenmesi gereğini ortaya koymuştur. Sürdürülebilirlik raporu, 
şirket ve kurumların ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim ile ilgili sürdürülebilirlik performanslarını içeren 
verileri finansal raporlar gibi kamuoyu ile paylaşmasını sağlayan beyanlarıdır. Sürdürülebilirlik 
raporlamasının anlaşılabilirlik ve karşılaştırabilirlik kriterleri doğrultusunda yapılması beklenir. Ülkelerin 
sürdürülebilirlik kavramına verdiği önem arttıkça, sürdürülebilirlik raporlarının düzenlenmesi de finansal 
raporlar gibi dönemler olağan hale gelir. 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturularak, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik 
performansları üst seviyede olan şirketlerin izlenmesi amaçlanmış, Türkiye’de şirketlerin dikkatini kurumsal 
sürdürülebilirlik kavramına çekmeyi hedeflemiştir. Çalışmamız ile ülkemizde sürdürebilirlik muhasebesi 
uygulamaları hakkında bilgi vermek, kurumsal sürdürebilirlik, sürdürebilirlik raporları ve sürdürebilirlik 
endeksi kavramlarının Türkiye’de uygulanabilirliği durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sürdürebilirlik Muhasebesi, Sürdürebilirlik Raporları, Sürdürebilirlik Endeksi 
Jel Kodu: M 410, M 490, M 10 

SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND ITS IMPLICATION IN TURKEY 

ABSTRACT 
The sustainability of a company covers the environmental, social and governance dimensions of its activities. 
Sustainability creates a long-term value in the management of the company's environmental and social effects. 
It also reveals the importance of environmental and social capital concepts. Sustainability accounting and its 
explanations have been intended to be complementary to the outputs of the financial accounting. When a 
business’s performance is evaluated, dealing with sustainability information and financial information 
together leads to results which are more accurate. 
Today, corporate transparency has revealed that companies should prepare sustainability reports since the 
concept of sustainable performance measurement has gained importance. Sustainability reports are the 
declarations released by companies and institutions to share data such as financial reports including 
sustainability performance related to their economic, environmental, and social management with the public. 
Sustainability reporting is expected to meet the understandability and comparability criteria. As the 
importance given to the concept of sustainability by countries increases, like the preparation of financial 
reports, the preparation of sustainability reports become commonplace. 
By preparing the BIST Sustainability Index, it was aimed to monitor companies with a high level of 
sustainability performance traded on the Istanbul Stock Exchange and to draw corporations’ attention to the 
corporate sustainability concept in Turkey. The present study was aimed at giving information about the 
implications of sustainability accounting in Turkey, and demonstrating the applicability of the corporate 
sustainability, sustainability reports and the concept of sustainability index in Turkey. 
Keywords: Sustainability Accounting, Sustainability Reports, Sustainability Index 
Jel Codes: M 410, M 490, M 10 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ İLE İLGİLİ ALGI 
VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 

CİNSİYET VE BÖLÜMÜN ROLÜ 
Yrd. Doç. Dr. Cuma ERCAN288 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin muhasebe mesleği ile ilgili algı ve beklentilerini 
belirlemektir. Ayrıca, bu algının belirlenmesinde cinsiyetin ve bölümün etkili olup olmadığını ortaya 
koymaktır. Araştırmanın evrenini Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme ve İktisat bölümü öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yüz yüze 
gerçekleştirilmiş olup, ankette 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 18 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada, İşletme ve iktisat bölümü 
öğrencileri ile bayan ve erkek öğrenciler arasındaki algı farklılığını belirlemek için Krukal –Wallis Testi 
uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre, muhasebe mesleğinin algılanmasında işletme ve iktisat 
bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Cinsiyetin ise muhasebe mesleği algısını 
etkilediği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Muhasebe, Meslek, Algı 
Jel Code: J24, M41, M49 

A RESEARCH ON EXAMINING THE PERCEPTIONS AND EXPECTATİONS OF UNIVERSITY 
STUDENTS ON ACCOUNTİNG PROFESSİON: THE ROLE OF GENDER AND MAJOR 

ABSTRACT 
The aim of this study is to reveal the perspective of Faculty of Economics and Business Administration 
Students regarding the accounting profession and whether these perceptions are influenced by gender 
and major. Our sample is derived from the Faculty students in Kilis 7 Aralik University. Survey method 
is used to collect data and it is conducted face to face. Also, 5 point Likert scale is used in this survey. 
SPSS statistical program is used to evaluate the data set. Krukal-Wallis Test is applied to determine how 
gender and major (Economics/Business) affect the  recognition of Accounting Profession. Based on our 
results,  there is no significant difference between economics and business students for the perception of 
Accounting Profession. On the other hand, gender influences the perception of Accounting Profession. 
Keywords: Accounting, Profession, Perception, Accountant 
Jel Code: J24, M41, M49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
288 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü  cercan@kilis.edu.tr 
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UŞAK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA VE UŞAK MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 
MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ* 

Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ289 

Öğr. Gör. Murat AYDIN290 

ÖZET 
Son yıllarda, donanımlı muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesi için açılan ve dört yıllık eğitimi 
olan muhasebe bölümleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının en fazla tercih edilen 
bölümlerindendir. Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi 
Sistemleri Bölümünü tercih eden öğrencilerin tercih öncelikleri ve muhasebe meslek mensuplarının 
muhasebe eğitimi üzerine düşüncelerini içermektedir. Bunun için bölüm öğrencileri ile anket çalışması 
yapılmış ve öğrencilerin bölüm ve meslek farkındalıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin bölümün 
ve mesleğin farkında oldukları, bölüm tercihlerinin bilinçli yapıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Uşak 
ilince bulunan yeminli mali müşavir ve mali müşavir ve muhasebeciler ile muhasebe eğitimi üzerine 
mülakat yapılmıştır. Meslek mensuplarının meslek eğitimi için görüşleri alınarak, eğitim ile ilgili 
normatif öneriler getirilmiştir.    
Anahtar Kelimeler: Finans Eğitimi, Muhasebe Eğitimi 
Jel Kodları: M49, I23. 
A STUDY ON STUDENTS OF DEPARTMENT OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AT 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES, USAK UNIVERSITY, AND THOUGHTS OF PROFESSIONAL 

ACCOUNTANTS ON THE ACCOUNTING EDUCATION IN UŞAK 

ABSTRACT 
In recent years, to educate equipped accounting professionals, with four-year education, the accounting 
department of School of Applied Sciences is one of the most popular departments at. In this study, 
reasons for the preference of students who prefer the Department of Accounting Information Systems of 
School of Applied Sciences, Uşak University, and the thoughts of the accounting profession on 
accounting education has been  studied. For this, we conducted a survey with students to measure 
awareness of the profession and department. It has been determined that students are aware of the 
department and the profession. Also the choice of department is made consciously. In addition, in Uşak, 
the interview with professionals on accounting education has been conducted. For vocational training of 
professionals taking into account the views of normative recommendations about the training have been 
introduced. 
Key Words: Finance Education, Accounting Education 

Jel Codes: M49, I23. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
* Bu çalışma “Adım Üniversiteleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının Muhasebe Bölümlerinde verilen Vergi 
Hukuku Eğitimi Üzerine Bir Araştırma” isimli 2015/SOSB005 numaralı Uşak Üniversitesi BAP Koordinasyon 
Biriminin desteklediği projeden üretilmiştir. 
289Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü 
290Uşak Üniversitesi, UBYO, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü - Maliye Doktora Öğrencisi 
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ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ MUHASEBESİ 
Doç. Dr. Mustafa KIRLI291 

Öğr. Gör. Tekmez KULU292 

ÖZET 
İşletmeler temel işlevlerini yerine getirirken, önemli bir üretim faktörü olarak enerjinin; ikame 
edilemeyecek bir unsur olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Makro ölçekte ülke ekonomilerinin ve mikro 
ölçekte de işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için enerjiyi etkin bir şekilde yönetmeleri gerekir. Bu 
bağlamda, enerji yönetimi, kurumlarda bağımsız bir birim olarak örgütlenmeli; enerji maliyetlerini 
azaltacak ve işletme faaliyet verimliliğini arttıracak önlemleri almalıdır. Çağdaş işletmecilik anlayışında 
enerji yönetimi; bir işletmede maliyetlerin azaltılması, rekabet gücünün arttırılması, işletme karlılığının 
arttırılması, işletme verimliliğinin arttırılması, enerjinin akılcı kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması 
gibi işlevlere sahiptir. Enerji muhasebesi, enerji tüketimini ve enerji maliyetlerini düzenli bir şekilde 
izleyen, kaydeden ve raporlayan bir bilgi sistemidir. Enerji yönetiminin kendisinden beklenen başarıyı 
sağlamasında; enerji muhasebesinin önemli bir katkısı vardır. Enerji muhasebesi, enerji yönetimi 
kapsamında işletmelere; enerji tedarik maliyetlerini azaltmada, enerji kullanım maliyetlerini azaltmada, 
işletme bütçelerinin yapılması gibi bir çok alanda faydalar sağlar. Enerji muhasebesi, kendisinden 
beklenen görevleri yerine getirerek; işletmenin tüm birimlerini, enerji maliyetlerini düşürme konusunda 
motive etmekte ve harekete geçirmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Enerji Maliyetleri, Enerji Yönetimi, Enerji Muhasebesi. 
Jel Kodları: M21, M41. 

 
ENERGY MANAGEMENT AND ENERGY ACCOUNTING 

ABSTRACT 
That the energy, as an important production factor, is a non-replaced element is an undeniable fact while 
the businesses perform their basic functions. In macro scale the economies of the countries and in micro 
scale businesses must manage the energy well in order to obtain their goals. In that sense, energy 
management should be organized as an independent unit within the institutions; it should take 
precautions to reduce the energy costs and to increase the operation productivity of the businesses. In 
the modern understanding of business administration, energy management has the functions such as 
reducing the costs in a business, increasing the competitiveness, increasing the operating profits, 
increasing the operation productivity, wise use of energy and reducing environmental pollution. Energy 
accounting is an information system that follows, records and reports the energy consumption and 
energy costs regularly. Energy accounting has a significant contribution in achieving the expected 
success of energy management. Energy accounting has benefits in many fields such as reducing energy 
supply costs, reducing energy consumption costs and making budgets of the business in the context of 
energy management. Energy accounting motivates and activates all the units of the business in terms of 
reducing energy costs by performing the duties which are expected from it.  
Key Words: Energy Costs, Energy Management, Energy Accounting. 
Jel Codes: M21, M41. 

GİRİŞ  

Küreselleşme dinamiklerinin tüm birey ve kurumları etkilediği günümüz  dünyasında, ekonomik ve 
finansal serbestleşme giderek artmakta; teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hıza ulaşmasıyla 
rekabet çok daha yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Müşteri talep ve beklentilerinin giderek çeşitlenmesi 
ve daha hızlı değişim göstermesi, pazar paylarını arttırmak isteyen ülke ekonomilerini ve işletme 
yönetimlerini; bu küresel rekabette kendilerine avantaj sağlayacak unsurlara yöneltmektedir. Bilindiği 
gibi rekabet ortamında en güçlü silahlardan biri de fiyattır. Mamullerin fiyatlarının belirlenmesinde ve 
oluşmasında mamul üretim maliyetlerinin önemi yadsınamaz. Günümüz üretim ortamında önemli bir 
maliyet unsuru olarak enerji maliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.  

                                                      
291 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu, mustafa.kirli@cbu.edu.tr . 
292 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu. 
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Küresel rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz ekonomik ortamında artan çevre kirliliğine 
bağlı olarak, çevreye duyarlı politikaların izlenmesi ve yasal bir zeminde zorunluluk olarak işletmeler 
tarafından dikkate alınması; enerjinin önemli bir maliyet unsuru olmasının yanında çevresel bir unsur 
olarak da yönetimini zorunlu hale getirmiştir.  

Gerek makro açıdan ülke ekonomilerinde, gerekse mikro ölçekte işletmelerde; enerji tasarrufu, enerji 
maliyetlerinin düşürülüp verimliliğin arttırılması konuları yöneticilerin gündemlerinde ön sıralarda yer 
almaktadır. Enerji  yönetimini işletmelerde bir birimle sınırlandırmak ve başarıyı o birimin çabalarından 
beklemekle arzu edilen sonuçların elde edilmesi mümkün değildir. Enerji yönetimi, işletmelerde tüm 
bölüm ve çalışanların katılımını gerektiren bir bilgi sistemi olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu 
bağlamda enerji ile ilgili kullanım verilerini izleyecek, bu verileri parasal tutarlara dönüştürecek, gerekli 
muhasebe kayıtlarını yapacak, planlanan sonuçlar ile gerçekleşen sonuçların karşılaştırmasını yaparak 
sapmaların analizini gerçekleştirip gerekli raporlamaları yapacak enerji muhasebesi, enerji yönetimi bilgi 
sisteminin bir alt bilgi sistemi olarak; enerji yönetiminin başarısında gerekli ve önemli bir araçtır. 

I. KAVRAMSAL OLARAK ENERJİ 

Üretimde zorunlu bir üretim faktörü olan enerji, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini 
yansıtmakta olan temel göstergelerden biri olarak günlük yaşamda her konuda kullanım alanı bulmakta; 
kimyasal, nükleer, mekanik, termal, jeotermal, hidrolik, güneş, rüzgar ve elektrik gibi değişik şekillerde 
ortaya çıkmakta ve uygun yöntemlerle birbirine dönüştürülebilmektedir(Koç ve Şenel, 2013, s.33). 

Enerji kavramsal olarak farklı tanımlarla açıklanabilmektedir. Aşağıda enerji kavramının farklı 
tanımlarına yer verilmiştir(Hepbaşlı’dan aktaran Özbakır, 2006, s.3):  

-Enerji, bir cismi bir yerden bir yere götürmek için harcanan güçtür. 

-Enerji, iş yapabilme yeteneğidir.  

-Enerji, bir işin veya bir üretimin gerçekleşmesi için gerekli olan madde, katalizördür. 

-Enerji, insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için kullandığı veya kullanmak zorunda olduğu doğadan 
direkt olarak ya da türeterek kullandığı kaynaktır. 

-Enerji, herhangi bir işin yapılabilmesi için gerekli olan vasıta, kabiliyettir. 

-Enerji, üretim için mutlak surette bulunması gereken potansiyel bir birikimdir. 

-Enerji, maddede bulunan ve uygun parametre ve şartlarda açığa çıkıp dönüşebilen bir kavramdır. 

-Enerji, tabiatta bulunan maddelerden bazılarında bulunan özel kuvvetlerin bir şekilde açığa çıkartılarak, 
bunun işe dönüştürülmesinde kullanılan bir kavramdır. 

-Enerji, bir işin, bir olayın veya bir hareketin gerçekleşmesi için bulunması gereken bir girdi veya 
herhangi bir ekzotermik kimyasal olay sonunda meydana gelen çıktı ya da çıktılardan birisidir. 

-Enerji, sanayi, yaşam ve her türlü doğa olaylarının ham maddesi, kaynağı veya itici gücüdür. 

Enerji kavramına konumuz açısından yaklaşırsak, çağdaş işletmecilikte; enerji bir girdi olarak 
değerlendirilmekte ve işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi yolunda enerjinin etkin bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Enerji yönetimi aracılığıyla “Enerjinin de üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan 
kaynakları yönetimi gibi işletme fonksiyonlarıyla beraber yönetilebilir ve yönlendirilebilir bir kavram” 
(Keçecioğlu, 1993, s.225) olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

II. ENERJİ YÖNETİMİ 

Enerji yönetimi, çevre standartlarından, güvenliğinden, üretim kalitesinden ödün verilmeksizin ve 
üretim düzeyini azaltmaksızın enerjinin daha fazla akılcı kullanımına doğru yapılandırılması, 
örgütlenmesi ve işletmenin kısa ve uzun vadeli verimliliği arttırıcı faaliyetlerinin tümünü 
oluşturur(Keçecioğlu, 1993, s.224).  
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Söz konusu faaliyetleri kapsayan enerji yönetimi, aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde 
tanımlanabilir(Shimizu’dan aktaran Özbakır, 2006, s.17): 

-Enerji Yönetimi, enerjinin optimum kullanılmasıdır. 

-Enerji Yönetimi, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını temin etmek amacıyla oluşturulmuş 
organizasyondur. 

-Enerji Yönetimi, kaynakların doğaya zarar vermeyecek şekilde etkin kullanımı için yapılan etkinliklerin 
tümüdür. 

-Enerji Yönetimi, enerjinin parasal olarak verimlilik düzeyinde optimum faydayı sağlayacak biçimde 
kullanılması için yapılan çalışmaların tümüdür. 

-Enerji Yönetimi, kullanılan enerjinin ölçülmesi, denetlenmesi, birim ürün ya da eylem başına enerji 
tüketiminin en aza indirilmesi  için bir sorumlu atanmasıdır. 

-Enerji Yönetimi, var olmayı sürdürürken en ekonomik yolun seçilebilme çalışmalarıdır. 

-Enerji Yönetimi, enerjinin başından sonuna kadar izlenilmesi, israf edilmemesi ve enerjiden yeterli 
oranda faydalanılmasıdır. 

-Enerji Yönetimi, insanlık için gerekli rahatlık ve konforun daha uzun süre sağlanmasıdır. 

-Enerji Yönetimi, parayı kullanma şekli ve yönetimidir. 

-Enerji Yönetimi, doğada mevcut bulunan enerjinin insan ihtiyacı doğrultusunca optimum şekilde 
kullanılmasıdır. 

-Enerji Yönetimi, enerji kayıplarının azaltılması ve doğru kullanılması yönünde yapılan çalışmalardır.  

-Enerji Yönetimi, enerjinin optimum şekilde kullanılmasıdır. 

İşletmenin toplam maliyetleri içerisinde giderek daha fazla pay almaya başlayan enerji girdi 
maliyetlerine odaklanan Enerji Yönetimi’nin amaçları aşağıdaki gibi ifade edilebilir(Şahin, 2015, s.1.): 

1.) Enerjiyi etkin kullanarak enerji tüketimini azaltmak, dolayısıyla maliyetleri düşürmek, 

2.) Enerji konuları arasında iyi bir iletişim sağlamak, 

3.) Enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, raporlama ve yönetim stratejileri geliştirmek ve 
uygulamak, 

4.) AR-GE çalışmaları ile enerji yatırımlarından geri dönüşümleri arttırmak için yeni ve daha iyi yollar 
aramak, 

5.) Tüm kullanıcıların enerji yönetim programı ile ilgilenmelerini ve onun bir parçası olmalarını 
sağlamak, 

6.) Enerji teminindeki kısıtlayıcı etkileri veya kesintileri azaltmak. 

Konumuz gereği çağdaş işletmecilik açısından ele aldığımız ve bir ekonomide mikro ölçekte önemini 
vurguladığımız Enerji Yönetimi’nin, ulusal ekonomilerin bütünü açısından da büyük bir önemi vardır. 
Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında ve ekonomik büyümelerinde yapı taşı olan yatırımların mikro ve 
makro ölçekte önemli bir unsuru olan enerji girdisinin ve enerji maliyetinin bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınması ve yönetilmesi gerekir. Aşağıdaki şekilde Enerji Yönetimi’nin mikro ve makro ölçekteki işlevleri 
özetlenerek gösterilmiştir: 

Şekil: Enerji Yönetimi’nin Mikro ve Makro Ölçekte İşlevleri 
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Kaynak: (Keçecioğlu, 1993, s.225)’den uyarlanmıştır. 

İşletmelerde başarılı bir enerji  yönetim programının uygulanabilmesi için üst yönetimin desteği ve 
işletmenin tüm bölüm ve çalışanlarının enerji  yönetim programına katılımı esastır. Bir işletmede enerji  
yönetim programı üç aşamada gerçekleştirilir: Birinci aşama, yönetimin enerji  yönetim programı ile 
ilgili kesin taahhüdünün gerçekleştiği aşamadır. Bu aşamada; yönetim, enerji  yönetim programının 
uygulamasına kesin olarak karar verir, bir enerji yöneticisi atanır ve işletmede bulunan departmanların 
temsilcilerinin yer alacağı bir enerji yönetim komitesi oluşturulur. Enerji  yönetim programının ikinci 
aşaması, etüt ve analiz aşamasıdır. İkinci aşamada; geçmiş dönemlerdeki enerji kullanım değerleri 
gözden geçirilir, işletme içinde enerji taraması yapılır, ön analizler yapılarak enerji etüt planları 
oluşturulur, etüt sonuçlarına dayalı olarak faaliyet dönemi enerji kullanımı hesaplanır ve enerji yönetim 
seçenekleri belirlenerek teknik ve ekonomik açıdan değerlendirmeler ve analizler yapılır. Enerji  yönetim 
programının üçüncü aşaması, programın yürütülmesi aşamasıdır. Enerji  yönetim programının 
yürütülmesi aşamasında, departmanlar ve işletme bazında verimlilik hedefleri ve yatırım öncelikleri 
belirlenir, ölçme ve raporlama yöntemleri uygulanmaya başlanır, sürekli bir şekilde raporlama yapılarak 
sonuçlar yöneticilere ve çalışanlara duyurulur ve sonuçlar, planlanan ve gerçekleşen değerler dikkate 
alınarak değerlendirilip; olumlu ve olumsuz sapmalar analiz edilerek gerekli önlemler alınır (Smith, 
1997).  

III. ENERJİ MUHASEBESİ 

Enerji muhasebesi, enerji tüketimini ve enerji maliyetlerini düzenli bir şekilde kaydeden, analiz eden ve 
raporlayan bir sistemdir. Bir işletmenin etkin yönetimi için finansal muhasebenin öneminde olduğu gibi 
enerji yönetiminin etkinliği için de enerji muhasebesine gereksinim vardır. Bir işletmede enerji 
maliyetlerinin düşürülmesinde enerji muhasebesi, etkili bir maliyet kontrol aracıdır. Enerji maliyetlerinin 
etkin bir şekilde yönetilebilmesi için enerji maliyetlerinin hangi unsurlardan oluştuğunun iyi bilinmesi 
gerekir. Bu bağlamda enerji muhasebesi, bir işletmeye enerji maliyetlerinin yönetiminde bir geri bildirim 
mekanizmasıyla ciddi katkılar sağlar; işletmenin yöneticilerine enerjiyle ilgili tüm unsurları kapsayan 

ENERJİ YÖNETİMİ 

Mikro Ölçekte 
"Enerji Yönetimi" 

 

Maliyetlerin Azaltılması 

Enerjinin Akılcı Kullanımı 

Etkin Enerji Politikaları 

Rekabet Gücünün Arttırılması 

Yeni Teknolojik Yapılanma 

Çevre Kirliliğinin Azaltılması 

İşletme Karlılığının Arttırılması 

 

Makro Ölçekte             
"Enerji Yönetimi" 

 
Sürekli ve Dengeli Ekonomik 

Büyüme 

Etkin Enerji Politikaları 

Enerji Arzının Çeşitlendirilmesi 

Yeni İş Alanlarının Açılması 

Enerji İthalatının azaltılması 

Ödemeler Dengesinde İyileşme 

Enerji Ağırlıklı Yatırım Bütçeleri 

Enerji Yoğunluğunun Azaltılması 
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verileri ileterek, gerekli analizlerin yapılmasına ve etkin bir maliyet yönetiminin geliştirilmesine 
yardımcı olur (California Energy Commission, 2000). Bir işletmede, enerji muhasebesi uygulamasının 
temelini oluşturacak enerji muhasebesi sistemi; işletmenin faaliyet alanı, üretim şekli ve üretim 
kapasitesi dikkate alınarak geliştirilir. Enerji muhasebesi sisteminin aşamaları aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir: 

Tablo-1: Enerji Muhasebe Sisteminin Aşamaları 

AŞAMALAR FAALİYET 

Birinci Aşama 

Dönemsel raporlama periyodunu, üretim bölümlerinde ve/veya 
süreçlerinde kullanılan enerjinin türünü, miktarını, elde edilecek 
üretim miktarını ve özgül enerji tüketimini kapsayacak sürekli bir takip 
ve kontrol mekanizmasının temelini oluşturacak standart bir formatın 
geliştirilmesi.  

İkinci Aşama 

“Özgül Enerji Tüketimi” nin hesaplanabilmesi için gerekli teknik 
altyapının kurulması. (“Özgül Enerji Tüketimi”, “Enerji Yoğunluğu” 
kavramıyla aynı anlamda olup verimlilik düzeyinin ölçülmesinde 
önemli bir enerji verimlilik göstergesidir. “Özgül Enerji Tüketimi”, 
kullanılan enerji miktarının finansal bir göstergeye oranlanmasıyla 
hesaplanmaktadır.) 

Üçüncü Aşama 
İhtiyaç duyulan verilerin toplanması, analiz edilmesi ve 
raporlanmasından sorumlu kişilerin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi. 

Dördüncü Aşama Raporlama sonuçlarının değerlendirilmesi. 

Beşinci Aşama 
Sonuçlara bağlı olarak enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik 
verimlilik arttırıcı faaliyetler için gerekli adımların atılması. 

Kaynak: (Dodi, 2010, s.114)’den uyarlanıp derlenmiştir. 

Enerji muhasebesi, diğer maliyet muhasebesi uygulamalarında olduğu gibi enerji yönetimi bakımından 
son derece önemli bir araç olarak; işletmeye, enerji maliyetlerinin kontrolünde, kısa ve uzun vadede 
sistemin enerji kullanım eğiliminin belirlenmesinde, bütçe ve plan hazırlıklarının yapılmasında, 
yatırımların karlılığını hesaplamada ve enerji tasarrufu için daha fazla kaynak ayrılmasında yardımcı 
olacak bilgiler sağlar(Karslı, Güllüce ve Saraç, 2011, s.3). Planlı bir sistem içinde genel enerji 
verimliliğinin arttırılması için disiplinli bir yönetim anlayışıyla enerji tüketiminin ölçülmesi ve 
raporlanması olarak da açıklanabilen enerji muhasebesinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla işletme 
yönetimi, bir üretim faktörü olarak enerji girdisinin maliyet analizini gerçekleştirerek işletmenin faaliyet 
verimliliğinin ve karlılığının arttırılmasını sağlayabilir(Dodi, 2010, s.114). 

Enerji muhasebesi, enerji tüketimini ve maliyetlerini düzenli bir şekilde takip eden ve kaydeden bir 
sistem olarak üç ana bölümden oluşur(Capehart, Turner ve Kennedy, 2003, s.25): 

i.)   Enerji kullanımının izlenmesi: İşletmede faaliyet, departman, süreç, fonksiyon ve mekan bazında 
kullanılan enerji miktarının ölçülmesi ve takip edilmesi. 

ii.)  Kullanılan enerjinin kaydedilmesi: İşletmede faaliyet, departman, süreç, fonksiyon ve mekan bazında 
kullanılan ve ölçülen enerji miktarının parasal olarak ana ve yardımcı hesaplara kaydedilmesi. 

iii.) Kullanılan enerjinin performansının ölçülmesi: Sorumluluk muhasebesinin önemli bir olgusu olan 
maliyet merkezlerine enerji akışının izlenmesi; giren enerji üretim faktörünün maliyetinin, edilen çıktının 
(mamulün) parasal büyüklüğüyle karşılaştırılarak performans ölçümünün yapılması, Enerji 
Muhasebesinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. 
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İşletmelerde finansal muhasebenin uygulama düzeyleri ile enerji muhasebesinin uygulama düzeyleri 
temel seviyeden ileri seviyelere doğru hiyerarşik olarak karşılaştırılırsa aşağıdaki tabloda belirtilen 
çıkarımlar yapılabilir(Capehart, Turner ve Kennedy, 2003, s.25). Üçüncü düzeyin öngördüğü enerji 
muhasebesi uygulamalarına ulaşılmış olması bile, bir işletmede etkin bir enerji yönetiminin 
sağlanmasında kanaatimizce yeterli görülmektedir. 

Tablo-2: Finansal Muhasebe ve Enerji Muhasebesinin Uygulama Düzeyleri Açısından 
Karşılaştırılması 

UYGULAMA 
DÜZEYLERİ 

(TEMEL 
SEVİYEDEN İLERİ 

SEVİYELERE 
DOĞRU) 

FİNANSAL MUHASEBE ENERJİ MUHASEBESİ 

1. SEVİYE 

Muhasebenin Temel 
İşlevleri: Kaydetme, 

Sınıflandırma, Özetleme ve 
Raporlama 

Ölçüm, Raporlama ve Enerji Etkinlik 
Endekslerinin Hesaplanması 

2. SEVİYE 
Maliyet Muhasebesi 

Uygulamaları 
Farklı Maliyet Merkezlerinin Enerji Akımının ve 

Faydalanma Etkinliklerinin Ölçümü 

3. SEVİYE 

Tarihi(Geçmiş) 
Standartlarla Standart 

Maliyetleme 

Maliyet Merkezlerinde Enerji Kullanımının Etkin 
Ölçümü ve Geçmiş Verilerle Karşılaştırılarak 
Sapmaların ve Nedenlerinin Raporlanması 

4. SEVİYE 
Mühendislik Standartlarıyla 

Standart Maliyetleme 

3. Seviyedeki Faaliyetin 3. Seviyede Kullanılan 
Geçmiş Veriler Yerine Mühendislik 

Hesaplamalarıyla Elde Edilen Enerji Tüketim 
Standartları Kullanılarak Gerçekleştirilmesi 

Bir üretim faktörü olarak enerji girdisine ve bir üretim maliyeti unsuru olarak enerji maliyetine 
odaklanan enerji muhasebesi, işletmelere birçok fayda sağlar. Enerji muhasebesinin işletmelere sağladığı 
faydalar, aşağıda ana başlıklar halinde sıralanmıştır(California Energy Commission, 2000, s.1-3): 

1.) Enerji kullanımını ve maliyetini kaydederek kişi, birim, bölüm ve maliyet merkezi bazında 
sorumluluğu raporlama, 

2.) Piyasa koşullarında enerji girdi maliyetlerinin takibi yapılarak tedarik maliyetlerini kontrol etme, 

3.) Enerji sağlamaya yönelik sermaye yatırımlarının analizi ve değerlendirilmesi, 

4.) Enerji Yönetiminin başarısının değerlendirilmesi, 

5.) İşletmede Enerji Yönetimini teşvik edici tedbirlerin alınması, 

6.) İşletme bütçelemesinde sağlıklı ve güvenilir bilgi kaynağı olması, 

7.) 2. maddede sayılan faydanın devamı olarak enerji tedarik sağlayıcılardan daha düşük fiyatla enerjiyi 
satın alma konusunda detaylı bilgi edinilmesi ve  fiyatların analiz edilmesine yardımcı olması. 

Enerji muhasebesi, bir işletmede yaptığı hesaplamalar, gerçekleştirdiği kayıtlar ve sunduğu raporlar 
sayesinde; işletmenin tüm birimlerini, enerji maliyetlerini düşürme konusunda motive etmekte ve 
harekete geçirmektedir. Enerji muhasebesini uygulayan işletmelerde; enerji muhasebe sisteminin 
kurulmasında, yeterli sayıda personelin görevlendirilmemesi, görevlendirilen personelin yeterli mesaiyi 
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enerji muhasebesi uygulamalarına ayırmaması ve sistemin etkinliğini sağlayacak ölçüde etkin bir 
iletişimin işletmenin bütününü kapsayacak şekilde sağlanamaması enerji muhasebesi uygulamalarında 
başarısızlık etmenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji muhasebesi tek başına kendinden beklenen 
başarıyı gerçekleştiremez; enerji muhasebesi, enerji yönetiminin bir aracı olarak kurulup uygulanırsa 
arzu edilen sonuçlar elde edilmiş olur. İşletme yöneticileri, enerji yönetiminin etkin bir aracı olarak enerji 
muhasebesinden işletme bütçelerinin yapılmasında ve kaynakların sermaye yatırımlarına tahsis 
edilmesinde de faydalanır(California Energy Commission, 2000, s.25). 

SONUÇ 

Yaşamın tüm alanlarında kullanımı zorunlu olan enerji, ikame edilemez  ve hayati derecede önemli bir 
unsurdur. İşletmeler büyüme,  pazar paylarını arttırma, maliyetlerini düşürme, karlılıklarını arttırma ve 
verimliklerini arttırma gibi amaçlarına ulaşmak için enerjinin optimum kullanımını sağlayacak 
politikaları izlemeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Enerji yönetimi, işletmelerde enerjinin tedarikinden, 
kullanımına ve kullanım sonrası elde edilen çıktıya kadar enerjinin izlenmesini, analiz edilmesini ve 
değerlendirilmesini gerekli kılar. İşletmeler, enerji yönetimi uygulamalarının gerçekleşmesinde en 
büyük yardımı, enerji yönetiminin ayrılamaz bir bileşeni olarak Enerji muhasebesinden alır. Enerji 
muhasebesi olmaksızın, enerji yönetiminden beklenen enerji tasarrufu, enerji maliyetlerinin düşürülmesi 
ve verimlilik artışı gibi sonuçların elde edilmesi mümkün değildir. Enerji yönetiminin en güçlü silahı 
olarak Enerji muhasebesi, enerji ile ilgili tüm verileri miktar ve parasal olarak izleyip, ölçen ve kaydeden 
bir bilgi sistemidir. Enerji muhasebesi, planlanan ve gerçekleşen sonuçların karşılaştırılıp gerekli 
analizlerin yapılarak sapmaların belirlenmesinde, bunların raporlanmasında ve gerekli tedbirlerin alınıp; 
yeni politikaların üretilmesinde önemli bir alt bilgi sistemi olarak enerji yönetiminin başarısında en 
büyük katkıyı sağlamaktadır.  
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GENETICS ND ETHICS: NEW VERSIONS OF HUMAN  
GENETİK VE ETİK: YENİ VERSİYON İNSAN 

Prof. Dr. F. Sırrı ÇAM293 

ABSTRACT 

Where is he running to Humanity? All of a sudden we have to find ourselves in the 21st century. The 
previous century no human life was so deeply affected. The science that have seen most of the systems 
and many dogmas, and that led to many innovations on their deposits, the old "do not know, so we may 
believe in" pledge, "We do not know, so I investigate" responds to the question. Today's technological 
and our knowledge level we owe to scientific knowledge. Our average life expectancy rose steadily 
through science and we come closer to our natural biological age limit. Also in this way, cellular and 
molecular mechanisms underlying the function we understand in more detail. Is due to the deterioration 
of cell function, we noticed that the arrival of various diseases. Bacteria, fungi, or viruses such as the 
factors that we know cause damage to an organism's life cycle. Mankind, by organizing its genetic 
programs of this legislative process came to a position to make a permanent change. Pharmacology 
industry increasingly benefiting this comprehensive information in molecular biology and from the 
technical possibilities related to it. We have not seen "......... I found the gene" the news begins with the 
sentence as no newspaper or television programs. Recombinant DNA technology has become part of our 
lives from the food we eat, until it reaches the medicines and vaccines that we use. Without this 
technology, what could we learn about molecular structure of our immune system, the mechanisms 
involved in cancer, the structure of growth hormone or insulin or about AIDS? If someone got up and 
said that the era of molecular biology and genetics in the second half of the 20th century, many will also 
be considered unfair.  

Anahtar Kelimeler:   Genetics, Bioethics, Biotechnology, Cloning.    

Jel Code: I120  
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SOSYAL AĞ KULLANIMININ BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ* 
Psik Dan. Asena YILMAZ294   
Doç. Dr. Mehmet BİLGİN295 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin sosyal ağ kullanımlarının beş faktör kişilik özellikleriyle ilişkisini 
incelemektir. Araştırmanın örneklemi 11-18 yaşları arasında, 7-8-9-10-11 ve 12. Sınıfa devam eden 548 kız 
ve 441 erkek olmak üzere, toplam 989 ergendir. Örneklem,  Adana ili Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve 
Çukurova ilçe sınırları içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim türünde devlet 
okulları arasından tabakalı ve seçkisiz örnekleme yöntemini ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 
ergenlerin, kişilik özelliklerine ilişkin veriler "Beş Faktör Kişilik Ölçeği",  kişisel bilgileri ve sosyal medya 
kullanımlarına ilişkin veriler ise araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak elde 
edilmiştir. Verilerin analizinde sosyal medya kullanım saatlerinin beş faktör kişilik özelliklerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi ANOVA, sosyal medya kullanım 
amaçlarının ve sosyal medya hesaplarının beş faktör kişilik özelliklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını anlamak için ise tek yönlü MANOVA yapılmıştır. Sosyal ağ kullanım sürelerine göre 
beş faktör kişilik özelliklerinden gelişime açıklık ve yumuşakbaşlılık alt boyutları arasında anlamlı 
farklılık bulunmazken; özdenetim, nevrotizm ve dışadönüklük alt boyutları arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Sosyal ağları kullanım amaçlarının beş faktör kişilik özellikleri ile ilişkisinde her bir 
kullanım amacı için farklı kişilik özellikleri ile anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Ergenlerin 
sosyal medya kullanımında “Yeni arkadaşlar edinmek” amacı öz-denetim kişilik özelliği, “Çevrimiçi 
sohbet etmek” amacı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim ve dışadönüklük, “Fotoğraf paylaşmak” amacı ile 
nevrotizm ve dışadönüklük, “Yorum yapmak” amacı ile öz-denetim ve dışadönüklük, “Bilgi edinmek” 
amacı ile öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Video paylaşmak” amacı ile öz-denetim ve 
dışadönüklük, “Haber paylaşmak” amacı ile gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Oyun oynamak” amacı 
ile öz-denetim ve nevrotizm, “Tanıdıklarıyla iletişim kurmak” amacı ile yumuşakbaşlılık ve 
dışadönüklük,“Arkadaşlarının ne yaptığını kontrol etmek” amacı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim, 
nevrotizm ve dışadönüklük, “Boş zamanlarını geçirmek” amacı ile öz-denetim, nevrotizm ve 
dışadönüklük kişilik özellikleri ile anlamlı farklılık bulunmuştur. Kullanılan sosyal medya hesaplarının 
beş faktör kişilik özellikleri ile ilişkisinde her bir kullanım amacı için farklı kişilik özellikleri ile anlamlı 
farklılıkların olduğu bulunmuştur. Ergenlerin kullandıkları sosyal medya hesaplarından “Facebook" 
kullanımı  ile nevrotizm, “Twitter” kullanımı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim, gelişime açıklık ve 
dışadönüklük, “Google +” kullanımı ile gelişime açıklık kişilik özelliği, “Youtube” kullanımı ile öz-
denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük,  “Instagram” kullanımı ile öz-denetim, nevrotizm, gelişime 
açıklık ve dışadönüklük, “Foursquare” kullanımı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim, nevrotizm ve 
dışadönüklük, "Vine"  kullanımı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, 
“Blogspot” kullanımı ile yumuşakbaşlılık ve öz-denetim, “Tumblr” kullanımı ile yumuşakbaşlılık,  öz-
denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Pinterest” kullanımı ile öz-denetim ve gelişime açıklık, 
“Skype” kullanımı ile öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Whatsapp” kullanımı ile öz-
denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük kişilik özellikleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.  
Keywords: Beş faktör kişilik özellikleri, sosyal medya, sosyal ağlar, ergen. 

JEL Kodu: I100 Health. General. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL NETWORK USE AND SOME PERSONALITY TRAITS  

ABSTRACT 
The aim of the research, is to examine the relationship between adolescents' five-factor personality 
features by use of Social Media. As for sample, there are 548 girl and 441 boy students and they are 
between the ages of 11-18. Students who are Attached to the Ministry of Education’s secondary and high 
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schools Anatolian type. They were determined by the random sampling method.  Adolescents’ data 
participating in the study, are determined by Big Five Factor personality traits Scale. Prepared data on 
the use of social media called "Personal Information Form" has been obtained by researcher. In the 
analysis of data , understanding of social media use times whether it differs according to big five 
personality traits, One-way analysis of variance ANOVA,was used.  Intended use of social media visit, 
understanding social media account whether it differs by big five personality traits or not, one way 
MANOVA had been done by the researcher. According to the social media using time, there was no 
significant difference between the agreeableness and openness subscales. On the other hand, there is a 
significant differences between conscientiousness, extraversion and neuroticism.  In association with five 
personality traits of social media purpose, it was found that there are significant differences with 
different personality traits for each purpose. Adolescents' use of social media, the purpose of  " chat line " 
is related to conscientiousness, extraversion, agreeableness  personality trait. " Make new friends " is 
related to conscientiousness personality trait." To share photos" is related to Neurouticism and 
extraversion personality trait. " Make a comments " is related to conscientiousness, extraversion 
personality trait. "To obtain information " is related to conscientiousness, openness and extraversion 
personality trait. " Sharing a video " is related to conscientiousness and extraversion personality trait. " 
Sharing News " is related to conscientiousness  and extraversion personality trait. "Playing a game " is 
related to conscientiousness and neurouticism personality trait. "To communicate with familiar" is 
related to c agreeableness and extraversionpersonality trait." To check what your friends are doing" is 
related to neurouticism, extraversion, openness and conscientiousness personality trait. "Spend their free 
time" is related to conscientiousness, extraversion and neurouticism personality trait.  In association with 
five personality traits it was found tohat there are significant differences with different personality traits 
for each purpose in the aim of social media accounts used. " Facebook " is related to neurouticism 
personality trait. “Twitter" is related to agreeableness,extraversion, openness and conscientiousness 
personality trait. " Google + " is related to openness personality trait. " Youtube" is related to 
extraversion, openness and conscientiousness personality trait."Instagram " is related to extraversion, 
openness, conscientiousness and neurouticism personality trait. "Foursquare" is related to neurouticism, 
extraversion, openness and conscientiousness personality trait. " Vine " is related to extraversion, 
agreeableness,openness and conscientiousness personality trait. " Blogspot" is related to agreeableness 
and conscientiousness personality trait. " Tumblr" is related to agreeableness, extraversion, openness and 
conscientiousness personality trait. "Pinterest " is related to neurouticism, extraversion, openness and 
conscientiousness personality trait. " Skype" is related to openness and conscientiousness personality 
trait. "Whatsapp" is related extraversion, openness and conscientiousness personality trait. 
Keywords: Five-factor personality traits, social media, social networks, adolescent.,  

JEL Code: I100. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN KADINLARDA ÜREME VE 
CİNSEL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN296 

ÖZET 
Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet farklılıklardan öte toplumsal kültürün kadın ve erkeğe 
atfettiği psiko sosyal özelliklerdir. Farklı toplum, coğrafya ve farklı zamanlarda toplumsal 
cinsiyet anlayışının değiştiği görülmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin (TCE) eğitim, istihdam, ekonomi ve sağlık gibi pek çok alanda kadınları olumsuz 
yönde etkilediği bilinmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kadınlar erkeklere oranla daha 
düşük eğitim, ekonomik ve istihdam düzeyine sahiptirler. Kadın sağlığıyla ilgili olarak TCE’nin 
en çok yapıldığı alan üreme sağlığına ilişkin sorunlardır. Çünkü kadınların yaşamları boyunca 
üremeye bağlı hastalık yükleri erkek cinsiyete göre yaklaşık olarak üç kat fazladır. Cinsiyet 
ayrımcılığı nedeniyle en fazla yaşanan üreme sağlığı sorunları cinsiyet seçimi, töre ve namus 
cinayetleri, şiddet, cinsel istismar, paralı seks, cinsel işlev bozuklukları, bekaret kontrolü, 
adölesan gebelik, sağlığa zararlı düşükler, istenmeyen gebelikler, gebelik, doğum, doğum 
sonrası komplikasyonlar, anemi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menopoz, jinekolojik kanser 
gibi gibi pek çok üreme sağlığı sorunu ile de karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca kadınların erkek 
cinsiyete göre sağlığı hizmetlerine ulaşmada ve sağlık kaynaklarının kullanımında da yetersiz 
olduğu görülmektedir. Bu durum çalışmamızın planlanmasında belirleyici unsur 
oluşturmuştur. Çalışmamızda ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın üreme ve cinsel 
sağlığına etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık, Kadın 

JEL Code: I10,I12,I14 
THE EFFECTS OF GENDER INEQUALITY ON WOMEN'S REPRODUCTIVE AND SEXUAL 

HEALTH 

ABSTRACT 
Gender is psychosocial characteristics that social culture in which women and men ascribe 
beyond their biological sex differences. Gender refers to how a person's biological sex is 
culturally valued and interpreted into locally accepted ideas of what it is to be female or male. It 
is observed that changed the understanding of gender in different society, different 
regions and different times. Women's health are known to be adversely affected from gender 
inequality in many areas such as education, employment, economy and health. Therefore, 
women being less likely than men with educational, economic, employment ve health level. 
Women’s reproduction-related disease loads three times more than male sex. Most experienced 
reproductive health issues are gender selection, honor killings, violence, sexual abuse, 
mercenary sex, virginity examination, sexual dysfunctions, adolescent pregnancy, harmful 
abortions, unwanted pregnancies, pregnancy, childbirth, postpartum complications, anemia, 
sexually transmitted diseases, menopause, gynecological cancer. In addition, women are 
insufficient at the use of access to health services and health resources compared to men. This 
has created the determining factor in the planning of our work. We aimed to discuss the effects 
of gender inequality on women's reproductive and sexual health . 
Key Words: Gender İnequality, Reproductive Health , Sexual Health, Women 
JEL Code: I10,I12,I14 
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SOVERIGN WEALTH FUND AS PUBLIC SAVING / INVESTMENT 
INSTRUMENT: THE CASE OF TURKEY  

Yrd. Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ297 
Mustafa Alpin GÜLŞEN298 

ABSTRACT 
Sovereign Wealth Fund (SWF) is usually defined as a state-controlled investment instrument, which is 
financed with foreign currency. Establishment of SWFs as public sector saving and investment 
instrument constitutes an independent fiscal and monetary area. Since the 1950s, these funds have been 
mainly used by surplus countries, although they have been established for different purposes over time. 
In this context, these funds were established in order to evaluate excessive foreign exchange reserves as a 
result of hydrocarbon and non-commodity export, and then other purposes emerged: to reduce 
economic fragility, to make investment that will provide development and to leave savings for future 
generations. The SWF established in our country aims to create a policy tool unrestricted by budgetary 
constraints of domestic savings and unaffected by economic crisis environment in line with the 
development goals, thus forming a free space for public sector investments. With the TSWF (Turkish 
Sovereign Wealth Fund) is designed to enable additional employment and to avoid economic crisis or 
political shock, as well as to provide low-cost financing for long-term investments and to prevent the loss 
in value of financial assets. In this study, implementation rationale of SWF in Turkey that seen as a 
solution that would not increase savings rate, which is structural problem of Turkey, as well as its 
viability assessment and the benefits to financial structure. In addition, the relevant potential problems 
such as its audit process, accountability and transparency will be discussed  
Keywords: Sovereign Wealth Fund, Turkey Wealth Fund, Investment, Saving 
Jel Codes: G15, G20, G23 

KAMU TASARRUF/YATIRIM ARACI OLARAK ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKIYE ÖRNEĞI 

ÖZET 
Ulusal Varlık Fonu (UVF) genellikle döviz varlıkları tarafından finanse edilen devlet kontrolündeki 
yatırım aracı olarak tanımlanmaktadır. Kamu sektörünün tasarruf ve yatırım aracı olarak UVF’lerin 
kurulması bağımsız bir maliye ve para politikası alanı oluşturmaktadır. 1950’lerden bu yana özellikle 
ödemeler bilançosunda fazla veren ülkelerin kullanmaya başladığı bu fon, zamanla farklı amaçlar için 
kurulmuştur. Bu kapsamda ilk başta petrol ve petrol dışı emtia ihracatı sonucu, aşırı döviz rezervlerini 
nemalandırmak amacıyla kurulan bu fonlar daha sonra iktisadi kırılganlıkları azaltmak, kalkınmayı 
sağlayacak yatırımları yapabilmek ve gelecek nesillere tasarruf araçları bırakmak için kurulmuşlardır.  
Ülkemizde kurulması hedeflenen UVF ile yurtiçi tasarruflarının bütçe kısıtına bağlı kalmadan ve kriz 
ortamından etkilenmeden kalkınma hedefleri doğrultusunda bir politika aracı oluşturmakta ve kamu 
sektörü yatırımlarına serbest bir alan oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye Varlık Fonu olarak 
kurulması planlanan bu fonun ek istihdam katkısının yanı sıra ekonomik kriz ve beklenmeyen siyasi 
olaylar karşısında dayanıklılığının artması, uzun vadeli altyapı projelerine ucuz finansman sağlamada 
kullanılması ve ülke finans varlıklarının değer kaybının önüne geçilmesinin planlandığı söylenmektedir.   
Bu çalışma, ülkemizin yapısal sorunlarından olan tasarruf oranlarının artmaması nedeniyle bir çıkış yolu 
olarak görülen UVF’lerin Türkiye’de uygulanma gerekçesi ve uygulanabilirliği ile mali yapıya olacak 
olan faydaları ve son olarak Ulusal Varlık Fonu’nun uygulanmasında denetim, şeffaflık ve hesap 
verilebilirlik gibi ortaya çıkacak olası sorunlara değinilecek ve dünya örnekleri ile mukayeseli bir analiz 
gerçekleştirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Varlık Fonu, Türkiye, Yatırım, Tasarruf. 
Jel Kodu: G15, G20, G23. 
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VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDAN 
BEKLEDİĞİ HİZMETİN KALİTESİ 

Arş. Gör. Ela HİÇYORULMAZ 
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN 

ÖZET 
Rekabet avantajı sağlamaya çalışan işletmeler yenilik yapmaları gerektiğinin farkına varmaktadır. 
Çünkü teknoloji ve küresel ortamların hızla değişimi tüketicilerin isteklerinde de birtakım değişikliklere 
neden olmuştur. Müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda muhasebe meslek mensuplarının 
dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının deneyimli ya da 
daha düşük ücret ile çalışıyor olması müşteri memnuniyeti açısından günümüzde yeterli olmamaktadır. 
Bunların yanında; ofislerin fiziksel görünümü, mükelleflerine yanıt verebilir olmaları, empati 
kurabilmeleri, yaptıkları iş için güvence sağlamaları ve güvenilirlik konusunda hassasiyet göstermeleri 
vergi mükelleflerinin önemsediği özellikler arasındadır. Tüm bu noktalarda gerekli özeni gösteren 
muhasebe meslek mensuplarının rakiplerinden daha çok ön plana çıkması beklenmektedir. Çünkü 
hizmet kalitesini üst düzeylere taşımış olacaklardır. Bu çalışmada da muhasebe meslek mensuplarının 
vermiş oldukları hizmet kalitesi algılarında bir farklılık yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. Hizmet 
kalitesini algılamaya yönelik olarak SERVPERF ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarını; 
empati, güvenlik, yanıt verilebilirlik, güvenilirlik ve fiziksel görünüm oluşturmaktadır. Ancak 
araştırmamızda dört boyut tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket 1 Haziran-15 Ağustos 2016 
tarihleri arasında Çorum’da bulunan vergi mükelleflerine uygulanmıştır. Toplamda 253 anket geçerli 
kabul edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. Analizler için SPSS programı kullanılmış ve analizleri 
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; örneklem büyüklüğü olan 253 sayısı yeterli olarak belirlenmiştir. 
Hizmet kalitesi algıları ile demografik özellikler arasında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 
İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile muhasebe meslek mensubunun ünvanı arasında farklılık tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Muhasebe Meslek Mensupları, SERVPERF 
JEL Kodu: M4.  

SERVICE QUALITY OF ACCOUNTING PROFESSIONALS THAT TAXPAYERS EXPECT 

ABSTRACT 
Businesses trying to gain competitive advantage are recognizing the need for innovation. Because 
rapidly changing of technology and global environment has led to some changes in the demands of 
consumers. There are many points for accounting professionals to be aware to ensure customer 
satisfaction. In terms of customer satisfaction it is not enough today that accounting professionals have 
experience or working with lower wages. Besides; the physical appearance of the offices, to be able to 
respond to taxpayers, to be able to empathize, providing assurance for their work and showing concern 
about the reliability are among the features that taxpayers care about. The accounting professionals that 
show due diligence in all these points are expected to be more prominent than their competitors. Because 
they would move the quality of service to the top. In this study, it has been examined if accounting 
professionals cause a difference in perception of quality of services they provide. SERVPERF scale has 
been used regarding the perception of service quality. The sub dimensions of the scale are empathy, 
assurance, responsiveness, reliability and tangibles. However, in our study four dimensions were 
identified. The questionnaire used in the study was applied to taxpayers in Çorum in the time period 
from the 1st of June to the 15th of August 2016. A total of 253 surveys have been valid and were taken 
into evaluation. SPSS was used for analyses and its analyses were applied. It has been investigated 
whether there is a difference between the perception of service quality and demographic characteristics. 
A difference between the business sector in which it operates and title of accounting professional has 
been determined. 
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Accountanting Profession Members, SERVPERF JEL 

Code: M41 
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VERGİ ETİĞİ VE KÜLTÜRÜNDE TEŞVİKLER 
Yrd. Doç. Dr. Muhammed SAMANCI299 

Yrd. Doç. Dr. Osman SİRKECİ300 

ÖZET 
Vergiler diğer çeşitli gelirlerle birlikte devlet örgütünün rolü gereği yerine getirmekle mükellef 
tutulduğu maliyetlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır. Güncel yaklaşımlarla sosyoekoteknik 
maliye politikalarının başlıca aracı olarak vergilere ve vergisel araçlara toplumsal anlaşmanın gereği 
olarak kabul edilen devletin gelir kaynağı olmasının yanında sosyal adaletin de sağlanması amacıyla 
sıkça başvurulmaktadır. Sosyal refah hedefli politikalardan teknolojik ve girişimcilik teşvikli kalkınma 
politikalarına kadar çok geniş bir yelpazede vergisel araçların, oluşan, yerleşerek kabul gören etik 
kurallar ve kültür ile de etkinleştirilerek efektifleştirildiği gözlenmektedir. Ortak kullanılan kurumlara 
katkı olarak ortaya çıkan bu katılımlar ilk evrelerinde “vergi” veya “zorunlu ödeme” şeklinde 
adlandırılmıyor, algılanmıyor ancak topluluk halinde yaşamanın kaçınılmaz gereklerinden olarak daha 
iyi bir yaşamın sağlanması amacıyla gönüllük esasına dayanıyordu. Vergisel kamu ödemeleri tarih 
boyunca geçirilen değişim süreci ile birlikte yaklaşık bu günkü anlamına yakın olarak M. Ö. 4000 
yıllarında ilk devletlerin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Mezopotamya’da vergilerin insan 
hayatının tüm alanlarına nüfuz etmesine rağmen bireylerin ödeme güçlerine uygunluğu ve gelir 
dağılımı adaleti bakımından yoksulları da gözeten bir niteliğe sahip olmasına önem veriliyordu. Daha 
çok din kültürü ile nizam edilen toplum ve devlet yapılarında İslam’daki servetten alınan kırkta birlik 
Zekât benzeri vergiler özellikle yoksulların hayat şartlarının düzeltilmesinde kullanılmıştır. Bu 
değerlendirme çalışmasında verginin, düzenleyici, iyileştirici, teşvik edici fonksiyonları incelenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Vergi Etiği, Vergisel Teşvikler, Vergi Algısı, Vergi Kültürü, Efektif Vergi. 
Jel Kodları: H230, H250, H260 
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TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HAKLARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 
FAAL OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNDE AMPRİK BİR 

ÇALIŞMA* 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN301 

Arş. Gör. Özlem SÖKMEN GÜRÇAM302 

ÖZET 
Mükellef hakları ilk olarak İngiltere’de Magna Carta ile gündeme gelmiştir. Daha sonra ABD, Avustralya 
ve Kanada gibi ülkeler de mükellef hakları ve mükellef haklarının korunması konularına yasalarında yer 
vermişlerdir. Günümüzde de bu konular, vergi idarelerinin değişen ve yenilenen anlayışıyla birlikte 
mükellefler açısından önem kazanmaktadır. Vergi idarelerinde mükellefe rağmen iş yapılması anlayışı 
değişerek mükellefle birlikte iş yapılması anlayışı, mükellef haklarının önemini daha çok arttırmaktadır. 
Türkiye’de de mükellef hakları 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Mükellef Hakları Bildirgesini 
yayınlamasından sonra önemi artmaya başlamıştır. Makalede öncelikle Türkiye’de mükellef haklarına 
yer verilmekte ve Doğu Anadolu Bölgesinde faal olan gelir vergisi mükelleflerinin mükellef hakları ile 
ilgili görüşleri analiz edilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Mükellef Hakları, Mükellef Bildirgeleri ve Doğu Anadolu Bölgesi 
Jel Kodu: K34 

ABSTRACT 
Taxpayer rights came to the agenda for the first time with the Magna Carta in England. Then, other 
countries like the USA, Australia and Canada included taxpayer rights and the protection of taxpayer 
rights in their legislations. Today, these topics are becoming more important than ever for the taxpayers 
with the changing and renewing understanding of tax offices. The understanding of “doing the job in spite 
of the taxpayers” in the tax offices has changed and the understanding of “doing the job together with the 
taxpayers” has increased the importance of taxpayer rights. Taxpayer rights in Turkey gained importance 
after it was released in the Taxpayer Rights Declaration of Income Management in 2005. In this study, 
firstly, taxpayer rights in Turkey are dealt with, and then the viewpoints of the taxpayers who are on 
active business in Eastern Anatolia Region on taxpayer rights have been analyzed.  
Key Words: Taxpayer Rights, Taxpayer Declaration, Eastern Anatolian Region. 
Jel Code: K34 

GİRİŞ 

Mükellef hakları, vergilendirme ilişkisi sonucunda vergi mükellefinin ve devletin hukuki ilişkisinde 
vergi mükellefine tanınan haklar olarak tanımlanmaktadır (Gökbel, 2000, s. 9). Mükellef hakkının ortaya 
çıkışı ise, 1215 Magna Carta’ya dayanmaktadır. Mükellef hakları özellikle yirminci yüzyılın dördüncü 
çeyreğinden sonra odak noktası haline gelmiştir. İnsan haklarının korunması kavramı, bu dönemden 
itibaren mükellef haklarının korunması fikri üzerinde önemli etkilerde bulunmuştur (Oke, 2012, s. 5). 
Günümüzde de mükellef haklarının önem kazanmasıyla birlikte mükellef hakları konusunda çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Bu makalede hem kuramsal hem de pratik olarak önemi artan mükellef hakkı 
kavramı açıklanarak Doğu Anadolu Bölgesinden seçilen bazı illerde (Iğdır, Erzurum, Kars, Ağrı ve Van) 
faal olan gelir vergisi mükelleflerinin mükellef hakları ile ilgili görüşlerinin neler olduğuna dair anket 
çalışması yapılarak mükelleflerin bu konu hakkındaki görüşleri spss ile açıklanmaya çalışılmıştır.  

I.MÜKELLEF HAKKI KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HAKLARI 

Vergilendirme sürecinde vergi mükellefleri ve hükümet arasındaki hukuki ilişkilerin bir sistemi olarak 
ifade edilen mükellef hakları ilk olarak İngiltere’de başlamış olup daha sonra birçok Avrupa ülkesine 
yayılmıştır. Türkiye’de ise, mükellef hakları konusunda 1949 yılında kabul edilen 5432 sayılı vergi usul 
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Mükellef Hakları Üzerine Amprik Bir Çalışma” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir. 
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kanunu önemli bir nitelik olarak kabul edilmesine rağmen 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı 
kurularak vergi idaresinin yeniden yapılandırılması ve 2006 yılında da “Mükellef Hakları Bildirgesi” 
yayınlanmış olması ile mükellef hakları konusuna tam anlamıyla önem verildiği görülmektedir.  

A.  Mükellef Hakkı Kavramı 

“Hak” kavramı bir kişinin toplumda, ekonomide veya kanun karşısında durumunu – öznel olarak ya da 
nesnel olarak- geliştirecek şekilde müdahale edilmesini istemesine yasal olarak sahip olması ile ilgili 
olmaktadır. Bu, genellikle hakların (belli bir ölçüde) köklerinde paylaşılan değerlere sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmasını sağlamaktadır. Mükellef koruması kavramı “vergi otoriteleri tarafından vergi 
toplamaya karşı vergi mükelleflerini korumak amacıyla yazılı ya da yazısız kurallar olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımlama, vergi yönetiminin uygun olmayan davranışlarıyla mücadele 
etmesiyle ve temel olarak bu davranışın mali yönü üzerine odaklanmasıyla birlikte yetersiz 
görülmektedir. Mükelleflerin korunmasının, vergi mükellefleri ile vergi yetkilileri arasındaki ilişkinin 
mali olmayan yönlerini içeren daha geniş bir tanımı yapılabilir. Örneğin, bir mükellef hakkı genişçe 
bilgilendirilme eylemi ve mükellefin yaşantısıyla ilgili uygun karar almak için gerekli olan vergi 
yetkililerinden bilgi talep edebilme şeklinde tanımlanabilir  (Brzeziński, 2010, s. 18-19).  Bununla birlikte 
mükellef hakları genel olarak, vergilendirme ve bununla ilgili süreçlerde devlet ile mükellef arasındaki 
hukuki ilişkilerde mükelleflere tanınan haklar olarak da ifade edilebilir. Hukuki olarak ise vergi 
mükelleflerine olumlu (mükelleflerin bilgi alma hakkı) veya olumsuz (özel hayatın gizliliği) talepte 
bulunma yetkisi veren ve ihlal edilmesi halinde hukuki koruma sağlayan haklar olarak tanımlanabilir 
(Dönmez, 2004, s. 57). Kısaca mükellef hakları, vergilendirme sürecinde vergi mükellefleri ve hükümet 
arasındaki hukuki ilişkilerin sistemi olarak tanımlanmaktadır (Doğan ve Gökbunar, 2012, s. 38). Mükellef 
hakları kavramı ilk olarak mükellef odaklı bir yapılanmayı benimseyen İngiltere, ABD ve Avustralya 
ülkelerinde gündeme gelmiş ve daha sonra birçok OECD ülkesi kanunlarında mükellef haklarına yer 
vermiştir. Temel olarak OECD ülkelerinde var olan mükellef hakları ise haberdar olma hakkı, temyiz 
hakkı, vergiyi doğru miktarda ödeme ve daha fazla ödememe hakkı, kesinlik hakkı, gizlilik hakkı olarak 
sıralanmaktadır (OECD, 2011, s. 202). Mükellef haklarını genel olarak iki gruba ayırmak mükündür. 
Birinci grup vergi idaresi ile vergi mükellefi arasındaki ilişkide ortaya çıkan hakları içermektedir. Bu 
haklar genel haklar olarak nitelendirilmektedir. İkinci grup haklar ise, vergi kanunlarındaki özel 
durumlar, işlemler ve uygulamalar ile ilgili olup özel haklar olarak ifade edilebilir (Bentley, 1998, s. 4). 
Adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı, bilgi alma hakkı, başvuru hakkı, vergilemede belirlilik hakkı, 
mükelleflere ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı, temsilci kullanma hakkı ve özel hayatın gizliliği hakkı gibi 
haklar genel haklar içerisinde yer alırken; tarh ve tahsil sırasında haklar, vergi ihtilaflarının çözümü 
sırasında haklar ve vergi denetimi sırasında haklar özel haklar arasında yer almaktadır (Gerçek, 2006, s. 
127-135). 

Türkiye’de ise, mükellef hakları konusunda 1949 yılında kabul edilen 5432 sayılı vergi usul kanunu 
önemli bir nitelik olarak kabul edilmektedir. Bu kanun, gümrük vergileri hariç, bütün vergileri 
kapsamakta idi. 393 maddeden oluşan kanun, üç maddelik bir giriş bölümünden sonra: vergilendirme, 
mükellefin ödevleri, değerleme, ceza hükümleri ve vergi ihtilafları isimli beş kitaptan oluşmaktaydı. 
Kanun 1961 yılına kadar yürürlükte kaldı. Bu süre içinde dört kere değişikliğe uğradı. 1961 yılında 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun, yeni bir kanun olmayıp, 5432 sayılı VUK’ un 
yeniden yazılmasından ibaret olmuştur. Bu Kanunla usul hükümleri hukukileşmiştir. Vergi tarh usulleri 
ile hazırlık işlemleri ayrıntılı olarak düzenlenmiş, mükellefin ödevleri ve değerleme belirgin hale 
getirilmiştir. İdari vergi cezaları, ceza hukuku ilkelerine göre düzenlenmiş, bir vergi ceza hukuku 
meydana getirilmiştir. Ayrıntılı bir yargılama usulü getirilmiştir (Baykara, 2007, s. 12).  

Ülkemizde mükellef haklarının tarihi gelişiminde önemli görülen bir diğer husus da anayasamızın 73. 
maddesinde ifade edilen “herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlü olduğu; maliye politikasının sosyal amacının vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı olduğu; vergi, 
resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı” hükmüdür 
(Anayasa md. 73). Mali güce göre vergileme, verginin genelliği ve adaletli dağıtımı ile kanunla konması, 
mükellef haklarının anayasal korunma altında olduğunu göstermektedir (Er, 2011, s. 9). Ancak yer alan 
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hükümler, mükellef haklarının korunmasında yeterli olmamıştır. 2005 yılında kabul edilen 5345 sayılı 
Gelir İdaresi Kuruluş Kanunu ile yapılan bazı düzenlemeler, mükellefin korunması ve mükellef hakları 
konusunda umut verici bir gelişme olmuştur. Kanunun birinci maddesinde mükellef haklarını gözeterek 
yüksek kalitede hizmet sunmak, kanunun amaçları arasında sayılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, Şubat 
2006 tarihi itibariyle kendi internet sitesinde “mükellef hakları bildirgesi” yayınlamıştır. Ayrıca kanuna 
uygun olarak vergi dairesi başkanlıkları nezdinde “Mükellef Hakları” birimleri kurulmuştur. Ancak 
bütün bunlar iyi bir başlangıç olmakla birlikte yeterli olmamıştır. Kanun ve idari düzenlemelerle, 5345 
sayılı Kanun’un birinci maddesindeki amaçlarla birlikte daha farklı düzenlemeler yapılmalıdır (Baykara, 
2007, s. 13).  

II. DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAAL OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNE 
AMPRİK BİR ÇALIŞMA 

Bu bölümde Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan mükellef hakları konusunda diğer bölge ve 
illere göre daha az bilinçli olan Iğdır, Kars, Ağrı, Erzurum ve Van illerinde bulunan gelir vergisi 
mükelleflerinin mükellef hakları konusundaki görüşleri anket soruları yardımıyla incelenmektir. Bu 
sebeple de araştırmanın ana kütlesini Doğu Anadolu Bölgesi’nde seçilmiş olan şehirlerde (Iğdır, Kars, 
Ağrı, Erzurum ve Van) faal olan gelir vergisi mükellefleri oluşturmaktadır. Bu şehirlerde faal olarak 
çalışan 29.595 gelir vergisi mükellefi bulunmaktadır (GİB, 2015, s. 132-134). Örnek kütlenin 
belirlenmesinde ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu örneklemi belirlerken istatistikçiler, 
100.000 ve üzeri ana kütle büyüklükleri için, 384 adetlik örnek büyüklüğü kabul edilebilir bir büyüklük 
olarak yeterli görmektedirler (Çiçek vd, 2008, s. 62). Başka bir ifade ile büyük ana kütleler için kabul 
edilebilir örneklem büyüklüğü olarak 384 sayısı yeterli görülmektedir (Sekaran, 2003). Anakütlenin 
büyüklüğü göz önünde bulundurularak, gelir vergisi mükelleflerinin tümüne ulaşılmaya çalışılmış 
ancak hepsi ile görüşme fırsatı bulunamadığından basit tesadüfi yöntem ile 2517 mükellefe ulaşılmıştır.  
Bu araştırmanın örneklemini 2517 adet faal olarak çalışan gelir vergisi mükellefi oluşturmaktadır. Ayrıca 
bu örneklemlerin ankete katılmasında gönüllülük esası temel alınmıştır ve anket sorularına gerçekçi ve 
dürüst olarak cevap verdikleri kabul edilmiştir. 

Tablo 1: Ankete Dâhil Olan İller ve Faal Olan Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 

Ankete Dahil Olan İller Faal Olan Gelir Vergisi 
Mükellef Sayısı* 

Ankete Katılan Mükellef 
sayısı 

Iğdır 2.773 359 

Kars 3.168 379 

Ağrı 3.961 367 

Van 10.114 640 

Erzurum 9.579 772 

*Kaynak: GİB, 2015, s. 132-134. 

Araştırmaya katılan gelir vergisi mükelleflerinin demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, medeni durum, 
eğitim düzeyi, mesleki tecrübe, bulundukları şehir, ekonomik faaliyet, işletmenin faaliyet süresi, beyan 
edilen gelir vergisi matrahı, vergilendirilme mükellefiyeti) ilişkin dağılımlar belirlenmiş olup, tablo 2’de 
sonuçlar özetlenmiştir. Tablo 2’ye göre, ankete katılan gelir vergisi mükelleflerinin % 14’ü Iğdır, % 31’i 
Erzurum, %15’i Kars, % 15’i Ağrı ve %25’i Van illerinde ikamet etmektedirler. Katılımcıların % 41’i kadın 
ve %59’u erkek mükelleflerden oluşmaktadır. Katılımcıların % 24’ü 21-30 yaş, % 29’u 31-40 ya % 18’i 41-
50 yaş, %18’i 51-60 yaş ve % 7’si 61 ve üzeri yaşlarda oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların % 65’i evli, 
% 35’i bekâr mükelleflerden oluşmaktadır. Katılımcıların % 25’i ilköğretim, % 26’sı lise, % 19’ı 
yüksekokul, % 29’u üniversite ve %1’i lisansüstü düzeyde eğitime sahip oldukları gözlemlenmiştir. 
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Katılımcıların% 25’i 15- yıl, % 25’i 6-10 yıl, % 23’ü 11-15 yıl, % 23’ü 16-20 yıl arası ve %4’ü 21 yıl ve 
üzerinde mesleki tecrübeye sahip oldukları gözlemlenmiştir. Katılımcıların % 58’i tacir, % 25’i esnaf, % 
6’sı sanatkâr, % 11’i serbest meslek erbabı oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların faaliyet gösterdikleri 
işletmelerin % 25’u 0-5 yıl arası, % 25’ı 6-10 yıl arası, % 23’ü 11-15 yıl arası, % 23’ü 16-20 yıl arası ve %4’ü 
21 yıl ve üzeri süredir faaliyette oldukları gözlemlenmiştir. Katılımcıları beyan ettiği gelir vergisi matrahı 
incelendiğinde % 33’ü 0-11.000 TL, % 28’i 11000-27000 TL, % 29’u 27000-60000 TL ve % 9’u 60000 TL ve 
üzeri olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların % 87’si Ticari Kazanç, % 10’u Serbest Meslek Kazancı, % 1’i 
Menkul Sermaye İradı ve %2’si Gayri Menkul Sermaye İradı tür mükellefiyet altında 
vergilendirildiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 2: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özellikleri 
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Faal olan gelir vergisi mükelleflerinin mükellef hakları ile ilgili sorulara vermiş oldukları cevaplara göre 
gösterdikleri önem dereceleri aşağıda tablolar halinde gösterilmektedir.  

Tablo 3: Vergi idaresine karşı mükelleflerin de birtakım haklarının olması gerektiği düşüncesi 
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“Vergi idaresine karşı mükelleflerin de birtakım haklarının olması gerektiğini düşünüyorum.” yargısına 719 
katılımcı kesinlikle katılıyorum 695 katılımcı da katılıyorum cevabı vermiştir. Katılıyorum ve kesinlikle 
katılıyorum cevabı verenler toplam katılımcıların %57’sini oluşturmaktadır. 

Tablo 4: Mükelleflerin Mükellef Hakları Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Oldukları Düşüncesi 

“Bir mükellef olarak, mükellef hakları konusunda yeterli bilgiye sahibim.” yargısına %45 katılımcı katılıyorum 
ve kesinlikle katılıyorum cevabı verirken %29 katılımcıda katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum 
cevabı vermiştir. 

Tablo 5: Mükelleflerin Mükellef Haklarının Yasalarca Korunacağı İnancında Olması  
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 “Mükellef olarak haklarımın yasalarca korunacağı inancındayım.” yargısına 646 katılımcı katılıyorum 482 
katılımcıda kesinlikle katılıyorum cevabı vermiştir.  Bu sayı toplam katılımcıların %45’ini 
oluşturmaktadır.  

Tablo 6: Mükelleflerin Mevcut Vergi Sisteminde Mükellef Haklarının Yeterli Derecede Yer Aldığı 
Düşüncesi 

“Mevcut vergi sisteminde mükellef hakları yeterli derecede yer almaktadır.” yargısına 543 katılımcı kesinlikle 
katılıyorum 672 katılımcıda kesinlikle katılıyorum cevabı vermiştir. Toplam katılımcıların %48’inin bu 
yargıya katıldığını göstermektedir.  

Tablo 7: Daha Şeffaf Ve Hesap Verebilir Devlet Yönetimi İçin, Mükellef Haklarının Yasalarda Açıkça 
Yer Almasının Önemli Olduğu Düşüncesi 
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“Daha şeffaf ve hesap verebilir devlet yönetimi için, mükellef haklarının yasalarda açıkça yer alması önemlidir.” 
yargısına 882 katılımcı katılıyorum, 665 katılımcıda kesinlikle katılıyorum cevabı vermiştir. Bu 
katılımcılar, toplam katılımcıların %61’ini oluşturmaktadır.  

Tablo 8: Mükelleflerin Haklarını Daha İyi Bildikleri Takdirde Devlete Olan Güvenlerinin Daha 
Fazla Olacağı Düşüncesi 

“Eğer bir mükellef olarak haklarımı daha iyi bilseydim, devlete olan güvenim daha fazla olurdu.” yargısına 783 
katılımcı katılıyorum 644 katılımcı da kesinlikle katılıyorum cevabı vermiştir. Bu katılımcılar, toplam 
katılımcıların %57’sini oluşturmaktadır.  
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Beşli likert sorularından farklı olarak katılımcılara Türk vergi hukukunda yer alan bazı mükellef hakları 
ile ilgili bilgi düzeyleri sorulmuş ve sorulara verilen cevaplar frekans analizi ile incelenmiştir. Sonuçlar 
özet şekilde tablo 9’da verilmektedir.  

Tablo 9: Mükellef Hakları Hakkında Bilgi Düzeyi 

İfadeler 

Bilgisi var Bilgisi yok 

% Yüzde 

Defter Ve Belgeleri Usulüne Göre İsteme Hakkı 66 34 

İnceleme Konusunu Öğrenme Hakkı 41 59 

Kimlik Gösterilme Hakkı 53 47 

İncelemenin Kendi İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı 51 49 

Resmi Çalışma Saatleri Dışında Vergi İncelemesinin Yapılmamasını İsteme 
Hakkı 

57 43 

İnceleme Nedeniyle Alınan Defter Ve Belgelerden Yararlanma Hakkı 54 46 

Tutanak Tutulması Sırasında Yasal Haklarının Anımsatılmasını İsteme Hakkı 56 44 

Vergi İncelemesinin Öncelikle Bitirilmesini İsteme Hakkı 59 41 

İnceleme Sırasında Meslek Mensuplarının (YMM, SMM) Yanında 
Bulundurmayı İsteme Hakkı 

61 39 

İnceleme Sırasında Ve Sonrasında Vergi Mahremiyetini İsteme Hakkı 54 46 

Uzlaşma Talebinde Bulunma,  İndirimden Yararlanma Ve Dava Açma Hakkı 51 49 

Katılımcıların % 66’sı “Defter Ve Belgeleri Usulüne Göre İsteme Hakkı” konusunda bilgilerinin olduğunu 
belirtmişlerdir. Katılımcıların % 41’i “İnceleme Konusunu Öğrenme Hakkı” konusunda yeterli düzeyde bilgi 
sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %53’ü “Kimlik Gösterilme Hakkı” konusunda yeterli 
düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların % 57’si “Resmi Çalışma Saatleri Dışında 
Vergi İncelemesinin Yapılmamasını İsteme Hakkı” konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olduklarını 
belirtmişlerdir. Katılımcıların %54’ü “İnceleme Nedeniyle Alınan Defter Ve Belgelerden Yararlanma Hakkı” 
konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %56’sı “Tutanak 
Tutulması Sırasında Yasal Haklarının Anımsatılmasını İsteme Hakkı” konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi 
olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların % 59’u “Vergi İncelemesinin Öncelikle Bitirilmesini İsteme Hakkı” 
konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların % 61’i “İnceleme 
Sırasında Meslek Mensuplarının (YMM, SMM) Yanında Bulundurmayı İsteme Hakkı” konusunda yeterli 
düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların % 54’ü “İnceleme Sırasında Ve Sonrasında 
Vergi Mahremiyetini İsteme Hakkı” konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir.  
Katılımcıların %51’i “Uzlaşma Talebinde Bulunma,  İndirimden Yararlanma Ve Dava Açma Hakkı” konusunda 
yeterli düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca çalışmada katılımcıların bilgi düzeylerinin sayısal olarak değerlendirmek amacı ile puanlama 
yapılmıştır. Buna göre biliyorum=5 bilgim yok=1 olacak şekilde kodlanmış ve elde edilen değişken bilgi 
düzeyi şeklinde adlandırılmıştır. 

Tablo 10: Mükellef Hakları Hakkında Bilgi Düzeyi Ortalama Puanları 
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İfadeler Ortalama S.sapma 

Defter ve Belgeleri Usulüne Göre İsteme Hakkı 3,65 1,89 

İnceleme Konusunu Öğrenme Hakkı 2,64 1,97 

Kimlik Gösterilme Hakkı 2,87 2,00 

İncelemenin Kendi İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı 2,96 2,00 

Resmi Çalışma Saatleri Dışında Vergi İncelemesinin Yapılmamasını 
İsteme Hakkı 

2,73 1,98 

İnceleme Nedeniyle Alınan Defter Ve Belgelerden Yararlanma Hakkı 2,84 1,99 

Tutanak Tutulması Sırasında Yasal Haklarının Anımsatılmasını İsteme 
Hakkı 

2,76 1,99 

Vergi İncelemesinin Öncelikle Bitirilmesini İsteme Hakkı 2,64 1,97 

İnceleme Sırasında Meslek Mensuplarının (YMM, SMM) Yanında 
Bulundurmayı İsteme Hakkı 

2,55 1,95 

İnceleme Sırasında Ve Sonrasında Vergi Mahremiyetini İsteme Hakkı 2,86 2,00 

Uzlaşma Talebinde Bulunma,  İndirimden Yararlanma Ve Dava Açma 
Hakkı 

2,96 2,00 

Ortalama Bilgi Düzeyi 2,86 1,98 

Buna göre katılımcıların ortalama bilgi düzeyi 2,86±1,98 olarak tespit edilmiştir. “Defter Ve Belgeleri 
Usulüne Göre İsteme Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 3,65±1,89 olarak hesaplanmıştır. “İnceleme Konusunu 
Öğrenme Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,64±1,97olarak hesaplanmıştır. “İncelemenin Kendi İşyerinde 
Yapılmasını İsteme Hakkı” 2,96±2 olarak hesaplanmıştır. “Resmi Çalışma Saatleri Dışında Vergi İncelemesinin 
Yapılmamasını İsteme Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,73±1,98 olarak hesaplanmıştır. “Kimlik Gösterilme 
Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,87±2 olarak hesaplanmıştır. “İnceleme Nedeniyle Alınan Defter ve Belgelerden 
Yararlanma Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,84±1,99 olarak hesaplanmıştır. “Tutanak Tutulması Sırasında 
Yasal Haklarının Anımsatılmasını İsteme Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,76±1,99 olarak hesaplanmıştır. 
“Vergi İncelemesinin Öncelikle Bitirilmesini İsteme Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,64±1,97 olarak 
hesaplanmıştır. “İnceleme Sırasında Meslek Mensuplarının (YMM, SMM) Yanında Bulundurmayı İsteme 
Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,55±1,95 olarak hesaplanmıştır. “İnceleme Sırasında Ve Sonrasında Vergi 
Mahremiyetini İsteme Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,86±2 olarak hesaplanmıştır. “Uzlaşma Talebinde 
Bulunma,  İndirimden Yararlanma ve Dava açma Hakkı” ortalama bilgi düzeyi 2,96±2 olarak hesaplanmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de mükellef hakları konusu 2005 yılında kabul edilen 5345 sayılı Gelir İdaresi Kuruluş Kanunu 
ile yapılan bazı düzenlemeler sayesinde önemli bir konu haline gelmiştir. Mükellefler haklarını bildikleri 
takdirde vergi bilinci oluşacak ve vergi kaçırma ve vergiden kaçınma yoluna başvurmayacaklardır. 
Özellikle de ülkemizin doğu bölgesinde bulunan iller, mükelleflerde vergi bilinci oluşmadığı ve kendi 
haklarını da bilmedikleri için vergi kaçırma ve vergiden kaçınma yoluna başvurmaktadırlar. Bu sebeple 
de Doğu Anadolu bölgesinde faal olan gelir vergisi mükellefleri üzerinde amprik bir çalışma yapılmıştır. 
Bu çalışma Doğu Anadolu Bölgesinde yapılması sebebi ile bir ilk olmaktadır. Bu nedenle de önemli bir 
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araştırma olmaktadır. Çalışmada ortaya çıkan analizlere bakılarak mükellef hakları konusunda bazı 
öneriler sıralanabilir;  

 Vergi bilincinin oluşması için Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan mükelleflere mükellef hakları 
konusu ayrıntılı olarak anlatılmalı ve gerekirse bu konuda mükellefler için paneller ya da sempozyumlar 
düzenlenmelidir. 
 Ankete dahil olan illerde bulunan sivil toplum örgütleri ile Gelir İdaresi çalışanları birlikte 
mükellef hakları konusunda organizasyonlar düzenleyebilir ve mükellef ve devlet arasındaki ilişki daha 
da sıcak hale getirilebilir. 
 Ankete dahil olan iller karşılaştırıldığında Erzurum İli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın resmi 
sitesinde yer alan mükellef hizmetleri ve mükellef hakları başvuru mercileri gibi uygulamalar ankete 
dahil olan diğer illerin vergi idareleri tarafından da yapılabilir. 
 Mükelleflerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar konusunda vergi idaresi çalışanları gerektiğinde 
mükelleflere yardım edebilmelidir. 
 Mükelleflere vergi kaçırmanın ya da vergiden kaçınmanın kötü bir davranış olduğu anlatılabilir 
ve bu konularla ilgili vergi afları olmaması için çalışmalar yapılabilir. 
 Bölge illerde bazı pilot iller seçilerek mükellef hakları ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma 
geliştirilerek bu bölgede bulunan mükelleflere ve vergi idaresi çalışanlarına anket uygulaması 
yapılabilir. Mükelleflerin vergi idaresi çalışanlarına vergi idaresinin de mükelleflere bakış açıları anket 
yardımıyla karşılaştırılabilir. 
 Türkiye’de yer alan diğer bölgelerde de mükellef hakları anket çalışması yapılarak bu bölgeler 
hem kendi aralarında hem de diğer bölgelerle karşılaştırılabilir.  
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RUSYA KRİZİNİN TURİZM VE YAPIM SEKTÖRLERİNDEKİ ETKİLERİNE 
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Yrd. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ303 

ÖZET 
Bir ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar o ülkenin her alanda kendini geliştirebilmesi açısından birincil 
koşuldur. Siyasi ya da ekonomik çalkalanmalar kimi zaman bazı sektörler için farklı fırsatlar 
yaratmasına rağmen çoğu zaman ciddi kayıplara neden olmaktadır. Güçlü bir ekonominin 
sağlanabilmesi için temel dayanak olan lokomotif sektörlerde kendini gösteren kayıplar, domino 
etkisiyle diğer alt sektörlere de hızla yayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2015 yılı Kasım ayında Türkiye 
ve Rusya arasında yaşanan politik krize turizm ve yapım sektörleri temsilcilerinin bakış açılarını ortaya 
koymaktır. Bu amaçla çalışmada uygulanan anket ile ülkemizde sağladığı turizm geliriyle ilk sıralarda 
yer alan Antalya ilinde turizmcilerin ve mimarların krize bakış açıları karşılaştırılmıştır. Araştırma 
sonuçları göstermektedir ki Türkiye- Rusya krizi diğer krizlerden farklı bir şekilde her iki sektörü de 
benzer şekilde olumsuz yönde etkilemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kriz, Politik kriz, Yapım sektörü, Turizm sektörü 
JEL Kodu: Z. 

 
A STUDY ON THE EFFECTS OF THE RUSSIA CRISIS IN TOURISM AND CONSTRUCTION 

INDUSTRY 

ABSTRACT 
In a country, political and economic stability is the primary condition for self-improvement in every area 
of that country. Although political or economic agitation sometimes create different opportunities for 
some sectors, most of the time it leads to serious losses. Losses, which manifest itself in the locomotive 
sector which can provide the foundation for a strong economy, are spreading rapidly to other sub-sectors 
of with the domino effect. The purpose of this study is to reveal the tourism and construction industries 
representatives` perspectives on the crisis between Turkey and Russia in November 2015. For this 
purpose, a survey conducted for comparing the tourism professionals` and architects` perspectives on 
crisis in Antalya province situated in first place in our country with the income tourism provides. 
Research results shows that Turkey-Russia crisis had affected negatively both of the sectors similarly as 
well in a different way from other crisis that are lived before. 
Keywords: Crisis, Political crisis, Construction sector, Tourism sector. 
JEL Code: Z. 

GİRİŞ 

Kriz, önceden beklenmeyen ve tahmin edilemeyen, hızlı bir şekilde tepki gösterilmesi gereken, örgütün 
önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut durumunu ve hedeflerini tehdit eden 
bir gerilim durumudur (Dinçer,1998). Politik kriz, bir ülke için lokal olmaktan çok uzak bir şekilde 
domino etkisiyle, birden çok bölgeyi, sektörü, işletmeyi etkileyebilen hatta ülkeye giriş çıkışları sıkıntıya 
sokan en büyük kriz türlerinden biridir. Çoğu zaman çözümü yıllar sürmekle birlikte bazen de çözüme 
hiçbir zaman ulaşılmayabilmektedir (Kesimli, 2011; Yenişehirlioğlu ve diğ., 2016). Lokomotif sektörlerin 
başında gelen yapım sektörü, ülke gelirleri açısından oldukça büyük bir paya sahip olan turizm 
sektörüyle de iç içedir ve öncü sektörler olmaları nedeniyle bu iki sektör gerek politik gerekse ekonomik 
krizlerin etkisinin ilk önce hissedildiği temel sektörleri oluşturmaktadır. Son yıllarda ülkemiz ne yazık ki 
farklı nedenlerden kaynaklanan ekonomik ya da siyasal krizlerle karşı karşıya kalmış ve bu krizlerin 
etkisini her alanda yaşamıştır.  

Okumuş ve Karamustafa (2005) Türkiye`de yaşanan krizlerin hem kısa hem de uzun vadede olumlu ve 
olumsuz etkilerinin olduğuna dikkati çekmiş, yapılan alan araştırmasıyla Türkiye`de yaşanan krizlerin 
kısa vadede gelen turist açısından olumsuz bir etkiye sahip olmadığı, olumsuz sonuçların daha çok uzun 
vadede ortaya çıktığı sonucuna varmışlardır. Murat ve diğerleri (2013) iktisadi krizler, doğal afetler ve 
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terör faaliyetlerinin Türkiye’ye gelen turistler üzerindeki etkilerini incelemiş ve meydana gelen şokların 
Türkiye’ye gelen turist sayısı üzerinde kalıcı etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Albeni ve 
Ongun (2005) ise krizlerin turizm üzerindeki etkilerini Antalya ölçeğinde bir alan araştırmasıyla 
sorgulamışlar, turizmcilerin siyasal krizlerin tek başına olumsuz etki yaratmamasına karşılık onun 
sonucunda meydana gelen ekonomik krizin turizmi olumsuz yönde etkilediği görüşüne sahip 
olduklarını belirlemişlerdir.  

2015 yılı Kasım ayında Rusya ile yaşanan politik kriz de başta turizm ve yapım sektörleri olmak üzere 
birçok sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bir krizdir. Rus turistlerin Türkiye`de birinci 
sırada tercih ettikleri destinasyon olan Antalya ili de Rusya krizinden en çok yara alan şehirlerin başında 
gelmektedir. Bu çalışma 2015 yılı Rusya krizine turizm sektörünü temsilen yönetici pozisyonundaki 
turizmcilerin ve yapım sektörünü temsilen mimarların bakış açısını ortaya koymayı hedef almaktadır. 
Bu amaçla Rus turistlerin ağırlıklı olarak tercih ettikleri il olan Antalya ili çalışma alanı olarak 
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan anket çalışmasıyla turizm ve yapım sektörleri temsilcilerinin 
Rusya krizinden etkilenme durumları, krizin atlatılmasına ve krizin atlatılması konusunda en fazla rol 
üstlenmesi gerektiğini düşündükleri katılımcılara ilişkin görüşleri alınmıştır.  

Türkiye konu başlığı farklı da olsa birçok krizi yaşamış, atlatmış ve yaralarını sararak yoluna devam 
etmiştir. Fakat Rusya krizinde strateji olarak Rusya hükümeti tarafından Türkiye için oldukça önemli bir 
gelir kaynağı olan Rus vatandaşlarının Türkiye`ye gelişinin yasaklanması, ithalat ihracat ambargosunun 
konulması bu krizi daha önce yaşanan krizlerden farklılaştırmış, etkisini ağırlaştırmıştır. Bu nedenle 
çalışma kapsamında yalnızca Rusya krizi üzerine eğilinmiştir. 

I.TÜRKİYE- RUSYA İLİŞKİLERİNİN YANSIMALARI 

Antalya ve yöresi uzun yıllar boyu tarım bölgesi olarak değerlendirilmiş ve tarımsal üretime dayalı 
bölgesel kalkınma stratejisi uygulanmıştır. Tarım sektörünün katma değerinin düşüklüğü ve elde edilen 
gelirlerin çok fazla dalgalanması nedeniyle çok sayıda tesis bölge turizmine kazandırılmıştır. Turizm 
sektöründeki bu gelişme bölgenin hızla gelişmesine neden olmuştur (Albeni ve Ongun, 2005). 1980’lerde 
hızlı bir yatırım hamlesi ile özellikle Antalya odaklı büyümeye başlayan turizm sektörü, talebin artışına 
paralel olarak ilk aşamada beraberinde altyapı yatırımları, yeni bir ticari yapılanma, yeme içme 
işletmeleri, tedarikçi firmalar, market ve hediyelik eşya gibi alanların yeşermesine yol açmıştır. Turizmin 
zaman içinde, özellikle 1990’ların ortalarından itibaren, yatırımlarda hız kesmeden büyümeye devam 
etmesi, ticari yapılanmaları da etkilemiştir (AKTOB, 2014). Turizmde yaşanan bu olumlu gelişmelerin 
etkisi yapım sektörüne de yansımış turizm faaliyetinin oluşturduğu nüfus yoğunluğu gerek turistik 
tesislerin gerek turizmde istihdam edilen nüfus için barınma, alış veriş, kültür- sanat ihtiyaçlarını 
karşılayacak yapıların ve sosyal donatı alanlarının yapım oranını artırmıştır. Antalya`nın doğu sahilinde 
yer alan Kundu bölgesindeki otel yapılaşmasının ve bu bölgeyi destekleyen arka bantta yer alan konut, 
ticaret ve sosyal donatı alanları sayısının çok kısa bir sürede artması bu durumun bir göstergesidir.  

Diğer taraftan 2015 yılı Kasım ayında gerçekleşen politik kriz iki ülke arasındaki ilişkileri her anlamda 
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu etkilenişin izlerini Türkiye`ye giriş yapan Rus turist sayısındaki düşüşte 
net bir şekilde görmek mümkündür. Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın 2013- 2015 Ocak- Mayıs ayı 
verilerine göre Türkiye`ye giriş yapan yabancıların milliyetlerine göre dağılımındaki ilk üç ülke 
sıralamasında Rusya Almanya`dan sonra ikinci ülke konumundayken (Tablo.1) 2016 yılında yine Ocak- 
Mayıs ayları verilerine göre yapılan sıralamada listeden çıkmıştır. 

Tablo.1. 2013-2015 Yılları Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye`ye Gelen Yabancıların Milliyetlere Göre 
Dağılımı - İlk 3 Ülke (Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı) 

ÜLKELER 2015 MİL.PAY% 2014 MİL.PAY% 2013 MİL.PAY% 

ALMANYA 1 553 114 14.42 1 381 068 12.67 1 491 371 14.24 

RUSYA FED. 801 915 7.44 1 118 520 10.26 1 004 843 9.59 
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BULGARİSTAN 665 489 6.18 615 034 5.64 572 109 5.46 

DİĞER 7 751 127 71.96 7 788 524 71.43 7 407 292 70.71 

GENEL 
TOPLAM 

10 771 
645 100.00 

10 903 
146 100.00 

10 475 
615 100.00 

Diğer taraftan Rusya`dan Türkiye`ye giriş yapan yabancıların sayısı kendi içerisinde yıllara göre 
değerlendirildiğinde 2015 ve 2016 yılların arasındaki % 91.82`lik dramatik düşüş de oldukça 
düşündürücüdür (Tablo.2).  

Tablo.2. 2014-2016 Yıllarında Türkiye`ye gelen Rus Turist Sayısının Mayıs Ayı Verilerine Göre 
Karşılaştırılması 

 YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

RUSYA  694 886 501 196 41 004 17.82 13.17 1.65 -27.87 -91.82 

Rus turist sayısındaki gözle görülür azalma yapım sektörünü de çok yönlü olarak etkilemiştir. 
Etkilenmenin çok yönlü oluşunun temel nedeni yapım sektörünün hizmet alanının genişliğidir. Söz 
konusu etkilenme yalnızca turizm yatırımlarının durdurulmasından değil, paralel olarak turizmden 
beslenen yatırımların durdurulmasından kaynaklanmaktadır.  

II.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışma kapsamında aynı içerikte hazırlanan anket çalışması turizmcilere ve mimarlara ayrı ayrı 
uygulanmıştır. Turizme ilişkin sonuçların yönetici vasfındaki katılımcıların gözüyle ortaya konulması 
amacıyla turizmciler arasındaki anketin hedef kitlesi departman yöneticileri ve üst düzey yöneticilerle 
sınırlandırılmıştır. İki bölümden oluşan anketin ilk bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim 
durumu, mesleki tecrübeleri ve pozisyonlarını tespit etmeyi hedef alan sorular hazırlanmış olup, ikinci 
bölümünde Rusya krizine ilişkin görüşlerin sorgulandığı 5’li Likert (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: 
Kesinlikle Katılıyorum) ölçeği ile değerlendirilen sorular hazırlanmıştır. İkinci bölüm A, B ve C grubu 
olmak üzere üç grup soru kullanılarak hazırlanmıştır. Buna göre iki farklı grupta yer alan katılımcıların: 

 A Grubu sorularla; Rusya krizinin bağlı olduğu sektörü etkileyip etkilemediği  

 B Grubu sorularla; Bağlı olduğu sektörün yaşanan kriz sonrası düzelip düzelmeyeceği 

 C Grubu sorularla; Krizin atlatılması konusunda izlenecek en etkili yol konularındaki 
görüşlerinin alınması hedeflenmiştir. Hazırlanan sorular anket çalışması yürüten bir web sitesi 
aracılığıyla internet ortamına aktarılmış, ankete ulaşım adresi gerek e-mail yoluyla gerekse sosyal medya 
iletişim araçlarıyla hedef kitleye ulaştırılmıştır. Hazırlanan anket sorularının hedef kitle tarafından 
algılanma düzeyi; soruların anlaşılırlığı; doğru yanıt verilip verilemediğinin kontrolü ya da kelimelerde 
anlaşılmayan bir durumun söz konusu olup olmadığının test edilmesi; anketlerle ilgili küçük ölçekli bir 
pilot (ön test) uygulamanın yapılmasını gerektirmektedir. Yapılan bu pilot uygulama sayesinde anketin; 
öncelikle hedef kitle tarafından anlaşılabilirliği, uygulanabilirliği, etkinliği, geri dönüşümü, süresi, 
maliyeti gibi konularda genel bir değerlendirme yapılarak, ön bir bilgi elde edilmesi sağlanmış olacaktır 
(Baş 2001; Bahar ve Kozak, 2005). Bu nedenle anketin güvenilirliğinin tespiti açısından öncelikle 20 kişiyi 
kapsayan bir pilot çalışma yapılmış olup, pilot çalışmaya göre Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 
hesaplanmıştır. Buna göre, α : 0,778 olarak hesaplanmıştır. Bu değer dikkate alındığında ölçeğin 
güvenilirliğe sahip olduğu gözlenmektedir. 2016 yılı Nisan ve Mayıs ayları olmak üzere 2 ay süreyle 
yapılan anket çalışmaları sonucunda hedef kitledeki 56 turizmcinin ve 64 mimarın ankete katılımı 
sağlanmıştır. Anket formuyla elde edilen veriler SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) 
programında hazırlanan veri dosyalarına aktarılmıştır. SPSS programına aktarılan verilerin istatistiki 
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analizleri için; örneklem grubunun özelliklerinin belirlenmesine ilişkin frekans ve yüzde hesaplamaları 
yapılmış, ortalamalar alınmıştır.  

III.BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Anket çalışmasına ilişkin ilk değerlendirme ankete katılan örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel 
dağılımına ilişkin olmuştur. Tablo.3`de özetlenen değerlerde de görüldüğü üzere ankete katılım 
sağlayan mimarların %59,4`ünün bayanlardan, turizmcilerin ise %60,7`si baylardan oluşmaktadır. 
Araştırma grubunun yaş durumuna bakıldığında mimarların %51,6`sının, turizmcilerin ise %46,4`ünün 
25-35 yaş arasındaki genç bireylerden oluştuğu görülmektedir. Eğitim durumları açısından 
incelendiğinde mimarların %71,9`unun lisans mezunu, turizmcilerin %64,3`ünün önlisans ya da lisans 
mezunu oldukları görülmektedir. Mesleki tecrübe açısından mimarların %31,3 oranla 6-15 yıl arası 
tecrübeli olduğu, turizmcilerin ise %44,6 oranla yine aynı süre mesleki tecrübeye sahip oldukları tespit 
edilmiştir.  

Tablo.3. Örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel dağılımı 

 Mimar Turizmci 

Cinsiyet n Oran (%) n Oran (%) 

Bay 26 40,6 34 60,7 

Bayan 38 59,4 22 39,3 

Yaş n Oran (%) n Oran (%) 

25-35 yaş arası 33 51,6 26 46,4 

36-50 yaş arası 24 37,5 24 42,9 

51-65 yaş arası 6 9,4 6 10,7 

65 yaş ve üzeri 1 1,6 0 0 

Eğitim Durumu n Oran (%) n Oran (%) 

Lise  0 0 12 21,4 

Önlisans/Lisans 46 71,9 36 64,3 

Lisansüstü  18 28,1 8 14,3 

Mesleki Tecrübe n Oran (%) n Oran (%) 

5 yıl ve altı 20 31,3 9 16,1 

6-15 yıl 20 31,3 25 44,6 

16-25 yıl 17 26,6 13 23,2 

25 yıl ve üzeri 7 1,1 9 16,1 
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Örneklem grubunda yer alan kişilerin bulunduğu pozisyonlar incelendiğinde mimarların %57,9`unun 
işyeri sahibi mimar olarak çalıştığı, %37,5`inin serbest mimarlık ofislerinde ücretli mimar olarak çalıştığı 
tespit edilirken, turizmcilerin %66,1`inin departman yöneticisi, %33,9`unun üst düzey yönetici olduğu 
saptanmıştır (Tablo.4). 

Tablo.4. Örneklem grubunun mesleki pozisyonları 

Mimar Turizmci 

Pozisyon n Oran (%) Pozisyon n Oran (%) 

Kamuda çalışan ücretli 
mimar 

3 4,7 
Departman Yöneticisi 

37 66,1 

Ofiste çalışan ücretli 
mimar 

24 37,5 
Üst Düzey Yönetici 

19 33,9 

İşyeri sahibi mimar 36 57,9    

A grubu sorularla araştırma grubunun Rusya krizinin bağlı olduğu sektörü etkileyip etkilemediği 
konusundaki görüşleri alınmıştır (Tablo.5).  

 “Rusya krizinin yapım/turizm sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyorum” sorusuna mimarlar %45,3 
oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı verirken turizmciler arasında bu oran %71,4`dür.  

 “Rusya krizinin bulunduğum pozisyonu olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum” sorusuna 
mimarların %42,2 oranla “katılıyorum” cevabı verdiği, turizmcilerin ise %39,3 oranla “kesinlikle 
katılıyorum” cevabı verdiği görülmektedir. Bu soruda da turizmcilerin kararlılığı mimarlara göre 
daha yüksektir. 

 “Rusya krizinin yaptığım iş kapasitesini etkileyeceğini düşünüyorum” sorusuna mimarlar %51,6 oranla 
“katılıyorum” cevabı verirken, turizmciler daha kararlı bir ifadeyle %44,6 oranla “kesinlikle 
katılıyorum” cevabı vermiştir.  

Tablo.5. A grubu sorulara verilen cevapların dağılımı 

 

A1. Rusya krizinin yapım/turizm sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 0 0 

Katılmıyorum 4 6,3 1 1,8 

Kararsızım 1 1,6 2 3,6 

Katılıyorum 30 46,9 13 23,2 

Kesinlikle Katılıyorum 29 45,3 40 71,4 

A2. Rusya krizinin bulunduğum pozisyonu olumsuz yönde etkileyeceğini 
düşünüyorum 
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 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,6 4 7,1 

Katılmıyorum 11 17,2 5 8,9 

Kararsızım 13 20,3 8 14,3 

Katılıyorum 27 42,2 17 30,4 

Kesinlikle Katılıyorum 12 18,8 22 39,3 

A3. Rusya krizinin yaptığım iş kapasitesini etkileyeceğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,6 4 7,1 

Katılmıyorum 6 9,4 8 14,3 

Kararsızım 4 6,3 5 8,9 

Katılıyorum 33 51,6 14 25,0 

Kesinlikle Katılıyorum 20 31,3 25 44,6 

B grubu sorularla araştırma grubunun bağlı olduğu sektörün yaşanan kriz sonrası düzelip 
düzelmeyeceği konusundaki görüşleri alınmıştır (Tablo.6).  

 “Rusya krizinin daha önce yaşanan krizler gibi atlatılabileceğini düşünüyorum” sorusuna mimarların 
%39,1 oranla “katılıyorum” cevabı verdikleri,  turizmcilerin ise %28,6 oranla kararsız oldukları 
tespit edilmiştir.  

 “Rusya krizinin yaşattığı kayıpların kısa sürede giderilebileceğini düşünüyorum” sorusuna mimarlar 
%46,9 oranla “Katılmıyorum”, turizmcilerin de %37,5 oranla aynı cevabı verdikleri belirlenmiş, 
diğer taraftan her iki grubun büyük bir çoğunluğunun kararsız olduğu sonucu dikkati 
çekmektedir. 

 “Faaliyet alanımı değiştirmeden sektörün düzeleceğini düşünüyorum” sorusuna mimarlar %40,6 
oranında “kararsızım”, turizmciler %30,4 oranında “katılmıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. 
B grubu sorulara verilen cevaplar göstermektedir ki her iki sektör grubu da kendi sektörlerinin 
düzeleceği görüşünde olmasına rağmen kayıpların giderilmesi ve faaliyet alanlarını değiştirme 
konularında kararsız bir duruş sergiledikleri görülmektedir.  

Tablo.6. B grubu sorulara verilen cevapların dağılımı 

Rusya krizinin daha önce yaşanan krizler gibi atlatılabileceğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 
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Kesinlikle Katılmıyorum 4 6,3 8 14,3 

Katılmıyorum 10 15,6 9 16,1 

Kararsızım 19 29,7 16 28,6 

Katılıyorum 25 39,1 11 19,6 

Kesinlikle Katılıyorum 6 9,4 12 21,4 

Rusya krizinin yaşattığı kayıpların kısa sürede giderilebileceğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 6 9,4 12 21,4 

Katılmıyorum 30 46,9 21 37,5 

Kararsızım 19 29,7 14 25,0 

Katılıyorum 6 9,4 7 12,5 

Kesinlikle Katılıyorum 3 4,7 2 3,6 

Faaliyet alanımı değiştirmeden sektörün düzeleceğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 6,3 14 25,0 

Katılmıyorum 17 26,6 17 30,4 

Kararsızım 26 40,6 13 23,2 

Katılıyorum 13 20,3 7 12,5 

Kesinlikle Katılıyorum 4 6,3 5 8,9 

C grubu sorularla araştırma grubunun krizin atlatılması konusunda izlenecek en etkili yol konusundaki 
görüşleri alınmıştır (Tablo.7).  

 “Krizin devlet politikaları ve desteğiyle atlatılabileceğini düşünüyorum” sorusuna mimarlar %57,8 
oranla “katılıyorum”, turizmciler %25 oranla “kesinlikle katılıyorum” cevabı verirken 
turizmcilerin %26,8 oranla kararsız oldukları görülmektedir.  

 “Krizin mesleki birlikler desteğiyle atlatılabileceğini düşünüyorum” sorusuna mimarlar %39,1 oranla 
kararsız yaklaşırken %28,1 oranla “katılmıyorum” cevabı vermişlerdir. Turizmciler ise %53,6 
oranla “katılmıyorum” cevabı vermişlerdir.  

 “Krizin kişisel çabalarla atlatılabileceğini düşünüyorum” sorusuna mimarlar %48,4 oranla 
“katılmıyorum”, turizmciler ise %48,2 oranla “katılmıyorum”, %25 oranla “kesinlikle 
katılmıyorum” cevabı vermişlerdir. 
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Tablo.7. C grubu sorulara verilen cevapların dağılımı 

Krizin devlet politikaları ve desteğiyle atlatılabileceğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 4,7 5 8,9 

Katılmıyorum 5 7,8 12 21,4 

Kararsızım 11 17,2 15 26,8 

Katılıyorum 37 57,8 10 17,9 

Kesinlikle Katılıyorum 8 12,5 14 25,0 

Krizin mesleki birlikler desteğiyle atlatılabileceğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,6 3 5,4 

Katılmıyorum 18 28,1 30 53,6 

Kararsızım 25 39,1 10 17,9 

Katılıyorum 16 25,0 9 16,1 

Kesinlikle Katılıyorum 4 6,3 4 7,1 

Krizin kişisel çabalarla atlatılabileceğini düşünüyorum 

 Mimar Turizmci 

 n Oran (%) n Oran (%) 

Kesinlikle Katılmıyorum 6 9,4 14 25,0 

Katılmıyorum 31 48,4 27 48,2 

Kararsızım 16 25,0 7 12,5 

Katılıyorum 10 15,6 3 5,4 

Kesinlikle Katılıyorum 1 1,6 5 8,9 

Soru gruplarına verilen cevaplar değerlendirildiğinde A grubu sorular göstermektedir ki her iki grupta 
krizin kendi sektörlerini olumsuz etkilediğini düşünmekle beraber, turizmciler bu düşüncelerinde daha 
kararlı bir duruş sergilemektedirler. 
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B grubu sorulara verilen cevaplara göre her iki sektör grubu da kendi sektörlerinin düzeleceği 
görüşünde olmasına rağmen kayıpların giderilmesi ve faaliyet alanlarını değiştirme konularında 
kararsız bir duruş sergiledikleri görülmektedir. Bunun nedeninin Rusya krizinin daha önce atlatılan 
krizlerden farklı bir özelliğe sahip olması olduğunu söylemek mümkündür. Sektör temsilcileri 
tarafından yaşanan bu kriz karşısında sektörün geleceği belirsiz görülmektedir. 

C grubu sorulardan alınan cevaplar ise her iki sektör temsilcisinin de krizin atlatılması konusunda 
izlenecek en etkili yolun uygulanacak devlet politikaları olduğu görüşünde olduğu sonucunu ortaya 
koymaktadır. Her iki grupta da mesleki birliklerin ya da kişisel çabaların krizin atlatılması konusunda 
bir etkisinin olmayacağı görüşü hakimdir. 

SONUÇLAR 

Türkiye`nin 2015 yılı Kasım ayında Rusya ile politik ilişkilerinin bozulması Rus turistin Türkiye’ye olan 
taleplerini olumsuz yönde etkilemiştir. Rus turist için önemli bir cazibe merkezi olan Antalya`da bu 
olumsuz durumdan önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu etkiye turizmcilerin ve mimarların bakış açısını 
ortaya koymaya çalışan alan araştırması sonuçları göstermektedir ki her iki araştırma grubu da bağlı 
oldukları sektörün krizden olumsuz yönde etkilendiği görüşünde olmasına rağmen, her iki araştırma 
grubu da kriz sonrası sektörün düzelmesine ilişkin olarak kararsız bir duruş sergilemektedirler. Bunun 
temel sebebi Rusya krizinin daha önce yaşanan krizlerden farklılık göstermesi ve Rus hükümetinin 
politik araç olarak ilk başta iki ülke arasındaki turizm ve ticaret faaliyetlerini durdurmasıdır.  

Diğer taraftan her iki sektör de çözümün ancak devlet politikaları ile sağlanabileceği görüşündedir. 2016 
yılı Temmuz ayında her iki ülkenin en üst seviyesinde yapılan politik müzakereler sonucu Rus hükümeti 
tarafından Türkiye`ye giriş yasağının kaldırılması Türkiye`de ve özellikle Antalya`da turizm 
faaliyetlerini kısmen de olsa canlandırmıştır. Bu canlanma kriz etkilerinin devlet politikaları yoluyla 
azaltılabileceğinin de bir göstergesi olmuştur.   Bununla birlikte özellikle turizm sektörü için mesleki 
birliklerin sektör çalışanları tarafından bu tür olumsuz durumlarda itici bir role sahip olduğunun 
düşünülmemesi ise oldukça düşündürücüdür. Benzer bir şekilde krizin kişisel çabalarla atlatılamayacağı 
görüşünün hakim olması da üzerinde düşünülmesi gereken bir başka önemli konuyu oluşturmaktadır. 
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TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN KURUMSAL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI (GRI) 

Dr. Pınar ÇELİK304 

ÖZET 
Son yıllarda işletmelerin kar maksimizasyonunu hedeflediği günlerin çok geride kaldığı ve işletmelerin 
kar elde etme amacını toplumsal çıkarlar ile paralel yürüttüğü gözlenmektedir. Bu nedenle artık 
şirketlerin sadece şirket ortaklarına değil, tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. 
Günümüzde paydaşlar işletmelerin hangi yöntemlerle katma değer yarattığına ilişkin daha fazla bilgi ve 
şeffaflık talep etmektedir. İşletmeler ise geleceğe yatırım yaparken ekonomik sürdürülebilirlik ile birlikte 
paydaşlarının beklentilerini dikkate alıp, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin risklere önem 
verdikleri sürece rekabet şansı yakalamakta ve rekabet gücünü arttırabilmektedir. Bu nedenle işletmeler 
her geçen gün daha da önem kazanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması'na (GRI) uygun olarak 
hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu paydaşlarına sunmaktadır. Tüm paydaşların dahil olduğu 
uluslararası bir süreç olan ve uzun vadeli bakış açısını yansıtan GRI ile işletmeler tutarlı ve resmi bilgiler 
sunmaktadırlar. Turizm sektöründe de kurumsal sürdürülebilirliğe verilen önem her geçen gün 
artmakta ve işletmelerin bu konuda yaptıkları çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle 
çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm sektöründeki işletmelerin GRI konusundaki çalışmalarının 
incelenmesidir. Aynı doğrultuda Türkiye'de faaliyet gösteren bir otel grubunun 2013-2015 yılları 
arasında hazırlamış olduğu Kurumsal Sürüdürülebilirlik Raporları incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması, GRI, Turizm Sektörü 
Jel Kodu: M14, M49, L83 
 

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING (GRI) IN HOTEL BUSINESS OPERATING IN 
TURKEY 

ABSTRACT 
In recent years, days when the companies aimed to profit maximization are far behind and it is observed 
that the company's aim to achive profits conducted in parallel with social interests. Therefore companies 
have responsibilities not only against the copartners but also against all stakeholders. Today, 
stakeholders are demanding more information and transparency about the businesses how to create 
added value by which method.  Businesses also have chance to catch the competition and increase its 
competition power while investing for the future businesses take into account the expectations of 
stakeholders with economic sustainability and give importance to environmental, social and risks related 
with enterprise management. For this reason the company offers (presentation) its shareholders the 
sustainability report prepared in accordance with Corporate Sustainability Reporting (GRI) which is gain 
importance with each passing day.  Business offer consistent and official information through GRI's 
which is an international process involving all stakeholders and reflecting the long-term perspective.  
The importance of corporate sustainability in the tourism sector increasing every day and the company is 
gaining importance of their work in this regard. From this point the purpose of this study is that tried to 
examine the study about GRI businesses (Corporate Sustainability Reporting) in tourism industry in 
Turkey.In accordance with this purpose Corporate Sustainability Reports  which  was prepared between 
the years 2013-2015 by the hotel's group operated in Turkey has examined 
Keywords: Corporate Sustainability Reporting, GRI, Tourism Industry 
Jel Code: M14, M49, L83 

GİRİŞ 

Günümüzde gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmanın sorumluluğu bilinci ile tüketici 
davranışları birçok yönden etkilenmiş işletmelerin de stratejilerini sürdürülebilirlik kriterleri 
çerçevesinde ele almaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu’nun (WCED) 
1987 yılında yayınladığı Brundtland Raporunda sürdürülebilir kalkınmayı “günümüz insan ihtiyaçları 
karşılanırken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da dikkate alınması” şeklinde tanımlamıştır. İşletmelerin 
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toplumda artan rolleri, son yıllarda sürdürülebilir kalkınma kavramının iş dünyasında giderek daha 
fazla ele alınmasına yol açmaktadır. Artık işletmeler ekonominin üretken kaynaklarını temsil ettikleri 
için işletme desteği olmaksızın toplumun sürdürülebilir kalkınmayı başaramayacağı kabul edilmektedir. 
Bu nedenle, işletmelerin yalnızca ekonomik değer yaratması ve yaşam standartlarını artıran mal ve 
hizmetler üretmesi değil aynı zamanda yaptıkları faaliyetlerden dolayı yol açtıkları farklı çevresel ve 
sosyal sorunları azaltmak için aktif olarak çalışmaları gerekmektedir.  

Kurumsal Sürdürülebilirlik ise, kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu olarak, işletme faaliyetlerinin, 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin dengelenmesi, işletmenin bu etkileri dikkate alması ve etkilerin 
sonuçlarından sorumlu olması anlamına gelmektedir. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 
sağlandığı takdirde kurumsal sürdürülebilirlik noktasında gelişme gerçekleşebilmektedir. Artan rekabet 
koşulları ile birlikte işletmeler faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin tüm paydaşları ile 
paylaşmak durumundadır.  Bu nedenle faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm çevresel ve sosyal 
etkilerini sürekli olarak izlemekte ve raporlamaktadır. Yıllık ya da dönemlik raporlarında ya da ayrı bir 
raporlama sistemine hazırladıkları bu raporlar ile işletmeler güvenilirliğini arttırma şansı da 
yakalamaktadırlar. Bu bağlamda en yaygın olarak kabul görmüş uluslararası sürdürülebilirlik raporlama 
çerçevesi Küresel Raporlama Girişimi Sürdürülebilirlik Raporlama Rehberidir (Global Reporting 
Initiative - GRI).    

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramını, sürdürülebilir gelişme için kurumsal sürdürülebilirliğin 
raporlanmasının öneminin anlatılmaya çalışıldığı bu çalışmada, turizm işletmelerinde hazırlanan 
kurumsal sosyal sorumluluk raporları üzerinde durularak sektörel bazda kurumsal sosyal sorumluluk 
raporlaması örnekleri incelenmiştir. 

I.KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI 

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik yaklaşımının işletme düzeyindeki eşdeğeri olarak kabul 
edilmektedir. Bu yaklaşıma göre işletmelerin kurumsal büyümesi ve karlılığı ile onların çevresel koruma, 
sosyal eşitlik, adalet ve ekonomik kalkınma gibi toplumsal hedeflerin peşinden gitmeleri eşdeğer 
önemdedir (Çalışkan, 2012). Kurumsal sürdürülebilirlik bir şirketin paydaşlarının bugünkü ihtiyaçlarını 
karşılarken, gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanma kapasitesinden ödün vermemesi anlamına 
gelmektedir. Bir işletme operasyonlarının ekonomik, sosyal ve çevresel bağlamdaki performanslarının 
sürdürülebilir olmasını sağlamalıdır (Nemli, 2013: 6).  

Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin büyümesi ve karlılığını kabul etmekle birlikte aynı zamanda 
şirketin çevresel koruma, sosyal adalet, eşitlik ve ekonomik kalkınma gibi sürdürülebilir kalkınma ile 
ilgili sosyal amaçları da yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir (Wilson, 2003: 25). Dikkate alınması 
gereken nokta işletmelerin yalnızca ekonomik değil sosyal ve çevresel olarak da sorumluluklarının 
olduğudur. İşletme düzeyinde kurumsal sürdürülebilirliğin rekabet, yenilik ve pazarlama bileşenleriyle 
üst seviyede ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir işletme, kurumsal 
sürdürebilirlik üzerinden rekabet avantajı elde edebilmektedir (Öztel vd, 2012: 34).   

Günümüzde birçok şirket kendi sosyal sorumluluk faaliyetlerini açıkladıkları periyodik raporlar 
hazırlamaktadırlar. Finansal raporlamanın doğal bir uzantısı olarak sosyal sorumluluk raporları 
işletmenin çevresel, ekonomik ve sosyal performansını açıklamada işletme raporlamasının kapsamını 
genişletmektedir. Sosyal sorumluluk raporlaması geleneksel finansal raporlamanın kapsamını toplumsal 
fayda yönünde genişletmekte ve aynı zamanda menfaat sahiplerine finansal konularda hesap verme 
şeklinde ifade edilebilecek geleneksel rolün ötesinde işletme sorumluluklarının genişletilmesi anlamını 
taşımaktadır. Son zamanlarda sosyal sorumluluk performansı ile ilgili bilgiler işletmelerin yıllık faaliyet 
raporlarında yer almaya başlamıştır (Başar, 2014: 60). İşletmeler rekabet edebilmek için önemli olan bu 
sorumluluk ile çevresel ve sosyal risklerin farkına varmalı ve kendi iç dönüşümlerini etik şartlar 
dahilinde sağlayarak şeffaf bir şekilde raporlayabilme kabiliyetlerine sahip olmalıdır 
(http://www.pwc.com.tr). Bu nedenle birçok ülkede zorunlu olmasa da kurumsal sürdürülebilirlik 
raporlaması dünyada birçok büyük şirketler tarafından kabul edilmiş ve rekabetçi küresel standartlar 
için birçok çeşitli raporlama şeklini uygulamaktadırlar (Chen and Bouvain, 2009: 299). Bu bağlamda 
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çevresel ve sosyal uygulamaları konusunda işletme düzeyindeki bilgilerin kamuya sunumunda da artış 
olmuştur (Ioannou, 2014, 36).   

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyine göre “sürdürülebilir raporlar işletmelerin kurumsal 
konumunun ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile ilgili faaliyetlerini bir resim ile iç ve dış 
paydaşlara sunan kamu raporlarıdır”. Sürdürülebilirlik raporlamasının işletmelerin sürdürülebilir bir 
küresel ekonomiye doğru hedef belirleme, performans ölçümü ve değişiklikleri yönetmeye yardım eden 
bir süreç olduğu söylenebilir. (Godha and Jain, 2015: 64).  

GRI göre, sürdürülebilirlik raporlamasının işletmelere faydaları aşağıdaki gibidir 
(www.globalreporting.org): 

 Mali ve mali olmayan performans arasındaki bağlantıyı vurgular 
 Etkiler uzun vadeli yönetim stratejisi ve iş planlarını etkiler 
 Risk ve fırsatların anlaşılmasını artırır 
 Olumsuz çevresel ve sosyal etkileri azaltır ya da tersine çevirir 
 İşletme içi performans ve işletme ve sektörler arasındaki performansı karşılaştırır 
 Yasalar, normlar, kodlar ve gönüllü açıklamalara göre sürdürülebilirlik performansı kıyaslar ve 

değerlendirir 
 Paydaşlara şirketin gerçek değerini anlamaları için olanak tanır 
 Örgütsel etkilerinin neler olduğunu gösterir ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili beklentileri 

etkilemektedir 
 İtibar ve marka sadakatini artırır. 

Sürdürülebilirlik raporlarını belirli bir standart çerçevesinde hazırlama ihtiyacı 2000’li yılların başında 
ortaya çıkmıştır.  Dünyada binlerce şirket sürdürülebilirlik raporlaması yapmaktadır ancak raporlar 
arasında karşılaştırmalı bir analiz yapabilmek, raporları sistematik bir şekilde değerlendirmek ancak 
standartlarla mümkün olabilmektedir.  Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Raporlaması 
Rehberleri geliştirerek sürdürülebilir küresel bir ekonomi için çalışan, kar amacı gütmeyen uluslararası 
bir organizasyondur. GRI Sürdürülebilirlik raporlamasını küresel ölçekte karşılaştırılabilir, güvenilir ve 
tutarlı hale getirmek için belirlenmiş standartlarda raporlama yapmayı sağlamaktadır 
(www.globalreporting.org).  En yaygın olarak kabul görmüş uluslararası sürdürülebilirlik raporlama 
rehberidir (Ulusan 2009: 186-187). Hala pek çok ülkede tam anlamıyla düzenlenmemiş olsa da, yakın 
gelecekte öneminin artması beklenen kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması için, kullanılan finansal 
raporlama sistemiyle uyumlu olabilecek kontrol mekanizmaları ve güçlü bilgi sistemleri 
oluşturulmalıdır (Aydın, 2013: 45). 

II.OTEL İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI 

Dünyanın en önemli sektörlerinden birisi olan turizm sektöründen ekonomik boyutta daha fazla 
yararlanma çabasına bağlı olarak turizm aktivitelerinin çeşitlenmesi ve turizme katılan insan sayısının 
artması turistik bölgelerin tahrip olmasına ve bu bölgelerdeki doğal ortamın bozulmasına, sosyal ve 
kültürel açıdan dejenerasyona neden olmaktadır. Bu bozulmayı önleme veya azaltma düşüncesi 
turizmde sürdürülebilirlik uygulamalarını gerekli hale getirmektedir (Pelit vd., 2015: 44). Bunun 
sonucunda turizm sektöründe son yıllarda topluma katkı sağlamak için sürdürülebilir turizm ve 
kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması çok konuşulan konulardan birisi olmaktadır. (Horng vd., 2016). 
Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi otel endüstrisinde de kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması 
uygulamaları ve sayıları her geçen gün artmaktadır (Grosbois, 2011: 897).  

Türkiye’de de turizm işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarına başladıkları 
gözlenmektedir.  GRI’ye  2016 yılı haziran ayında dünyada “Turizm ve Eğlence” sektöründe 333 GRI, 36 
GRI referanslı, 170’i GRI olmayan toplam 539 kurumsal sürdürülebilirlik raporu hazırlandığı 
görünmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmelerinin kurumsal 
sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili mevcut durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
kurumsal sürdürülebilirlik raporlarının yayımlandığı kurumsal sürdürülebilirlik portalında 
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(www.kurumsalsurdurulebilirlik.com*) 2016 yılı Haziran ayı itibariyle sektörel bazda gerçekleştirilen 
arama da “Turizm ve Eğlence” başlığı altında hiç rapor yayınlanmadığı görülmüştür. Ancak Limak 
Şirketler grubunun 2014 yılında GRI G3.1 ve 2016 yılında GRI G4 onaylı kurumsal sürdürülebilirlik 
raporlarında şirket grubuna ait otellerin verilerine ulaşılmıştır. Çalışmada Limak Grup Otellerinin 
raporda kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları incelenmiştir. 

Hızla büyüyen Limak Grup Otellerinin benimsenmiş oldukları sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde 
çevresel etkileri ve birim maliyetleri azaltmaya yönelik pek çok uygulama hayata geçirildiği 
belirtilmiştir. Limak Turizm, 1995 yılında Arcadia Otel ile turizm sektörüne girmesinin ardından Limak 
International Hotels & Resort markası adıyla 2000 yılından bu yana hızla büyüyerek toplamda yedi 
otelde her sene yaklaşık 40 ülkeden 308.323 misafiri, misafirverlik ve mükemmel hizmet felsefesiyle 
ağırlamaktadır. Limak Grup Otelleri 2015 yılı itibarıyla, 19 binden fazla çalışan ile 5 bin yatak kapasiteli 
tesislerde tüm yıl boyunca hizmet verilmekte ve doluluk oranı genel olarak %80’in üzerinde 
gerçekleşmektedir. Söz konusu otel grubunun sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında otellerdeki 
uygulamaları Tablo 1’deki gibidir: 

Tablo 1: Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Kapsamında Otellerdeki Uygulamalar 

 Enerji ve su tüketim miktarları düzenli olarak takip edilmekte ve azaltılması için 
projeler geliştirilmektedir. 

 LED aydınlatmalar tercih edilmektedir. 

 Sıcak su temini için güneş enerjisi kullanılmaktadır. (Limra ve Atlantis Otelleri) 

 Su tüketimini azaltmak için sensörlü (fotoselli) armatürler tercih edilmektedir. 

 Enerji tüketiminin düşmesine katkı sağlayan sıcak havayı kullanarak sıcak su 
üretimi yapan fan-coil (klima) ve enerji tasarruf kart sistemi kullanılmaktadır. 

 Havai fişek kullanımı yapılmamakta ve geceleri sahil yakınlarında müzik 
nedeniyle gürültü olmaması için önlemler alınmaktadır. 

 Müşteri memnuniyeti anketleriyle müşterilerden geri bildirimler alınmakta ve 
sürekli iyileştirme için aksiyonlar alınmaktadır. 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Antalya’da tahsis ettiği 100 dönümlük alana 10 
bin fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 2011’de başlatılan “Hatıra Ormanı Projesi” 
kapsamında alana 10 yıl boyunca 100 bin fidan dikilerek otel müşterileri adına 
Antalya’ya kalıcı bir eser bırakılması hedeflenmektedir. 

Otel grubu paydaşlarının beklentilerini ve şirketin stratejisini göz önünde bulundurarak 
sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konularını belirlemiştir. Bunlar:  

 Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, Limak Turizm otel yönetim anlayışının temel 
taşıdır. Limak otellerini tercih eden misafirler ve her yıl kazanılan ödüller, müşteri memnuniyetine 
verilen önemin en büyük göstergesidir. Bunun yanı sıra, uygulanan anketler aracılığıyla müşterilerden 
geri bildirimler alınmaktadır. Her otelde müşteri sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte ayda 200 ile 
1.000 arasında anket yanıtlanmaktadır. 2015 yılında doldurulan anketlere göre müşteri memnuniyeti 

                                                      
*www.kurumsalsürdürülebilirlik.com GRI Sürdürülebilirlik Veribankası’nın Türkiye uygulama ayağını 
oluşturmakta olup tek yetkili bölgesel veri ortağıdır.  
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oranı yaklaşık %96’dır. 2015 yılında Arcadia Otel, “Sürdürülebilir Turizm” ödülü ve 2014 yılında Limra, 
Lara, Atlantis, Arcadia Otelleri “Uluslararası Cevreye Duyarlı Tesis Travelife Gold” ödülleri 
sürdürülebilirlik yolculuğunda Limak Şirketler Grubu olarak bizi gururlandırmış ve motivasyonumuzu 
artırmıştır. 

 Uluslararası Sertifikalar (Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenliği): Kaliteli hizmet anlayışının bir 
sonucu olarak, Limak Turizm ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikasyonu ile belgelendirilmiştir. Dört otelin 
belgelendirilme süreci başarıyla tamamlanmış olup, önümüzdeki yıllarda diğer otellerin de 
belgelendirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanında, sağlık ve hijyene verilen önemin bir 
göstergesi olarak uluslararası gıda güvenliği yönetim sistemleri tüm Limak otellerinde uygulanmaktadır. 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonu’na sahip Limak otellerinin sayısı her geçen 
gün artmaktadır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Müşterilerin ve çalışanların sağlık ve güvenliği (İSG) Limak 
Turizm’in en öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, personele düzenli olarak 
eğitimler verilmektedir. Bunların başında, yeni başlayan personele yönelik olarak düzenlenen İSG 
eğitimi yer almaktadır. Bunun yanında hijyen, atık yağ, kimyasal kullanma, acil durum prosedürü, 
jeneratör emniyet tedbirleri ve operasyon, gıda güvenliği ve hijyen, asansör emniyet tedbirleri ve insan 
kurtarma, tehlikeli atıklar ve atık ayrıştırma, deprem ve yangın tatbikatı, sigarayı bırakma, ilk yardım 
(her 20 kişide bir kişi olacak şekilde), legionella, iş kazalarını önleme konularında da eğitimler 
düzenlenmektedir. Ayrıca risk değerlendirmeleri yapılarak, düzenli olarak raporlar hazırlanmaktadır. 
Yapılan aylık saha tespitleri çalışmaları ve çalışanlara verilen risk değerlendirmesi anket form 
sonuçlarına göre belirlenen risklere yönelik İSG kurul toplantılarında kararlar alınarak iyileştirme 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Satın alınan elektrikten dolayı enerji tüketimi 2015 yılında, 2014 yılına göre %9 artarak 97.001 GJ olarak 
gerçekleşmiştir. Bu tüketimin %85’i resort otellerden kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2: Satın Alınan Elektrikten Dolaylı Enerji 
Tüketimi (GJ) 

 2013 2014 2015 

Resort Oteller 83.810 83.076        82.144               

Şehir Otelleri 14.576 14.365 14.856 

Toplam 98.386 88.787 97.001 

Tablo 3’deki bilgilere göre 2015 yılında su tüketim miktarı bir önceki yıla göre %2 azalarak 683.765 m3 
olarak gerçekleşmiştir. Su tüketiminin büyük bölümü (%88) resort otellerden kaynaklanmaktadır. 

Tablo 3: Su Tüketimi (m3/yıl) 

 2013 2014 2015 

Resort Oteller 589.603 617.201 603.476 

Şehir Otelleri 77.221 82.119 80.289 

Toplam 666.824 699.320 683.765 
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Elektrik ve su tüketim bilgilerinin yanı sıra 2014 yılında hazırlanan otel grubuna ait sera gazı emisyonları 
ile ilgili bilgileri de paylaşmışlardır. Tablo 4’deki verilere göre 2012 yılında 4.163 tCO2e olarak rapor 
edilen toplam doğrudan emisyonlar 2013’te %36 artarak 5.678 olarak gerçekleşmiştir. Her iki sene de, 
raporlanan toplam emisyonun %90’ından fazlası daha büyük resort otellerden kaynaklanmaktadır (2013: 
5.178 tCO2e, 2012: 3.935 tCO2e). Her iki yıl için de, varsayılan faktörler kullanılarak hesaplama yapıldığı 
için otellerin emisyon trendleri doğrudan ve dolaylı enerji trendleri ile parallellik göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otel grubu geçtiğimiz birkaç sene içinde “Mükemmel Hizmet”, “Sürdürülebilir Turizm” ve “Aile Dostu 
Otel” ödülleri dahil olmak üzere bir çok ödül kazanmıştır. Son yıllarda resort ve şehir otellerinin 
kazandığı ödüllerin listesini Tablo 5 de gösterilmiştir. Ayrıca grubun Limra, Lara, Atlantis, Arcadia, 
Eurasia ve Yalova Thermal otellerinin yeşil yıldız sertifikası mevcuttur.  

Tablo 5 Limak Grup Otellerinin Ödülleri  

Limak Limra Hotel & Resort Limak Arcadia Golf & Sport Resort 

2015 

* TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası 
(2013-2015) 

* HolidayTest Winner of Award 

* Thomas Cook Proven Quality Certificate 
(2014-2012-2015) 

* HolidayCheck Recommended Hotels 

* TopHotels.ru Mükemmelik Sertifikası, 
Türkiye’de En İyi 10 Konferans Oteli (2013-
2014-2015) 

2015 

* TravelLife Gold Sürdürülebilir Turizm 
(2012-2014-2016) 

* HolidayCheck Recommended Hotel 

* TripAdvisor Travellers Choice, 
Türkiye’nin 1 Numaralı ve dünyanın 5. 
Aile Oteli (2014-2015) 

* Thomas Cook Proven Quality 

* Zoover Gümüş Ödül 

2014 

Tablo 4: Ağırlığa Göre Toplam Doğrudan Sera Gazı 
Emisyonları (tCO2e) 

 2012 2013 

Resort Oteller 3.935 5.178 

Şehir Otelleri 228 500 

Toplam 4.163 5.678 

Ağırlığa Göre Toplam Dolaylı Sera Gazı 
Emisyonları (tCO2e) 

Resort Oteller 8.724 10.93
8 

Şehir Otelleri 1.926 1.916 

Toplam 10.650 12.85
4 
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* Zoover Gümüş Ödül 

* Zoover Award Bronze (Limra Park) 

* Travelife Gold 

* Booked.net Best Value For Money 
Accomodation in Turkey (Limra Park) 

* Ayda.ru Quality Certificate 

* OtelPuan.com Misafir Memnuniyeti Ödülü 

2014 

* Uluslararası Çevreye Duyarlı Tesis 
TravelLife Gold 

* HolidayCheck Recommended Hotels 

* Otelpuan 

* Booking.com Mükemmellik Ödülü 

* Corendon En Çocuk Dostu Ödülü 

* Zoover Highly Recommended Hotel 

* Travelife Gold 

* Zoover Highly Recommended Hotel (2013-
2014) 

2013 

* Zoover Highly Recommended Hotel 

* Holidaycheck Quality Selection 

* Corendon Yılın En İyi Oteli (Yemek 
Kalitesi Kategorisi) 

* TripAdvisor Travellers Choice 

* Holidaycheck TopHotel 

* Zoover Highly Recommended Hotel (2011-
2012-2013-2014) 

* Booking.com Mükemmellik Ödülü 

* HolidayCheck Top Hotel Seçimi 

* TopHotels.ru Mükemmelik Sertifikası, 
Dünyanın En İyi 100 Oteli (2012-2014) 

2013 

 * HolidayCheck Quality Selection (2012-
2013) 

* TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası 
(2011-2012-2013) 

* Turizm Bakanlığı Çevreye Duyarlı 
Konaklama Tesisi 

* Voyager En İyi Tatil Oteli 

* Tui-12fly- Hayvan Dostu Otel Sertifikası 

* Corendon En İyi Fiyat / Kalite Ödülü 

* Coral Travel Starway Ödülü 

* TopHotels.ru Mükemmelik Sertifikası, 
Türkiye’nin Lider Aile Dostu Oteli 

Limak Lara De Luxe Hotel & Resort Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort 

2015 

* TripAdvisor Travellers Choice 

* TripAdvisor İlk 25 Aile Otelleri 

* ThomasCook Kalite Sertifikası (2004-2012-
2015) 

* Zoover Gümüş Ödül 

* Travelife 

* Holidaytest Kazananı 

* OtelPuan.com Misafir Memnuniyeti Ödülü 

* Kids Holiday En Yüksek Kalite 

* Ayda.ru Kalite Sertifikası 

* Booked.net Türkiye’de Çok Tavsiye Edilen 

2014 

* TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası 
(2013-2015) 

* TripAdvisor Türkiye’nin İlk 25 Aile Oteli 

* TripAdvisor Türkiye’nin En İyi 25 Oteli 

* Uluslararası Çevreye Duyarlı Tesis 
Travelife Gold 

* Booking.com Mükemmellik Ödülü 

* HolidayCheck Top Hotel (2013-2014) 

* Zoover Tavsiye Edilen Otel 

* TopHotels.ru Mükemmelik Sertifikası, 
Misafirperverlik 

* Corendon Yılın Çocuk Dostu Oteli 
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Hotel 

2014 

* Uluslararası Çevreye Duyarlı Tesis 
Travelife Gold 

* Booking.com Mükemmellik Ödülü 

* HolidayCheck Top Hotel (2013-2014) 

* Zoover Tavsiye Edilen Otel (2013-2014) 

2013 

* TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası 

* TopHotels.ru Mükemmelik Sertifikası, 
Türkiye’nin Lider Balayı Oteli 

* Coral Travel Dünyanın En İyi 100 Oteli 

* Otelpuan Ödülü 

2013 

* HolidayCheck Kalite Seçimi 

 

Limak Eurasia Luxury Hotel 

2014 

* Booking.com Konuk Değerlendirme 
Mükemmellik Ödülü 

2013 

 * TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası 
(2012-2013) 

 

Limak Thermal Boutique Hotel Limak Ambassadore Hotel 

2015 

 * TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası 
(2013-2014-2015) 

2014 

 * Türkiye’nin En İyi Yönetilen Butik Oteli 

2013 

* HolidayCheck Kalite 

* Skalite Kültürel Değerlerin Yaşatılmasına 
Katkı Ödülü 

2015 

* TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası 
(2014-2015) 

2014  

 * Booking.com Konuk Değerlendirme 
Mükemmellik Ödülü 

2013 

* TripAdvisor Tavsiye Edilen Hotel (2012-
2013) 

 

Söz konusu otel grubunda müşteri memnuniyeti ve geri bildirimine oldukça önem vermektedirler. 
Otellerin müşteri memnuniyetini, yaptıkları anketler ile düzenli olarak takip ettikleri, otel başına aylık 
200 ila 1000 arasında değişen bir sayıda doldurulan anketlerinin bulunduğu, doldurulan anketlerin her 
iki haftada bir toplandığı görülmektedir. Müşteri memnuniyeti iyi uygulama örneği ve kültürümüzü 
yaşatıyoruz kitap projeleri de grubun kurumsal sürdürülebilirlik ile ilgili yaptığı çalışmalara örnek 
verilebilir.  

Müşteri Memnuniyeti İyi Uygulama Örneği: Limak Grup Otelleri yeni bir çalışma başlatarak yabancı 
misafirlerine Türkçe eğitimi vermeye başladı. Türk kültürünü tanıtmak için yapılan çalışmalara bir 
yenisini ekleyen Limak Grup Otelleri bu çalışmayla turizmin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı 
hedefliyor (2016 yılı raporu). 

Kültürümüzü Yaşatıyoruz Kitap Projesi: Limak Turizm Grubu, Yunus Emre, Mevlana, Dede Korkut, 
Hacivat- Karagöz ve Nasrettin Hoca kitaplarının ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Nutuk’unun 
İngilizce, Almanca ve Rusça çevirilerini bastırarak,misafirlerine başucu kitabı olarak hediye etmektedir. 
Kitapların girişinde, Türk kültürünün geçmişini ve kitapların hazırlanma amacını anlatan bir yazı yer 
almaktadır (2014 yılı raporu). 

SONUÇ  
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Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik faaliyetler ülkemizde yeni yeni önem kazanmaya 
başlamış olsa da kurumsal sürdürülebilirlik raporu hazırlayan işletmelerin sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Turizm sektörü için raporlama sayısının az olması dikkat çekici bir durum iken ilerleyen 
süreçte rapor hazırlayan işletme sayısının artacağı düşünülmektedir.  Kurumsal sürdürülebilirlik raporu 
özellikle turizm sektörü gibi çevresel unsurlardan faydalanan bir sektörlerde, rekabet şansı yakalamak 
ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için gönüllü bir uygulama olmaktan çıkıp zorunlu hale 
gelecektir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasına 
yönelik atacakları her adım işletmenin sürdürülebilirliği, müşteri memnuniyeti, maliyetleri azaltma, 
çalışan memnuniyeti gibi konulardaki başarısını arttıracaktır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik raporu incelenen Limak Grup Otelleri ekonomik faaliyetlerini sürdürürken 
kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına önem vermektedir. Müşteri memnuniyetine önem vermekte, 
enerji tasarrufuna yönelik uygulamaları hayata geçirmekte, çalışanlarının eğitimi için programlar 
düzenlemekte,  doğaya ve çevreye duyarlı uygulamalara hem müşterilerini hem de işletmelerini dahil 
etmektedir. Aynı zamanda raporlarında ödüller, başarılar, ulaşılan hedefler gibi bilgilere de yer 
verilmektedir. 

Son olarak, ülkemizde kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını turizm sektörü için ele alan çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. Çalışmada otel işletmeleri açısından kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında, turizm işletmelerinde henüz çok yeni uygulanmaya başlanması 
nedeni ile sadece tek bir otel işletmesinin raporu incelenebilmiştir. Sonraki çalışmalarda seyahat 
acentaları, tur operatörleri, yiyecek içecek işletmeleri gibi turizm sektöründeki diğer işletmelere ait 
raporlar incelenerek, rapor sayılarının arttırılması ile turizm işletmelerinde sürdürülebilirlik 
raporlamaları konusunda daha kapsamlı sonuçlara ulaşması sağlanabilir. Ayrıca yapılacak diğer 
çalışmalarda farklı destinasyonlardaki turizm işletmelerinin kurumsal sürdürülebilirlik raporlarının 
içeriğinin incelenmesi destinasyonlar arası farklılıklar olup olmadığı ve varsa bunların neler olduğu 
tespit edilebilir. 
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THE LINK BETWEEN THE ECONOMIC IMPACT OF NATURAL DISASTERS 
AND REINSURERS’ PROFITABILITY 

Associate Professor Florina Oana VIRLANUT305 
Associate Professor Daniela Ludmila MANEA306 

ABSTRACT 
Global reinsurers are seeking new opportunities and strategies to cope with the current difficulties. The 
operating conditions of the global reinsurance market prove to be intricate: an increase in competition, 
an increase in the volume of the alternative capital, a decrease in rates and profitability indicators as well 
as the beginning of the sector’s consolidation process. This is why, in this paper, we intend to perform an 
analysis of the global reinsurance market, starting from the economic impact of natural disasters. In 
addition, we also intend to identify the factors which influence reinsurers’ profitability in the current 
socio-economic environment. 
Keywords: Insurance, Reinsurance, Profitability, Natural Disasters 
Jel Code: D4. 

INTRODUCTION 

Reinsurers operate in a highly competitive environment. Reinsurance companies are prepared to take 
higher and higher risks in order to maintain profitability. Company managers are seeking strategies that 
could allow them to mitigate risks. At an international level, the excess of loss reinsurance prices 
decreased by 20%. According to reinsurance companies, the current prices are enough in order to obtain 
the target level of return. Despite forecasts that the profitability indicators will be positioned at a low 
level, the level of profitability maintains the capitalisation ratios in accordance with the current ones.  

I.THE ECONOMIC IMPACT OF NATURAL DISASTERS 

Last year there were 198 natural disasters, thus 2015 was transformed in a record year in this regard, 198 
being the highest value ever recorded in a year. More than 19,000 people died or were considered 
missing due to natural disasters. The main cause of these deaths was the devastating earthquake from 
Nepal, which led to 9,000 deaths (6 billion $). Also, the year 2015 is considered to be the hottest ever 
recorded year. The extremely high temperatures and the lack of rain caused a lot of forest fires and 
drought in a lot of regions. 

 

 

Figure 1. The evolution of natural disasters worldwide 

 

It may be noticed that, in the last five years, the smallest number of natural disasters occurred in 2013. 
Then, the greatest disaster was the Haiyan typhoon, which occurred in the Philippines, and which is 
considered the most violent one in the history of this country and one of the worst ever in the world. At 
that moment, the loss was estimated at 12 billion $, and the part that could be covered by insurance was 
of 1.5 billion $, which meant that only 12.5% of the total loss could be recovered for sure. 

                                                      
305 “Dunarea de Jos” University of Galati, florina.virlanuta@ugal.ro. 
306 “Dunarea de Jos” University of Galati, dana.manea@ugal.ro. 
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Table 1. Insured damage, i.e. material damage and loss resulted from exploitation, without civil 
responsibility damage and damage to life for the years 2010-2015 (mil $) 

No.  Type of disaster 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Floods 6 393 16 262 2 712 9 137 2 162 4 306 

2. Storms 20 126 41 152 54 065 20 819 18 397 20 624 

3. Earthquakes 12 943 49 194 1 787 45 313 510 

4. Drought, forest fires, 
heat waves 

10 2 432 11 524 609 150 2 043 

5. Cold, frost 397 350 250 139 53 0 

6. Hail 0 630 900 6 164 6 641 306 

7. Others 0 0 0 134 34 0 

8. Total insured 
damage 

39 869 110 021 71 278 37 047 27 749 27 789 

9. Total damage 
(approx.) 

194 000 362 000 178 000 131 000 101 000 80 000 

10. % 20.55 30.39 40. 04 28.28 27.47 34.73 

Source: Natural loss events worldwide 2015 

Insurers and reinsurers largely refund the damage caused by storms, an exception being the devastating 
earthquake which took place in 2011 in Japan, when approximately 45% of the total insured damage was 
caused by a natural disaster. Asia and North America recorded the biggest loss in 2015. In the USA, 
winter storms are the most destructive ones, whereas Eastern storms and the Nepal earthquake badly 
affected the Asian continent. In table 5 we notice that the percentage of the insured damage caused by 
storms within the category of total insured damage for 2014 constitute approximately 66%. 

The damage caused by natural disasters in 2013 amounted to approximately 131 billion $ and is largely 
imputable to floods and to other extreme weather events which took place in Asia, North America and 
Europe. The year 2012 was the year of extreme weather events in the USA. The vast majority of the 
damage was caused by the Sandy hurricane, which devastated the North-Eastern coast of the USA and 
by the Corn Belt drought. The storm also affected the Caribbean islands and Canada, being the hurricane 
that covered the biggest surface up to the present in the North Atlantic. The winds and floods caused by 
storms generated an economic loss of 70 billion $. Also, Italy suffered the most devastating earthquake in 
its history, causing important material damage and affecting the local industrial activity, the estimated 
loss being of 16 billion $. From a total of 71 billion $ insured damage, an amount of 69 billion $ is 
assigned to weather phenomena, whereas a sum of 2 billion $ is assigned to earthquakes. 

II.NATURAL DISASTERS IN EUROPE 

In 2015, the European continent suffered natural and technical disasters which caused damage worth 13 
billion $, out of which a sum of 6 billion $ was insured. The great majority of damage is attributed to 
heavy rainfall in the Western part of the continent. Table 6 illustrates the extent of these natural disasters 
during the years 2010 – 2015 and their consequences. On the average, the number of natural disasters is 
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between 30 and 40, and their occurrence in the total number of natural and technical disasters reached a 
percentage of 12.33% in 2013.  

Table 2. European natural disasters and their consequences from the point of view of the number of 
victims and the economic damage for 2010 – 2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

No of 
events307 

Europe 37 34 33 38 37 41 

World 304 325 316 308 336 353 

% 12,17 10,46 10,44 12,33 11,01 11,61 

Victims Europe 56 490 1 158 1 480 1 167 763 2 612 

World 303 573 34 729 13 854 25 903 12 777 26 359 

% 18,60 3,33 10,68 4,50 5,97 9,90 

Insured 
damage 
(billion $) 
(Id) 

Europe 6,3 4,3 5,5 15 6,6 6,2 

World 43,4 115,8 77,3 45 34,7 37 

% 14,54 3,71 7,11 33,33 19,02 16,75 

Total 
damage 
(billion $) 
(Td) 

Europe 35,2 8,7 26,8 33 15,9 12,6 

World 218 370,8 178,2 140 109,9 92 

% 16,14 2,34 15,03 23,57 14,46 13,69 

(Id/Td)*100% Europe 17,89 49,42 20,52 45,45 41,50 49,20 

World 19,90 31,22 43,37 32,14 31,57 40,21 

Source: Natural loss events worldwide 2015 

The biggest percentage in total insured damage was recorded in 2013. It was then that the worst floods 
that had ever occurred in Europe took place, being the second most expensive event after the floods from 
Thailand in 2011. They affected Germany, the Czech Republic, Hungary and Poland. The total estimated 
loss was of 16 billion $. The insured damage for this event amounted to 4 billion $. This value can be 
partly explained by the considerable increase in the subscription rate regarding house insurance after 
2002. For example, if in Germany only 19% of the houses were insured in 2002, in 2012 the number of 
insured houses reached 32%. 

                                                      
307 The number of events comprises both natural and technical disasters. 
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Figure 2. Damage insured in Europe and in the world 308 

 

We notice that the smallest percentage of the insured European damage was registered in 2011 because 
of the disasters that took place in that year in Asia, when out of the total damage of 260.1 billion $, the 
earthquake from Japan amounted to 210 billion $, thus the insured damage imputable to Asia amounting 
to 49.2 billion $, that is 42.5%. 

At the same time, the year 2011 represented for Europe the year when the biggest number of the damage 
caused by natural and technical disasters was covered from insurance and reinsurance, with a 
percentage of 49.42%. The same situation is specific to the year 2015, 2014 and 2013. 

When comparing the level of the insured damage worldwide with that from Europe, we notice that this 
continent frequently resorts to protection against the economic damage caused by disasters by means of 
insurance and reinsurance. This feature is most probably the consequence of the fact that the practice of 
insurance and reinsurance is quite old on this continent. 

III.THE PROFITABILITY OF INTERNATIONAL REINSURERS 

By analysing the reinsurance rates, we notice that a significant decrease in reinsurance prices takes place 
in China, followed by Canada and by Eastern and Central Europe. Prices significantly decrease as a 
consequence of an enormous mass of capital which comes from hedge funds and pension funds, 
interested in the return from disaster insurance. A possible cause could be the rapid rise of the 
alternative market, reaching a volume of 62 billion $ (for 2014). The markets concerned are the risk 
securitization market and those that correspond to natural disasters, which represent 18% of the total 
coverage in case of disasters. 

Table 3. Reinsurance rate decrease in 2015 (for 01.01 and 01.07) 

Goods insurance 1stof January 2015 1st of July 2015 

Australia  from 0% up to - 5% from - 5% up to - 12,5% 

Canada from  - 10% up to - 20% n/a 

Central and Eastern Europe  from  - 5% up to - 20% n/a 

China from  - 25% up to - 30% from - 15% up to - 20% 

                                                      
308 Natural loss events worldwide 2015 Geographical overview, , available on-line at https://www.munichre.com 
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Europe (in general) from  - 10% up to - 15% n/a 

France from  0% up to - 5% n/a 

Germany from  0% up to - 5% n/a 

Latin America from  0% up to - 12,5% from 0% up to - 15% 

Near East North Africa  - 5%  - 10% 

Scandinavian countries from  - 5% up to - 10% n/a 

Turkey - 10%  n/a 

Great Britain - 15%  - 10% 

The USA from - 10% up to - 15% from - 5% up to - 20% 

Excess of loss type of contracts  

Australia from - 5% up to - 10% from - 5% up to - 10% 

Europe – civil liability insurance  from - 2,5% up to - 5% n/a 

Europe – car insurance from - 2,5% up to - 10% n/a 

Source: S&P’s overview of the international reinsurance market in 2015, 
http://forinsurer.com/news/16/02/26/33568 

In 2014, S&P noticed a change in the demand of big insurance companies that needed reinsurance 
services. An improvement in the risk and balance sheet indicator management ability allowed them to 
purchase the reinsurance protection. 

Table 4. International reinsurance profitability 

 

(%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 
(forecast) 

Average 
(2009-
2014) 

Combined 
rate 

86,8 92,6 105,6 88,1 86,4 86,4 95-100 97-102 91,8 

Capital 
profitability 

22,2 14,1 5,2 14,4 14,1 16,4 8-10 8-10 12,8 

Source: S&P’s overview of the international reinsurance market in 2015, 
http://forinsurer.com/news/16/02/26/33568 

 

http://forinsurer.com/news/16/02/26/33568
http://forinsurer.com/news/16/02/26/33568
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Figure 3. Combined rate and capital profitability evolution 

 

We notice that the year 2011 represented the year with the lowest profitability for reinsurers, as the 
biggest combined rate (105.6%) and the lowest capital profitability (5.2%) were recorded. These data 
reflect the high degree of uncertainty which characterises the domain (as proven, for example, by the 
tragedy that took place in Japan, which mainly affected the reinsurers operating in Asia) but also the 
insurers’ and reinsurers’ insufficient ability to establish profitable prices. Reinsurance prices drop, 
investment profitability records smaller values as compared to previous years, and the positive influence 
of using reserves may become insufficient if we take into consideration the small loss resulted from the 
insurance contracts against the risk of natural disasters in recent years. 

Also, the use of alternative capital sources leads to weakening the market penetration barriers, whereas 
the increase in the number of mergers and acquisitions in recent years, strengthens them. Alternative 
capital inflows, on the 30th of June 2015, were of 69 billion $. Consequently, competition is intensifying. 
Because of these alternative capital inflows, companies that deal with natural disaster reinsurance, 
especially those from the USA, suffered losses.  

The acceleration of the consolidation process, characteristic to the last period, became the cause for the 
decrease in the number of players on the market and for the increase in the reinsurers’ expenses to enter 
the market. Taking into consideration the growing requests from the part of the clients, reinsurers must 
prove that they have enough power, experience and geographical diversity in order to maintain their 
position on the market. 

The alternative capital is used by reinsurers in order to obtain competitive advantages. The vast majority 
raise capital from third parties, issuing bonds that correspond to disaster risk insurance, fact which 
allows them to maintain relationships with customers and collect a bigger amount of underwritten gross 
premiums. 

In the next part of the paper we are going to analyse the activity of the most important global reinsurers. 
Munich Re is the German reinsurer that has held the first position for many years. Nevertheless, we may 
notice a decrease in the collected gross premiums, that is 11.79% less than in 2014 and 4.89% less as 
compared to 2013. This giant is followed by the Swiss reinsurer Swiss Re which maintains the relative 
balance of receipts, situated between 28 and 29 billion $ in the last three years. Hannover Re occupies the 
third position for the year 2015 with a slight decrease in receipts as compared to 2014, of 0.68%. On the 
fourth place, there is the French company Scor Se with receipts of 14.90 billion$ for 2015, with 0.13$ less 
as compared to the previous year. The top five biggest reinsurers of the world ends with Lloyd’s, which 
underwrite reinsurance for the value of 13.13 billion$. 
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Table5. The evolution of the gross premiums collected by the biggest global reinsurers  

No. Reinsurance 
company 

Collected gross premiums 
(billion $) 

2015-2014 

 

2014-2013 

 

2015 2014 2013 Deviat
ions 

% Deviati
ons 

% 

1. MUNICH Re 36,13 40,96 43,11 -4,83 -11,79 -2,15 -4,98 

2. SWISS Re 28,10 28,85 28,45 -0,75 -2,59 +0,4 +1,40 

3. HANNOVER Re 18,95 19,08 18,54 -0,13 -0,68 +0,54 +2,91 

4. SCOR SE 14,90 15,03 13,62 -0,13 -0,86 +1,41 +10,35 

5. LLOYD's of London 13,13 14,00 14,05 -0,87 -6,21 -0,05 -0,35 

6. BERKSHIRE 
HATHAWAY 

12,24 14,92 12,78 -2,68 -17,96 +2,14 +16,74 

7. Reinsurance Group 
of America 

9,37 9,10 8,57 +0,27 +2,96 +0,53 +6,18 

8. China Reinsurance 
Group 

8,57 - 7,73 - - - - 

9. Korean Reinsurance 5,65 5,76 4,21 -0,11 -1,90 +1,55 +36,81 

10. AXA 5,42 5,92 5,62 -0,5 -8,44 +0,3 +5,33 

11. PartnerRe 5,32 - - - - - - 

12. ALLIANZ Group 5,16 4,96 4,43 +0,2 +4,03 +0,53 +11,96 

13. CHUBB 4,53 - - - - - - 

14. EVEREST Re 4,31 4,52 3,95 -0,21 -4,64 +0,57 +14,43 

15. ZURICH Insurance 
Group 

4,08 5,59 6,45 -1,51 -27,01 -0,86 -13,33 

Source: Reinsurance Market Outlook 

If the insurers and reinsurers who take disaster risks have succeeded in covering damage so far, in the 
future they will either strengthen their position or will be subjected to mergers. The value of the insured 
risks for 2015 was of 37 billion $ (inferior to the updated inflation rate of 62 billion $). This relatively low 
level is partly explained by the mild cyclone season from the USA. In 2015, El Niño contributed to 
immeasurable weather changes. Out of the total insured risks in 2015, 28 billion $ are imputable to 
natural disasters (the same as in 2014) and 9 billion $ to technical disasters (7 billion $ in 2014). 

CONCLUSION 

In the last two decades, the reinsurers’ long-term risk management strategies started to focus more and 
more on climate changes. Like economic damage, the damage caused by weather events has greatly 
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evolved lately. Nevertheless, the difference between economic damage and the insured damage remains 
an important one, and natural disasters continue to considerably affect public budgets, people and 
uninsured companies. Risk transfer aims at protecting the population against catastrophic events and at 
increasing the decision makers’ interest in investing in economic development. By expanding the 
capacity of insurance and reinsurance, this industry can take part in the development of numerous 
present and future trade opportunities, becoming an important tool for the consolidation of local and 
national economies and of humanity as a whole. 
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ON THE INEVITABLE ROUTE OF QUALIFIED TALENT CULTIVATION 
Prof.Dr. Wengui ZHOU309 

Jia LIU310 

ABSTRACT 
For universities and colleges to win the current competition in higher learning education in improving 
education quality and cultivating qualified talents two educational modes, extensive professionalism 
and parochial pragmatism, must be abandoned. Qualified talents must have a wider international vision 
and a critical thinking mode. They should be perfect to master a complex set of approaches to analyze 
and resolve different issues and problems. They should be endowed a higher ability of communicating 
with the others, especially be skillful in the cross-culture communication. Based on those specific 
characteristics of qualified talents learning languages, including philosophy language, language in 
science and specific academic field, native language, foreign language, mathematical language, and 
computer language, should be the inevitable route of qualified talent cultivation. 
Key words: Higher Learning Education; Qualified Talent Cultivation; Professionalism; Pragmatism; 
Language Learning. 

INTRODUCTİON  

The world is now witnessing rapid changes and advances in science and technology and a prosperous 
development of economy. This situation objectively requires universities and colleges to cultivate 
hundreds and thousands of qualified talents. Against such background universities and colleges are 
severely competing with each other in so many aspects concerned. However, it must be a life-line for all 
universities and colleges to fully improve education quality in terms of cultivating qualified talents who 
are characterized by a relatively high comprehensive ability and can well adapt to need of labor market 
and requirement of social progress and economic development.  

That completion is actually painful and merciless generally following the law of survival of the fitness. 
Those universities and colleges make achievements steadily and firmly in qualified talent cultivation 
could haughtily embrace a lot of real opportunities of development. While the others do not succeed in 
improving education quality have to receive a miserable result of losing the competition and finally they 
must not escape from the fate of being kicked out. 

What are the key points now? In order to take initiative and ultimately to win such competition, for 
cultivating qualified talents two traditional educational modes should be abandoned without hesitation. 
Only by doing so is it possible for universities and colleges to find a right route to cultivate qualified 
talents.  

I. WHY İS İT NECESSARY TO GET RİD OF EXTENSİVE PROFESSİONALİSM AND PAROCHİAL 
PRAGMATİSM? 

To take a mode of professionalism, higher learning education exclusively emphasizes on instructing and 
learning specialized knowledge in particular discipline. Finally, the students will be ushered into a 
narrow “professional alleyway” in which the students can only see something professional thus their 
academic view is extremely restrained within a single discipline. The students are taught nothing but 
some professional knowledge since those “professional alleyways” are entirely separated from each 
other by thick and high “walls of academy”.  

But we know the mission of an advanced higher learning education is to endow the students a relatively 
integrated knowledge structure, to help the students develop a critical thinking mode, and to foster the 
students’ comprehensive ability to analyze and to deal with the possible issues and problems on their 
path of life and in their future career. It should be absolutely decisive for modern higher learning 
education to lead the students up on a “knowledge highland” instead of ushering them into those 
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narrow “professional alleyways” so that the students could develop a comparatively strong capability of 
flexibly applying what they have learned in class in order to give constructive solution for each issue or 
problem they may met now and in the future.  

Figuratively speaking, whenever the students on such “knowledge highland” are overlooking the 
colorful appearance of the objective world, promptly and accurately discovering the major problems, 
straightly getting to the key points and having pertinently put forward workable proposals and 
resolutions to the issues and problems, those pitiful students losing themselves in books in the 
“professional alleyways” may probably taking a lot of troubles to search the existent resolutions from 
their beloved professional text books.  

The extensive professionalism mode of higher learning education will inevitably reach the following 
result: the students’ knowledge structure is seriously distorted. Thus we possibly see that the students in 
specific major, for instance majors in economics and management, know less even nothing about 
philosophy, literature, art, history, mathematics, physics, and some other humanities and social science 
and natural science disciplines.  

The students only with such a distorted knowledge structure must be very much perplexed and alarmed 
when they are facing a so complex real world after they graduate from college. It is no doubt that such a 
distorted single knowledge structure obviously cannot adapt to the complicated social demand. It’s hard 
to say higher learning education mode of extensive professionalism is rational. It must be resolutely 
abandoned.  

Another traditional education mode that must be also resolutely abandoned is the parochial pragmatism. 
To take such educational mode it must be a pity for us to see an inclination of parochial pragmatism in 
dealing with relation between theory and practice. Whenever to say theory must be combined with 
practice, that should have been a correct and true proposition in higher learning education, some people 
are bound up in putting their emphasis only on increasing the students’ operational skills. It seems that it 
would be good for the students in major of accounting to grasp the methods of making accounting 
records in specific accounting statements, for those students in major of international business to be 
aware of how to use some documents in the overseas business activities, for those students in major of E-
commerce to apply some sorts of Internet platform to market some products to the target audience, so on 
and so forth.  

We admit that to master those above mentioned operational skills should be helpful for the students. 
However, we know obviously combing theory closely with practice is never equal to parochial 
pragmatism!  

It must be of much greater significance for the students in major of accounting to perfectly apply 
accounting principles into decision making process in enterprise management since that is indeed the 
key function of accounting, for those students in major of international business to profoundly foster an 
international vision and to closely grasp the basic laws and practices to do overseas business and to be 
experts in cross-culture communication and interchanges, for those students in major of E-commerce to 
thoroughly understand and recognize the general development tendency of information science and 
computer technologies, including hard-wares and soft-wares, in years of “Internet +” and thus they are 
capable of keeping up with the momentum of E-commerce, so on and so forth. 

Undoubtedly, it is one of the most important principles that should be adhered in teaching process of 
majors in economics and management as well as in the other majors to closely combine theory with 
practice. The instructors are responsible to help the students form an initiative, creative and innovative 
thinking and master basic theory, fundamental knowledge and general skills in relevant disciplines. The 
students are required to be capable of applying what they have learned in class in observing, analyzing, 
thinking, discussing and dealing with the particular professional issues and problems. That is the true 
essence of combining theory with practice in higher learning education and talent cultivation. 

III. HOW TO CULTİVATE QUALİFİED TALENTS? 
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If an agreement could be reached on getting rid of slipping the leash from extensive professionalism and 
parochial pragmatism it is possible for us to probe into how to cultivate qualified talents. 

All roads lead to Rome. But there should be one straight road with the highest efficiency. In order to 
cultivate qualified talents different universities will take different strategic ideas and relevant 
approaches. However, in my view the answer is very much simple and straight. Learning languages 
should be the inevitable route for cultivating qualified talents. 

(1) The students should earnestly learn philosophy language.  

Philosophy is science dealing with mode of human thinking. The word philosophy comes from ancient 
Greek, “philosophia”. It is composed of two parts, “philo” and “sophia”. As a verb in Greek, “philo” 
means for “loving and pursuing”. While “sophia” is a noun and it means for “wisdom and intelligence”.  
Great ancient Greek philosopher Pythagoras (580-500 BC) firstly created the terminology “philosophy” 
and he termed a “philosopher” as one loving and pursuing wisdom and intelligence. In view of 
Pythagoras and philosophers in his age there must be inherent laws for movement of the nature. It 
should be the responsibility of philosophers to reveal those laws by rational and critical thinking in 
accordance with rules of logic.  

Basically at the same time with Pythagoras several ancient Chinese philosophers had emerged in Spring 
and Autumn Period (770-476 BC). Among them Laozi (571-471 BC), Confucius (551-479 BC), Motse (476-
390 BC) and Zhuangzi (369-286 BC), were outstanding representatives. They constructed different 
schools of Chinese ancient philosophy trying to show the people how to understand the objective world. 
For instance, Laozi once stated in Chapter 42 of his Tao Teh Ching that “Tao gives birth to one, one to two, 
two to three, and three begets all things of the world”. The ancient Chinese philosophers simultaneously 
put their emphasis on the mode of thinking when they endeavored to explain the natural appearance of 
the world. For example, Confucius repeatedly admonished his students “Knowledge is recognizing what 
you know and what you don’t.” “Learning without thought means labor lost; thought without learning 
is perilous.” In a long history of more than 2500 years thoughts of those ancient Chinese philosophers 
had influenced thinking and behavior of the Chinese people from generation to generation.  

Focusing on the original meaning for philosophy both in the western world and in China, it is very 
obvious that for the university students to be cultivated as qualified professionals it is important to learn 
different sorts of knowledge. However, they should develop a rigorous thinking habit and a critical 
thinking ability. Here the mode of thinking serves as the foundation. Suppose that the students could 
well master laws of thinking and realize the unification of thinking content and thinking mode they 
would be able to have an unhindered induction, deduction and reasoning by using specific language. As 
the result they could keep a cool head and straightly go to the key points of particular issues, 
comprehensively observe, discover and analyze anfractuous manifestations of those issues, and finally 
put forward effective approaches to deal with those issues.  

(2) The students must be perfect enough to learn and to utilize language in science and specific 
academic field.  

We know the human being acquires experiences from their production activities. The accumulation of 
those experiences gives birth of understanding and realization of the objective world. Reflection, 
induction, comprehension and abstraction make it possible for the human being to have different kinds 
of knowledge. After utilization and application in generations the knowledge has been testified as the 
truth widely received and practiced by the human being and gradually has been developed into 
knowledge systems in scientific sense. Continuous evolution and development of those knowledge 
systems finally bring about different academic disciplines.  

Every discipline, with a relatively independent knowledge structure, has its own academic discourse 
system which consists of concepts, terminologies, theorems, axioms, principles, descriptions, and 
conclusions. A particular discipline with its specific research objective, focuses on specific issues and 
problems in a particular area either in natural science or in human and social science, and executes 
colorful research on those issues and problems by employing specific tolls and approaches.  
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For cultivating qualified talents we firstly emphasize on providing the students with a wide and broad 
knowledge background. As a result the students should have constructed a comprehensive and mixed 
knowledge structure. However, the students will of course receive professional training in some specific 
discipline. In the end we will reach a situation in which the general education and professional education 
could be perfectly integrated and they are actually complementary with each other.  

For students in major of economics and management, for example, they should not only grasp 
fundamental concepts and terminologies, basic theories, general principles and conventional research 
approaches both in economics and management but also widen their knowledge vision by dabbling in 
the other related areas, philosophy, history, psychology, culture and literature, arts, sociology, 
mathematics, and etc.. 

In order to reach this goal, the students must endeavor to well learn and to be perfectly aware of 
particular academic discourse system in some specific academy, natural science or human and social 
science. With such kind of an appropriate knowledge structure, a wide and broad knowledge 
background together with a solid and excellent professional knowledge, the students are bound to 
become some sorts of intellectual generalists and specialists. That will be greatly helpful for the students 
to have their business development in their future career either in some specific professional area or in 
the other related areas.   

(3) The students should learn their native language well.  

Languages are important vehicles of communication of the human being. Any nationality has developed 
its own culture in a long history. All of those achievements of human civilization have been actually 
preserved and transferred from generation to generation by employing languages as carriers and media. 
In this sense, language itself is an important part of culture and civilization. Even we can say there 
should be no culture and civilization without language. 

Specific nationality should have developed its own language which has taken its shape, been passed and 
conventionally used in particular language environment. That is the native language of particular group 
of people living and procreating in a given geographical area of the world, named national country. In a 
long history of evolution each language has developed standard pronunciation and intonation for oral 
communication and a set of grammatical rules for speaking and writing. By using the native language 
people in a country can fluently express their ideas and freely communicate with each other. 

Even though in an era in which we are living in a global village the younger generation will have more 
chances to contact with the foreigners or to probably have their future career in the other countries, it 
must be a logical corollary that the majority of the young people will live and have their business at the 
home country. Actually, they will engage in different businesses activities, they will have different 
occupations, and they will take different professional positions. To be successful in their future career, 
however, it must be absolutely decisive for them to collect and utilize all the necessary information and 
to employ all the possible resources via communication with the other people and institutions in order to 
do their business by using the native language.  

For Chinese university students to well learn the native language, Chinese, has at least three 
implications: (1) The students with higher education should be fully aware and proud of Chinese 
splendid traditional culture and be capable of applying the essence of that culture in observing the 
objective world and in dealing with their business; (2) The students must be perfect in using the standard 
Chinese language in reading and writing and to have barrier-free oral communication with the others by 
speaking the standard mandarin. That implies they must be able to speak mandarin in standard 
pronunciation and intonation on one hand and to write according to the basic grammatical rules of 
Chinese on the other hand; (3) In particular occasions they should be capable of communicating with the 
specific group of people by using the dialects. For instance in Hong Kong, Macao, Guangzhou and the 
vast land of the South China as well as in China towns all over the world, in New York City, London, 
Paris, Toronto and Sydney, Cantonese, even though it is a dialect prevailing in Guangdong Province, is 
widely used especially in business and commerce. 
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(4) The students should master one or two foreign languages.  

We are now living in an opening world in which a tendency of economic globalization is rapidly 
developing. Such tendency has profoundly changed the appearance of the world and life of all different 
generations. In the years of globalization all countries in different parts of the world and all peoples in 
different nationalities have been closely linked with each other. Different forms of cultural and economic 
interchanges among them have been rapidly developing and have really brought benefit for the ordinary 
people in different social classes. The “China Miracle” which has been made by China in the past three to 
four decades in its economic reform and opening up to the outside world since the end of 1970s should 
be a good example with great persuasion. 

Against such social and economic background any country must be active and positive enough to 
participate into the process of economic globalization if it indeed does not want to be marginalized from 
the world economic system and if it indeed wants to be actually benefited from the bilateral and 
multilateral economic relationship with other countries. For the same token, any person, especially the 
younger generation, should directly face the challenges and opportunities going along with development 
of globalization. They also have to make their choice! 

The qualified graduates from universities and colleges should assiduously foster an important ability. 
That is to directly use foreign languages in collecting, collating, systematizing and utilizing all sorts of 
professional information in dealing with their business in the future career. Simultaneously, they could 
construct their own ideas and expressions on specific professional issues and problems and have an in-
depth discussion, communication and exchange with the foreign experts and specialists about those 
issues and problems by using proficient foreign languages.  

In general, it is absolutely a must for the young people in the years of globalization to grasp at least one 
or two foreign languages. 

(5) The students must well learn mathematical language.  

Mathematics is science to research quantities, structures, changes, space relations and information 
exchanges. The word mathematics also comes from the ancient Greek “mathema”, which means for 
study, scholarship and science. The ancient Greek philosophers held mathematics as “the origin of 
philosophy” and “foundation of knowledge”. Mathematics has a specific system of professional 
terminologies, termed as mathematical language, which consists of a set of theorems, axioms and models 
exactly describing the existence and relationship among all things in the objective world. Just as 
Pythagoras said “All things are numbers”.  

Preciseness is absolutely the most essential and fundamental characteristic of mathematics. In view of 
mathematicians any theoretic assumption, any research achievement, any conclusion, any statement or 
any description should not involuntarily become truth unless it can be exactly testified by using that 
rigorous mathematical language.  

Another development in science of mathematics of great significance is the emergence and gradual 
maturity of a sub-discipline, applied mathematics, in line with a wide application of mathematics in the 
other scientific research areas, for instance in science, engineering, medical science, economics, 
management, and etc.. To some extent it can be said a deep integration of mathematics with those 
natural and social science disciplines has brought about profound revolutionary changes of the latter. 
Economics and management could be good examples of that development. 

In almost all universities and colleges to have majors of economics and management the students must 
learn a compulsory course, econometrics. In this course the students are required to master principles 
and methods of establishing specific models by utilizing mathematical and statistical approaches and 
computer technologies based on fundamental theory of economics and management as well as the 
necessary panel data in order to have quantitative analysis of rational and logic relationship among the 
related variables, to reveal the objective operational laws of those variables, to uncover the particular 
relationship among them, and finally to provide the solid basis of decision making.  
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In this sense it could be appropriately concluded that without mathematics economists and managerial 
personnel would accomplish nothing! Instead of that the students in majors of economics and 
management will obtain benefits in all their life if they can learn mathematics well and be able to closely 
grasp and flexibly utilize the basic approaches of establishing mathematical models and general tools of 
mathematical proof and argument. 

(6) The students should master the basic computer language.  

From the middle of the twentieth century especially since 1970s the human society has gradually entered 
into a computer era. Based on Information Super High Way Program firstly initiated in the United States 
of America in the early of 1990s Internet technology has rapidly developed and matured. It is exactly a 
fact that the world is embracing the years of big data, cloud computing and “Internet +”. Now it could be 
said without exaggeration that the whole world has been covered by that Internet. Nobody will be an 
exception.  

The widely utilized Internet has been subversively changed the mode of working and the living style of 
the people at all corners of the world. Every day right after getting up people are facing the mass 
information. For the university students, no matter what kind of professional occupations they will take 
after graduation, it should be critically necessary to be capable of proficiently utilizing the matured 
computer technology in collecting, screening and dealing with those mass information so that to reach 
the situation in which they can obtain the valuable, useful and true information to execute specific 
business and commercial activities.  

In doing so the students must be very much aware of and closely grasp computer language and be 
perfect in applying the conventional hard-ware devices and soft-ware tools in their studying today and 
in their future career.  

The so-called computer language stands for the language used to realize information exchanges between 
the human being and computers. It is the medium by which the human being can transmit orders to 
computers which operate according to those orders and finish all the designed tasks. Taking such a 
special language system, which is composed of digits, characters and computer grammatical rules, 
makes it possible to write different programs which could be received and followed by computers.  

We argue that the students, excluding those in majors of computer science and technology, should learn 
computer language well never means that they would be some sort of computer specialists. They do not 
need to be sophisticated in programming, designing computer hard-wares or developing computer soft-
wares. They even need not to be capable of computer repairing. The only requirement for them is to 
skillfully use computer and the relevant database entries. That is just like we are all drivers. The major 
and fundamental implication of cars for us is a vehicle for riding instead of walking. Therefore, it is 
enough for us to skillfully drive according to the traffic rules and regulations concerned. It is generally 
not necessary for us, the common people, to know how to design and produce cars. Automobile 
producers, GM, Ford, Toyota and Honda will do. Whenever something wrong with our cars we usually 
do not need to repair but to send our cars to proficient engineers in professional maintenance shops.  

CONCLUSİON 

Based on the agreement of getting rid of extensive professionalism and parochial pragmatism in a 
traditional higher learning education, we should have an accurate and rational understanding and 
recognition of higher learning education quality and of how to increase the comprehensive ability of the 
university students. By encouraging the university students to earnestly well learn the above-mentioned 
six languages, it is hoped to cultivate the students into qualified talents characterized by a wide 
international vision, a valuable initiative, creative and innovative thinking mode, a broad knowledge 
background and a solid professional accomplishment, and a high and strong ability of cross-culture 
communication and interchanges. Those talents, possessing such kinds of characteristics and surely 
being capable of direct participating international cooperation and competition, are bound to be more 
competitive and well received by the whole society.  
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SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI’NIN AR-GE FAALİYETLERİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof, Dr. Mustafa MIYNAT311 
Araş. Gör. Dr. Pelin MASTAR ÖZCAN312 

ÖZET 

Yarım yüzyıl önceki güçlü şirketler, büyük maddi varlıklarıyla dikkat çekerken, günümüz şirketleri ve devletleri 
artık sınai ve fikri mülkiyete dayalı gayri maddi varlıklarıyla güç kazanmaktadırlar. Teknolojik gelişmelerin baş 
döndürücü bir hızla yaşandığı günümüzde patent, marka, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının 
işsizliği azaltma, yeni istihdam yaratma, ülkenin rekabet edilebilirliğini arttırma gibi yarattığı katma değerler daha 
da önem kazanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile ve sayılan sebeplerde dikkate alındığında her bir ülke yenilik, 
araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetlerini faaliyetlere giderek artan oranda destek vermektedirler.  
Bu çalışmada bu kavramdan hareketle, öncelikle sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi verilmekte sonrasında 
ülkemizde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin gelişiminin desteklenmesi için getirilen vergisel teşvik unsurlarına 6518 
sayılı Kanunla eklenen “sınai mülkiyet haklarına ilişkin istisna” konularının tanıtılması ve uygulama usul ve 
esaslarının açıklanması amaçlanmaktadır. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen istisna 
düzenlemeleri kapsamında gelir ve kurumlar vergisinin yanı sıra katma değer vergisinden de istisna sağlanarak 
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya 
çıkan buluşlar açısından önemli destek unsurlarıyla gelişim sağlanması öngörülmektedir. 
 Anahtar Sözcükler: Ar-ge, Sınai Mülkiyet Hakları, Vergi İstisnası. 
 Jel Kodu: O32, H26  

EVALUATIONS OF EXEMPTION REGULATIONS FOR INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS IN 
TERMS OF R&D ACTIVITIES 

ABSTRACT 
Half a century earlier strong companies, while taking care of large financial assets, today's companies and states are 
now gaining strength with intangible assets based on industrial and intellectual property. The dizzying pace of 
technological developments that took place today;  patents, trademarks, industrial property rights such as 
industrial design to reduce unemployment, create new jobs, of creation of added value, such as improving the 
country's competitiveness is gaining more importance. Technology innovation is the development of each country 
and taking account of the reasons stated, are increasingly supporting the activities of research and development 
and software activities 
In this paper, the new tax exemptions which are introduced to Turkish Tax Law within the Act no. 6518, related to 
industrial property rights to foster R&D and innovation activities in Turkey are going to be discussed in line with 
the main topics and procedural process of these regulations. The new exemption rules which will be in effect as of 
January 1st, 2015, will cover individual and corporate income tax as well as value added tax. In this regard, by 
means of these exemptions which offer tax incentives a significant improvement in the area of R&D, innovation and 
software activities are expected in Turkey in near future.  
Keywords: R&D, Industrial Property Rights, Tax Exemption. 
Jel Codes: O32, H26 

GİRİŞ  

 Teknoloji; 19. Yüzyıl’dan itibaren toplumların ekonomik ve sosyal hayatlarını önemli düzeyde 
etkilemiştir. Sanayi devriminin ortaya çıkışı ile başlayan teknolojik gelişim süreci, 20. yüzyılın 
sonlarından itibaren ise önemli ölçüde, bilgi ve iletişim teknolojileri çerçevesinde şekillenmeye 
başlamıştır. Teknolojinin hayatın her aşamasında geniş kullanım alanına sahip olması ve yarattığı 
kapsamlı pozitif dışsallıklar bakımından günümüzde yüksek teknolojili katma değeri yüksek ürünlerin 
üretilmesi istikrarlı ve yüksek oranlı büyüme sürecinin tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir 
(Türedi, 2013:299, (OECD, 2007:5-6)). Bu kapsamda ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine atfettikleri önem 
giderek artmaktadır. Son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşvikler artmıştır gerek doğrudan nakit 
desteği gerekse de vergisel teşvikler ile Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı arttırılmaya 
çalışılmaktadır. Ülkemizde de 2023 hedefi olarak AR-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3’e 
yükselmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda inovasyon döngüsünü tetikleyen ilk basamak 
olan Ar-Ge faaliyetleri, bu faaliyetler sonucunda yapılan patent başvuruları (Saatçioğlu, 2013:1) ve bu 

                                                      
311 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, mustafa.miynat@cbu.edu.tr. 
312 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, pelin.mastar@cbu.edu.tr. 
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sürecin daha iyi işleyebilmesi için vergi teşvik mevzuatımıza 6518 sayılı Kanunla eklenen “Sınai 
Mülkiyet Hakları İstisnası” değerlendirilecektir.  

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: SINAİ MÜLKİYET HAKLARI  

Terminoloji açısından fikri haklar ve sınai haklar olmak üzere ikili bir ayrım yapılabileceği gibi “fikri 
mülkiyet hakları” her iki kavramı da kapsayacak şekilde üst bir kavram olarak kullanılabilmektedir. 
Ancak çalışmamızda ikili ayrım kabul edilerek sınai mülkiyet hakları üzerinde durulacaktır. İkili 
sınıflandırmanın tercih edilmesinin nedeni 1883 Paris Sözleşmesi ve 1886 Bern Sözleşmesinde bu iki 
kavramın ayrı ayrı ele alınarak kullanılmasıdır(Arıkan, 2007:152). 

Sınai mülkiyet hakları; sanayide ve tarımdaki buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün 
çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin 
veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece bu 
kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi hakları 
ifade etmektedir (Tayşı, 2012:8).  

Başka bir ifade ile sınai mülkiyet hakkı; sahibine fikri çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan çalışmaları 
için verilen bir ödüllendirme ve teşvik aracı olmanın yanı sıra toplumun da bu çalışmalardan fayda 
sağlamasına imkân veren, iki tarafın çıkarları arasında denge kurmayı amaçlayan bir sistemdir (TPE: 1). 

Sınai Mülkiyet Hakları markalar, patentler ve faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler 
ve entegre devre topografyalarını kapsamaktadır.  Kanun başlığı her ne kadar “Sınai Mülkiyet 
Haklarında İstisna” şeklinde olsa da istisna kapsamına tüm sınai mülkiyet hakları girmemektedir. İstisna 
kapsamına belirli usullerde alınan patent ve faydalı model belgesine sahip buluşlar faydalanabilecektir 
(Çetin, 2016:36). Dolayısıyla çalışmamızda sadece sınai mülkiyet haklarından sadece patent ve faydalı 
buluşlar açıklanacaktır.  

Patent, sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, 
satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. 
Patent hakkı ve bu hakkın korunması innovasyon faaliyetlerinin artması açısından önemlidir (OECD, 
2004:5). Patent hakkının verilmesinde en önemli husus yeniliktir. Yenilik; buluşun dünya çapında daha 
önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dâhil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen 
durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir 
yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına 
gelmektedir(TPE, 2016:2). Bir patent, sahibine özellikle Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili ilk maliyetlerini 
karşılamaya olanak tanıyacak bir şekilde belirli bir süre ile buluşunu kullanma hakkı verir. Bu nedenden 
dolayı patent sistemi yenilik ve araştırma faaliyeti için bir uyarıcı gibi etkide bulunmaktadır(OECD, 
1997:7). 

Patent haklarının korunmasını düzenleyen 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6. Maddesinde 
KHK dışında kalan buluş sayılmayan durumlar belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre; 

a. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;              

b.Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;               

c.Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;              

d. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;                

e.İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis 
usuller hakkında patent başvurusu yapılamaz. 

Faydalı Model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli 
bir süre, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi 
verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. 
Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli 
sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını 
özendireceği düşünülmüştür.  

http://www.avrupapatent.com.tr/patenttescili.html
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Tablo 1: Patent – Faydalı Model Ayrımı 

 PATENT FAYDALI MODEL 

Yenilik X X 

Buluş Basamağı X  

Sanayiye 
Uygulanabilirlik 

X X 

Koruma Süresi 20 YIL (incelemeli) 7 YIL 
(incelemesiz) 

10 YIL 

Kaynak: (Çetin, 2016:39) 

II. TÜRKİYE’DE AR-GE FAALİYETLERİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ GELİŞİMİ 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Ar-Ge; bilim ve teknolojinin gelişmesini 
sağlayacak yeni bilgileri elde etmek, mevcut bilgilere yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım 
sistemi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek 
amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır. 

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin veriler, ilk olarak 1993 yılında düzenlenmeye başlanmıştır.1993 
yılında yapılan ilk Ar-Ge anketinde 1991 ve 1992 yıllarına ait veriler toplanmış, daha sonra Ar-Ge 
verilerinin kayıt altına alınması işlemi devam etmiştir. Ar-Ge verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından OECD tarafından hazırlanan Frascati belgesinde tanımlanan yönteme uygun bir şekilde 
hazırlanmaktadır(Demir & Geyik, 2014:173). 

Ülkemizde Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklarda kayda değer artış sağlanmasına rağmen Ar-Ge 
harcamalarının GSYİH içerisindeki payının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.  2001-2014 
yıllarını kapsayan dönemde Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı 2006 yılından itibaren daha hızlı 
atış göstermiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere, 2010 yılında gerçekleştirilen 9,3 milyar TL’lik Ar-Ge 
harcaması ülkemizdeki GSYİH’nin %0,84’ ünü oluşturmaktadır. Bu oran OECD ülkeleri için 2008 yılı 
itibariyle 2,33, AB ülkeleri için 2009 yılı itibariyle 1,90, Finlandiya için 3,84 (2010), Güney Kore için 3,36 
(2009) ve ABD için 2,79 (2009)’ dur (TÜBİTAK, 2011).Ar-Ge harcamaları 2014 yılında 17 milyar 598 
milyon TL olarak hesaplanmış ve GSYH içindeki payı %1,01’ e yükselmiştir. Başka bir ifade ile 2013 
yılına toplam Ar-Ge harcaması %18,8 oranında artış göstermiştir (TÜİK, 2015).Belirlenen hedefler 
dâhilinde ülkemizde Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının artması beklenmekte olup 2023 yılı 
hedefi olarak Ar-Ge harcamaların GSMH içindeki payının %3’e yükselmesi hedeflenmektedir.  

Tablo 2: Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Gelişimi 2001-2014 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ar-Ge 
Har/ 
GSYH (%) 0,54 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ar-Ge 
Har/ 

0,73 0,85 0,84 0,86 0,92 0,95 1,01 
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GSYH (%) 

Kaynak: (TÜİK, 2015)  

İstisna kapsamında sadece patent ve faydalı model yer aldığından çalışmamızda sınai mülkiyet 
haklarında sadece patent ve faydalı model başvuru/tescil sayılarındaki değişim incelenmiştir. Buna göre 
Ar-Ge harcamalarındaki gelişime paralel bir şekilde patent başvuru ve tescil sayılarının arttığı 
görülmektedir. Ancak başvuru ve tescil sayıları arasında ciddi bir fark olduğu da gözden 
kaçırılmamalıdır.  Ayrıca patent alanların büyük bir çoğunluğunun yabancı kökenli olduğu dikkate 
alındığında yerli buluşların arttırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir (Soyak, 
2005:30). Patent başvuru ve tescillerinde olduğu gibi incelenen dönem içerisinde faydalı model başvuru 
ve tescil sayısı da artmıştır. Patent’ den farklı olarak faydalı model de tecil edilenlerin büyük bir 
çoğunluğunu yerli başvurular oluşturmaktadır. 

Tablo 3: Patent Tescil ve Başvuru Sayıları (2004-2015) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PATENT       

Başvuru Sayısı 2,262 3,461 5,165 6,189 7,137 7,241 

Tescil Sayısı 1,936 3,172 4,305 4,790 4,869 5,610 

FAYDALI 
MODEL       

Başvuru Sayısı 1,497 1,924 2,456 3,016 2,986 2,882 

Tescil Sayısı 687 977 1,690 2,181 1,869 2,179 

       

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PATENT       

Başvuru Sayısı 8,343 10,241 11,599 12,055 12,375 13,958 

Tescil Sayısı 5,510 6,539 7,816 8,295 8,530 10,100 

FAYDALI 
MODEL       

Başvuru Sayısı 3,033 3,244 3,789 3,558 3,568 3,583 

Tescil Sayısı 2,049 1,976 2,299 2,037 2,551 2,767 

Kaynak: (TPE,2016) 

III. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI 

6518 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden 
sonra gelmek üzere eklenen aşağıdaki 5/B maddesi ile 01/01/2015 tarihinden itibaren sınai mülkiyet 
haklarında istisna uygulamasına imkân tanıyan hüküm mevzuatımıza eklenmiştir.  
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MADDE 5/B- (1) Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;  

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,  

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,  

c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,  

ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde 
edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,  

% 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde 
elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.  

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için;  

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek 
koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya 
araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,  

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu 
geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent 
veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması; 

c) İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış 
hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi, 
gerekmektedir.  

(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili 
patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan 
yararlanılabilir. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda 
belirtilen bedelin %50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme 
raporunda belirtilen bedelin % 100’ünü aşamaz. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 
ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, 
ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.  

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.  

(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde 
kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları 
üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla 
vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl 
süre ile uygulanır.  

(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca 
yararlanamaz.  

(7) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan % 50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar 
indirmeye, % 100’e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve 
iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, üçüncü fıkrada yer alan 
% 100 oranını % 200’e kadar artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer alan 
süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci fıkranın 
(c) bendinde yer alan değerleme raporunun şekil, içerik, hazırlanması ile üçüncü fıkrada yer alan 
transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama veya benzeri 
unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye ve bu 
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
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SONUÇ 

Ar-ge faaliyetlerin artması ülkelerin rekabet güçlerinin yükselmesi ve büyümelerinin sürdürülebilir hale 
gelmesi için hayati önem arz etmektedir. Dolayısıyla ülkemizde de sürdürülebilir büyümenin 
sağlanması için ar-ge yatırımlarına bütçeden ayrılan pay artmaktadır. Bu kapsamda özellikle özel 
kesimin ar-ge harcamaları arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için dolaylı ve 
doğrudan teşvik unsurlarından yararlanılmaktadır.  

Sınai mülkiyet hakları Ar-Ge açısından önemli olup, bir anlamda yapılan ar-ge harcamalarının patent 
alınarak somut bir mal hale dönüşmesidir. Yüksek katma değere sahip ürünler üretip dünya pazarına 
sunma hedefine sahip olan ülkemiz için patent başvurularının ve tescillerinin artması oldukça önemlidir. 
Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası sağladığı avantajlar dikkate alındığında Ar-Ge harcamalarının artması 
için önemli bir teşvik mekanizmasıdır. Gerek Gelir Vergisi mükellefleri gerekse Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin sınai mülkiyet hakları kapsamında elde edecekleri kazanç ve iratların istisna edilmesi 
ülkemizde yeni buluşlar ortaya koyması sağlamak açısından faydalı olacaktır. 

İstisna önemli bir teşvik unsuru olmakla birlikte tüm sınai mülkiyet haklarını kapsamadığı için eleştiri 
konusu olabilmektedir. Son dönemde ürün tanınırlığını arttırdığı için coğrafi işaretlerin de istisnanın 
kapsamına alınması gerektiği tarafımızca düşünülmektedir.  Diğer taraftan istisna hükümlerinden 
sadece Türkiye’de yapılan Ar-Ge faaliyetleri için yararlanılabilecektir. Bu durum özellikle yurtdışından 
alınan mesleki veya teknik destek ya da danışmanlık hizmetleri açısından ek bir hesaplama yapmayı 
gerektirecektir. Bu kapsamda alınan teknik desteğin zorunluluk arz ettiği durumlara yönelik bir 
düzenleme istisna kapsamına alınabilir. 
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OSMANLI’DA VAKIFLARIN YERİ VE ÖNEMİ 
Yrd. Doç Dr. Muhammed Kemal BOSTAN313 

ÖZET 
Toplumsal ilişkilerde yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sosyal sermayenin 
arttırılabilmesi için inşa edilen vakıf müesseseleri geçmişten günümüze, gündelik hayatın vazgeçilmez 
toplumsal kurumlarından birisi olmuştur. İslamiyet öncesinde vakıfların varlığından söz edilebilse de 
vakıflar, İslamiyet’i kabul eden Arap medeniyetinde kurumsal bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır. 
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin ardından Türk dünyasında da yaygın hale gelmiştir. Vakıf 
müesseselerinin ve sundukları hizmetlerin kapsamı, İslam’ın daha geniş coğrafyalara yayılması ve 
özellikle Türk-İslam sentezi içerisinde vakıf kültürünün genişlemesiyle beraber en parlak dönemlerini 
yaşamıştır. Vakıflar yüz yıllar boyunca özellikle barınma, eğitim, sağlık hizmetleri başta olmak üzere 
sosyal dayanışmayı güçlendiren, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve diğer yandan taraflara doğrudan ya 
da dolaylı olarak ekonomik etkileri olan faaliyetleri devam ettirmişlerdir. Ayrıca vakıflar devlet 
idaresinden şehirleşmeye kadar pek çok siyasal ve sosyal alanda da nüfuz elde etmiş müesseseler 
olmuştur. 20. yüzyılda sosyal refah devleti anlayışının egemen olmasıyla birlikte daha önce vakıflar 
tarafından yürütülen toplumsal hizmetlerin pek çoğu artık çağdaş devletlerin sunduğu kamu 
hizmetlerine dönüşmüştür. Bu çerçevede bugün bu pratik deneyimler vakıfların devlet denetiminde 
konumlandırılmalarını ve şeffaf yapılar şeklinde tasarımlanmasını sosyal hayatta zorunlu hale 
getirmiştir. Bu çalışmada Osmanlı dönemindeki vakıflar, vakıflar aracılığıyla verilen hizmetlerin içeriği 
ve sosyal hayattaki yansımaları analiz edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Vakıflar, Osmanlı. 
Jel Kodu: D64, L31. 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF FOUNDATIONS IN OTTOMAN 

ABSTRACT 
From past to present, foundations (Vakıfs), which are constituted in order to strengthen assistance and 
solidarity spirit and to increase social capital in social relations, have been one of the indispensable social 
institutions of everyday life. Although it is possible to assert the existence of foundations in Pre-Islamic 
era, they essentially rise as an institutional entity in the Arabic civilisation that embraced Islam. They 
become common also in Turkish world after Turks embraced Islam. The foundations and services they 
provide experienced the golden age after Islam spread to wide geographies and foundation culture 
developed within Turkish-Islamic synthesis. Throughout the centuries, they have maintained facilities 
that empower social solidarity such as sheltering, education and health services, that meet the social 
needs and that affect the economy directly or indirectly. Moreover, they have penetrated into political 
and social ground from state administration to urbanisation. Most of social services that are conducted 
by the foundations previously have turned into public service after social welfare state understanding 
dominated in 20th century. Today, all these practical experiences in this sense make necessary that 
foundations are positioned under state control and designed as transparent structure in social life. In this 
study, foundations in the Ottoman era and their services with content and reflections in social life are 
analysed.          
Keywords: Foundations, Ottoman. 
Jel Codes: D64, L31. 

GİRİŞ 

Yardımlaşma ve dayanışma duygusu temelinde inşa edilen vakıf kurumları geçmişten bu yana sosyal 
hayatımızın önemli unsurlarından birisi olagelmiştir. Vakıf kurumu, söz konusu duygu ve düşünceler 
ekseninde yüzyıllar önce insan odaklı hizmet anlayışını geliştirmiş ve “alan el” ile “veren el”i buluşturan 
bir medeniyet örneği oluşturmuştur. Günümüz refah devleti anlayışıyla benimsenmiş olan pek çok 
kamusal hizmetin, geçmişte vakıflar tarafından yerine getirildiği görülmektedir. Söz konusu hizmetlerin 
eğitim, sağlık ve daha pek çok alanda sosyal dayanışmayı ve gelişimi gözeten taraflarına ilave olarak 
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doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik etkileri olduğu da görülmektedir. Öyle ki devlet idaresinden 
şehirleşme olgularına kadar pek çok alanda etkileri görülen vakıflar sosyal hayatın en önemli 
aktörlerinden birisidir. 

Osmanlı devletinde hastanelerden, eğitim kurumlarına, yolcuların ağırlanması hatta kuşların 
doyurulmasına kadar hemen hemen her alanda hizmet için kurulmuş vakıflar toplumsal düzenin önemli 
bir parçası olmuştur. Öncelikli hedefi muhtaçların eksikliklerinin giderilmesi olan vakıf kurumlarında 
vakıf hizmetinde kullanılmak üzere ücret karşılığı hizmetler de verilmiştir. 

Her ne kadar İslamiyet’ten önceki dönemlere ait farklı milletlere ait dönemlerde de ibadethane gibi halka 
yönelik kurumlar bulunsa da tüzel kişiliği olan ve sonsuza kadar hayır sevap amacıyla kurulan vakıflar 
İslamiyetle ortaya çıkmıştır (Berki, 1957, s.22). Pek çok kitap ve makaleye konu olmuş ve halen olmakta 
olan vakıflar konusu bu çalışmaya sığamayacak kadar geniştir. Bu nedenle çalışmamızda Osmanlıda 
vakıfların yeri ve önemi incelenmiştir. 

I. VAKIF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. Vakfın Tanımı ve Unsurları 

Vakıflar, sadece Allah rızasını kazanmak için, varlıklı kişiler tarafından faydası tamamen ihtiyaç 
sahiplerine bırakılmak üzere kurulan kurumlardır. Dini temele dayanması (Berki Ş. , 1981, s.134) ve 
vakfeden kişi tarafından geri alınamaması vakıfların sürekliliği için iki önemli etken olmuştur (Kazıcı, 
1985, s.28). Öztürk (1995) tarafından ortaya konulan eserin üçüncü bölümünde, başta Kur’an ve sünnet 
olmak üzere vakıflara temel teşkil eden dini referanslar hakkında daha geniş bilgiye ulaşılabilmektedir 
(Öztürk, 1995, s.117-133). 

Osmanlı devleti döneminde ekonomik ve sosyal bir yapıya bürünerek hukuki altyapı temelinde 
kurumsallaşan vakıflar, Türk kültür ve medeniyetinin Anadolu topraklarında çekirdeğini oluşturan 
kurumlardır (T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2009, s.ii). Vakıf olarak kurulan mektep, medrese ve 
kütüphaneler insanlığa yıllarca kültür aktarıcısı olarak hizmet vermiş olan kuruluşlar olarak öne 
çıkmaktadır. Yaygın kanaate göre Osmanlı döneminde vakıflar, kamu kurumu olmadıkları halde bazı 
kamu hizmetlerini ifa eden sivil kurumlar olarak kabul edilmektedirler (Dülger, 2005).  

Vakfı oluşturan ve birbirinden ayrılmayacak şekilde aynı anda vakıf kurumunda bulunması gereken 
temel unsurları vakfı yapan (vakıf), vakıftan faydalanan (mevkufunaleyh), vakfedilen şey (mevkuf) 
olarak üç ana başlıkta toplamak mümkündür (Ertem, 2011, s.27). Bu üç unsurun birbirleriyle olan ilişki 
ve iletişimi ise “vakfiye” denen kuruluş senetleri belirler.  

Dini ve hukuki bir kurum olan vakıf oluşumunun meydana gelebilmesi için gerek vakfedende, gerekse 
vakfedilen malda bazı niteliklerin bulunması gerekir. Bunlar vakfeden ve vakfedilen malda bulunması 
gereken nitelikler olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Kazıcı, 1985, 35); 

Vakfeden Kişide Bulunması Gereken Şartlar 

i. Kişinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir, hür, reşid ve akıl sağlığı yerinde olmalı, 

ii. Kişi borcunu ödeyemeyecek derecede kısıtlı olmamalı, 

iii. Kişi vakfa gönüllü olmalı,  

iv. Kişi, vakfettiği mülkü inancına göre hayır ve sevap kazanmak niyeti ile yapmış olmalı, (Vakıfta, 
Allah’ın rızası ve toplumun menfaati gözetilmelidir). 

Vakfedilen Malda Bulunması Gereken Şartlar 

i. Vakfedilen mal, vakıf esnasında vakfedenin mülkü olmalıdır. Kişi kendi mülkü olmayan bir şeyi 
vakfedemez. 

ii. Vakfedilen mal alacak veya menfaat olmamalıdır. 

iii. Vakf olacak malın ev, daire, dükkan, ağaç, arazi gibi gelir getiren mülk (akar) olmalıdır. 
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iv. Vakfa konu olan malın, sonradan ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önleyecek kadar bilinmesi ve 
belirli olması gerekir. 

v. Vakfedilecek bina ve ağaçların yıkılma ve sökülme ihtimali olmamalıdır. Başkasının arsası üzerine 
yapılmış bina veya dikilmiş ağaçlar vakfedilemez. 

vi. Vakıfta muhayyerlik (seçmeli olma durumu) olmaz. Kişi belli bir zaman içinde vakfetme konusunda 
muhayyer olmak üzere bir malı vakfetse bu vakıf gerçek olmaz. 

vii. Vakıf gelecekteki bir mala bağlı olmamalı, mevcut bulunan bir mal üzerinden vakıf kurulabilir. 

Bu şartlara sahip olan kişiler, mallara ilişkin şartların da sağlanması halinde ya tescil yoluyla kadının 
(hakim) yapacağı araştırma sonucunda şahitlerin huzurunda kayda geçirilerek ya da vasiyet yoluyla 
mallarını vakfedebilirlerdi.  

B. Vakıf Çeşitleri 

Osmanlı dönemindeki vakıflara ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünden edinilen bilimsel tasnif, 
tablolaştırılmış haliyle aşağıda görülmektedir. 

Tablo 1: Türk Medeni Kanunu’ndan Önce Kurulmuş Vakıfların Bilimsel Tasnifi 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre vakıf çeşitleri aşağıda kısaca açıklanmıştır (T.C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Web Sitesi, 2016). 

1. Mahiyetleri Bakımından Vakıflar 

Kuruluş temellerine göre vakıflar hayri vakıflar ve zürri vakıflar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

a. Hayri Vakıflar 

Gelirinin hepsi veya bir kısmı çeşitli hayır şartı ve hizmetlerine bağışlanmış vakıflardır. Kullanım 
alanlarına göre okul, camii gibi doğrudan doğruya toplumun yararlandığı müesseseler ve akarlar olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

b. Zürri Vakıflar 

Herhangi bir hayır koşulu olmaksızın, bütün gelirleri vakfedenin çovuklarına ayrılmış olan vakıflardır. 
Zürriyetin sona ermesi nedeniyle bu vakıflar bir hayri hizmete tahsis edilebilinir. 

2. Mülkiyetleri Bakımından 

Mülkiyetleri bakımından vakıfların yapılandırılması arazi kanununda ayrıntılı olarak anlatılmakla 
birlikte burada tanımlarıyla yetinilmiştir. 

a. Sahih Vakıflar 

 

Osmanlı Dönemindeki Vakıfların Bilimsel Tasnifi 
 

Mahiyetleri 
Bakımından 

a. Hayri Vakıflar 
b. Zürri Vakıflar 

Mülkiyeteri 

Bakımından 
a. Sahih Vakıflar 
b. Sahih Olmayan 
Vakıflar 

İdareleri 

Bakımından 
a. Mazbut Vakıflar 
b. Mülhak Vakıflar 
c. Cemaat ve 
Esnafa Mahsus 
Vakıflar 

Kullanım Şekilleri 

Bakımından 
a. İcare-i Vahideli 
Vakıflar 
b. İcare-i Vahidel-i 
Kademeli Vakıflar 
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Vakfın malvarlığını vakfedilen menkul ve gayrimenkullerden oluşan, her nevi maddi varlıklarının 
sahipliği vakfın tüzel kişiliğine ait olan vakıflardır. Bunlar vakfiyede belirtilen şekilde mütevelliler 
tarafından idare edilir.  

b. Sahih Olmayan Vakıflar 

Devlet arazisi üzerinde, Devlet Lideri veya onun izniyle meydana getirilen vakıflardır. Devlet 
arazisinden olan bir yerin tarımsal ürünlerinden pay verilmesi veya vergi gelirlerinin tahsisi gibi 
faydalanma hakkı verilmesiyle kurulan vakıflara, sahih olmayan vakıf (Gayri Sahih Vakıf) 
denilmektedir. Arazinin esas mülkiyeti Devlete ait olup devamlı bir tahsis olması nedeniyle vakıf olarak 
ifade edilmektedir. 

3. İdareleri Bakımından Vakıflar 

a. Mazbut Vakıflar  

Türk medeni kanunundan önce kurulmuş olmakla birlikte Cumhuriyet dönemine geçilmesiyle Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıflardır.  

b. Mülhak Vakıfları  

Mülhak vakıfları da aynı şekilde Medeni Kanun öncesi kurulmuş ancak yönetimi vakfedenlerin 
soyundan gelenlere şart koşulmuş vakıflardır.  

c. Cemaat Vakıfları  

Cumhuriyet öncesi gayrimüslim Türk vatandaşları tarafından kurulmuş hayır kurumlarının 1936 yılında 
düzenledikleri beyannameler ile Vakıflar Genel Müdürlüğündeki kütüğe tescil ve kayıtları yapılması 
suretiyle kurulan vakıflardır. 

4. Kullanım Şekilleri Bakımından Vakıflar 

a. İcare-i Vahideli Vakıflar 

Belli bir tutar veya zamanla kiraya verilen vakıflardır. 

b. İcare-i Vahide-i Kademeli Vakıflar 

Belirlenen belli bir kira bedelinin sürekli olarak verilmesi durumunda bedava olarak kiracıdan hiç 
alınmayan ve kiracının ölümünde kiralık hakkı mirasçılarına geçen vakıflar olup Cumhuriyet devrinde 
bu uygulama kaldırılmıştır. 

Osmanlı dönemine ilişkin vakıflar Türk Medeni Kanunu’nun kabulünden önceki sınıflandırmayı 
oluştururken günümüzde Türk Medeni Kanun’u sonrası vakıflar olarak bir sınıflandırma daha olduğu 
görülmektedir. Bu sınıflandırmadaki vakıfların tamamı ise Türk Medeni Kanun’u çerçevesinde 
yapılandırılmış olan vakıf kurumlarıdır. 

II. OSMANLI’DA VAKIFLAR 

Osmanlı ekonomi anlayışına göre toplum veya birey ekonomi için değil, aksine, ekonomik düzen 
topluma hizmetin araçlarından birisidir. Yani arz yönlü bir ekonomi söz konusudur. Osmanlı’da 
ekonomik anlayış, günümüzdeki fayda maksimizasyonu çerçevesinde hareket eden rasyonel birey 
tavrından ziyade, iktisatlı olma, ölçülü bir hayat sürme gibi fikirler üzerine yapılandırılmıştır. Bu anlayış 
nedeniyle küçük ölçekli esnaf grupları ahilik teşkilatları dahilinde, hizmet kavramı çerçevesinde 
örgütlenmiş dolayısıyla piyasaya dönük seri bir üretim yapısı ortaya çıkmamıştır (Tabakoğlu, 2005, 
s.235). Tarıma dayalı ekonomi sistemi olan Osmanlıda savaş zamanları ordunun asker ihtiyacını 
karşılamak kaydıyla toprakların kiraya verilmesi suretiyle uygulanan tımar sisteminin çok önemli bir 
yeri olduğu bilinmektedir.  

Osmanlı döneminde kurulan vakıfların çok zengin bir içerik ile kamusal faydayı gözeten hizmet ve 
faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Zaman, zemin, yer ve toplumsal eğilimlere göre farklı türlerde 
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gerçekleştirilen hizmetler sistemin durağan değil, tam aksine hareketli bir yapıya sahip olduğunun açık 
bir göstergesidir (Topbaş, 2011, s.26).  

Vakıfların çeşit ve içerikleriyle ilgili olarak 1874 yılında İstanbul seyahati sırasında bir İtalyan gezgin 
tarafından söylenen sözler vakıfların etkilerini anlamamız açısından dikkate değerdir (Kazıcı, 2003, s.70): 

“Sultanların ve şahısların hayratıyla beslenen sayılamayacak kadar çok güvercin sürüsü var. Türkler, 
kuşları himaye edip beslerler. Kuşlar da onların evlerinin etrafında, denizin üstünde ve mezarların 
arasında şenlik eder. İstanbul’da her yerde, başı üzerinde dört bir tarafında kuşlar vardır. Şehre, köy 
neşesi dağıtan ve ruhunuzdaki tabiat durmadan yenileyerek içinizi serinleten cıvıl cıvıl sürüler, size 
şöyle dokunup geçer…” 

Bu ifadeler kuş vakıflarının varlıklarından haber vermekle birlikte, insanlar üzerindeki olumlu etkilerini 
de dile getirmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde vakıflar, yaşam standartları açısından toplumsal düzeyde büyük oranda adaletin 
tesisi ve toplumsal tabakalaşmaların giderilmesi bakımından da önemli bir yere sahiptir. Özellikle 
Osmanlı devletindeki refah seviyesi en iyi şekilde ortaya koyan imaret sistemi  vakıf kurumlarının en 
göz alıcı örneğini oluşturmaktadır (Şen, 2002, s.36). 

İki veya üç göz odası olan eve sahip olan yaşlı ve kimsesiz bir hanımın evinin kullanmadığı odalarını 
vakfederek, vakıf medeniyetinde yerini alması, hem Osmanlı toplumunda vakıfların önemi ve itibarını, 
hem de toplumun en alt kesiminden en üst kesimine kadar vakıf konusunda fikir birliği olduğunu 
ortaya koyması bakımından önemlidir (Kazıcı, 2003, s.98). 

Osmanlı devletinde vakıflar ekonomik hayattaki rolüyle de önemli bir yere sahiptir. Hayırseverlerin mal 
varlıklarından, “Allah’ın rızasını kazanmak” niyetiyle yaptıkları fedakarlıklar sayesinde günümüzde 
sosyal devlete yüklenen görevler, devletin üzerinden alınarak “vatandaşın vatandaşa hizmet etmesi” 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Kişilerin kendi rızalarıyla vakıf kurmaları ve din ayrımı yapmaksızın bütün 
canlılara hizmeti hedeflemesi, Osmanlı toplumunun kültürel değerlerinin ne kadar yüksek nitelikte 
olduğunun göstergesi olmuştur. 

A. Vakıflarda Verilen Hizmetler 

Kurum ve kuruluşlarının neredeyse tamamının özünü kendinden önceki Müslüman ve Müslüman-Türk 
devletlerinden alan Osmanlılar, vakıflar konusunda da aynı usulü devam ettirmişlerdir. Beylik yönetimi 
zamanında başlayarak devletin siyasi ve mali gelişimiyle eş anlı olarak sayısı artarak gelişen vakıfların 
ilk kurucusu Orhan Gazi olmuştur (Kazıcı,  2003, s.81-82). 

Osmanlı’da faaliyet gösteren vakıfların türlerini ve hizmet alanlarının tamamını belirlemek ve saymak 
olanaksız olmakla birlikte kapsamını anlayabilmek için birkaç örnek vermek mümkündür (Topbaş, 2011, 
s.26-27): 

Cami, mescid, tekke, zaviye ve türbelerin inşa ve bakımı, 

Medrese vb eğitim kurumları, 

İmarethaneler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar ve daru’ş-şifa hizmetleri 

Namazgah, kütüphane ve misafirhaneler 

Su kuyuları, yolları, kemerleri, çeşme ve sebiller, 

Aşevleri, çocuk emzirme ve büyütme yuvaları, 

Esir ve köle azad etmek, 

Fakirlere yakacak temin etmek, 

Hizmetçilerin kırdıkları kase ve tabakların yerine yenisi alarak hizmetçilerin azarlanmasını önlemek 

Yetim kızlara çeyiz hazırlamak, 
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Borçluların borçlarını ödemek, 

Dul hanımlara ve muhtaçlara yardım etmek, 

Mektep çocuklarına gıda ve giyecek yardımı yapmak, 

Fakir ve kimsesizlerin cenazesini kıldırmak, 

Bayramlarda çocukları ve kimsesizleri sevindirmek, 

Yaşlı ve kimsesiz hanımları korumak, 

Ve daha pek çok alanda kurulan vakıflar nedeniyle Osmanlı Devleti bir “vakıf medeniyeti” olarak da 
anılır hale gelmiştir. 

B. Osmanlı Vakıflarının Çeşitli İşlevleri 

Başlangıçta kişisel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortaya çıkan vakıfları daha sonra 
toplumsal yaşamda ortaya çıkan değişim ve gelişim doğrultusunda, içinde bulunduğu toplumların 
sosyokültürel yapısı, ekonomik olanakları ve yetenekleri nispetinde değişen ve gelişen kurumlar olarak 
görebiliriz (Şennur Şenel, 2009, s.124). Özellikle Osmanlı döneminde, serbest ekonomi anlayışı ve 
yerinden yönetim ilkelerine göre çalışan, her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip, devletin yükselme ve 
duraklama dönemleriyle eşanlı olarak hizmet alanları büyüyüp küçülen, sosyal ve devlet hayatımızda 
toplumsal, kültürel, ekonomik hatta siyaset açısından belirgin bir potansiyele sahip bir sektöre 
dönüşmüştür (Öztürk, 1995, s.549). Bu açıklamalar ile birlikte vakıf kurumunun uzun tarihi dikkate 
alındığında, vakfın Osmanlı İmparatorluğu’nda, oluşumdan çok gelişim gösterdiği söylenebilir. Başta 
para vakfı  olmak üzere birkaç yeni tür ve yöntem ortaya çıkmış olsa da, bunlar öteden beri var olan bir 
anlayışın, dönemin koşullarına göre şekil değiştirmesinden ibarettir. 

Vakıflar aracılığıyla güdülen hizmetlere ilişkin, Fransız Comte de Bonneval’ın Osmanlı topraklarında 
geçirdiği sürede gördüğü bir örneği şöyle ifade etmiştir (Topbaş, 2011, s.29): 

“Osmanlı ülkesinde verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına meydan vermemek üzere her gün 
sulanmaları için işçilere para vakfedecek kadar çılgın Türkler bile görmek mümkündür” 

Osmanlılar vakıf anlayışı çerçevesinde geliştirdikleri kurumlarla ve yaklaşımla, vakıfları basit birer 
yardım sandığı oluşumunun ötesine taşıyıp, bu eserleri ekonomik, sosyal, dini, kültürel ve siyasi hayatın 
vazgeçilmez kurumları olmasına neden olmuştur (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın No:101, 2012, s.21). 

Hizmet alanlarına göre vakıf çalışmalarıyla alakalı olarak pek çok çalışma yapılmıştır. Söz konusu 
vakıfların çalışma usulleri, gelir elde etme yöntemleri, harcamalarda bulunmaları ve yönetimlerine kadar 
detaylı incelemeler yapılmıştır. Bu alanlardaki incelemeler konumuzun sınırlarını aştığı için söz konusu 
alanlardaki çalışmalara ve detaylarına değinmeksizin vakıfların çeşitli alanlardaki işlevlerine yer 
vermeyi uygun görüyoruz. 

1. Ekonomik Hayatta Vakıfların Yeri 

Osmanlı imparatorluğunda vakıfları iki grupta incelemek ve ekonomi ile olan ilişkilerini ayrı ayrı 
Osmanlı imparatorluğunda vakıfları iki grupta incelemek ve ekonomi ile olan ilişkilerini ayrı ayrı 
değerlendirmek gerekir. İlk grup, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ibadet ve bayındırlık gibi konularda 
etkinlik gösteren ve bu anlamda doğrudan devlet ekonomisine katkıda bulunan vakıflardır. İkinci grup 
ise ekonomiye katkısı devletten daha çok piyasalara sağladığı fayda ile ölçülmesi gereken para 
vakıflarıdır (Türkoğlu, 2013, s.188). Para vakıfları Osmanlı toplumuna özgü bir vakıf türü olmakla 
birlikte, mal varlıklarının nakit para olarak vakfedilmiş olması nedeniyle diğer vakıflardan 
ayrılmaktadır. Vakfedilen paraların çeşitli şekillerde işletilerek sağlanan gelirlerin hayır işlerine 
harcanması suretiyle faaliyet gösteren vakıflardır (Kaya, 2003, s.189).  

XVI. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarının %20’si vakıf sistemi dahilinde olduğu görülmektedir. 
Çeşitli bölgelere ait verilere göre, Kastamonu ve civarındaki vilayetlerde, 1530-1540 yıllarına ait kayıtlara 
göre toplam gelirin %17’si, Karaman vilayetinde %14’ü, Rum vilayetinde %15,7’si, Halep ve Şam 
eyaletlerinde %14’ü, Zülkadiriye’de (Maraş) %5’i ve Rumeli’de %5,4’ü padişahlar ve ileri gelen devlet 
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adamları tarafından yaptırılan vakıflara harcanmıştır (Eminoğlu, 1996, s.9). Vakıfların faaliyetleri ve 
görev alanları göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların anormalliğine hükmetmek yersiz olmakla 
birlikte bu büyüklükteki bir yapılanmanın devletten yardım almaksızın gerçekleştirilebilmesi takdire 
şayandır. 

17. yüzyıl vakıf gelirlerinin %33’ü dini hizmetler ve % 6’sı eğitim hizmetleri için; 18. yüzyılda ise, vakıf 
gelirlerinin %30’u dini hizmetler ve %28’i de eğitim hizmetleri için sarf edilmiştir. Bu verilerden 17. 
yüzyıl vakıf gelirlerinin %39’unun ve 18. yüzyıl vakıf gelirlerinin %58’inin (mum alımı vs. gibi bazı 
düşük çaplı giderler haricindeki harcamalar) dönemin akademik personeli olarak nitelendirilebilecek 
olan kadroları (ulema sınıfı) için kullanıldığı anlaşılmaktadır (Yüksel, 1992, s.411-412). Osmanlı devleti 
eğitim sistemi dini eğitim ağırlıklı olarak tasarlanmış olmakla birlikte pek çok eğitim kurumundaki 
eğitimler pozitif ilimleri de kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Dönemin bilim adamı profili, öncelikle 
dini eğitim alanında yeterlik kazandıktan sonra pozitif ilimlere yönelen bir yaklaşımın eseridir. 

Olumsuz servet ve gelir dağılımını hafifleten, üst tabakaların toplumdaki zenginlik derecelerine binaen 
kurdukları vakıflar ile ekonomik ve sosyal sorunlara kısmen de olsa çözüm getiriliyordu. Vakıfların 
üzerlerine aldıkları hizmetleri yerine getirebilmeleri için çalıştırmak zorunda olduğu personel sayısı 
istihdamı arttırıcı bir unsur iken zirai ve sınai işletmeler kurmaları ise üretimi artırıcı unsurlar olarak 
ekonomiye katkı sağlayan kuruluşlar olmuşlardır (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın No:101, 2012, s.232-
236). 

Osmanlıda yargı, eğitim, idari hizmetlerin bazıları ile din hizmetleri ulema sınıfı tarafından icra 
edilmekteydi. Nitekim, 17. yüzyılda kurulan 313 vakfın 4913 kişi olan toplam personel sayısının 4313’ü 
(%87’si), söz konusu vakıfların eğitim ve dini hizmetlerinde istihdam edilmiş ulema sınıfı üyeleridir. 
Yine, 18. yüzyılda kurulan 324 vakfın toplamda 4947 personeli olup, 4104’ünün (%82’si) eğitim ve dini 
hizmetler için istihdam edildiği bilinmektedir (Yüksel, 1992, s.411). Bu verilerden anlaşılacağı üzerine 
vakıflarca sağlanan istihdam imkânlarıyla, devletin üzerindeki önemli yüklerden olan istihdam ve sosyal 
güvenlik konularında kamusal fayda üretilmesi söz konusudur. 

2. Şehircilik ve Bayındırlık Alanında Vakıfların Yeri  

Osmanlı şehirleri genellikle vakıf bir külliyenin etrafındaki camilerin, hamam, çeşme ve benzeri 
yapıların etrafında kurulmuştur. Bu şekilde yapılandırılan yüzlerce eser Rumeli’de şehirlerin İslâmî bir 
görünüm kazanmasına vesile olmuştur. Osmanlı, bir yurtlaştırma ve kolonizasyon yöntemi olarak 
vakıfları aktif olarak kullanmıştır. Örneğin Lale Devri’nin önde gelen sadrazamlarından Damat 
İbrahimpaşa, dünyaya geldiği köy olan Muşkara’yı kalkındırmak için pek çok eser yaptırmış, bu eserler 
sayesinde sağlanan hizmetlerle kısa sürede dönemin gelişmiş şehri haline gelen Muşkara’ya “Yeni Şehir” 
manasına gelen Nevşehir adı verilmiştir. Nevşehir, vakıfların Türk şehir hayatındaki etkisini tahlil 
edebilmek için yerinde bir örnektir (Ağmanvermez). 

Yeni bir şehir kurulacağı zaman veya mevcut şehirlerin genişletilmesi ihtiyacı ortaya çıktığında öncelikle 
ihtiyaç duyulacak temel toplumsal hizmetleri sağlamak üzere külliye bünyesinde inşa edilen kurumlar 
için vakıflar tesis ediliyordu. Yerleşim bu tür vakıf eserler çevresinden dışa doğru genişleyerek gelişirdi. 
Söz konusu vakıflarda geçici ve uzun süreli barınma hizmetleri de verilebilmekteydi. Özellikle şehir içi 
yolların, kaldırım ve köprüleri gibi ulaşım altyapısına yönelik yapım-onarım faaliyetleri de vakıflar 
aracılığıyla gerçekleştiriliyordu (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın No:101, 2012, s.240-243). 

Osmanlıda ticareti ve güvenli ulaşım düzenleri açısından konaklama ve pazar yerleri gibi sosyal ve 
ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesini sağlayan hizmetler de ağırlıklı olarak vakıflar eliyle 
gerçekleştirilmiştir. Başta şehirlerin su ihtiyacının karşılanması olmak üzere bugün belediyelerin 
üstlendikleri kamusal hizmetler, eski İslâm şehirlerinde genellikle vakıflar aracılığıyla yerine 
getirilmekteydi (Bayartan, 2008, s.163). 

3. Eğitim Hizmetlerinde Vakıfların Yeri 

Tanzimat yıllarına varıncaya değin mahalle mekteplerinden en yüksek dereceli uzmanlık medreselerine 
kadar her düzeydeki eğitim kurumunun kurulması ve nitelikli hizmetin devamının da vakıflar 



1043 
 

tarafından finanse edilmesi sayesinde, günümüz devletlerinin bütçelerinde önemli yeri olan eğitim 
harcamaları için Osmanlılar uzun yüzyıllar merkezi bütçeden pay ayırmak zorunda kalmamışlardır 
(Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın No:101, 2012, s.238).  

4. Sağlık Hizmetlerinde Vakıfların Yeri 

Giderleri ve personel ücretleri vakıflar tarafından karşılanan bir başka önemli kamu hizmeti birimi olan 
hastaneler, Osmanlı devletinde tıbbi eğitimler için de kullanılmıştır. Yatan hastaların yanı sıra ayakta 
tedavi hizmeti de veren hastanelerde fakir kimselere ilaçları bedelsiz olarak temin edilirdi. İstanbul, 
Edirne gibi büyük şehir hastaneleri hekimlerin her dalda ihtisas yaptıkları genel hastaneler olmakla 
birlikte, 1451’de kurulan Edirne ve 1514’te kurulan Karacaahmed (İstanbul) cüzzam hastaneleri gibi tek 
tip hastalığa özel olanları da vardı (Işık, 2009, s.4-5). 

5. Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Hizmetlerinde Vakıfların Yeri 

Genel olarak bütün vakıflar, toplumun korunmaya muhtaç kesimlerinin (fakirler, muhtaç durumda olan 
hasta, yaşlılar, düşkünler, sakat ve yetimlerin) hamisi olmakla birlikte, bazı vakıf türleri de toplumun 
belli kesimleri için sosyal güvenlik sağlayan birer kurum niteliğinde faaliyet gösteriyordu. 1826 öncesi 
yeniçeri ortalarının kendi aralarında yardımlaşmayı sağlamak için kurdukları vakıf fonu olan orta 
sandıklar ve esnaf sandıkları bu tür vakıflara iki önemli örneği teşkil ediyordu (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Yayın No:101, 2012, s.244). 

6. Sosyo-Kültürel Alanda Vakıfların Yeri 

Kültürel faaliyetler ve güzel sanatların Osmanlı dönemindeki icra mekanları tekkeler olup bunların 
finansmanı da vakıflar tarafından sağlanmıştır. Şehirlerin vakıf külliyeler etrafında gelişmeleri vakıflar 
tarafından yapım ve onarımı yapılan köprüler, yollar ve bunların kesiştiği noktalarda yer alan vakıf 
kervansaraylar dünya tarihindeki en medeni ve insani kurumlar arasında yer almaktadır. Bu 
mekanlarda yolcuların kişisel bakımlarına yönelik olarak sunulan imkanlara ilave olarak, misafir 
edilenlerin ayakkabılarının tamiratına veya yenilenmesine hatta hayvanlarının bakımlarına kadar pek 
çok hizmet, bedava olarak din ve etnik köken farkı gözetilmeksizin verilmekteydi (Işık, 2009, s.5-6).  

17. yüzyılda kurulan vakıfların %23’ü ve 18. yüzyılda kurulanların %18’i tüm gelirleri dini-sosyal ve 
kültürel amaçlara ayrılmış olan hayri vakıflardır (Yüksel, 1992, s.409). 

7. Siyaset Aracı Olarak Vakıfların Yeri 

Vakıflar Osmanlının iskan siyasetini kolaylaştırdığı gibi fethedilen yerlerde İslam’ın yayılmasına da 
katkı sağlıyordu. Devlet adamları tarafından fethedilen yerlerde kurulan cami, medrese vb. vakıf 
eserlerin kurulması peşi sıra vakıflarda istihdam edilmesi gereken personeli de (eğitim, sağlık, din adamı 
vs.) bölgeye çekiyor, devamında bu yeni bölgelere göç eden insanlar sayesinde fatihlerin inanç ve 
medeniyetini de buralara yerleşiyor, geniş alanların Türkleştirilip Müslümanlaştırılmasında önemli bir 
rol oynuyordu (Kazıcı, 2003, s.92-93). 

Tarihsel süreçteki ekonomik, siyasi ve askeri sorunlara rağmen Osmanlı hanedanının siyasi meşruiyetini 
devletin yıkılışına kadar koruyabilmesinde, selatin vakıflarının da önemli etkileri olduğu söylenebilir 
(Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın No:101, 2012, s.231).  

Bütün bu faydalı yönlerine rağmen vakıfların henüz Fatih Sultan Mehmed döneminde aşırı artmaları 
nedeniyle tımarlı sipahilerin azalmasına neden olmuştur. Askeri anlamda ortaya çıkabilecek olan 
sorunların önüne geçmek için ferman çıkarılarak bazı vakıflar geçersiz sayılmıştır (Kazıcı, 2003, s.99).  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsanlık tarihinin çok eski dönemlerinde de insan ihtiyaçlarının karşılık beklemeksizin giderilmesine yönelik olarak 

kurulan hayır kurumlarının varlığı bilinmektedir. Söz konusu faaliyetler için kurulmuş olan tesisleri bugün vakıf 

olarak değerlendirmekteyiz. Bununla birlikte İslamiyet sonrasında vakıflara atfedilen anlam ve önem önceki 

dönemlere göre daha da değerli bir konuma yükselmiştir. Vakıfların altın çağı ise “vakıf medeniyeti” olarak da 

bilinen Osmanlı Devleti döneminde yaşanmıştır. 
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Şüphesiz ki bu değer artışının özünde “hayır” niyetinin, kişinin affına ve cennete girmesine vesile olabilecek sonsuz 

bir sevap kaynağının tesis edilmesi ve dahi vakfedilen unsurun Allah’ın mülkü olarak kabul edilmesi gibi çok güçlü 

dini referanslar bulunmaktadır. 

Günümüz sosyal devlet anlayışının gereği olan, gerek merkezi idare gerekse yerel idareler tarafından 
gerçekleştirilmesi gereken pek çok hizmetin, vakıflar tarafından yerine getirildiği tarihi kayıtlardan 
açıkça anlaşılmaktadır. Vakıfların Osmanlı dönemindeki yeri ve önemini incelediğimiz bu çalışmada 
hayır amacıyla karşılıksız hizmet verme gayesi ile kurulmuş olan bu kurumların sosyo-ekonomik 
alanda da çok önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. 

Yolda kalmışlara, fakirlere, bakıma muhtaç olanlara, düşkünlere, özürlülere kısacası kendi kendine 
yetemeyen, yaşamak için başkalarının yardımına muhtaç olanlara yönelik olarak yapılan yardımların 
yanı sıra, hayvanlara ve bitkilere verilen hizmetlere kadar geniş çaplı hizmet alanı bulunan vakıfların 
dönemin şartlarına göre bir nevi sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu olarak hizmet verdikleri 
söylenebilir. Hasta bakımı için kurulan şifahanelerde gelen herkese verilen tedavi hizmetlerine ilave 
olarak maddi gücü olmayanlara ilaçların bedava sağlanması, günümüzde ancak devlet eliyle 
gerçekleştirilebilecek hizmetler iken o dönemde gelirlerinden idaresine kadar bütün detayları 
bireyler tarafından kurgulanan vakıflar aracılığıyla sağlanmıştır. 

Osmanlıda vakıfların gelir getirici işletmeler kurmasıyla üretimin, kuruldukları amacı 
gerçekleştirmek üzere gerekli olan personeli çalıştırmalarıyla da istihdamın artmasına neden 
olduklarını söylemek mümkündür. Yeni fethedilen yerlerde gerekli kamusal hizmetlerin başlangıcı 
olarak kurulan vakıflar etrafında kolonizasyon ve şehirleşme politikalarının kurgulandığı 
görülmektedir. 

Eğitim hizmetlerinin Osmanlıda yüzyıllarca vakıflar aracılığıyla sağlanması merkezi idarenin 
üzerinden maddi ve idari anlamda çok önemli bir yükü almıştır. Bununla beraber vakıfların en 
önemli hizmet alanlarından birisi de dini eğitimin ve hizmetlerin verilmesi konularıdır. 

Geçmişte vakıflar aracılığıyla verilen hizmetlerin hemen hemen hepsinin sosyal devlet anlayışı 
gereği günümüzde kamu idaresi tarafından karşılanmakta olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
yine vakıfların ve vakıflarla verilmesi hedeflenen hizmetleri vermeyi amaç edinen dernek vb. sivil 
toplum kuruluşu türündeki yapılanmaların da söz konusu hizmetleri üstlendiği görülmektedir. 
Günümüzde söz konusu yapılanmaların Osmanlı dönemine nazaran kamusal alandaki ağırlığı daha 
hafif olmakla birlikte, bu durumun ortaya çıkmasında vakıf ve derneklerin kurulumundaki 
günümüz hukuki ve ekonomik sisteminin payı bulunmaktadır. 

Dernek ve vakıfların kamusal hizmetlerde daha çok yer alabilmesini sağlamak için hukuki ve 
ekonomik kolaylıkların sağlanması, yönetim ve faaliyetlerinde yolsuzluk ve usulsüzlüklere meydan 
vermemek adına şeffaflığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
İnsanın olduğu her yerde doğru ve yanlış işler yapma potansiyeli olduğu bilinciyle, denetim 
mekanizmalarının güçlendirilerek kamusal hizmet verme hedefi olan sivil toplum kuruluşlarının 
hareket alanının arttırılması gerekmektedir. 

Vakıf medeniyeti olarak nitelendirilen Osmanlı devletinin devamı olan devletimizde ve 
milletimizde, vakıfların altın çağının yaşanmasına neden olan faktörlerin temelleri bulunmaktadır. 
Bu itici faktörlerin harekete geçirilmesi ve günümüz idari, hukuki ve ekonomik yöntemlerle 
harmanlaması halinde, yeniden kamusal faaliyet gösterdiği alanlarda devletin üzerinden önemli 
yükleri devralan büyük bir sektörün varlığı tesis edilebilir. 
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KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE MALİYE POLİTİKALARINA YANSIMASI: 
TÜRKİYE DENEYİMİ 

Doç. Dr. Gül KAYALIDERE314 

ÖZET 

Son dönemde dünya ekonomisini etkileyen en önemli ekonomik olay Küresel Finans Krizi olarak ifade 
edilebilir. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde başlayan kriz kısa zamanda tüm ülkeleri 
etkiler bir hal almıştır. ABD Krizi olarak da ifade edilen Küresel Finans Krizi’ne neden olan temel 
unsurlar; düşük faiz politikasının uygulanması sonucunda düşük faizli konut kredilerinin (Mortgage) 
yapısının bozulması ve buna bağlı olarak faiz yapısının uyumsuzlaşması, bazı finansal kuruluşların 
kredibilitesi zayıf olan kişilere de söz konusu krediyi vermesi ve finansal kesimin giderek kırılganlığının 
artması olarak özetlenebilir. Çalışmada öncelikle Küresel Finans Krizi’nin ortaya çıkışının nedenleri ve 
gelişimi ele alınmıştır. Sonrasında söz konusu krizden korunmak veya etkilerini azaltmak için alınan 
önlemler açıklanmıştır. Bu konuda OECD ülkeleri ve IMF’nin politika önlemlerine değinilmiştir.  
Çalışmanın konusunu Türkiye’de Küresel Finans Krizi’nden korunmak için uygulamaya konulan 
mücadele yöntemlerinin maliye politikası açısından ele alınması oluşturmaktadır. Küresel Finans Krizi 
ile birlikte Türkiye’de pek çok önlem paketinin yürürlüğe konduğu görülmektedir. Mali Canlandırma 
Paketi adı altında uygulamalar ile toplam talep arttırılmaya çalışılmıştır. Böylece, ekonominin güçlü bir 
yapıya kavuşması amaçlanmıştır. Mali Canlandırma Paketleri ile kamu harcamalarının özel sektör 
harcamalarının üzerinde uyarıcı etki yapması hedeflenmiştir. Uygulanan vergi indirimleri ve harcama 
artışları Küresel Finans Krizi’nden az zararla çıkmanın anahtarı olarak görülmüştür.  Sonuç olarak, 
Küresel Finans Krizi’yle birlikte tekrar önem kazanan maliye politikaları Türkiye uygulamaları 
boyutunda ele alınmıştır. Söz konusu dönemde harcama ve gelir politikalarındaki gelişim 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Finans Krizi, Vergi Politikaları, Harcama Politikaları.  

Jel Kodları: H20, E6, F6.  

REFLECTION OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON FISCAL POLICY: TURKISH 
EXPERIENCE 

ABSTRACT 

The most important event is a Global Financial Crisis affecting the world economy in recent years. In 
2008, the United States (US) in the beginning crisis has affected all countries in a short time. Main factors 
causing the Global Financial Crisis in the United States, expressed as the crisis; The deterioration of the 
structure as a result of the implementation of the low interest rate policy Mortgage and deterioration in 
the structure of interest, credibility to give mortgages to poor people in some of the financial institutions, 
gradually increase the financial sector's fragility. In this study firstly, causes and development of the 
emergence of the Global Financial Crisis were discussed. After, measures taken to reduce the effects of 
the crisis are described or protected. This matter has been referred to the OECD and the IMF's policy 
measures. The subject of the research of the control methods implemented to protect the Global Financial 
Crisis in Turkey are to be addressed in terms of fiscal policy. Global Financial Crisis with many stimulus 
package came into force in Turkey. With applications in the Financial Stimulus Package name has been 
tried to increase aggregate demand. Thus, it is intended to attain the economy of a strong structure. With 
those applications, It aimed to stimulating effect on private sector spending of public spending. The tax 
cuts and spending increases were seen as the key to go to the Global Financial Crisis least harmful. As a 
result, together with the Global Financial Crisis again gained importance fiscal policies are discussed in 
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Turkey application size. During this period of development expenditure and revenue policies are 
evaluated. 

Key Words: Global Financial Crisis, Tax Policies, Expenditure Policies.  

Jel Codes: H20, E6, F6.  
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II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI KAMU İŞLETMECİLİĞİ TARTIŞMALARI  
Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR315 

ÖZET 
Türk ulusunun sanayileşme süreci 19. yüzyıl ortalarında başlamış, bu sürecin kamu kaynakları ya da 
özel sektör kaynakları ile gerçekleştirilmesi tartışması 21 yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir. 19. 
yüzyılda devlet kaynakları ile gerçekleştirilemeye çalışılan sanayileşme süreci, savaşlar, kapitülasyonlar, 
öz kaynak yetersizliği, teknoloji yetersizliği ve teknik işgücü gibi yetersizlikler nedeniyle devam 
ettirilememiştir. 1908 Yılında iktidara gelen İttihat ve Terakki Fırkası ile sanayileşme süreci tekrar 
başlatılmış, ilk yıllarında özel sektör desteklenerek bu süreç devam ettirilmeye çalışılsa da istenen başarı 
sağlanamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile yeniden canlanan sanayileşme süreci devlet 
destekli özel sektör aracılığı ile gerçekleştirilemeye çalışılmış arzu edilen sonuçların gerçekleşememesi 
nedeniyle 1929 Dünya Ekonomik Krizi sonrasında ise devlet kendi kurduğu işletmeler ile sanayileşme 
sürecini geçekleştirmeye çalışmış ve bu dönem sanayileşme süreci “devletçilik” modeli olarak 
nitelendirilmiştir.  
Ancak, II. Dünya Savaşı sonrasında sanayileşme sürecinin özel sektör ya da kamu tarafından 
gerçekleştirilmesi tartışmaları başlamıştır. Bu tebliğde kamu işletmeciliğinin gelişimi incelenerek, savaş 
sonrası günlük gazetelerde kamu işletmeciliği tartışmaları analiz edilmiş edilmiştir. 
Jel Kod: L32   
Anahtar Kelimeler: Kamu girişimciliği, kamu-özel girişimciliği 

 

THE DISCUSSIONS ON THE PUBLIC ENTERPRISES AFTER THE 
SECOND WORLD WAR 

ABSTRACT 

The industrialisation process of Turkish nation is known to have started in the mid 19th century, but the 
discussions about whether this process will be realised by the public or the private funding  went on 
until the beginning of 21st century. The industrialisation process supported by public funding in the 19th 
century was interrupted by wars, capitulations, insufficient equity , technology and labour force. This 
process was restarted by the Party of Union and Progress that came to the rule in 1908. Although the 
party  tried to maintain an industrialisation process  funded by  the private sector in the first years, it 
didn’t work as expected. The industrialisation process refreshed by the establishment of Turkish 
Republic was planned again to maintain by the private sector supported by the public. Since the results 
were not as expected , the government decided  to realise the industrialisation process by the 
corporations launched by the public itself especially  after the crisis in 1929. 
The industrialisation process run by the public during 1930s  was  called ‘statism’ ,and many public 
corporations were launched  during  these years. After the second world war, the discussions about the 
discussion about whether this process will be realised by the public or the private funding  were started 
again. This study aims at giving an account of  public enterprises development and analyses the 
discussion on this issue after the war on the daily newspapers . 
Jel Code: L32  
Keywords: Public Enterprises, Public-Private Enterprises 

GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte "Milli İktisat " okulunun korumacı politikası ve Lozan 
Anlaşması'nda gümrük politikalarına getirilen kısıtlamalar yüzünden sanayileşme arka plana 
düşmüştür (Çavdar, 1999: 306). 1923'te İzmir'de yapılan Türkiye İktisat Kongresi’nde, yeni kurulan 
devletin iktisat politikalarının belirlenmiştir (Ökçün, 1971:46;Altay, 2010:681). Bu kongrede 
sanayileşmenin özel sektörün tarafından gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu amaçla öncelikle 1924 
yılında özel sektörün yatırımlarını finanse etmek için İş Bankası, 1925 yılında  Sanayi ve Maadin Bankası 
kurulmuştur. 1927 yılında da Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel sektör tarafından kurulacak işletmelere bir 
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takım teşvikler sağlanmıştır. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nden sonra tekrar ülkemizde 
sanayileşme hareketinin özel sektör tarafından gerçekleştirilememesi nedeniyle, sanayileşme kamu 
kaynakları ile gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.  

1930 yıllardan sonra sanayileşmeyi sağlanması için bir çok kamu işletmesi kurulmuş ve faaliyete 
geçirilmiştir. Fakat II. Dünya Savaşı sonrası bu kamu işletmelerinin faaliyetleri tartışma konusu olmaya 
başlamıştır. Bu tebliğ de 1930’lar sonrası sanayileşme politikasında temel unsur olan devletçilik modeli 
kapsamında kurulan kamu işletmeciliğinin gelişimi ve II. Dünya Savaşı sonrası kamu işletmeciliğinin 
terk edilmesi konusunda meydana gelen tartışmalar ele alınmıştır.   

I- DEVLET İŞLETMECİLİĞİNE DOĞRU  

Sanayileşme süreci Tanzimat hareketi başlanmış316  olup, 1914 yılında yeniden milli iktisat politikaları ile 
harekete geçirilmek istense de, 1930’lı yıllarda kamu işletmeciliği aracılığıyla gerçekleştirmiştir.  

A- Kamu İşletmelerinin Temel Felsefesi: Devletçilik Modeli 

1930 yıllarında yaşanan Dünya İktisadi Krizi, devletçiliğe geçişin başlıca sebebini teşkil etmiştir 
(Barensel, 1973:90)317 .  

1931 yılının Mayıs ayında Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) kurultayında devletçilik, CHF, özel 
girişimciliği toplumsal düzenin temel bir öğesi olarak kabul ettiğini, ancak mümkün olan kısa zamanda 

                                                      
316 Büyük miktarda imalat yapan müesseseler her ne kadar Tanzimat’tan evvel de mevcut bulunmakta ise de 
memlekete makineleştirilmiş bir endüstri tesisi ancak Abdülmecit’in tahta oturuşundan sonra hızlanmıştır. Bu 
maksatla eski sanayiin mütekamil şekillere doğru inkişafına doğru uğraşılmakla beraber, doğrudan doğruya 
modern sanayiin tesisine de gayret edilmiş, gerek devlet ve gerekse hususi şahıslar tarafından birçok farikalar 
açılmıştır. Kapitülasyonların milli sanayi müesseselerinin Devletçe himaye edilmesine imkân vermemesine 
rağmen, Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinin, müteşebbisleri tesislere teşvik edilebilecek vasıf ve şartlardan 
mahrum bulunmadığı görülmüştür. Ham madde bol, kısa bir zaman önceye kadar sanayi çok ilerlemiş olduğu 
cihetle memlekette muhtelif imalat için tecrübeli ve ehliyetli amele bulmak mümkündü. Ücretler düşük ve sürüm 
sahası da genişti ve nihayet Avrupa sanayii de henüz pek yüksek bir tekamül seviyesine varmamış, hünüz 
yetişebilecek derecede ilerlemiş bulunuyordu.  Bu müsait amiller, ecnebi mamullerin Türkiye’ye gelinceye kadar 
tediye etmek mecburiyetinde oldukları nakil ücretleri ve gümrük resimleri milli sanayiin inkişafına mani olabilecek 
menfi şartları taviz edebileceği düşüncesiyle birçok hususi sermayedarları memleket dâhilinde fabrika açmaya sevk 
etmiş ve ekseriyeti muhtelif fabrikalar meydana getirilmiştir. Bu şartlarla memleket içinde birçok yerlerde pamuk, 
iplik, yün ve halı ipliği, büyük halı imalathaneleri modern fabrikasyon usulleriyle teçhiz edilmiş zeytinyağı 
tasfiyehaneleri, değirmen tesisleri, Beykoz’da bir cam ve kâğıt fabrikası, İzmir’de, Beyrut’ta kağıt fabrikaları, 
Kartal’da büyük konserve fabrikası gibi birçok sanal müesseseler kurulmuştur. Devlet 19’uncu asrın ortalarında 
doğru; Hereke, İzmit, Feshane, Basmahane, Zeytinburnu dokuma fabrikaları, Beykoz'da askeri kundura çizme ve 
asker deri teçhizat fabrikası, tüfek ve tabanca ve top imal eden tophane, tersane, fişekhane, baruthane gibi harp 
sanayii fabrikaları, Beykoz'da cam ve porselen fabrikaları gibi devrinin Avrupa'daki benzerleriyle aynı 
mükemmeliyette, kudret ve takat bakımından farksız modern bir endüstri kurmuştur. Ayrıca sanayii yükseltmek 
için 1867 senesinde Islahı Sanayi Komisyonu teşkil edilerek birçok tedbirler alınmış bu meyanda münferit ve 
müteferrik çalışmalarda menfaat olmadığından sanayi erbabı, kısmen hazine ve kısmen hayır sahipleriyle esnaftan 
temin edilen sermayelerle 12 sene müddetle imtiyazlı şirketler halinde birleştirilmiştir; Bunların hariçten 
getirecekleri alet ve eşya için gümrük resminden ve bazı vergilerden muafiyetler verilmek ve resmi dairelerin 
mübayaatında tercih edilmek gibi müsaade ve haklar temin edilmiş, Avrupa mamulâtı gümrük resmi arttırılmış, 
İstanbul ve vilâyetlerde sanayi mektepleri kurulmuş ve yerli mamullerin sürümünü arttırmak için sergiler açılmıştı 
(Kapralı, 1946).” 
317 “Devletçilik adı altında benimsenen strateji, devletin üretim ve yatının alanlarında büyük bir rol oynamasın, 
gerektiriyordu. Ekonomiye devlet müdahalesi Türklerin icad değildi. 1914-1918 Savaş sırasında "devlet ekonomisi” 
olarak betimlenen bu siyaseti denemek zorunda kalmışlardı. 1930’larda terim zamana uyduruldu. Ancak, bu 
siyasetin temel özellikleri değişmedi: Özel sektöre yol göstererek ve gücünün yetmedi ekonomik alanlara 
sağlayarak, onun gelişmesine ve olgunlaşmasına yardımcı olmak. İşadamları kısa sürede kâr sağlayamayacakları 
alanlara yatırım yapmakta isteksiz davranırken, hükümet tutarlı bir sanayi temeli yaratmak için önlemler almaya 
başladı. Devlet, öteki bölgeleri de geliştirmek ve Kuzeybatı ile Anadolu'nun gelişmemiş vilayetleri arasındaki 
uçurumu kapatmak için, sanayi projelerini bütün Anadolu'ya dağıttı Strateji, Orta Anadolu'daki Kayseri ve 
Malatya gibi vilayet merkezlerinde fabrika kurmaktı (Ahmad, 1999:121)”. 
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milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde ki bu işler genelde ekonomi alanında- devletin 
fiili olarak ilgilendireceğini ve ilgileneceğini ilan etmiştir (Varlı, 2012:114). Devletçilik modeline geçiş 
sürecinde öncelikle 1930 ve 1931 yıllarında Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile Ticarette 
Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi Kanunu gibi müdahaleci kanunlar çıkarılmıştır. 10-18 Mayıs 
1931 tarihleri arasına toplanan, CHP III. Büyük Kurultayı’nda, devletçilik devletin resmi ilkelerinden biri 
haline getirilmiştir. Böylece tüm iktisat politikaları tartışmalarının bu ilke çerçevesinde yürütülmesi 
zorunlu hale gelmiş oluyordu (İlkin, 2010:202). 

1932 yılı Temmuzundan itibaren bir dizi yeni iktisat politikaları ve araçlarıyla devlet işletmelerinin 
öncülüğünü yapacağı bir sanayileşme hareketine girişilmiştir. Bu süreç ise iki temel aşamada olmuştur 
(Sönmez, 1986:33).  

• Dış ticarette koruma önlemlerini artırarak, korumanın sağladığı himaye rantının daha çok 
devlette toplanmasını sağlayacak düzenlemeler. Bu düzenlemelerle: devlette toplanacak rantlarla 
sanayileşme planının gereksineceği fona katkıda bulunmak, ikincisi ise küçük çiftçi, esnaf ve sanatkârın 
büyük tüccar ve tefeci tarafından istismarını frenleyerek, bu sınıf ve tabakalar arasındaki sınıf 
çelişkilerini törpüleyip, çelişkilerin düzeni tehdit eder kerteye varmasını önlenilmesi hedeflenmiştir. 

• İkincisi ise izlenecek ithal ikameci sanayileşme stratejisinin öncülüğünü yapacak devlet 
sektörünün yatırım programını belirleyen Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı.  

1933'te açıklanan devletçilik rejimi şu ilkeleri içeriyordu (Ünal, 2009:70): 

• Özel teşebbüs esastır. Ancak özel teşebbüsün ele alınmadığı veya yeterince yatırım 
yapamadığı sektörler devlet yatırımlarıyla ele alınacak, böylece kalkınma ve sınaîleşme hızlanacaktır. 

• Devlet teşebbüsleri, esas itibariyle enerji, madenler ve imalat sınaî yani sınaî sektörü için 
söz konusu olacaktır. 

• Tarımda devlet üretimi olmayacaktır. Araştırma amacıyla kurulacak üretim çiftlikleri 
ayrıdır. Sulama, köy yolu gibi yatırımlar ise devlet tarafından ele alınacaktır. 

• Özel teşebbüs herhangi bir alt sektörde yeterince yetiştiği takdirde o alt sektör kamudan 
özel teşebbüse devredilecektir. 

B- Kamu İşletmeciliğinin Yol Haritası: I ve II Sanayi Planları 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanması için, oluşturan yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir kurul 
raporunu 1933 yılı sonunda Hükümete sunmuş, planın temel ilkelerini kapsayan bu rapor üzerinde 
Hükümet ve Atatürk gerekli düzeltmeleri yapmış ve 17 Nisan 1934'te yürürlüğe girmiştir. Bir sektör 
(sanayi) planı özelliğini taşımakta plan öncelikle temel hammaddeleri yurt içinde üretilen veya 
üretilecek olan sınai tesislere, büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere, kuruluş 
kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına, öncelik verilmiştir. Plan kapsamında 
Kimya, Kağıt-Sellüloz, Madencilik, Tekstil, Seramik ve Demir-Çelik.Plan oluşan altı alt sanayi dalında 
fabrika kurma kararı alınmıştır. Bu plana uygun olarak 20 fabrika kurulması hedeflenmiş,  gerekli 
kaynak ise 45 milyon lira olarak hesaplanmıştır (Tokgöz, 199:68). 

Birinci Beş Yılık Sanayi Planı ile açılan işletmeler, ülkede Avrupa benzeri sanayileşmenin öncüsü 
olmuşlardır. Planın, ülke genelinde iş sahası açmayı öngörmesi, istihdam üzerinde oldukça olumlu bir 
etki meydana getirmiş, Anadolu'nun değişik bölgelerinde açılan işletmeler, genel olarak sosyo-ekonomik 
yapıyı olumlu yönde etkilemiştir. Açılan her işletmede döneme göre önemli sayıda kişi istihdam 
edilmiştir. İşletmelerin bulunduğu bölgelerin hızlı bir şekilde sanayileşmiştir (Önder, 2012:255). 

Tablo 1: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planına Göre İşletmelerin İstihdam Yapısı 

Fabrikanın İsmi İşletmeye Açıldığı Tarih İşçi Sayısı  
Bakırköy Pamuklu Fabrikası Mayıs 1934 720 

Kayseri Bez Fabrikası Eylül 1935 4 500 
Ereğli Bez Fabrikası Nisan 1937 1 500 
Nazilli Basma Fabrikası Ekim 1937 2 400 
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Malatya Bez Fabrikası Temel Atma Mayıs 1937 700 
Bursa Merinos Fabrikası Temel Atma 1935 800 

İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası I. 1936 300 
İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası II. Temel Atma 1936 300 

İzmit Selüloz Fabrikası Temel Atma 1936 180 
Gemlik Suni ipek Fabrika Temel Atma 1936 400 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası Temel Atma 1937 761 
Zonguldak Antrasit Fabrika 1935 91 

Keçiborlu Kükürt Mayıs 1935 265 
İstanbul Cam Fabrikası 1935 500 
İsparta Gülyağı Fabrikası Mayıs 1935 20 

(Önder, 2012:255). 

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (II. BYSP), 1936 yılında toplanan sanayi kongresi aldığı kararları bir rapor 
hâline getirilmiş ve İktisat Bakanlığı tarafından 1938 yılında tamamlanmıştır. 1939 yılında II. Dünya 
savaşının çıkması ile de askıya alınmış bir anlamda savaş şartlarına yönelik bir planın uygulamasına 
geçilmiştir (Özkul, 2009:288). Bu dönemdeki yatırımlar daha çok ordu taleplerine göre ayarlanmıştır. 
Kumaş, cam, şeker gibi gerekli ihtiyaç maddeleri, krom, linyit gibi stratejik öneme haiz hammaddeler ve 
silah yapımı gibi sahalarda önemli gelişme olmuştur (Yeşil, 1988:34). 

İlk beş yıllık plan için 44 milyon lira harcanması öngörülürken, fiilen harcanan para 100 milyon lirayı 
bulmuştur. 1933-1939 döneminde, ilk Beş Yıllık Plan ve ikinci Beş Yıllık Plan'ın bir kısmı için yapılan 
harcama tutarı 145 milyon lira civarındadır. Bu yatırımlar, geniş ölçüde, vergi gelirleriyle karşılanmıştır. 
Sanayi planlarının finansmanı için sınırlı ölçüde dış kredilerden yararlanılmış ve sanayi programını 
ülkenin kendi olanaklarıyla gerçekleştirmiştir. Sanayi yatırımlarının kaynağını, vergiler teşkil etmiştir, iç 
istikrarı bozmayacak ölçüde emisyona başvurulmuştur (Avcıoğlu, 2001:453).  

C- Kamu İşletmeciliğinin Gelişmesinde Öncü Model: İş Bankası 

1923- 1929 döneminde ekonominin yeniden inşasına yönelik olarak belirlenen iktisat politikaları 
çerçevesinde, sermaye kazançlarının milli unsurlara aktarılması ve bu kazançların süreklilik kazanması 
için ekonominin özel girişim ekseninde örgütlenmesi düşünülmekte, devlet ve özel girişimcilik arasında 
bağlantı kurulmaya ve bütünleşme sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda özel girişimciliğe teşvikler ve 
imtiyazlar tanınmış, ekonominin canlanması için gerekli olan sermaye birikiminin özel kesim tarafından 
sağlanması amaçlanmaktaydı (Kocabaşoğlu vd., 2001: 18). 

Milli İktisat politikası kapsamında, milli müteşebbis oluşturmasında girişimcilerin sermaye 
yetersizliklerini gidermek amacıyla bankalar kurulması yönündeki adımlar yeni kurulan Türkiye 
devletinde de öncelik amaç olmuştur. Devlet, bu amaçla milli bankalar kurma ve destekleme yönünde 
önemli adımlar atmıştır. İş Bankası, bankacılık faaliyetleriyle, yeni ticari organizasyonların kurulmasına 
ve sermaye birikimlerine yol açmış, milli tüccar oluşturma çabalarında önemli bir işlev görmüştür. 
Banka 1924-1930 yılları arasında 37 ticari kuruluşa iştirakte bulunmuştur (Özer, 2014:356). Banka 
kurduğu ya da iştirak ettiği şirketler aracılığıyla milli şirketlerin kurulmasına önemli katkılarda 
bulunmuştur.  

Tablo 2: İş Bankasının 1924- 1930 Yılları Arasında İştirakte Bulunduğu Firmalar 

İştirakler İlk 

İştirak 

Tarihi 

Tasfiye 
Tarihi 

İştirakler İlk 

İştirak 

Tarihi 

Tasfiy
e 
Tarihi 

Karagöz Gazetesi (Komandit 

şti.) 
1924 1930 Sanitas Ecza Deposu 1927 1940 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 1925 Devam Ergani Bakır T.A.Ş. 1927 1942 

Bolgar Dağı Madeni T.A.Ş 1925 1930 Karamürsel Mensucat 1927 1980 

İpekiş Mensucat T.A.Ş 1925 1989 Türk Ticaret Bankası 1927 1985 

İstanbul Liman Şirketi 1925 1940 Ankara Palas Otelcilik 
T.A.Ş 

1927 1971 
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İzmir Liman Şirketi 1925 1940 Bursa Kaplıcaları T.A.Ş. 1927 1961 

Anadolu Anonim Türk Sigorta 

Sti. 
1925 Devam Elektro Radyo 1927 1928 

İspirto İnhisarı 1926 1927 Kereste Fabrikaları 1927 1927 

Kilimli Kömür İşleri T.A.Ş. 1926 1956 Türk Telsiz Pazarı 1927 1930 

Kireçlik Kömür İşleri T.A.Ş. 1926 1956 İstanbul Umum Sigorta 

Şti. 
1927 1937 

Kozlu Kömür İşleri T.A.Ş. 1926 1956 Teşebbüsatı İktisadiye 

A.Ş. 
1928 1931 

Maden Kömür İşleri T.A.Ş. 1926 1956 Milliyet Matbaası T.A.Ş. 1928 1937 

Yüniş 1926 1941 Selahattin Refik Fabrikası 1928 1929 

İtibâr-ı Milli Bankası 1926 1940 Ankara Un Ekmek T.A.Ş. 1929 1948 

Arslan Fresko 1926 1926 Ankara Malzemei İnşaiye 

T.A.Ş. 
1929 1940 

Kibrit İnhisarı 1926 1929 Milli Reasürans T.A.Ş. 1929 Devam 

Maçella Grubu 1926 1926 Memleketler Arası 

Nakliyat 

Şti. 

1929 1933 

Telsiz Telefon Türk A.Ş. 1926 1952 Yeni Ticaret Şti. 1930 1933 

Zingal ve Çangal Ormanları 1926 1933    

Birinci Plan'ın uygulanmasında özel bir ticari banka durumda olan Türkiye İş Bankası da önemli 
görevler üstlenmiştir. Plan'da öngörülen Şişe-Cam sanayiinin kurulması ve işletilmesi görevi bu Bankaya 
verilmiştir. Bu Fabrika 1935'te İstanbul Paşabahçe'de tamamlanmış ve bir yıl sonra üretime başlamıştır. İş 
Bankası yine aynı dönemde Malatya Bez ve Isparta Gülyağ Tesislerinin kuruluşuna da iştirak etmiştir. 
Banka'nın toplam katkısı 2,4 milyon TL olmuştur. Devlet öncülüğünde "planlı sanayileşme " döneminde 
özel kesimce kurulan, fakat yönetim ve sermaye yetersizliği içine giren 4 şeker fabrikası bir çeşit 
devletleştirme işlemine tabi tutulmuştur. Bu tesisleri merkezden yönetmek ve kamu denetimini 
sağlamak için 6.7.1935 tarihinde "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş." kurulmuştur. Şirketin sermayesi Ziraat 
Bankası, Sümerbank ve İş Bankası tarafından eşit olarak karşılanmıştır(Tokgöz, 1999:70).  

D- Kamu İşletmelerinin Amiral Gemisi: Sümerbank 

Sümerbank, Atatürk'ün Türkiye'nin sosyo-ekonomik koşulları için belirlediği "Devletçilik"in temel 
kurumu veya sürükleyici olan bir kamu işletmesi olmuştur. 19 Nisan 1925 tarih ve 633 Sayılı Yasayla 
kurulan Türkiye Sınai ve Maadin Bankasına, Osmanlı Devleti’nden kalan 4 kamu sınai işletmesi idare 
edilmek amacı ile devredilmiştir. Bankanın mali kaynak ve yönetim açısından yetersiz kalması 
nedeniyle, bankanın sınai işletmecilik görevleri, yeni kurulan (1932) Devlet Sanayi Ofısi'ne ve bankacılık 
faaliyetleri de Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası adı altında kurulan yeni bankaya devredilmiştir. 11 
Temmuz 1933 tarih ve 2262 sayılı yasayla her iki kurum kapatılarak, Sümerbank'a devredilmiştir. 
Sümerbank 20 milyon TL'lik bir kuruluş sermayesi ile devraldığı 4 sınai işletme, bir satış mağazası ve iki 
banka şubesiyle hizmet vermeye başlamıştır (Tokgöz, 1999:60). 1938’de yürürlüğe giren 3460 sayılı 
yasayla iktisadi devlet teşekkülü konumuna getirildi.  

Kuruluş yasasında Sümerbank'ın temel görevleri ise şunlar olmuştur: 

• Devlet Sanayi Ofisi'nden devralacağı fabrikaları işletmek ve özel sanayi kuruluşlarındaki Devlet 
iştiraklerini yönetmek, 

• Özel yasalarla verilmiş yetkilere dayanarak kurulacak fabrikalar hariç olmak üzere, Devlet 
sermayesiyle meydana getirilecek tüm sınai kuruluşların etüt ve projelerini hazırlamak, yatırımı 
gerçekleştirmek ve yönetmek,  
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• Kurulmaları veya genişletilmeleri ülke için iktisaden verimli olan sanayi işletmelerine kaynakları 
oranında iştirak veya yardım etmek,  

• Sanayi kuruluşlarına kredi açmak ve genel bankacılık faaliyetlerinde bulunmak, 

•  Ulusal sanayiin gelişmesine yönelik önlemleri araştırmak... . 

Sümerbank işletmeleri üretim yanı sıra sosyal alanda da önemli görevler üstlenmişlerdir. Örneğin Nazilli 
Basma Fabrikası,  işletme alanı içerisinde kurulan sinema salonu şehre hizmet vermiş, işletme içerisinde 
yer alan hamamı şehir kalkının hizmetine sunulmuş, işletmede çalışan desinatörler belli zamanlarda 
fabrika dışına çıkarak Nazilli ve çevresinin güzel resimlerini yapmışlardır, işletme bünyesinde kurulan 
lacivert-beyaz renkli Sümer Spor, futbol, basketbol, atletizm, voleybol, bisiklet, güreş, yüzme, boks 
branşlarında faaliyet göstermiştir. Diğer yandan sosyal fabrika olarak tasarlanan Nazilli Sümerbank 
Basma Fabrikası, altı ayda bir halka “ıskarta basma” dağıtmıştır. Nazilli’nin kabusu haline gelen sıtma 
hastalığı fabrikanın sağlık ekibi tarafından kurutulmuştur. İşçilere mesleki eğitim verilen fabrikada 
ayrıca işçiler için beş sınıflı bir okuma-yazma kursu, daha doğrusu bir küçük okul vardır. Ayrıca bir işçi 
radyosu ve işçi çocukları için 26 yatak ve 40 mevcutlu bir kreş kurulmuştur (www.beyaznokta.org, 2000).  

II- SAVAŞ SONRASI KAMU İŞLETMELERİNE YÖNELİK ULUSAL BASINDA YER ALAN 
ELEŞTİRİLER  

Tanzimat sonrasında başlatılan sanayileşme hareketi gerçekleştirilememiştir. Bunun temele nedeni ise 17 
Eylül 1945 tarihli Ulus Gazetesi’nde Ekrem Kapralı’nın Tanzimat sonrasında kurulan fabrikaların 
kapatılma gerekçelerini şu şekilde açıklar: 

“ Devletin sanayileşme teşebbüsleri gibi hususi şahısların tesis faaliyeti de akim kalmış ve 
memleket için müsbet neticeler vermemiştir. Devletçe mütemadiyen parasını yiyen tufefli müesseseler 
mahiyetini almışlardır. Devlet fabrikalarının gerek kuruluşunda ve gerek idaresinde suiistimaller ve 
israflar olmuştur. Kucak dolusu paraya mal olan bu fabrikaların mühim bir kısmı, hazinenin vaziyeti 
artık mütemadi açıklarını karşılamaya imkân vermediği için bir müddet sonra kapanmıştır. Tanzimat 
endüstri tesisi yolundaki teşebbüslerin akim kalmasının nihai sebepleri bilgisizlik ve acizdir.” 

Söz konusu işletmelerin istenilen başarıyı sağlayamama nedenleri hemen hemen Cumhuriyet 
döneminde sanayileşme hareketiyle birlikte kurulan kamu işletmeleri içinde geçerlidir. II. Dünya 
Savaşı’nın bitimiyle birlikte kamu işletmelerinin verimsizliği ve maliyetlerinin yüksekliği konusunda 
dönemin önde gelen gazetecileri makaleler yazmaya başlamışlardır. Bu konuya ilişkin olarak Zekeriya 
Sertel 24 Kasım 1945 Tan Gazetesi’nde yayınlanan makalesinde İzmit’te kurulan kağıt fabrikasına ilişkin 
olarak bir fıkrayı makalesine yer verir (Sertel, 1945): 

“İzmit’te üçüncü bir kâğıt fabrikacının kurulmasına karar verildiğini haber veriyorlar. Bu haber bana şu 
fıkrayı fırlattır. 

Kâğıt fabrikacını ilk kurduğumuz zamanlar, böyle bir fabrikanın en mühim ham maddesini teşkil eden 
selüloza duyulmuş. İsveç fabrikalarına müracaat edilerek selüloz satın almaya teşebbüs etmişler. 
Fabrikalar demişler ki; 

- Selülozu ne yapacaksınız? Biz size selüloz fiyatına kâğıt verelim. 

- Hayır, demişiz. Biz artık fabrikayı korduk. Bunu işletmeye mecburuz. Kâğıt değil, selüloza ihtiyacımız 
var. 

Aradan bir müddet geçmiş, dışardan selüloz getirtmenin pahalıya mal olduğu anlaşılmış, bir selüloz 
fabrikası kurulmuş. Bu fabrika için odun lâzım olmuş. Fakat bu fabrikada kullanılacak odunun muayyen 
vasıflarda olması lazımmış. 

Bu vasıfları haiz odun memlekette bulunamamış. Dışardan getirtmek lâzım gelmiş. Yine bu işte öteden 
beri tecrübe sahibi olan İsveç’e başvurmuşuz. 

- Odunu ne yapacaksınız? Biz size odun fiyatına selüloz verelim! demişler. 

- Olmaz, demişiz, biz artık fabrikayı kurmuş bulunuyoruz. Şimdi bize odun   
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Harp içinde bu odunu getirtmek mümkün olmayınca dâhilden temin etmek çarelerine başvurulmuş. 
Ayni kalitede olmamakla beraber bu ihtiyacı temin edecek ağaçlar bulunmuş. Fakat bu defa elde edilen 
odun fabrikaya dışardan getirttiği odunun on misline mal olmuş.” 

11 Ağustos 1944 tarihli Tan Gazetesi’nde B. Tiryakiğlu yayınlanan “Sanayileşme işinde Kaçırdığımız 
Fırsatlar” adlı makalesinde kamu işletmelerinin kuruluş sürecinde Avrupa ülkelerinden eski teknolojinin 
ithal edildiğini ve bu nedenle de işletme maliyetlerinin yüksek olduğunu eleştirisel bir makale 
yayınlamıştır. Makale özetle şu şekildedir:  

“ Bu fabrikaları kurar veya kurdururken bütün geri milletler gibi Avrupa’ya cereme ödedik. Büyük 
binaları tüten bacalarıyla yeni kurduğumuz bu müesseseler bize modern birer endüstri numunesi olarak 
göründü. Fakat yapıldıkları tarihlerdeki dünya iktisadî görüşü ve işletme şartlarıyla bu fabrikalar hiç de 
modern değildi. Acemi köylülere mal yutturan şehirli madrabazlar gibi Avrupa firmaları da bizi 
kandırmışlar yüksek paralar mukabilinde fena verimli müesseseler kurmuşlardı. Buna en başta masal 
olarak şeker fabrikalarını (Almanlar tarafından yapılan) verebilirim. 1926-27 senesinde kurulan Alpullu 
şeker fabrikası, kurulduğu tarihe göre hiç olmazsa 25 yıl geri idi. Aradan 6-7 se ne daha geçtikten sonra 
Alpullu’yu kuran Bukav fabrikalarına 1933 de Eskişehir ve 1934 de de Turhal şeker fabrikalarını 
kurdunduk. Bu fabrikalar da Alpullu şeker fabrikasını gerilikte bir eşi fakat daha bü¬yükleri olarak işe 
başladı. İşin garibi bu Alman firması Eskişehir ve Turhal fabrikalarının bir kısım plânlarım bile yeni 
yapmağa lüzum görmemişti. Plânlar üzerindeki Alpullu kelimesini kalemle çizerek ve altına meselâ 
Eskişehir yazacak yollamıştı. Bu fabrikalar kuruldukları yıldan 1938’e kadar geçen beş sene içinde hiç 
olmazsa 3 defa tadil edildi. Şimdiki uygun işletme şartlarına ancak bu tadiller sonunda eriştiler. İktisadi 
şartlara uygunsuzluğa misal vermek istenirse, takriben senede 200 bin ton pancar işleyerek 30 bin ton 
şeker çıkarmak için bu fabrikalardan biri 1934 de 22 bin ton kömür sarf etmek mecburiyetinde iken 
yapılan tadiller sonunda 1938 de ayni miktar pancar ve şeker sarf edilen kömür 15-16 bin tona 
düşmüştü. Aradaki bu 6-7 bin tonluk kömür farkı her sene yalnız bir fabrika için ödediğimiz cereme idi. 
Tadiller dolayısıyla fabrika hurdalıklarını dolduran makinelerle tadil masrafları da ayrı bir cereme. Aynı 
şeyi diğer fabrikalarımız için de söyleyebiliriz. Bu cereme yerine ve fabrikasına göre muhtelif şekiller 
almıştır Bazı fabrikalarımızda lüzumsuz tesisat veya bina içine alınmasına ihtiyaç olmayan makine ve 
saire için yapılan büyük binalar şeklinde görünür. Diğer bir kısmında ise demode usullerle çalışan bir 
fabrikanın yutturulması şeklindedir Buna, memlekette işletme için lüzumlu tali maddeleri bulun mayan 
fabrikasyon tarzlarım da ekleyebiliriz. 

Buna bilhassa kurduğumuz fabrikaların bazılarına seçtiğimiz yerleri gösterebiliriz. Ayrıca bu 
fabrikaların ihtiyacı olan mahrukat ve enerji kaynaklarını iyi seçemedik ve hesap edemedik. Bu harp 
yıllarında binlerce kilometre mesafeden kömür taşımak, bazısının enerji santrallarına su bulamamak, 
çimento endüstrisinde olduğu gibi kömürsüz bırakmak mecburiyetlerinde kaldık.” 

Zekeriya Sertel 24 Kasım 1945 Tan Gazetesi’nde yayınlanan makalesinde en önemli kamu işletmesi olan 
Sümerbank üretmiş olduğu ürünlerinin maliyetlerinin yüksek oluşunu ise şu şekilde makalesinde 
eleştirmiştir (Sertel, 1945):  

 “ Sümerbank fabrikalarının mamulâtı pahalıya mal olmaktadır. Fazla olarak Sümerbank, milli 
korunma kanunu dışında imtiyazlı bir vaziyettedir. Diğer fabrikalar ve tüccar için tayin edilen kâr haddi 
yüzde yirmi olduğu halde, Sümerbank yüzde 30—yüzde 90 kâr ile mal satmaktadır. Bir vurgun 
sayılacak olan bu hareketinden dolayı da Sümerbank milli korunma mahkemesine verilemez. 
Sümerbank ithalâtın bir kısmını imtiyazı altına almıştır. Bu suretle Sümerbank fabrikalarını yaşatmak 
için millet ağır bir yük altına girmeye mecbur kalmaktadır. Metresi 20 kuruşa alabileceğimiz basmaya, 
Sümerbank fabrikalarını yaşatmak için, 150 kuruş vermeye mecburuz. 20 kuruşa getirtebileceğimiz kâğıt 
için 85 kuruş ödemek zorundayız. Memleketin sanayileşmesine muhalif miyiz, Hayır. Fakat bu anormal 
vazıyet devletçiliği yanlış anlayışımızın ve sanayileşme programımızda hatalı bir yol tutuşumuzun 
neticesidir.” 

1945 Ocak ayında Şirketi Hayriye’yi satın almak üzere, söz konusu şirket ile bir sözleşme imzalanması ve 
imzalanan sözleşmenin onaylanması için TBMM’ye bir yasa sunulmasıyla birlikte siyasetçiler arasında 
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devletçilik tartışılmaya başlanır. Yasa görüşmeleri sırasında Milletvekili Tahsin Bekir Balta devletçilik 
hakkındaki görüşlerini şu şekilde açıklar (Koçak, 2010:533): 

“ Devletçiliğimizin parti programında merkezini bulan esasları arasında parti, şahısların hiç veya 
kafi derecede yapamadığı işleri devlet eliyle veya devlet sermayesi ile yapmaya çalışır.”  

15 Ocak 1945 tarihli TBMM toplantısında Milletvekili Emin Sazak’ta devletçilik ile ilgili olarak şu 
görüşlerini ifade eder (Goloğlu, 2012:312: 

“ Devletçilik, geniş bir nitelikte Anayasamıza girmiştir. O zaman, devletçiliğe sınır koyalım, özel 
teşebbüsün durumunu belirleyelim, benim kuşkum vardır demiştim. Recep Peker Bey devletçiliğe sınır 
koymamışlardı.” 

TBMM üyelerinin önemli bir bölümü ekonomi üzerindeki devlet müdahalelerine tepki duyuyor ve bu 
nedenle özel girişim elindeki bir kamu hizmetinin yeniden devletin elinde geçmesine tepki gösteriyordu. 
Savaştan sonra başlayacak yeniden kalkınma devresinde, özel sermaye ve özel girişimin son derece 
önemli bir rol oynayacağı ve devletin bu alanda engelleyici değil, fakat destekleyici olması gerektiği 
TBMM’de açıkça dile getiriliyor ve vurgulanıyordu (Koçak, 2010:535).  

Siyasetçiler ise ilk olarak 1946 yılının bütçe görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde 
devletçilik politikaları eleştirilmeye başlanmışlardır. Devletçiliğin tasfiyesini resmen belgeleyen olay 
1947 yılındaki 7. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultayı’nda ise devletçiliğin terkine ilişkin görüşler parti 
yöneticileri tarafından ortaya konulmuş ve yeni bir parti programı kabul edilmiştir. Bu programla 
devletçiliğin kesin sınırlan çizilmiş ve içeriği resmen tanımlanmıştır. Bundan böyle, devletin yapabileceği 
müdahalelerin yasal alanı daraltılarak, kamu girişimleri belli bir konuma oturtulmuştur. Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin devletçilik anlayışının artık izlenecek bir iktisat politikası olmaktan çıktığı, bu programla 
resmen benimsenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikasındaki bu keskin dönüşüm, bu 
dönüşümünde iki temel faktör rol oynamıştır (Oktar ve Varlı, 2010:933-947): 

(i) CHP’si İktisat Politikalarında Değişim: 1947 yılı yapılan CHP Kurultayı'nda parti üst yönetimi 
hem siyasal hem de tekno-bürokrat çevrelerde liberal bir ekonomi politikası ve özel sektörcü bir 
kalkınma anlayışından yana olanların oluşturduğu yeni kadrolar göreve gelmiştir. Bu kadrolarla birlikte, 
7. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultayı’nda devletin yapabileceği müdahalelerin yasal alanı 
daraltılarak devletçiliğin terkine ilişkin olarak yeni bir parti programı yapılmış.  

(ii). Dış Politikaların Etkisi (Türk-ABD ilişkileri): Sanayileşmenin devlet öncülüğünde yapılmasını içeren 
Hükümet planları ABD’li ekonomi uzmanları tarafından uygulanması halinde devletçi dönemdekine 
benzer tipte bir sanayileşme sürecine yeniden girilebileceği endişesiyle eleştirilmiştir. Birleşik 
Amerika'nın devletçilik politikasıyla ilgili eleştirileri içeride de destek bulmuş; sanayileşmede özel 
girişimin daha güçlenmesi gerektiği yönündeki görüşlerin güçlenmesini sağlamıştır. 

SONUÇ  

Ahmad kamu işletmeciliğinin ülke sanayinin gelişimindeki rolünü şu şekilde ifade etmiştir (Ahmad, 
1999:123):  

“”Kamu işletmeciliği ile bir altyapı oluşturuldu ve sanayileşme süreci harekete geçirildi. Türkiye artık 
daha önce ithal ettiği pek çok malı üretiyordu. Sadece iç pazar için çeşitli tüketim malları üretmekle 
kalmıyor, bazı sermaye mallan ve küçük silahlar da üretiyordu. Devlet işletmelerine yapılan yatırımlar 
devletçiliği eleştirenleri bile şaşırtacak şekilde geri ödendi.”  

Kamu işletmeleri sayesinde Türk Ulusunun sanayileşme arzunun gerçekleştirilmeye başlandığı 
görülmektedir. Tablo’dan da görüldüğü gibi 1929 yıllarda sanayi ve inşaat sektörünün toplam yurt içi 
gelir içindeki payı yüzde 14’ler civarında iken bu oran 1938’lerde yüzde 28’lere ve 1950’lerde ise yüzde 
30’lar düzeyine yükselmiştir. 

Tablo: 1961 Faktör Fiyatları İle Yurt İçi Gelir          
  

1929 % 1938 % 1950 % 
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Tarım (milyon lira) 
8.040 51 10.950 55 11.870 47 

Sanayi ve inşaat 
2.230 14 4.100 20 5.730 23 

Diğer Sektörler 
5.470 35 5.690 28 7.780 31 

Toplam (Yurtiçi gelir) 
15.740   20.040   25.380   

Kişi Başına Yurtiçi Gelir 1.081   1.220   1.211   

(Sarc, 1970:12) 

Sanayinin gelişmesine yönelik planlar, kâğıt üstünde kalmamış, hızlı bir şekilde uygulamaya 
geçirilmiştir. Hem planlı hem de ihtiyaç bölgelerine yönelik planlanmış ve ya planlanmamış işletmeler, 
devlet eliyle kurulmaya başlanmıştır. Devletçilik adı verilen iktisadi planlar, sonuçları oldukça olumlu 
olmasının yanı sıra, ülkenin gerçek anlamda sanayileşme sürecine girmesine yardımcı olmuştur. 
Sümerbank ve Etibank'a bağlı devlet işletmeleri, ülkenin sadece sanayi altyapısını oluşturmamıştır. Aynı 
zamanda işçi sınıfının oluşmasını sağlamıştır. Sanayi şehirleri ve işçi aileleri yavaş yavaş oluşmaya 
başlamıştır (Önder, 2012:261). 

Planda beş grup altında 23 fabrikanın kurulması hedeflenmiş ve 4'ü dışında tamamı kurulmuştur. Bu 
açıdan I. BYSP başarıyla uygulandığı sonucuna varılabilir. I. BYKP'nın uy-gulandığı 1934-1938 yılları 
arasında milli gelir ortalama % 6 oranında büyümüştür. Sanayi kesiminin millî gelirdeki payı 1927'de% 
10'dan 1938'de % 16'ya çıkmıştır (Karluk 1997: 206). 

II. Dünya Savaşı süresince ülkeyi iki hükümet yönetmiş ve bu iki hükümet ülke tarihinin en önemli 
sorunlarından birisi olan savaş ekonomisinin getirdiği iktisadi sorunlarla mücadele etmişlerdir. Savaş 
dönemlerinde ülkemizde kurulan kamu işletmeleri önemli görevler üstlenmişler, kumaş ihtiyacından, 
şeker üretimi, cam üretimi gibi birçok alanlarda kamusal ihtiyaçların temini sağlamışlardır. 1945 yılında 
Yerli Mallar Pazarı kamuya katkısı pamuklu ve yünlü dokumalardan hükümete sağlanan kaynağın en 
az 58 milyon düzeyinde olduğu söylenebilir (Tekeli ve İlkin, 2010:458). Yine söz konusu kamu işletmeleri 
1939-1945 yıllarında ülkemizin savaş harcamaları toplamı 5.5 milyar iken, bu harcamanın yaklaşık 120 
milyon lirası kamu iktisadi işletmelerinin karları ile karşılanmıştır (Kafaoğlu, 2002:77).  

II. Dünya Savaşı sonrasında gazetelerde yer alan makalelerde incelendiği gibi kamu işletmeciliğinin 
kuruluş süreci ve faaliyetleri sürecinde meydana gelen işletmecilik sorunları ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmış ve kamu ekonomisi üzerindeki olumsuz yükleri ağır bir şekilde eleştirilmiştir. 1945’lerden 
sonraki yıllarda kamu işletmeciliği/devletçilik politikalarına daha az önem verilerek sanayileşmenin 
özel sektör tarafından gerçekleştirilme politikasına dönülmüştür. 
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FİNANSAL GELİŞME VE VERGİ GELİRLERİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ318 
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ÖZET 
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin de içinde yer aldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD-
Organization of Economic Co-operation and Development) ülkelerinde finansal sektörün gelişmişliğinin, 
toplam vergi geliri, bireylerin ve şirketlerin gelir, kar ve sermaye kazançlarından alınan vergiler 
üzerindeki etkisini belirlemektir. 
Günümüzde artan özelleşme ile birlikte devletlerin ekonomi içerisindeki paylarının düşmesi sonucu 
vergi gelirleri, kamunun temel işlevlerini yerine getirmede en önemli gelir kaynağı durumuna gelmiştir. 
Bununla birlikte benzer vergi politikaları uygulayan ülkeler tarafından toplanan vergi miktarlarında 
önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu çalışmada OECD ülkelerinden oluşan örneklemde 
bankacılık sektörü ve sermaye piyasasının gelişmişliğinin vergi geliri üzerindeki etkisi incelenecektir. 
Vergi kaçırma, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan 
birisini oluşturmaktır. Bu bağlamda finansal sektörün gelişmişliğinin vergi toplanması üzerindeki olası 
etkilerini tespit etmek önem arz etmektedir. Ayrıca literatürde bu alanda yapılmış çok az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Vergi gelirlerinin ülkelerin kamusal hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel kaynak 
haline gelmesi ve literatürde bu alandaki boşluk bizi konuda araştırma yapmaya yönlendirmiştir. 
Çalışmada Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD’den elde edilen yıllık veriler kullanılarak 
1995-2012 döneminde OECD ülkelerinde bankacılık sektörü, hisse senedi piyasası ve finansal 
serbestleşmenin, toplam vergi geliri, bireysel gelir, kar ve sermaye kazançları ile şirketlerin gelir kar ve 
sermaye kazançlarından alınan vergiler üzerindeki etkileri panel veri analizi kullanılarak incelenecektir. 
Panel veri analizi kapsamında öncelikle panel birim kök testleri ile zaman serilerinin durağanlığı test 
edilecek, daha sonra Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi kullanılarak finansal gelişmişlik 
göstergeleri ile vergi gelirleri arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilecektir. 
Çalışma sonucunda bankacılık sektörü ve hisse senedi piyasasının gelişmişlik düzeyi ile finansal 
serbestleşmenin vergi geliri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu etkenlerin 
vergi toplanması üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ile ülkelerin vergi kaçırmaya karşı alabileceği 
önlemlere katkı sağlanacaktır. Böylece ülkelerin altyapı, eğitim, teknolojik gelişmeye yönelik kamu 
yatırımlarına daha fazla kaynak sağlamak yoluyla uzun dönemde ekonomik büyümeye katkıda 
bulunacağı değerlendirilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, hisse senedi piyasaları, vergi gelirleri, OECD ülkeler, panel veri 
analizi 

FINANCIAL DEVELOPMENT AND TAX REVENUES: EVIDENCE FROM OECD COUNTRIES 

ABSTRACT 
The objective of the study is to determine the impact of financial sector development on the total tax 
revenue, taxes on income, profits and capital gains of individuals and corporates in OECD (Organization 
of Economic Co-operation and Development) countries including Turkey. 
Tax revenues have become the most important source of income for the governments to implement their 
public functions as a result of the decreasing share of the governments in the economy together with the 
increasing privatization at the present time. However, it was seen that there have been significant 
differences in the tax revenues levied by the countries which carry out similar tax policies. This study 
examines the impact of banking sector development and capital market development on the tax revenue 
in a sample of OECD countries. Tax evasion has become one of the crucial problems in a lot of countries 
notably Turkey. In this regard, it exhibits importance to determine the possible impacts of financial 
sector development on the tax collection. Moreover, there have been very few studies on this topic in the 
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literature. The tax revenues becoming the main source in the implementing the public services and the 
gap in this area in the literature motivated us to conduct research in this area. 
In this study, we will examine the impact of banking sector, stock market and financial liberalization on 
the total tax revenue, taxes on income, profits and capital gains of individuals and corporates in OECD 
countries during the period 1995-2012 with the data obtained from World Bank, International Monetary 
Fund and OECD by using panel data analysis. In this context, we will firstly test the stationarity of the 
time series by panel unit root test and then analyze causality between financial development indicators 
and tax revenues by Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test. 
We aim at determining the impact of both banking sector and stock market development level and 
financial liberalization on the tax revenue as a consequence of this study. The determination of the 
factors in question on the tax collection will contribute to the measures against the tax evasion which the 
countries can take. Consequently we evaluate that the countries will contribute to the economic growth 
in the long run by providing more resources for the public investments on the infrastructure, education 
and technological progress. 
Keywords: Banking sector, stock markets, tax revenue, OECD countries, panel data analysis 
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN POLİTİKA FAİZİ KARARLARININ MAKRO 
EKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VEKTÖR 

OTOREGRESYON ANALİZİ 
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER321 
Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAYIN322 

ÖZET 

Çalışmamızda, TCMB tarafından uygulanan para politikasının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla politika 
faiz oranlarındaki değişimin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
TCMB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerini içeren faiz koridoru stratejisinin uygulanmaya 
başlanmasını izleyen dönemde, finansal yatırımcıların kararları üzerinde etkileri yoluyla faiz 
kararlarının değişikliklerin makroekonomik sonuçlarına ilişkin ampirik araştırmaların yeterince 
olmaması, bu çalışmanın arkasındaki temel gerekçe ve motivasyonlardan biridir.    
Belirtilen amaca yönelik olarak; TCMB politika faizlerindeki değişimin, varlık fiyatları, cari denge, sanayi 
üretimi ve enflasyon gibi seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri Vektör Otoregresif 
Model kullanılarak incelenmiştir. Analiz dönemi başlangıcı olarak faiz koridoru stratejisinin 
uygulanmaya başlandığı tarih olan 2010 yılı Kasım ayı belirlenmiştir. Aylık veriler kullanılmıştır. Elde 
edilen son verilere göre de Eylül 2016 analizin bitiş dönemini belirtmektedir. Tüm veriler TCMB 
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’nden temin edilmiştir. 
Çalışmada, değişkenlere ait verilerin durağanlıkları ADF Birim Kök Testi uygulanarak incelenmiştir. 
Durağan hale getirilen değişkenlerle VAR Model oluşturulmuştur. Sistemde yer alan değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisini incelemek amacıyla Blok Dışsallık Wald Testi uygulanmıştır. Elde edilen 
bulgular, TÜFE’den cari işlemler dengesine ve sanayi üretim endeksine; cari işlemler dengesinden de 
sanayi üretim endeksi ve politika faizine doğru bir nedenselliğin olduğu yönündedir. 
İncelenen değişkenler üzerinde en etkili değişken, uygulanan Varyans Ayrıştırma Analizi kullanılarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, politika faizi değişkeninin kısa ve uzun dönemde 
büyük ölçüde kendi şoklarınca belirlenmiş olduğu, uzun dönemde kendinden sonra sırasıyla BİST 
endeksi, cari işlemler dengesi, sanayi üretim endeksi ve TÜFE şoklarından etkilendiği anlaşılmaktadır.  
Bir değişkende meydana gelebilecek rastgele bir şokun sistemdeki öteki değişkenler üzerindeki etkisini 
çözümlemekte ve bu bakımdan ekonomi politikalarına yön vermede önemli bir işlev gören Etki-Tepki 
Analizi sonuçlarına göre ise, politika faizine ilişkin yapılan bir düzenlemenin uzun dönemde etkisinin 
azaldığı görülmektedir. Politika faizi yükseldiğinde BİST ve sanayi üretim endeksinin azalırken, cari 
işlemler dengesinin kısa dönemde azalış gösterse de uzun dönemde artıp sabit bir eğilim sergilediği 
anlaşılmaktadır. TÜFE ise politika faizine ilişkin düzenlemeler karşısında dalgalı bir seyir izlemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika Faiz Oranı, Makroekonomik 
Değişkenler, Vektör Otoregresif Model.  
JEL Kod: C32, E43, E58. 

A VECTOR AUTOREGRESSION ANALYSIS OF THE EFFECTS OF POLICY INTEREST 
DECISIONS ON MACROECONOMIC VARIABLES IN TURKEY 

ABSTRACT 
This study investigates the effects of changes in policy interest rates on macroeconomic variables in order 
to measure the effectiveness of monetary policy implemented by the Central Bank of the Republic of 
Turkey.   
One of the basic rationales and motivators behind this study is the lack of empirical research on the 
macroeconomic consequences of changes in interest decisions through the effects on the decisions of 
financial investors, particularly in the period following the introduction of an interest corridor strategy in 
Turkish economy which incorporates both Central Bank's price stability policy and financial stability 
goals.  
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For this purpose, the effects of the changes in Central Bank’s policy interest rates on selected 
macroeconomic variables such as asset prices, current account balance, industrial production and 
inflation were analyzed using Vector Autoregressive Models. The breakpoint for the inclusion criteria 
into the analysis is November 2010 when the interest corridor strategy became effective. Monthly data is 
used, and the most recent data belongs to the August 2016 period. All data was obtained from CBRT 
Electronic Data Delivery System (EDDS). 
In the study, data stability was tested using ADF Unit Root Test. A VAR model was created with 
variables that were stabilized. In order to examine the causal relationships between variables in the 
system, Block Exogeneity Wald Tests were conducted. The findings of the analysis suggest a causality 
relationship from CPI to current account balance and industrial production index, and from current 
account balance to industrial production index and policy interest rates. 
The most robust variable in terms of explanatory power was investigated using Variance Decomposition 
Analysis. Findings indicate that the “policy interest rate” variable is largely determined by its own 
internal shocks in the short and long run, and it is affected, after itself, respectively by ISE index, the 
current account balance, the industrial production index and the CPI in the long run.  
According to the results of the Impact-Response Analysis which is used to analyze the impact of a 
random shock likely to occur within a variable on other variables in the system and which thereby plays 
a key role in steering economic policies, the impact of a regulation on the policy interest rate decreases in 
the long run. The analysis also reveals that the ISE index and the industrial production index decrease 
when the policy interest rates increase, and the current account balance indicates a steady trend in the 
long run even if it decreases in the short run. CPI shows fluctuations in the face of regulations within the 
policy interest rate. 
Key words: Central Bank of the Republic of Turkey, Policy Interest Rate, Macroeconomic Variables, 
Vector Autoregressive Model.  
Jel codes: C32, E43, E58. 
GİRİŞ 
2007 yılının üçüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde başlayan ve daha sonra Dünya 
geneline yayılan finansal piyasalardaki bozulma, finansal yatırımcıları başta ABD devlet tahvilleri ve 
altın olmak üzere güvenilir yatırım araçlarına yöneltmiş ve bu tip yatırım araçlarının fiyatlarının 
artmasına yol açmıştır. Uluslararası sermaye akımlarının, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere 
doğru yön değiştirmesi ve küresel ekonominin yavaşlamaya başlamasıyla birlikte, 2008 yılının ikinci 
yarısından itibaren gelişmekte olan ülkeler belirgin olarak bu krizin etki alanına girmiştir. Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, yatırımcıların risk algısındaki azalma sonucu sermaye çıkışına 
maruz kalmış ve bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ve yatırım araçlarında önemli 
değer kayıpları yaşanmıştır. 
Küresel finansal sistemde yaşanan belirsizlikler, merkez bankalarının para politikası araçları ile finansal 
piyasalara istikrarı sağlayıcı müdahalelerini gerekli kılmaktadır. Para Politikası; her ülkenin Merkez 
Bankasının çeşitli makro hedefleri gerçekleştirmek ve makro sorunlara çözüm aramak amacıyla, çeşitli 
parasal araçlar aracılığı ile uyguladıkları politikayı ifade etmektedir. Para politikasının seçimi ve 
uygulanması aşamasında tek yetkili mercii olan Merkez Bankası’nın öncelikli amacı fiyat istikrarının 
sağlanması, enflasyona neden olmaksızın sürdürülebilir bir tam istihdam düzeyine ulaşmak ve 
ekonomik büyümeyi sağlamak olarak tanımlanmaktadır (Günal, 2001, s.87). 
Parasal istikrarla ifade edilen, düşük enflasyonu gerçekleştirerek orta vadede sağlıklı bir büyüme ve 
istihdam düzeyinin sağlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle, maksimum sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
sağlanması yüksek istihdamı da beraberinde getireceğinden fiyat istikrarı öncelikli hedef olmalıdır 
(Erçel, 1999). Bu çerçevede, Merkez Bankaları fiyat istikrarını sağlayacak politikalar benimsemekte ve 
bunların işleyişlerini kontrol etmektedirler. Merkez Bankalarının rolü sadece parasal istikrarın 
sağlanması değil, aynı zamanda finansal istikrarın da sağlanmasıdır (Günal, 2001, s.87). 
Finansal krizi derinden yaşayan ülkelerin, mevcut daraltıcı durumdan kurtulmak için uyguladığı 
genişletici para politikaları, küresel piyasalarda likidite bolluğu yaratarak, küresel ekonominin kötü 
gidişatı hakkındaki olumsuz beklentileri azaltmış ve bu durum finansal piyasaları olumlu yönde 
etkileyerek gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını hızlandırmıştır. Sermaye akımlarının bu ülkelere 
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gitmesindeki temel sebep, gelişmiş ülkelerde kısa vadeli faiz oranlarının düşük düzeylerde olması ve 
gelecekte de bu faiz oranlarında bir artma beklentisinin olmamasıdır. Bu durum, yüksek getiri 
beklentisinde olan finansal yatırımcıları, gelişmekte olan ülkelerin yatırım araçlarına yönlendirmiştir. 
Gelişmiş ülkelerde uygulanan genişletici para politikalarının etkisiyle artan küresel likidite ve küresel 
ekonomide devam eden belirsizlik ortamı gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının oynak bir yapı 
sergilemesine neden olmaktadır. Söz konusu küresel koşullar nedeniyle Türkiye’de kriz ortamında artan 
kısa vadeli sermaye girişleri sonucunda, kredi genişlemesi meydana gelmiş ve cari açıkta da artışlar 
yaşanmıştır. Kısa vadeli sermaye girişlerinin ekonomi üzerinde yarattığı bu makroekonomik finansal 
riskleri azaltmak amacıyla TCMB’nin de, para politikası uygulamaları aracılığıyla fiyat istikrarını 
sağlama ve sürdürmede ödün vermeden finansal istikrarı amaçladığı ve bu yönde politikalar ürettiği 
görülmektedir. Dünyada devam eden belirsizlik ortamında TCMB, kredi büyümesi ve döviz 
kurlarındaki aşırı dalgalanmalara karşı bir koruma sağlamak ve finansal riskleri sınırlamak amacıyla, 
2010 yılı sonunda geleneksel para politikası uygulamalarından farklı bir uygulamayı ek bir politika aracı 
olarak kullanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda yeni para politikası araçları çerçevesinde geliştirilen 
araçlardan biri de faiz koridorudur. Ekonomik ve finansal değişkenlerde yaşanan belirsizliklerin ortadan 
kaldırılması ve sermaye hareketlerinin bunlar üzerindeki etkisinin en aza indirilmesinin amaçlandığı faiz 
koridoru uygulaması, merkez bankasının gecelik vadede borç alma ve borç verme faizinin arasında 
kalan aralık olarak ifade edilmektedir. Geleneksel uygulamada genelde değişmeyen bir bant olarak 
uygulanan faiz koridoru pasif bir rol üstlenmekteydi. Fakat günümüzdeki uygulamada merkez 
bankaları tarafından gerekli görüldüğünde ayarlanabilen faiz koridoru aktif bir araç haline 
dönüşmüştür. 
Likidite yönetiminde piyasadaki kısa vadeli faizler, politika faizine uyumlu bir düzeyde 
belirlenmektedir. Koridor sisteminde ise amaç, piyasadaki kısa vadeli faizin hedef faiz düzeyine yakın 
gerçekleşmesi ve saptanan koridorun dışına çıkmamasıdır (Özatay, 2011, 431-432). Merkez bankaları 
böylece para politikası kararlarını hayata geçirebilmekte ve kısa dönem para piyasası oranlarını politika 
oranı etrafında dengeleyebilmektedir. Koridor sistemi olarak adlandırılan likidite operasyonları 
çerçevesinde merkez bankaları daimi destekleri ile bankalara borç vermekte ve onlardan mevduat kabul 
etmektedir (Bernhardsen ve Kloster, 2010, 1). Faiz koridoru sisteminde üç farklı faiz oranı 
bulunmaktadır. Birincisi, faiz koridorunun tavanını oluşturan ve likidite ihtiyacı içerisinde olan bir 
bankanın merkez bankasından borç alırken ödemeyi kabul ettiği faiz oranını ifade eden borç verme faiz 
oranıdır. İkincisi, faiz koridorunun tabanını ifade eden ve fon fazlası olan bir bankanın getiri elde etme 
amacıyla merkez bankasına bu fonu mevduat şeklinde yatırması halinde elde edebileceği getiriyi 
gösteren borç alma faiz oranıdır. Bunun yanı sıra borç alma ve verme faiz oranlarının arasında kalan ve 
genellikle bandın orta noktasına (simetrik) yakın belirlenen politika faiz oranı faiz koridorunu oluşturan 
üçüncü faiz oranıdır (Özatay, 2012, 9). Merkez bankasının borç verme faiz oranı politika faiz oranının 
üzerinde olacak, borç alma faiz oranı ise politika faiz oranının altında olacak şekilde bir koridor 
meydana getirir. Koridor sisteminin uygulamasında rezerv tutma zorunluluğu ya da tutulacak rezervin 
bankalar tarafından gönüllü olarak belirlenmesi gibi konularda merkez bankaları birbirlerinden farklı 
uygulamalara gidebilmektedir. (Clews, Salmon ve Weeken, 2010: 295) 
Faiz koridorunun genişliği, gerekli görüldüğünde, merkez bankaları tarafından ayarlanabilmekte ve 
koridor politika faizi etrafında asimetrik bir şekilde oluşturulabilmektedir. Tasarlanan bu yapıda faiz 
koridoru, hem kısa vadeli sermaye hareketlerindeki oynaklığa karşı daha hızlı ve esnek tepki 
verilebilmesini sağlamakta, hem de gerektiğinde kredi-mevduat faiz farkını etkileyerek bankaların kredi 
verme davranışını değiştirebilmektedir. 
1980’lerden bu yana para politikasının uygulanmasına ilişkin çalışmalara bakıldığında uzun dönem faiz 
oranlarının kullanıldığı görülmektedir. Fakat özellikle 2000’li yıllardan sonra kısa dönem faiz 
oranlarından gecelik faiz oranları para politikasının makro ihtiyati bir aracı olarak kullanılmaya 
başlamıştır (Whitesell, 2006, 1177-1178). 
Türkiye ekonomisinde TCMB’nın fiyat istikrarı hedefinin yanı sıra finansal istikrarı da dikkate alan faiz 
koridoru stratejisinin uygulanmaya başlamasından sonraki dönemde, politika faiz oranındaki 
değişmelerin finansal yatırımcıların kararlarında neden olacağı değişiklikler nedeniyle makro ekonomik 
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değişkenler üzerindeki etkisinin yeterince ele alınmamış olması, bu çalışmanın temel motivasyon 
kaynaklarından biri olmuştur.  
I. UYGULAMA 
Çalışmamızda, TCMB’nin uyguladığı para politikasının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla politika faiz 
oranlarındaki değişimin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Belirtilen amaca yönelik olarak; TCMB politika faizlerindeki değişimin, varlık fiyatları, cari denge, sanayi 
üretimi ve enflasyon olarak seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri zaman serisi 
ekonometrisi teknikleri ile incelenmiştir. Analiz dönemi başlangıcı olarak faiz koridoru stratejisinin 
uygulanmaya başladığı tarih olan 2010 yılı Kasım ayı alınmıştır. Aylık veriler kullanılmış olup, elde 
edilen son verilere göre de Eylül 2016 analizin bitiş dönemini belirtmektedir. Tüm veriler TCMB 
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’nden temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler aşağıdaki 
notasyonlarla uygulama içinde yer alacaklardır: 
pf: TCMB Politika Faiz Oranı 
bist: BİST-100 Endeksi  
cid: Cari İşlemler Dengesi 
sue: Sanayi Üretim Endeksi 
tufe: Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE- Enflasyon Oranı) 
Makroekonomik zaman serileri genellikle durağan özellik göstermezler. Granger ve Newbold (1974) 
durağan olmayan zaman serileriyle yapılan analizlerde sahte regresyon problemiyle karşılaşılabileceğini 
ve elde edilen sonuçların, test istatistiklerinin standart dağılıma sahip olmamaları nedeniyle 
geçerliliklerini yitireceğini ve gerçek ilişkiyi yansıtmayacağını ifade etmişlerdir (Gujarati, 1999: 726). Bu 
nedenle, zaman serileri ile çalışırken, öncelikle serilerin durağanlığının test edilmesi gerekmektedir. 
Zaman serilerinin durağanlığının sınanmasında, çeşitli testler kullanılmaktadır. Uygulamada en çok 
kullanılan testlerden biri, Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilen “Geliştirilmiş Dickey-Fuller” 
(Augmented Dickey-Fuller - ADF) Testi’dir ve (1) numaralı denkleme uygulanmaktadır: 

 
  durağanlığı test edilen değişkenin birinci farkı, t; trend değişkeni ve   ; gecikmeli fark 
terimidir. Modele, hata teriminin seri korelâsyonsuz olmasını sağlayacak kadar gecikmeli fark terimi 
ilave edilmektedir. Denklemdeki “m” gecikme sayısı, Akaike ve Schwarz bilgi kriterleri kullanılarak 
seçilebilir (Kızılgöl,  2006: 4).  
Bu çalışmada, değişkenlere ait verilerin durağanlıkları ADF Birim Kök Testi uygulanarak incelenmiş ve 
sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.   
Tablo1: ADF Birim Kök Test İstatistikleri  

DEĞİŞKENLER SABİTLİ TREND+ SABİTLİ 

D
Ü

Z
E

Y
 pf -1.96 (0) -2.50 (0) 

bist -1.72 (0) -2.49 (0) 
cid 4.03(0) -5.27 (0)  
sue -1.22 (6) -5.15 (10) 
tufe 0.65 (4) -346 (0) 

I.
 F

A
R

K
 pf -7.85(0)  -7.79 (0) 

bist -7.36(0) -7.31 (0) 
cid -10.77(0)  -10.69 (0) 
sue -5.45(10)  -5.39 (10)  
tufe -6.49(3)  -6.51 (3) 

Not: ADF Test İstatistiği kritik değerleri sabitli olarak düzey ve 1. farkta %1 -3,53, %5 -2,90, %10 -2,59; 
sabitli ve trendli olarak düzey ve 1. farkta %1 -4,10, %5 -3,48, %10 -3,17.  

Parantez içindeki değerler optimum gecikme uzunluğunu göstermektedir ve Schwarz Bilgi Kriteri 
kullanılarak seçilmiştir.  
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() %1, () %5 ve () %10 önem düzeyinde durağanlığı göstermektedir. 

 Tablo 1 incelendiğinde, ADF test sonuçlarına göre cari işlemler dengesi değişkeni hariç tüm serilerin 
düzey verisi halinde birim kök içerdiği, yani durağan olmadığı anlaşılmaktadır. Bu özelliğe sahip olan 
seriler birinci farkları alındığında ise I(1), durağan olduğu görülmektedir.  

Çalışmada kullanılacak olan yöntem Vektör Otoregresif (Vector Autoregressive - VAR) Model’dir. İki 
değişkenli VAR Model, standart şekilde şöyle ifade edilebilir: 

 

 

(2) ve (3) numaralı modelde p gecikmelerin uzunluğunu, v ortalaması sıfır, kendi gecikmeli değerleriyle 
olan kovaryansları sıfır ve varyansları sabit, normal dağılıma sahip, rassal hata terimlerini 
göstermektedir (Özgen ve Güloğlu, 2004: 96-98). 

VAR modellerinde değişkenlerin şoklara verdiği tepkiler Etki-Tepki fonksiyonları ile tespit edilerek 
ekonomi politikalarına yön verilmeye çalışılmaktadır. Etki-Tepki fonksiyonları VAR modeli içerisindeki 
değişkenlerin sıralanışına duyarlıdır. Literatürdeki yaygın uygulama, değişkenlerin dışsal olandan içsele 
doğru sıralanması şeklindedir. Sistemdeki ilk değişkenin en dışsal oluşu, bu değişkenin sistemdeki diğer 
değişkenlerden gelen geçici şoklara tepki vermediği, son değişkenin en içsel oluşu ise, söz konusu 
değişkenin hem kendi şoklarına, hem de diğer değişkenlere gelen şoklara tepki verdiği anlamını 
taşımaktadır (Çiçek, 2005).  

TCMB’nin, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde, fiyat istikrarının bozulması durumlarında politika 
faizini kullanarak piyasaya müdahale ettiği için ve diğer değişkenlerde gerçekleşen değişmelerden 
etkilenmeyeceği varsayılarak ilk sırada ele alınmıştır. Bu çerçevede eğer politika faizlerinde bir artış 
olursa, bu durum ülkenin ekonomik performansının düşeceği beklentisini yaratabileceğinden, finansal 
yatırımcılar hisse senedi piyasasından çıkarak hisse senetleri fiyatlarında bir düşüşe neden 
olabileceklerdir. Diğer taraftan, yabancı finansal yatırımcıların yüksek faizden yararlanmak için ülke 
ekonomisine girme beklentisi artabilir ve bu beklenti de döviz kurunun düşmesine yol açabilir. Kurdaki 
değişmeler de cari dengeyi ve dolayısıyla sanayi üretimini olumsuz etkileyebilir. Bu durumda ülkedeki 
fiyatlar genel düzeyi üzerinde etkili olabileceğinden, modeldeki değişkenlerin sıralanması, politika faizi 
(pf), varlık fiyatlarını temsilen bist, cari işlemler dengesi (cid), sanayi üretimi endeksi (sue) ve enflasyon 
(tufe) değişkeni şeklinde belirlenmiştir. 

Çalışmada bir VAR modeli oluşturularak modelin optimum gecikme uzunluğu, Tablo 2’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 2: VAR Gecikme Uzunluğu Seçme Kriteri 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1869.174 NA  7.62e+18  57.66689  57.83415  57.73288 

1 -1585.541  514.9030  2.67e+15  49.70895   50.71251*   50.10492* 

2 -1558.139 45.52961  2.52e+15  49.63504  51.47491  50.36099 

3 -1526.469 47.74795*  2.12e+15*  49.42982*  52.10599  50.48574 

4 -1505.254 28.72275 2.56e+15  49.54626  53.05874  50.93216 
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(*) Kriter tarafından seçilen gecikme uzunluğunu göstermektedir. LR: Ardışık Modifiye Edilmiş 
Likelihood Ratio (LR) Test İstatistiği. FPE: Son Kestirim Hatası (Final Prediction Error). AIC: Akaike Bilgi 
Kriteri (Akaike Information Criterion). SC: Schwarz Bilgi Kriteri (Schwarz Information Criterion). HQ: 
Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (Hannan-Quinn Information Criterion). 

Tablo 2 incelendiğinde LR, FPE ve AIC değerlerinin aynı yönde olduğu ve 3 gecikme için ortalama hata 
karenin minimum değer verdiği, SC ve HQ kriterlerinin ise 1 gecikme için minimum değer sağladığı 
gözlemlenmektedir. 

HQ kriteri tutarlı gecikme düzeyinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan bir kriter olmasına 
rağmen, AIC ise ortalama hata karenin minimizasyonunu temel alan ve ileriye yönelik öngörülerde daha 
fazla gözetilecek bir kriterdir (Lütkepohl, 1993: 130-133). Bu nedenle, modelin optimum gecikme 
uzunluğu 3 olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen optimum gecikme uzunluğuna göre tahmin edilen ve istikrarlı olduğu anlaşılan VAR 
Modeli’nde, sistemde yer alan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini incelemek amacıyla Blok 
Dışsallık Wald Testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar içinde anlamlı olanlar Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: VAR Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: pf1 

Dışlanan Değişken  

Serbestlik 

Derecesi 

Prob. 

Değeri 

cid 

 

 8.977029 
 

3 0.0296 ** 

Bağımlı Değişken: cid 

tufe1 

 

 6.569439 
 

3 0.0870 *** 

Bağımlı Değişken: sue1 

Dışlanan Değişken  

Serbestlik 

Derecesi 

Prob. 

Değeri 

cid 12.00441 3 0.0074 * 

tufe1 20.28909 3 0.0001 * 

(*) Sıfır hipotezi (H0)  = 0.01 düzeyinde reddedilmektedir. (**) Sıfır hipotezi (H0)  = 0.05 düzeyinde 

reddedilmektedir.  (***) Sıfır hipotezi (H0)  = 0.10 düzeyinde reddedilmektedir. 

Elde edilen VAR Granger Nedensellik Test sonuçlarına göre, cari işlemler dengesinin politika faizinin 
gecikmeli değerini; TÜFE’nin gecikmeli değerinin de cari işlemler dengesini ve cari işlemler dengesi ile 
TÜFE’nin gecikmeli değerinin birlikte sanayi üretim endeksinin gecikmeli değerini etkilediği 
anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular, TÜFE’den cari işlemler dengesine ve sanayi üretim endeksine; cari 
işlemler dengesinden de sanayi üretim endeksi ve politika faizine doğru bir nedenselliğin olduğu 
yönündedir. 

Çalışmamızda incelenen değişkenler üzerinde en etkili değişken, uygulanan Varyans Ayrıştırma Analizi 
kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Modelde yer alan değişkenlerde meydana gelecek bir değişmenin 
yüzde kaçının kendisinden ve diğer değişkenlerden kaynaklandığını gösteren Varyans Ayrıştırma 
Analizi sonuçlarından politika faizi değişkenine ait olanlar Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4: Politika Faizi Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Analizi Sonuçları 
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Dönem pf bist cid sue tufe 

1 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 97.26  2.10 0.11 0.30 0.22 

3 90.16 5.58 2.88 1.00 0.38 

4 89.11 5.99 3.59 0.94 0.37 

5 88.41 6.39 3.62 1.14 0.43 

6 88.15 6.65 3.70 1.09 0.42 

7 88.15 6.73 3.61 1.07 0.44 

8 88.06 6.86 3.57 1.06 0.44 

9 87.89 6.98 3.55 1.14 0.43 

10 87.78 7.03 3.55 1.17 0.46 

11 87.66 7.05 3.54 1.19 0.55 

12 87.58 7.06 3.54 1.19 0.63 

Sıra: pf bist cid sue tufe  

Politika faizi değişkeninin Varyans Ayrıştırma Analizi sonuçlarına göre, politik faizi değişkeninin 
dönem başında yani kısa dönemde büyük ölçüde kendi şoklarınca belirlenmiş olduğu Tablo 4’de 
görülmektedir. Dönem sonunda yani uzun dönemde ise yaklaşık %87.5 oranında kendi, yaklaşık %7 
oranında BİST endeksi, yaklaşık %3.5 oranında cari işlemler dengesi, yaklaşık %1.2 oranında sanayi 
üretim endeksi ve yaklaşık olarak %0.6 oranında TÜFE şoklarınca ifade edildiği Tablo 4’den 
anlaşılmaktadır.  

Bir değişkende meydana gelecek rastgele bir şokun sistemdeki öteki değişkenler üzerindeki etkisini 
çözümlemekte ve bu bakımdan ekonomi politikalarına yön vermede önemli bir işlev gören Etki-Tepki 
Analizi sonuçlarından politika faizi değişkenine ait olanlar Tablo 5’da gösterilmiştir. 

Tablo 5: Politika Faizi Değişkeninin Etki -Tepki Analizi Sonuçları 

Dönem pf bist cid sue tufe 

1 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.66 -0.14 -0.03 -0.0069 0.04 

3 0.61 -0.24 -0.20 -0.0135 -0.06 

4 0.50 -0.15 -0.14 -0.0126 -0.03 

5 0.42 -0.14 -0.09 -0.0090 0.04 

6 0.30 -0.11 -0.07 -0.0054 0.02 

7 0.22 -0.07 -0.02 -0.0039 0.02 

8 0.15 -0.07 0.01 -0.0039 -0.01 

9 0.09 -0.06 0.01 -0.0045 0.00 

10 0.05 -0.04 0.01 -0.0051 0.02 
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11 0.03 -0.03 0.01 -0.0054 0.04 

12 0.02 -0.02 0.01 -0.0054 0.04 

Sıra: pf bist cid sue tufe  

Politika faizi değişkeninin Etki-Tepki Analizi sonuçları incelendiğinde, politika faizine ilişkin yapılan bir 
düzenlemenin uzun dönemde etkisinin azaldığı görülmektedir. Politika faizi yükseldiğinde BİST ve 
sanayi üretim endeksi azalırken, cari işlemler dengesi kısa dönemde azalış gösterse de uzun dönemde 
artıp sabit bir eğilim sergilemektedir. TÜFE ise politika faizine ilişkin düzenlemeler karşısında dalgalı bir 
seyir izlemektedir.  

SONUÇ 

Küresel krizle birlikte başlayan ve dünyada hala da devam etmekte olan belirsizlik ortamında, gelişmiş 
ülkelerde uygulanan genişletici para politikalarının etkisiyle, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları 
oynak bir yapı sergilemektedir. Kısa vadeli sermaye girişlerinin ekonomi üzerinde yarattığı 
makroekonomik finansal riskleri azaltmak amacıyla, her ülkedeki merkez bankası gibi, TCMB’nin da, 
para politikası uygulamaları aracılığıyla fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmede ödün vermeden 
finansal istikrarı amaçladığı ve bu yönde politikalar ürettiği görülmektedir. 2010 yılı sonunda 
uygulamaya başladığı faiz koridoru stratejisi ile para politikası kararlarını hayata geçirebilmekte ve kısa 
dönem para piyasası oranlarını politika oranı etrafında dengeleyebilmektedir. 

Çalışmada, Başçı ve Kara (2011) da belirttiği gibi döviz kurlarının iktisadi temellerden kopuk 
hareketlerini sınırlamak ve bu çerçevede kısa vadeli ve daha çok spekülatif amaçlı sermaye girişlerini 
caydırmak amacıyla uygulanan faiz koridoru stratejisi kapsamında belirlenen politika faiz oranlarındaki 
değişimin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen 
bulgular, düşük politika faiz oranı, yüksek zorunlu karşılıklar ve geniş bir faiz koridorundan oluşan 
politika bileşiminin, özellikle yüksek cari açık veren ülkelerde kısa vadeli sermaye hareketlerinin 
makroekonomik dengesizlikler üzerindeki etkisini hafifletmek için uygun bir strateji olabileceğine işaret 
etmektedir. 

Uygulanan politikalar, her ülkeye ve döneme özgü olarak tasarlandığından, diğer gelişmekte olan 
ülkelere her durumda tavsiye edilebilecek bir formül değildir. Kısa vadeli sermaye hareketlerine karşı 
politikalar tasarlanırken, finansal sistemin yapısı ve derinliği, sermaye hareketlerinin niteliği ve iktisadi 
konjonktürün durumu gibi temel hususların göz önüne alınması gerekmektedir. 
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GÖÇÜN VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE VE AB 
EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ 

Yrd.Doç.Dr.Coşkun ÇILBANT323 

Arş.Grv. Can KARABIYIK324 

ÖZET 

Göçün, göçmen işçilerin yerli işgücüne ikame olmaktansa tamamlayıcı olarak işgücü piyasasını 
çeşitlendirebilme, kendi coğrafyasında elde ettiği yetenek ve becerileri yerli işgücüne aktarabilme ayrıca 
işyeri çeşitliliği ile üretkenliği, bilgi transferini ve inovasyonu arttırabilme gibi olumlu etkileri 
bulunmaktadır. Göç ile artan işgücü arzının verimlilik üzerindeki etkisi, sanayi devriminin başlamış 
olduğu İngiltere ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan Amerika Birleşmiş Milletleri’nin 
iktisadi başarılarının arkasında yatan önemli sebeplerden birisidir. Ancak buna rağmen göç akademik ve 
ampirik araştırmalarda çok fazla ilgi görmemiştir. Bu araştırma göçün özellikle Türkiye ve Avrupa 
gündeminde önemli yer aldığı son günlerde, “Göç, Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin büyüme ve 
devamında kalkınma stratejisi için faydalı bir araç mıdır?” sorusunu cevaplamayı amaçlamaktadır. Bu 
amaçla Türkiye ve Avrupa Birliği için göç ve toplam faktör verimliliği arasındaki ilişki 2000 ve 2013 
yılları arasın için Panel Veri Analizi metodu ile analiz edilecek ve yorumlanacaktır.   

Anahtar Kelimeler: İşgücü Piyasası, Göç, Panel Veri Analizi, Verimlilik. 

ABSTRACT 

Migration has some positive effects such as; diversifying labor market by complementing native 
workforce rather than substituting them, transferring acquired skills and abilities from migrant labor to 
native labor and increasing productivity, knowledge transfer and innovation through workplace 
diversity. Effect of increasing labor supply through migration has crucial role on success of biggest 
countries such as UK where industrial revolution firstly took place and US one of the biggest economies 
in the world. Despite this migration hasn’t attracted attention in academic and empirical researches. This 
study aims to answer a question that “Is migration a useful instrument for growth and development 
strategies of Turkey and European Union?” especially nowadays which migration is remaining on the 
agenda of both Turkey and European Union. For this purpose, relationship between migration and total 
factor productivity is going to be analyzed for Turkey and European Union between 2000 and 2013 by 
using Panel Data Analysis.  

Keywords: Labor Market, Migration, Panel Data Analysis, Productivity. 
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HESAPLANMIŞ MADDİ OLMAYAN DEĞER YÖNTEMİ İLE ENTELEKTÜEL 
SERMAYENİN HESAPLANMASI VE BORSA İSTANBUL’DA BİR 

UYGULAMA 
Yrd. Doç. Dr. Tayfun Deniz KUĞU325 

ÖZET 
Sanayinin gelişim süreci fiziksel varlıklardan bilgiye dayalı varlıklara yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. 
Bu bakımdan işletmelerin maddi duran varlıklarının yanı sıra, sahip oldukları maddi olmayan duran 
varlıkları da artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu durum işletmeler için maddi olmayan duran 
varlıklarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve rakipleri ile kıyaslanması zorunluluğunu oluşturmaktadır. 
Bir başka deyişle, Entelektüel sermaye işletmelerin varlığı için gereklidir.  
Entelektüel sermaye günümüzde sadece bilişim sektörü firmaları için değil, üretim ve ticaret firmaları 
için de önemlidir. Entelektüel sermayenin önemine varan firmaların rekabette öne geçmesi,  karlılığı 
artırıcı ve maliyetleri azaltıcı bir etki de yaratacaktır. 
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’da faaliyet gösteren ve sanayi sektöründe yer alan firmaların 
Entelektüel Sermayeleri Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemine göre hesaplanarak 
yorumlanmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer yöntemi, Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar 
JEL Kod: G3, G1, M2, M4 

 
ABSTRACT 

Industry development process based on the information of the physical assets must be incline toward. In 
this regard, enterprises as well as tangible assets, intangible assets they have is a growing importance. In 
this case, the measurement of intangible assets for businesses, evaluating and comparing with 
competitors constitutes necessity. In other words, it is necessary for the existence of intellectual capital 
business. 
Intellectual capital, not only for today's IT industry companies, is also important for production and 
trading companies. To go ahead of the competition up to the importance of the firm's intellectual capital, 
it will create an effect of reducing costs and increasing profitability. 
In this study, the Istanbul Stock Exchange (BIST) Intellectual Capital of the companies operating in the 
industry and has been interpreted Calculated Intangible Value calculated according to the method. 
Key Words: Intellectual Capital, The Return On Assets Method, Intangible Value 
JEL Code: G3, G1, M2, M4 

GİRİŞ 

Küreselleşen ekonomide rekabet artmaktadır. İşletmeler rekabet avantajı yaratacak her unsurdan 
faydalanmayı ve bunu uzun süre kendi lehlerine kullanmayı düşünmektedirler. Üretimde ve ticarette, 
taklit edilemez, işletmeye özgü, fark yaratan, müşteri için değer oluşturan varlıklar, maddi olmayan 
duran varlıklardır. 

Maddi olmayan duran varlıklar, bilgi toplumu ve bilgi ekonomisine geçtiğimiz günümüzde en önemli 
unsurlar olarak finansal durum tablolarında yerlerini almıştır. Bu bakımdan ölçülmeleri, 
değerlendirilmeleri, yorumlanmaları ve geleceğin şekillendirilmesi çabası olan planlamada önemleri 
artmış ve artmaya da devam etmektedir. 

Maddi olmayan duran varlıkların önemi klasik muhasebe bakış açısıyla yorumlanamayacak kadar 
karmaşık hale gelmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, şerefiye ile ifade edilmeye çalışıldığında ayrıntılar 
gözden kaçırılacak ve sadece bir rakamdan ibaret olarak kalacaktır. 

I. ENTELEKTÜEL SERMAYE TANIMI VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

                                                      
325 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Y. O. Bankacılık ve Finans Bölümü 
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Sosyal bilimlerde karşılaşılan bir sorun Entelektüel Sermaye kavramında da karşımıza çıkmakta ve 
üzerinde anlaşılan tek bir tanım bulunmamaktadır. Bu konuda çalışan kişilerin kendi bakış açıları 
üzerinden geliştirdikleri çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Literatür incelediğinde, tanımlamaların, 
Entelektüel Sermayenin belirlenmesinden çok, kullanım alanlarına yönelik olarak yapıldığı 
gözlemlenmektedir. 

Entelektüel Sermaye kavramını ilk kullanan kişinin John Kenneth Galbraith olduğu ve bu kavramı 
liberal ekonominin geliştirilmesi anlamında işletmelerin sorumluluğunu vurgulamak amacıyla 
kullandığı ifade edilmektedir (Pena, 2002, s.180). 

Bontis (1996), Hizmet sektörü üzerine yaptığı bir çalışmada, hizmet sektörü işletmelerinin finansal 
durum tablolarında yer alan varlık tutarları ile piyasa değerleri arasında önemli farklar olduğunu 
belirleyerek, Entelektüel Sermayeyi piyasa değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak tanımlamıştır 
(Bontis, 1996, s. 43).  

Stewart (1997), zenginlik yaratmak üzere kullanılan bilgi, malzeme, veri, tecrübe, v.b. olarak ifade 
etmiştir (Stewart, 1997, s.20). 

Guthrie (2000), işletmelerin piyasa değerlerinin maddi ve maddi olmayan varlıklarından oluştuğunu, 
maddi olmayan tüm varlıkların Entelektüel Sermaye kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir (Guthrie, 2000, s.11). 

II.ENTELEKTÜEL SERMAYENİN UNSURLARI  

Entelektüel Sermayenin üç ana unsurdan oluştuğu ifade edilmiş ve genel bir kabul görmüştür. Bunlar, 
insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olarak ifade edilmektedir (Sveiby, 2016, par. 3), 
(Bassi, 1997, s. 25-27) ve (Pablos, 2002, s. 289). 

A. İnsan Sermayesi 

İşletmede çalışanların bilgileri, yetenekleri, tecrübelerine bağlı olarak yarattıkları rekabetçi 
üstünlükleridir. Entelektüel Sermayenin yenilenebilir bölümünü oluşturur. İşletmenin yaratıcı ve 
yenilikçi yönüdür. İşletmeyi diğerlerinden farklılaştıran unsurdur.  

B. Yapısal Sermaye 

İnsan sermayesi tarafından oluşturulan ve onlar olmadığında işletmede kalmaya devam eden bilgi, 
tecrübe ve yetenekler olarak ifade edilmektedir (Pablos, 2002, s. 290). Bir başka ifade ile çalışanlar işten 
ayrılsa bile geride kalan her türlü veri tabanı bu tanımın içine girer. 

C. Müşteri Sermayesi 

İşletme faaliyetlerine yön veren ana unsurlardan birinin müşterileri olduğu ve işletmenin öz değerleri 
içine katılması gerektiği fikri ile ortaya çıkan bir bileşendir (Karacan, 2007, s. 32). İşletmeye, markaya 
bağlılık gibi boyutları olmakla birlikte ondan daha geniş bir anlam içermektedir. Burada kastedilen, 
müşterilerin işletmenin doğal bir parçası gibi düşünülerek onlardan sağlanan bilgilerin faaliyetlerde 
kullanılmasıdır. 

III. ENTELEKTÜEL SERMAYE ÖLÇÜMÜNDE HESAPLANMIŞ MADDİ  OLMAYAN DEĞER 
YÖNTEMİ  

Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi (The Return on Assets Method, ROAM), Stewart (1997) 
tarafından, bilgiye dayalı işletmelerin bankaya kredi işlemlerinde teminat gösterilecek maddi varlık 
bulmalarındaki sıkıntılarının giderilmesi amacıyla oluşturulmuştur (Stewart, 1997, s. 302).   

Bu yöntemde firmanın piyasa değeri ile defter değeri arasındaki fark ek kazanç olarak tanımlanmakta, 
piyasa değerinin sadece maddi varlıkları değil aynı zamanda maddi olmayan varlıkları da kapsayacak 
biçimde ifade edilebileceği görüşüne dayanmaktadır. Yöntem, işletmenin rakiplerinden karlılık olarak 
daha iyi performansa sahip olup olmadığı üzerine yoğunlaşır. Bunu yaparken farkı yaratan maddi 
varlıklara değil, maddi olmayan varlıkların hesaplanmasına ağırlık verir.  
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IV.UYGULAMA 

Çalışmamızda Borsa İstanbul (BİST)’da yer alan bilişim sektörü firmalarının Entelektüel Sermaye 
tutarları hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla BİST’de yer alan bilişim sektörü firmalarının 2013, 2014 
ve 2015 yıllarını kapsayan finansal durum (bilanço) tabloları ve gelir tabloları Kamu Aydınlatma 
Platformu (KAP)’dan temin edilerek veri setleri oluşturulmuştur. Çalışmada 14 firma yer almış, Ericom 
Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A. Ş., verilerine ulaşılamadığından çalışmaya dahil 
edilmemiştir. İlgili veriler Excel tablolarına aktarılarak gerekli formüller oluşturularak hesaplamalar 
yapılmış ve Entelektüel Sermaye değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada işletmelerin sermaye 
maliyetleri ortak olarak %20, vergi oranı %20 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1. Bilişim Sektörü Şirketleri Ortalama Maddi Duran Varlık Karlılıkları 

ŞİRKET ORT.MDV. 

 

ORT.D.K. 

 

MDVK 
% 

ALCTL 
    
10.226.499.00     

 

-     
2.084.287.00     

 

-20.38% 

ANELT 
      
6.652.059.00     

 

-     
5.088.314.33     

 

-76.49% 

ARENA 
      
7.239.091.00     

 

    
24.929.838.67     

 

344.38% 

ARMADA 
      
3.586.100.00     

 

    
15.533.252.67     

 

433.15% 

DESPEC 
         
285.542.00     

 

    
11.422.367.33     

 

4000.24% 

DGATE 
         
298.961.67     

 

    
11.917.459.67     

 

3986.28% 

ESCOM 
      
6.561.564.33     

 

      
8.045.202.33     

 

122.61% 

INDES 
    
15.239.548.67     

 

    
38.816.316.33     

 

254.71% 

KAREL 
    
24.814.480.33     

 

      
8.265.962.00     

 

33.31% 

KRONT 
         
312.104.67     

 

      
3.395.930.67     

 

1088.07% 

LINK 
         
171.733.00     

 

    
13.965.536.00     

 

8132.12% 

LOGO 
    
14.730.619.33     

 

    
28.794.371.33     

 

195.47% 

NETAS 
    
39.314.536.67     

 

    
19.193.893.67     

 

48.82% 
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PKART 
      
9.249.513.33     

 

      
1.819.957.33     

 

19.68% 

Sektör Ortalama Maddi Duran Varlık Karlılığı 1325.86% 

Tablodan da görüleceği üzere Alcatel ve Anel firmalarının ortalama Dönem karları negatif değer (zarar) 
olduğundan maddi duran varlık karlılıkları da negatif çıkmıştır. En yüksek maddi duran varlık 
karlılığına sahip işletme Despec’tir.  

Tablo 2. Bilişim Sektörü Şirketleri Ek Kazançlar 

ŞİRKET 

 

Ek Kazanç 

ALCTL 

 

-   137.672.882.53     

ANELT 

 

-     93.285.001.90     

ARENA 

 

-     71.050.044.74     

ARMADA 

 

-     32.013.250.05     

DESPEC 

 

        7.636.493.13     

DGATE 

 

        7.953.660.08     

ESCOM 

 

-     78.951.656.75     

INDES 

 

-   163.238.072.01     

KAREL 

 

-   320.738.180.80     

KRONT 

 

-          742.126.10     

LINK 

 

      11.688.604.64     

LOGO 

 

-   166.512.349.64     

NETAS 

 

-   502.060.037.98     

PKART 

 

-   120.815.220.38     

Ek Kazanç tutarları (zarar veya ortalamanın altında kalma nedeniyle) negatif çıkan şirketlerin 
Entelektüel Sermayelerinin hesaplanmasına son verilecek ve bu şirketlerin Entelektüel Sermaye değerleri 
sıfır olarak gösterilecektir. Bu açıdan Ek Kazanç yaratabilen sektördeki şirket sayısı sadece üçtür. 
Bunların içinde en yüksek Ek Kazanç değeri 11.688.604,64 TL ile Link Bilgisayara aittir.  

Tablo 3. Entelektüel Sermaye Değerleri 

ŞİRKET 0 

ALCTL 0 

ANELT 0 



1075 
 

ARENA 0 

ARMADA 0 

DESPEC          30.545.972.52     

DGATE          31.814.640.32     

ESCOM 0 

INDES 0 

KAREL 0 

KRONT 0 

LINK          46.754.418.56     

LOGO 0 

NETAS 0 

PKART 0 

 

Görüldüğü gibi en yüksek Entelektüel Sermaye değeri 46.754.418,56 TL ile Link’e aittir. Despec ve 
Datagate nispeten birbirlerine yakın değerler alarak, sektördeki diğer şirketlerden daha fazla değer 
yaratabilmişlerdir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışmadan görüleceği üzere, değerlendirmeye alınan on dört şirketten ancak üç tanesi Entelektüel 
Sermaye oluşturabilmiştir. Diğer on bir şirketin iki tanesi incelenen dönemler itibariyle dönem zararı 
elde ettiklerinden, dokuz tanesi ise ortalamanın altında maddi duran varlık karlılığı elde ettiğinden 
Entelektüel Sermaye üretememişlerdir.  

Tespit edilen sonuçlardan bir tanesi, bilişim sektörü endeksinde yer alan şirketlerin bazıları üretim ve 
ticaret, bazıları sadece ticaret, bazıları ise sadece yazılım üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, maddi ve 
maddi olmayan duran varlıklarında büyük farklar vardır. Bu durum çalışmada elde edilen sonuçlar 
üzerinde oldukça etkilidir. Şirketler arasında faaliyet alanları ile ilgili homojenlik yoktur. 

Belirlenen bir başka sonuç ise, Entelektüel Sermaye oluşturabilen şirketlerin maddi duran varlık 
karlılıkları diğerlerinden oldukça yüksektir. Bir başka ifade ile, dönem karından maddi duran 
varlıklarına düşen pay oldukça yüksektir. Çünkü, maddi duran varlıkları ya çok az, ya da hiç yoktur. Bu, 
maddi olmayan duran varlıklarının payının anılan işletmelerde diğerlerine oranla daha fazla olduğunu 
göstermektedir. 
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN MANİSA VE ÜNİVERSİTE’YE 

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL UYUMLARI*  

Arş.Gör.Dr. Selim DURAMAZ326 
Arş.Gör.Dr.A.Ozan ONAĞ

327 
Arş.Gör.Dr. Serkan ÇINAR

328 

ÖZET 
Küreselleşme süreci ve yükseköğretimde yaşanan büyük değişim ve dönüşümün etkisiyle dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de yabancı uyruklu öğrenci sayısında son dönemde büyük bir artış yaşanmıştır. 
Türkiye’nin dünyadaki konumuna yönelik pozitif gelişmeler, ülkede yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel 
gelişmeler, yükseköğretim kurumlarının kendilerini fiziki olarak yenilemeleri ve kaliteli öğretim elemanı 
kadrosu gibi faktörler son dönemdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışa etken önemli unsurlar 
olmuştur. Bu gelişmeler ekseninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 
Türki Cumhuriyetler ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikte 500’ü aşmıştır. 
Çalışmada kendi ülkelerinden farklı bir ülkeye gelerek öğrenim gören, farklı problemler yaşayabilen 
yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları irdelenmiş, MCBÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrencilerin Manisa ve üniversiteye sosyal, ekonomik, kültürel uyumları ve sorunları ele alınmıştır. 
Araştırmada “görüşme” yöntemi tercih edilmiş ve yabancı uyruklu öğrencilere “yapılandırılmış 
görüşme formu” ile 15 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar kapsamında öğrenim 
gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimsel boyut altında yer alan sorulara verdikleri yanıtlar ele 
alındığında MCBÜ’yü tercih etmelerindeki en önemli faktörlerin sırasıyla “üniversitenin verdiği iyi 
eğitim”  ve “bölüm tercihi” nedeniyle olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada öğrenciler MCBÜ’den iyi 
bir eğitim aldıklarını düşünmekte ve farklı bölümler nedeniyle üniversiteyi tercih ettiklerini 
belirtmektedir. Bu bağlamda, üniversitenin eğitim kalitesini arttırmaya önem göstermesi, uluslararası 
geçerliliği olan akreditasyonlara sahip olması ve uygulamaya yönelik yeni ve farklı programların 
arttırılmasına yönelik çalışmalar gibi kapsamlı ve planlı çalışmalar gerçekleştirmesi büyük önem 
taşımaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ekonomik boyut altında yer alan sorulara verdikleri yanıtlar 
ele alındığında Türkiye’de yaşamanın kendi ülkelerine göre daha pahalı olduğu ve öğrencilerin bundan 
olumsuz yönde etkilendikleri görülmektedir. Öğrenciler bu gibi ekonomik sorunlar nedeniyle ülkelerini 
ancak 1 yıl ve üzeri bir sıklıkta ziyaret edebilmektedirler. Öğrencilerin ekonomik sıkıntılarla birlikte 
aylık gelirlerinin de çok az olması (200-1500 TL) öğrencileri zorlayan diğer bir ekonomik etkendir. Bunun 
temel nedeni öğrencilerin sadece aileleri tarafından finanse edilmeleri ve burs bulamamalarıdır. Bu 
noktada öğrencilere burs sağlayan MCBÜ vakfı ve Manisa’da burs veren özel ve devlet kuruluşlarının 
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs imkanlarını arttırmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yine 
katılımcıların verdikleri yanıtlara göre kendi şehirleri ve Manisa arasında sosyal ve kültürel açıdan bazı 
farklılıklar olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğunun bu 
farklılık nedeniyle bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir. Bu noktada Manisa ilinin sosyal ve 
kültürel imkanlarının daha da arttırılması ve çeşitlendirilmesi, öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan 
sorun yaşamamalarını sağlayacaktır. Üniversitenin sosyal, kültürel ve fiziki şartları yabancı uyruklu 
öğrenciler tarafından yeterli görülmekte ve öğrencilerin beklentilerini karşılamaktadır. Buna bağlı olarak 
kendi ülkelerindeki arkadaşlarına çoğu katılımcının MCBÜ’yü önereceği görülmektedir. Bu sonuç 
MCBÜ’nün uluslararası bilinirliğini arttıracağı ve ülkemize gelen yabancı öğrenci sayısından artan 
oranda pay alacağı sonucunu ortaya çıkaracaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Ekonomik-Sosyal-Kültürel Uyum, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi. 
Jel Kodu: A12 

                                                      
* Bu bildiri Manisa Stratejik Araştırmalar Derneği ve yazarların işbirliği ile araştırma raporu olarak hazırlanan 
çalışmanın özetidir. 
326 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu. 
327 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu. 
328 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu. 
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AVRUPA BİRLİĞİNDE DÖNEMLER İTİBARİYLE MALİ PERSPEKTİF/ ÇOK 
YILLI MALİ ÇERÇEVE(LER) 

Doç.Dr. Hakan AY329 

ÖZET 
Mali perspektif, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden 
belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin 
şekilde dağılımını sağlayan bir araçtır. Mali perspektifin amacı; bütçe disiplinini arttırmak, 
harcamalardaki toplam artışı kontrol altında tutmak ve prosedürlerin düzgün işlemesini sağlamaktır. 
Günümüze kadar 1988 yılında başlayıp 2020 yılına kadar devam edecek olan, ilki beş diğerlerinin her 
biri yedi yılı kapsayan beş mali perspektif hazırlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Mali perspektif, AB bütçesi 

MULTI ANNUAL FINANCIAL FRAMEWORKS/PERSPECTIVES IN EU BY PERIODS 

ABSTRACT 
Financial perspective is a means that determines the top limits of annual allowances as to the items of 
expenditures within the EU budget in advance. Thus it provides budget discipline by enabling effective 
allocation of resources in terms of EU policy priorities. The aim of financial perspective is to enhance the 
budget discipline, to keep the total increase in expenditures under control and to provide the proper 
functioning of the procedures. There have been five financial perspectives that were prepared since 1988. 
The first one was valid for five years but the others were for seven years. The current financial 
perspective will remain in effect until 2020. 
Keyword: Financial perspective, EU budget  

I.MALİ PERSPEKTİF 

Mali perspektif, AB’nin harcamalarını belirli başlıklarla sınırlayan, birkaç senelik mali programlar olarak 
ifade edilmektedir. Birliğin harcamalarının bileşimini oluşturan azami miktarlar mali perspektiflerle 
belirlenmektedir. Mali perspektifin amacı; bütçe disiplinini arttırmak, harcamalardaki toplam artışı 
kontrol altında tutmak ve prosedürlerin düzgün işlemesini sağlamaktır. Topluluğun -o tarihlerde hukuki 
statüsü Topluluk olduğu için bu ifade kullanılmıştır- finans sisteminin politik ve finansal dengesi 
1980’lerde giderek artan gerilimlere sahne olmuştur. Bütçe otoritesi olan iki kurum arasındaki çatışma 
(Avrupa Parlamentosu ve Konsey) yıllık bütçe prosedürünün yönetiminin giderek güçleştiği, bütçesel 
dengesizliklerle sonuçlandığı ve topluluk ihtiyaçları ile kaynakları arasında yanlış eşleşmelerin meydan 
geldiği anlamına geliyordu. Bu durum topluluğu, bütçe prosedürünü geliştirmeye yönelik bir sisteme 
yöneltmiştir ve kurumlar arası Antlaşma ile birkaç yıllık dönemi kapsayan, ana bütçe öncelikleri 
üzerinde uzlaşılmıştır (Karluk, 1996, s.418). Mali planlamadan farklı olarak, mali perspektifin her alt 
başlığı için belirlenen tavan miktarı bağlayıcıdır. 1988 yılından beri AB Bütçesi mali perspektif veya mali 
çerçeve olarak adlandırılan ve yıllık harcama üst sınırlarını belirleyen bu yöntemle hazırlanmaktadır.  

Bugüne kadar beş ayrı mali perspektif hazırlanmıştır: İlk mali perspektif 1988-1992, ikincisi 1993-1999, 
üçüncüsü 2000-2006, dördüncüsü ise 2007-2013, beşincisi ise 2014-2020 yıllarını, kapsamaktadır.  
Komisyon, Parlamento ve Konsey’in ortaklaşa kabul ettiği mali perspektif uygulamasıyla 5-7 yıllık 
süreler içerisinde temel bütçe büyüklükleri tespit edilmekte ve bütçeye çok yıllı tavanlar konularak 
AB’nin harcamaları kontrol altına alınmaktadır(Aydın, 2004, s.23-24).  

Bu çerçevede dönemler itibariyle mali perspektiflerin temel özellikleri aşağıdaki kısaca 
değerlendirilmiştir. 

II.1988-1992 DÖNEMİ MALİ PERSPEKTİFİ (DELORS I PAKETİ) 

 Delors I Paketi Konsey’in 24 Haziran 1988 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. Paket ile topluluğun 1988-
1992 dönemindeki 5 yıllık mali perspektifi ortaya konmuş ve bu yönde bir çok uygulama başlatılmıştır. 
Delors I ile Topluluğun mevcut olan kaynaklarının Tek Pazar hedefini gerçekleştirmede yetersiz 
kalmasından hareketle; istikrarın sağlanması, özkaynakların genişletilmesi, topluluk gelirlerinin garanti 
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altına alınması ve üye ülkelerin topluluk bütçesine yaptıkları katkıların kendi ödeme güçleriyle paralel 
duruma getirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçlarla Topluluk bütçesinin özkaynaklar tavanı, 1992 yılına 
kadar Topluluk GSMH’ nın %1.20’sine yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Buna karşın bütçede 
öngörülmeyen harcamalar için de GSMH’nın %0.03’ü oranında yedek ödenek ayrılacağı belirtilmiş ve 
her üye ülkenin KDV matrahına sabit olarak uygulanan %1.4 oranı sonucu elde edilen toplamın, ilgili 
ülkenin GSMH’nın %55’ini aşamayacağı kabul edilmiştir(Karluk, 1996, s.419). 

III.1993-1999 DÖNEMİ MALİ PERSPEKTİFİ (DELORS II PAKETİ)  

Komisyon Başkanı Delors’un hazırladığı ikinci bütçe raporu, 10 Şubat 1992 tarihinde kabul edilmiştir. Bu 
rapor, 1993 yılından başlamak üzere ilk 5 yıl içinde Birlik bütçesinde büyük bir artış yapılmasını 
öngörmektedir. Buna göre, Birlik bütçesi 1997’ de 63 milyar ECU’ dan 83 milyar ECU’ ya 
yükseltilmiştir(Cura ve Atik, 2007, s.263). Artması öngörülen 20 milyar ECU’ nun 11 milyarlık kısmı 
ekonomik ve sosyal yakınlaşma, 3 milyarlık kısmı rekabetin artırılması, 2.6 milyarlık kısmı dış ülkelere 
insani yardım faaliyetleri ve 4.2 milyar ECU’luk kısmı ise OTP için ayrılmıştır. 

Delors II ile AB’ de 1.20 olan Birlik öz kaynak tavanının, Birlik GSMH’nın %1.37’sine yükseltilmesi 
öngörülmüştür. Böylece, daha zengin olan üye ülkelerin ortak harcamalara daha fazla katkıda 
bulunmaları amaçlanmıştır. 1999 yılında AB’ nin mali imkanlarından en çok yararlanan ülke önceki 
yıllarda da olduğu gibi İspanya’dır. %18.3 oranında pay alan İspanya’yı %18.2 oranıyla Fransa ve %13.9 
ile Almanya izlemektedir. Nüfus ve GSMH’ları itibariyle değerlendirildiğinde ise AB bütçesine en fazla 
katkıda bulunan ülke Hollanda olmuştur. 1999 yılını EPB’ i gerçekleştirmek için hedef yıl olarak 
belirleyen AB, bu yılda tüm ülkelerin uyum kriterlerini sağlayabilmeleri için Yapısal Fonlar ile Uyum 
Fonu’ nun toplam harcamalar içindeki paylarının artırılmasını yönünde kararlar almıştır. 

Bu reformlar oldukça faydalı olmuştur. Ekonomik koşulların da iyiye gitmesinin yardımıyla, “Delors 
Paketleri”, bütçe prosedürü ve yönetimi de iyileşirken, harcamaların düzenli bir şekilde gelişmesini 
sağlamıştır (http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l34013.htm). 

IV.2000-2006 DÖNEMİ MALİ PERSPEKTİFİ  

20 aylık tartışmalı bir sürecin ardından gerçekleşen Üçüncü Mali Perspektif için yapılan Berlin 
Zirvesinde en çok üzerinde durulan konu, AB’ ye üye olması beklenen yeni ülkelere bu dönem 
ödeneklerinden pay ayrılıp ayrılamayacağı olmuştur. Almanya, Fransa gibi bütçeye yüksek oranda pay 
sağlayan ülkeler, aday ülkelerin de pastadan pay alması gerektiğini savunmuştur. İspanya, Yunanistan 
gibi bütçeden önemli gelir elde eden ülkeler ise bunun tam tersini savunmuşlardır. İkinci grup ülkeler, 
kendi kazanılmış haklarıyla aday ülkelerin finanse edilmesinin doğru olmayacağını, aday ülkeler için 
yeni kaynakların yaratılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Süreç, topluluğun fakir üye ülkeleri lehine 
sonuçlanmıştır (European Commission, Directorate-General for the Budget, European Union Public 
Finance, Luxemburg, Office for Official Publications of the  European Communities 2002, s.73-74). 

Üçüncü Mali Perspektifle Almanya, uyum fonunun kaldırılması ve tarım harcamalarının azaltılması 
tezini kabul ettirememiş ancak Doğu Almanya bölgeleri için oldukça fazla kaynak sağlayarak, bütçeye 
olan katkısını bir parça azaltmayı başarmıştır. İngiltere ise “İngiltere Çeki” olarak anılan bütçe avantajını 
korumuştur. Bununla birlikte İngiltere’nin ödemediği tutarın diğer ülkelere dağıtılması konusunda 
Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsveç’e düşen payın azaltılması yönünde bir karara varılmış ve bu 
dört ülkenin uğradıkları zarar azaltılmıştır. İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkeler de kendilerine 
ayrılan mali yardım miktarları itibariyle, zirveden kazançla çıktılarını açıklamışlardır. 

V.2007-2013 DÖNEMİ MALİ PERSPEKTİFİ 

Dördüncü Mali Perspektife damgasını vuran temel olgu, AB’ye yeni katılan on ülke ve bu katılmanın 
gerektirdiği finansmanın sağlanması olmuştur. 1958’den günümüze AB bütünleşme sürecinde güney 
diye adlandırılan ve nispeten daha fakir üye ülkelerin (İtalya’nın güneyi, Yunanistan vs.) artık bu 
konumdan kurtuldukları ve yapısal fonların artık ağırlıklı olarak yeni üye Doğu Avrupa ülkelerine 
kayması görüşü Avrupa Birliği yetkili organlarında ağır basmıştır. 2007-2013 mali perspektifinin temel 
amaçları resmi belgelerde genişleme sürecinin başarısına katkı yapmak, Birliğin küresel rekabet gücünü 
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artırmak, Avrupa ekonomisini daha sağlam temellere oturtmak, yeni ve daha nitelikli istihdam 
imkanları yaratmak, özgürlük, adalet ve güvenlik ortamına maddi katkılar yaparak AB yurttaşı 
kavramının gelişmesine destek vermek ve böylece AB’nin küresel rolünü artırmak olmuştur. Bu 
dönemde üye ülkelerin AB bütçesine öz kaynak adı altında aktaracakları kaynağın ulusal milli gelire 
oranının tavanının % 1,24 olarak kalmıştır. Bu mali perspektif döneminde tam üye olan Bulgaristan ve 
Romanya’nın tarım sorunları için gereken kaynak da bütçeye konulmuştur. Bütçe ödeneklerinin toplamı 
AB ülke gelirlerinin toplamının % 1,03’üne ulaşmaktadır. AB bütçesi, üye ülkelerin ulusal bütçelerine 
oranla oldukça küçük bir bütçe durumundadır; AB üyesi ülkelerin ulusal bütçelerinin milli gelirlerine 
oranı % 40’lar hatta bazı ülkelerde % 50’ler dolayında dolaşırken AB bütçesinin AB ülkelerinin toplam 
gelirine oranı sadece %1,03’tür.(2007-2013 Mali Perspektifi, 10.10.2008 
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/syntchif_2008_en.pdf,).  

VI.2014-2020 DÖNEMİ MALİ PERSPEKTİFİ 

Hırvatistan ile birlikte 28 üye devlet için onaylanan Beşinci Mali Perspektifteki reel özkaynak miktarı 908 
milyar Euro, harcama kalemlerine ilişkin ödenek miktarı ise yaklaşık 960 milyar Euro tutarındadır. Bu 
dönemde AB bütçesinde ilk kez kesintiye gidilmiştir. Kesinti kararının alınmasında İngiltere, Hollanda, 
İsveç, Danimarka ve Almanya etkili olmuştur. Fransa ve İtalya ise kesintiye karşı çıkmışlardır.  2007-2013 
Mali Perspektifiyle kıyaslandığında reel bazda harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin 34 Milyar Euro, 
özkaynakların ise 35 Milyar Euro azaltıldığı görülmektedir.  

Beşinci Mali Perspektif ile varılan mutabakat herkesi memnun etmese de uzun süren görüşmeler 
sonunda anlaşmaya varılması tatmin edici bulunmuştur. Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamındaki 
doğrudan ödemelerin reel bazda 62,5 milyar Euro tutarında azaltılması olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. Ar-Ge ve enerji altyapısı için daha az, OTP ve bölgesel fonlar için daha fazla 
kaynak ayrılması, bütçenin % 40’ının halen tarımsal ve kırsal sübvansiyonlara ayrılması gibi nedenlerle 
AB bütçesinin verimsiz ve çağdışı olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Öte yandan İngiltere, 
Hollanda ve İsveç’e yapılan katkı payı iadesi uygulamasına devam edilmesine, Danimarka’nın da iade 
alacak ülkelere eklenmesine karar verilmiştir (2014-2020 Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçevesine İlişkin 
Bilgi Notu,Ankara-2013,www.ab.gov.tr/files/ab_mff_2014_2020_notu.pdf. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf). 

SONUÇ 

İlki beş yıllık ortaya konan mali perspektif ile öz kaynakların genişletilmesi ve üye ülkelerin topluluk 
bütçesine yaptıkları katkıların kendi ödeme güçleriyle paralel duruma getirilmesi hedeflenmiştir. İkincisi 
yedi yıllık yapılan mali perspektif ile üye ülkelerin bütçeye yapacakları GSMH payları yükseltilmiş daha 
zengin olan üye ülkelerin ortak harcamalara daha fazla katkısı hedeflenmişti. Üçüncü ve dördüncü mali 
perspektif birliğin en geniş katılımının olduğu döneme denk gelmiş olup yeni katılacak ülkelerin 
bütçeden pay alıp almaması üzerine -20 ay gibi- uzun tartışmaların yaşandığı hem üye hem de aday 
ülkeler için çok sancılı bir süreç olmuştur. Özellikle dördüncü mali perspektifte AB küresel rekabet 
gücünü ve rolünü artırma isteği ön plana çıkmıştır. 2014-2020 dönemi mali perspektifinde ise, AB 
bütçesinin reel bazda ilk kez kesintiye gittiği bir dönem olması dikkat çeken en önemli unsur olmuştur. 
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